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وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 28 مــحــر مــحــرّم عـام م عـام 1438 اHــوافق  اHــوافق 30 أكــتــوبـر أكــتــوبـر
سنة سنة r2016 يحدد دفتـر شروط تسليم رخصة إنشاءr يحدد دفتـر شروط تسليم رخصة إنشاء

مؤسسة خاصة للتكوين العالي.مؤسسة خاصة للتكوين العالي.
ــــــــــــــــــــــــــ

 rإنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ــقــتـــضى األمــر رقم 66-156 اHــؤرخ في 18 صــفــر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

rتمّمHعدّل واHا rالعقوبات

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتمّمHعدّل واHا rدنيHتضمن القانون اHوا

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتمّمHعدّل واHا rتضمن القانون التجاريHوا

- و�ـــقــــتــــضـى الـــقـــانــون رقم 99-05 اHــؤرخ في 18
ذي احلـــــــــجـــــــــة عــــــــام 1419 اHـــــــــوافق 4 أبـــــــــريل ســـــــــنــــــــة 1999
rــتــضــمـن الــقــانــون الــتـــوجــــيـــهــي لــلــتــــعـــلـــيـم الــعــاليHوا

rادة 43 مكرر 1 منهHال سيما ا rتمّمHعدّل واHا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 13-77 اHـؤرخ
في 18 ربـيع األول عام 1434 اHـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
الــذي يــحــدد صـالحــيــات وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

rالعلمي

- و�ـقــتـضى الــقـرار اHـؤرخ في 14 جــمـادي الـثــانـيـة
عـام 1429 اHـوافق 18 يـونـيـو سـنـة 2008 الـذي يـحـدد دفـتـر
شــروط تـســلـيم رخــصـة إنــشـاء مــؤســسـة خــاصـة لــلـتــكـوين

rالعالي

يـقـرر ما يأتي :يـقـرر ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 43 مـكـرر 1 من
الـــقـــانـــون رقم 99-05 اHــؤرخ في 18 ذي احلـــجـــة عـــام 1419
اHــــوافق 4 أبـــريل ســـنـــة r1999 اHـــعـــدّل واHــــتـــمّم واHـــذكـــور
أعالهr يـهـدف هـذا الـقـرار إلى حتـديد دفـتـر شـروط تـسـليم
رخـصـة إنـشــاء مـؤسـســة خـاصـة لـلــتـكـوين الــعـاليr وتـدعى

في صلب النص "مؤسسة خاصة".

الفصل األوالفصل األوّل
أحكام عامأحكام عامّة

اHــــادة اHــــادة 2 : : يــــهـــدف دفــــتــــر الـــشــــروط هــــذا إلى حتــــديـــد
الـــشــــروط والـــقــــواعـــد الــــعـــامـــة إلنــــشـــاء مــــؤســـســــة خـــاصـــة

للتكوين العالي وسيرها.

اHـادة اHـادة 3 : : تــسـلّـم رخـصـة إنــشـاء مــؤسـســة خـاصــة عـلى
: Yمرحلت

- تـسـلّم رخـصـة مـؤقـتـة إلنـشـاء مـؤسـسـة خـاصـة بـعـد
اسـتيـفاء الـشروط اHـذكـورة في دفتـر الشـروط هذاr بـناء
عـلى تقـرير تقـييـمي تعـدّه اللـجنـة الوزاريـة اHذكورة في

rادة 11 من هذا القرارHا

- تـسـلّم رخصـة نـهـائيـة إلنـشـاء مـؤسسـة خـاصـة على
إثـر إنــهـاء طـور تــكـوين كـامـل بـنـاء عــلى تـقــريـر تـقــيـيـمي
ومـراقـبــة لـفـتـرة الـتـكـوين اHـعـنـي تـنـجـزه هـيـئـة اHـراقـبـة

اHذكورة في اHادة 44 من هذا القرار.

يــخص الــتــقــيــيم اجلــوانب الــبــيــداغــوجــيــة واإلداريـة
للتكوين الذي تضمنه اHؤسسة اخلاصة.

اHـادة اHـادة 4 : : تــتـكـفل الـلــجـنـة الـوزاريـة اHــكـلـفـة بـدراسـة
طــلـبــات رخـصـة إنــشـاء مـؤســسـة خــاصـة لـلــتـكـويـن الـعـالي

باHتابعة واHراقبة والتقييم اHذكورة في اHادة 3 أعاله.

اHــادة اHــادة 5 : : ال تـــســلّـم رخــصـــة إنـــشـــاء مــؤســـســـة خـــاصــة
لــلـــتــكــويـن الــعــالـي إالّ لــلــمـــؤســســة األمr كـــمــا يــتـــعــY عــلى
مــلــحــقــاتـهــا و/أو فــروعــهــا احلـصــول عــلى رخــصــة اإلنــشـاء

وفق األشكال والشروط نفسها.

اHــادة اHــادة 6 : : تـــبـــيّن رخـــصـــة إنـــشـــاء اHـــؤســـســـة اخلـــاصـــة
لـلـتكـوين الـعالي مـيـدان أو ميـادين الـتكـوين والـشعـبة أو
الـــشـــعـبr والـــتـــخـــصص أو الـــتـــخـــصـــصـــاتr والـــشـــهــادة أو

الشهادات التي سُلّمت من أجلها.

ينشر الوزيـر اHكلف بالتعـليم العالي في بداية كل
دخــول جـــامــعي قـــائــمــة اHـــؤســســات اخلـــاصــة اHـــرخّص لــهــا

بضمان تكوين عال وقائمة التخصصات اHُدرّسة.

اHادة اHادة 7 : : يـخضع كل تعـديل ألحد العـناصر األسـاسية
الـــتي أدّت إلى تـــســـلـــيم رخـــصـــة إنـــشــاء مـــؤســـســـة خـــاصــة
للـتـكـوين الـعالـي إلى موافـقـة مـسـبقـة من الـوزيـر اHـكلف

بالتعليم العالي.

اHــــادة اHــــادة 8 : : تــــطــــبـــيــــقــــا ألحــــكــــام اHـــادة 43 مـــكـــرر 3 من
الـــقـــانـــون رقم 99-05 اHــؤرخ في 18 ذي احلـــجـــة عـــام 1419
اHــــوافق 4 أبـــريل ســـنـــة r1999 اHـــعـــدّل واHــــتـــمّم واHـــذكـــور
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أعالهr يــخـضع إنــشـاء مــؤســسـة خــاصـة أجــنـبــيـة لــلـتــكـوين
الـــعـــالي إلى اتـــفـــاق ثـــنـــائي يـــصـــدّق عـــلـــيه بـــY احلـــكـــومــة

اجلزائرية وحكومة البلد اHعني. 

الفصل الثانيالفصل الثاني
إجراءات وشروط تسليم الرخصةإجراءات وشروط تسليم الرخصة

اHـادة اHـادة 9 : : زيــادة عــلى الــشــروط الــواردة في اHـادة 43
مـكرر 1 من الـقـانون رقم 99-05 اHـؤرخ في 18 ذي احلـجة
عــام 1419 اHــــوافق 4 أبــــريل ســــنـــة r1999 اHـــعـــدّل واHــــتـــمّم
واHــذكــور أعـالهr يــجب أن يــحــتــوي مــلـف تــســلــيم رخــصــة
إنــشــاء مــؤســســة خــاصــة لــلــتــكــوين الــعــالي في نــســخــتــيه

الورقية والرقميةr على الوثائق اآلتية :

- دفـتـر الـشـروط هــذا مّـوقع ومـؤشـر عــلـيه من قـبل
rؤسسة اخلاصةHمسؤول ا

rنسخة من القانون األساسي للمؤسسة اخلاصة -

- نــســخــة من الــســجّل الــتــجــاري مــخــصص حــصــريـا
rYلنشاطات التعليم والتكوين العالي

- نـــــســــــخــــــة من الــــــســـــيــــــرة الــــــذاتـــــيــــــة لــــــلـــــمــــــســـــؤول
rالبيداغوجي للمؤسسة اخلاصة

- عـــرض الــتـــكــوين اHـــقــتـــرح طــبـــقــا لـــنــمــوذج وزارة
rالتعليم العالي والبحث العلمي

- عــــرض عن إمـــكـــانــــيـــات الـــتــــأطـــيـــر الـــبــــيـــداغـــوجي
rواإلداري والتجهيزات البيداغوجية والعلمية

rتوقعةHتعدادات الطلبة ا -

- مـــحـــضـــر مـــطـــابـــقـــة لـــلـــمــــقـــايـــيس احملـــددة من قـــبل
rمصالح النظافة واألمن

rشهادة مطابقة تسلّمها مصلحة العمران -

rؤسسة اخلاصةHا Yشهادة تأم -

rلكية العقارية أو شهادة اإليجارHشهادة ا -

- شهادة اجلـنسـية اجلـزائرية Hـدير اHـؤسسـة اخلاصة
وشـهـاداته اجلامـعـية وجتـربـته اHهـنـية في مـجـال التـكوين

rالعالي

- مـسـتخـرج من صـحيـفـة السّـوابق الـقضـائـية Hـدير
اHؤسسة اخلاصة.

يــحــدد ¥ــوذج طــلب رخــصــة إنــشــاء مــؤســســة خــاصــة
لـــلــتـــكــوين الـــعــالـي طــبـــقــا لـــلــنـــمــوذج رقم 1 اHـــلـــحق بـــهــذا

القرار.

اHـادة اHـادة 10 : : تـضـمن مـصـالح اHـديـريـة الـعـامـة لـلـتـعـلـيم
والتكوين العاليY الفحص اإلداري للوثائق اHكوّنة Hلف
طلب رخصة إنشـاء مؤسسة خاصة أثناء إيداعهr على إثر

هذا الفحص يسلّم وصل إيداع اHلف.

اHادة اHادة 11 : : تنشأ جلـنة وزارية تكلف بـدراسة طلبات
رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي.

rYفـرعـيـت Yالـلـجـنـة في أشـغـالـهـا بـلـجـنـتـ Yتـسـتـعـ
تــــتـــكـــفل إحــــداهـــمـــا بـــتــــقـــيـــيـم وفـــحص عـــروض الــــتـــكـــوين
لــلــمــؤســســات اخلــاصــةr وتـتــكــفل الــلــجــنــة األخــرى بــإجـراء

معاينات ميدانية في عY اHكان لهذه اHؤسسات.

Yحتـــدد تـــشــــكـــيـــلـــة الــــلـــجـــنــــة الـــوزاريـــة والـــلــــجـــنـــتـــ
الفرعيتY بقرار من الوزير اHكلف بالتعليم العالي.

اHـادة اHـادة 12 : : تـفـصل الـلـجنـة الـوزاريـة اHـكلـفـة بـدراسة
طلـبات رخصـة إنشاء مـؤسسـة خاصة خالل أجل ال يـتعدى

الثالثة (3) أشهر التي تلي تاريخ تسليم وصل اإليداع.

اHـادة اHـادة 13 : : تـتـداول الـلـجـنة عـلـى أساس دراسـة مـلف
طلـب تسـلـيم رخـصـة إنـشـاء مـؤسـسـة خـاصـة وعلـى أساس
مـحـاضـر الـلــجـنـتـY الــفـرعـيـتـY اHــذكـورتـY في اHـادة 11
أعاله. وال تصح مـداوالت الـلجـنة إالّ بـحـضور ثـلثي (3/2)

أعضائها.

اHادة اHادة 14 : : في حـالة رفض مـلف طلب تـسلـيم رخصة
إنـشـاء مـؤسـسة خـاصـة من طـرف الـلـجـنة اHـكـلـفـة بـدراسة
طلبات رخصـة إنشاء مؤسسة خـاصةr فإنه يجب أن يعلل
هـــذا الـــرفض ويــبـــلّغ كـــتــابـــيــا لـــلــشـــخص اHـــعــنـــوي اHــؤهل

لتمثيل اHؤسسة اخلاصة.

�ــكن الــشــخص اHــعـنــوي اHــؤهل لــتــمـثــيل اHــؤســسـة
اخلـاصةr إيـداع طعن لـدى الوزيـر اHكـلف بالـتعـليم الـعالي
في أجل ثالثـY (30) يـــــومـــــاr ابـــــتــــداء مـن تــــاريـخ تـــــبــــلـــــيغ
الـرفضr ويـتم الـفـصـل في الـطـعن خالل الـشـهـر الـذي يـلي

إيداعه.

الفصل الثالثالفصل الثالث
تنظيم اHؤسسة اخلاصة للتكوين العاليتنظيم اHؤسسة اخلاصة للتكوين العالي

15 : : �ـــكـن أن تـــأخـــذ اHـــؤســـســــة اخلـــاصـــة شـــكل اHــادة اHــادة 
جـامعة عندمـا تضمن تكويـنات متعددة الـتخصصاتr مع
احـتـرام شــروط الـتـأطـيــر الـبـيــداغـوجي واإلداريr وتـوفّـر
الـهـيـاكل والـتجـهـيـزات الـعـلـمـيـة اHالئـمـة. و�ـكن أن تـأخذ
اHــؤســسـة اخلــاصـة شــكل مـدرســة أو مــعـهــد عـنــدمـا تــضـمن

تكوينا متخصصا.
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اHـــــادة اHـــــادة 16 : : �ـــــكـن اHـــــؤســــــســــــة اخلـــــاصــــــة األم إنــــــشـــــاء
مـــلــحـــقــات و/أو فـــروع. ويــخـــضع إنــشـــاء اHــلـــحــقــات و/أو
الفروع إلى نفس شـروط وأشكال إنشاء شروط اHؤسسة

األم.

اHــادة اHــادة 17 : : ال تـــســلّـم رخــصـــة إنــشـــاء اHــلـــحــقــات و/أو
الــــفـــروع إالّ بـــعـــد حــــصـــول اHـــؤســــســـة األم عـــلـى الـــرخـــصـــة

النهائية.

اHـادة اHـادة 18 : : إضـافــة إلى الــهـيــاكل األداريـةr يــجب عـلى
اHـــؤســـســـة اخلــــاصـــة أن تـــشـــمل فـي تـــنـــظـــيـــمــــهـــا الـــهـــيـــاكل
rـكـلفـة بـالـتنـظـيم الـبـيداغـوجي والـتـعـليمHالـبـيـداغوجـيـة ا
لـلــتـكــفل بـاHــشــاكل اHـرتــبـطــة بــالــدراسـات واالمــتـحــانـات
rــتـواصلHوالــتــقـيــيم والــتـدرج والــتــربـصــات والــتـكــوين ا
وكــــذا تـــلـك اHــــرتــــبــــطــــة بــــالــــبـــحـث واالبــــتــــكــــار وتــــطــــويـــر

تكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

اHــادة اHــادة 19 : : �ـــكن اHـــؤســســـة اخلــاصـــة ضــمـــان خــدمــات
إيواء وإطعام ونقل الطلبة الذين يزاولون التكوين بها.

حتـــــدّد شــــروط تــــنــــظــــيـم هــــذه اخلــــدمـــــات بــــقــــرار من
الوزير اHكلّف بالتعليم العالي.

اHـادة اHـادة 20 : : ال يـنـبغي لـلـمـؤسسـة اخلـاصـةr في أي حال
من األحـوالr اسـتـعــمـال تـسـمــيـات اHـؤسـسـات الــعـمـومـيـة
لـلتعليم والـتكوين العالـيY. ويجب عليـها إظهار مالحظة

"مؤسسة خاصة" على كل وثائقها الرسمية.

اHـادة اHـادة 21 : : يـنــبـغـي لـلــمـؤســسـة اخلــاصــةr بـعــد تـســلـيم
رخـصـة إنـشـائـهـاr أن تـعـدّ نظـامـهـا الـداخـلي وتـعـرضه عـلى

الوزير اHكلف بالتعليم العالي للموافقة.

YوظفHعـليها إعالم الطلـبة واألساتذة وا Yكما يتع
بنظامها الداخلي بكل وسائل اإلعالم.

اHــادة اHــادة 22 : : يــتـــعـــيّن عـــلى الـــشــخـص اHــعـــنـــوي اHــؤهل
لــتـمــثـيل اHــؤسـســة اخلـاصـة أيــضـاr إعالم الــطـلــبـة بــتـكــلـفـة

التكوينr وكذا كيفيات الدفع والتسديد.

اHــادة اHــادة 23 : : يـــجب أن تـــزوّد اHـــؤســـســـة اخلـــاصـــةr بـــعــد
تسليم رخصة إنشائهاr �جلس علمي أو بيداغوجي.

اHـادة اHـادة 24 : : يـتــشـكل اجملــلس الـعــلـمي أو الــبـيــداغـوجي
للمؤسسة اخلاصة من أساتذة ذوي رتب جامعية.

الفصل الرابعالفصل الرابع
الشخص اHعنوي اHؤهل لتمثيل اHؤسسة اخلاصةالشخص اHعنوي اHؤهل لتمثيل اHؤسسة اخلاصة

اHــــادة اHــــادة 25 : : يــــتـــــعـــــيّـن عــــــلى الـــــشـــــخـص اHــــــعــــنـــوي
اHــــؤهل لــــتـــمــــثـــيـل اHـــؤســــســـة اخلــــاصـــةr إثــــبـــات رأســــمـــال

اجــتـــمـــاعي يـــســاويr عــلى األقلr الــرأســمـال االجــتــمـاعي
الـــذي يـــشـــتـــرطـه الـــتـــنـــظــــيم اHـــعـــمـــول بـه إلنـــشـــاء شـــركـــة

مساهمة.

يـنبـغي لـلـشخص اHـعـنـوي اHؤهل لـتـمـثيل اHـؤسـسة
اخلاصة :

- أن يـــتــمـــتع بـــســمـــعـــة جــيـــدة اجـــتــمـــاعــيـــا وعـــلــمـــيــا
rوثقافيا وفي مجال التسيير

rأن يتمتع باجلنسية اجلزائرية -
- أن يــكــون حــاصال عــلى شــهــادة الــدكــتــوراه أو عــلى

 rشهادة تؤهله لرتبة أستاذ مساعد في التعليم العالي
rأن يثبت جتربـة مهنية تقدر بعشر (10) سنوات -
عـلى األقلr في نشاطات الـتعلـيم والتكوين الـعاليY ذات

 rؤسسة اخلاصةHصلة مع موضوع ا
- أن يتمتع بحقوقه اHدنية.

اHادة اHادة 26 : : ينـبغي لـلشخـص اHعـنوي اHؤهـل لتمـثيل
اHؤسسـة اخلاصـةr أن يثبت لـدى الوزيـر اHكلف بـالتـعليم
العاليr في بـداية كل سنـة جامعـيةr اكتـتاب كفـالة بنـكية
تسمـح بسدّ النـفقات اHتـرتبة عـلى حالة الغـلق اHنصوص
عـــلـــيــــهـــا في اHـــادة 43 مـــكـــرر 13 من الـــقـــانـــون رقم 05-99
اHـؤرخ في 18 ذي احلــجـة عـام 1419 اHـوافق 4 أبــريل سـنـة

r1999 اHعدّل واHتمّم واHذكور أعاله.

اHــادة اHــادة 27 : : تــطـــبــيـــقـــا ألحــكـــام اHــادة 43 مـــكــرر 13 من
الـــقـــانـــون رقم 99-05 اHــؤرخ في 18 ذي احلـــجـــة عـــام 1419
اHــــوافق 4 أبـــريل ســـنـــة r1999 اHـــعـــدّل واHــــتـــمّم واHـــذكـــور
أعالهr يــتـــعــY عــلى اHــؤســـســة اخلــاصــة  لــلــتـــكــوين الــعــالي
تـقــد شـهــادة بـنــكـيــة في بـدايــة كل ســنـة جــامـعــيـة تــثـبت

اكتتاب الكفالة.

اHادة اHادة 28 : : تسمح الكفالة البنكية بسد :
- الــنــفــقـات اHــتــرتــبــة عــلى حــالــة الــغــلق اHــنــصـوص
عـــلـــيــــهـــا في اHـــادة 43 مـــكـــرر 12 من الـــقـــانـــون رقم 05-99
اHـؤرخ في 18 ذي احلــجـة عـام 1419 اHـوافق 4 أبــريل سـنـة

rذكور أعالهHتمّم واHعدّل واHا r1999

rترتبة على دراسة الطلبةHالتكاليف ا -
- التكاليف اHترتبة على نشاطات التعليم.

يــحـدد مـبـلـغ الـكـفـالــة الـبـنـكــيـة لـلـمــؤسـسـات اخلـاصـة
ســنــويـا بـ 15 % من اHــبــلغ اإلجـمــالي الــنـاجت عن تــكــالـيف

دراسة الطلبة وتكاليف نشاطات التعليم.
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الفصل اخلامسالفصل اخلامس
اHسؤول البيداغوجياHسؤول البيداغوجي

اHـادة اHـادة 29 : : تـخضع اHـؤسـسـة اخلـاصة لـإلدارة الفـعـلـية
والــدائـــمــة Hــســـؤول بــيـــداغــوجـي تــتـــوفـــر فــيـه الـــشـــروط

اآلتية :
rأن يتمتع باجلنسية اجلزائرية -

- أن يــكــون حــاصال عــلى شــهــادة الــدكــتــوراه أو عــلى
شـهــادة تــؤهـلـه لــرتـبــة أســتـاذ مــسـاعــد فـي الــتـعــلـيـم

 rالعالي
- أن يـثبت جتربـة مهنـية تقـدر بخمس (5) سـنوات

 rعلى األقل rYفي نشاطات التعليم والتكوين العالي
- أن يتمتع بحقوقه اHدنية.

يــجب إبالغ الــوزيــر اHــكــلف بــالــتــعــلــيم الــعــالـي بـأي
تــغـيـيــر لـلـمــسـؤول الـبـيــداغـوجي لــلـمـؤسـســة اخلـاصـةr في

أجل ال يتعدى الثمانية (8) أيام اHوالية.

اHـــــادة اHـــــادة 30 : : في حــــــالـــــة شــــــغــــــور مـــــنــــــصب اHــــــســـــؤول
الــبــيــداغــوجيr يــتــولى هــذه اHــهــمــةr بــصــفــة مــؤقــتــةr أحـد

أساتذة اHؤسسة.

ال �ـــكـن أن تــتـــعـــدى مـــدة شـــغـــور مـــنــصـب اHـــســؤول
البيداغوجي ثالثY (30) يوما.

يــنــبـــغي أالّ تــتــعـــدى مــدة شــغل هـــذه اHــهــمـــةr بــصــفــة
مؤقـتةr ثالثة (3) أشـهرr ابـتداء من تـاريخ شغـور منصب

اHسؤول البيداغوجي.

الفصل السادسالفصل السادس
كيفيات التسجيلكيفيات التسجيل

اHـادة اHـادة 31 : : يـســمح  بــالــتـســجــيل في مــؤسـســة خــاصـة
لـلمـترشـحـY احلائـزين شهـادة بكـالوريـا التـعلـيم الثـانوي
أو شــهــادة أجــنــبــيــة مــعــادلــة لــهــا مـن أجل الــتــكــوين لــنــيل

شهادة الطور األول و/أو الطور الثاني.

اHــــادة اHــــادة 32 : : يــــتــــعــــY عــــلى اHــــؤســــســــة اخلــــاصــــةr بــــعــــد
احلــصـــول عــلى رخـــصــة إنـــشــائــهـــاr إبــرام عـــقــد تـــكــوين مع

الطالب يحدد طبقا للنموذج رقم 2 اHلحق بهذا القرار.

اHـادة اHـادة  33 : : يـجب عـلى اHؤسـسـة اخلاصـةr بـعد تـسـليم
رخـصـة إنــشـائـهـاr مـسك سـجل خـاص بـتـسـجـيالت الـطـلـبـة

لكل تكوين مضمون.

rـــؤســـســـة اخلــــاصـــة أيـــضـــاHعـــلـى ا Yــــادة 34 : : يــــتـــعـــHــــادة اHا
تسليم شهادة جناح لكل طالب أنهى دراسته بنجاح.

الفصل السابعالفصل السابع
التعليمالتعليم

rـؤسـسة اخلـاصـة تـكـوينـات عـلـياHـادة 35 : : تـضـمن اHـادة اHا
حــــصـــــريــــاr في الـــــطـــــور األوّل (لــــيـــــســــانس) و/أو الـــــطــــور
الـثـاني(مـاســتـر) في جـمـيع مـيـادين الــتـكـوينr بـاسـتـثـنـاء

العلوم الطبية.

اHـادة اHـادة 36 : : يـجب أن تتـطـابق الـبـرامج الـبيـداغـوجـية
لـعـروض الــتـكـوين الـتي ® إعــدادهـا طـبـقـا لــلـنـمـوذج الـذي
أعـــدتـه وزارة الـــتــــعـــلــــيم الــــعـــالـي والـــبــــحث الــــعـــلــــميr مع

موضوع اHؤسسة اخلاصة ومهامها. 

يــــجـب أن تــــراعي مــــحـــــتــــويــــات الــــبــــرامـج تــــطــــبــــيق
واحـتـرام الـقـيم الـوطـنـيـة ورمـوز الـدولـة كـمـا هي مـحـددة

في الدستور على اخلصوص.

وال يـــنـــبـــغي أن تـــؤثـــرr بـــأي حـــال من األحـــوالr عـــلى
 .Yالوحدة الوطنية واألمن والدفاع الوطني

اHادة اHادة 37 : : حتـدد اHؤسـسة اخلـاصة تـنظـيمـا للـتسـيير
الـبيداغـوجي للتـعلـيمr بناء عـلى اقتراح مـجلـسها الـعلمي

أو البيداغوجيr يتضمن على اخلصوصr ما يأتي :
rرزنامة التعليم -

- تواريخ االمتحانات واHداوالت.

يـجب عــلى اHـؤسـســة اخلـاصـة أن تـعــلم الـطـلــبـة بـهـذه
اHعلومات في بداية كل سنة جامعية.

اHــــادة اHــــادة 38 : : تــــنـــظـم اHـــؤســــســــة اخلــــاصـــة مــــداوالت في
نهاية كل سداسي وفي نهاية كل سنة جامعية.

تـعـتـبــر اHـشـاركــة في اHـداوالت نـشــاطـا بـيــداغـوجـيـا
يثمن كلّ الواجبات البيداغوجية لألستاذ.

تـتـخذ الـقـرارات بـاألغـلـبـيـة البـسـيـطـة ألعـضـاء جلـنة
اHداوالت.

ويــكـــون صــوت الــرئــيس مــرجــحــا في حــالــة تــســاوي
األصوات.

تـــــدعى جلــــنــــة مـــــداوالت نــــهــــايــــة كـل ســــداسي "جلــــنــــة
مـداوالت الـسداسي"r وتـتـشـكل من أساتـذة مـسـؤولY عن

مواد السداسي.

r"تدعى جلنة مـداوالت السنة " جلنة مداوالت السنة
وتتشكل من أساتذة مسؤولY عن مواد السنة.

يــــــرأس جلـــــنــــــة اHـــــداوالتr أســـــتــــــاذ يـــــعـــــيّـن مـن قـــــبل
نـــظــرائـه. وتـــقــرر جلـــنـــة اHـــداوالت فـــيـــمـــا يــخـص جنــاح أو

تأجيل الطالبr حسب مساره ونتائجه البيداغوجية.
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ال �ــــكـن جلــــنـــــة اHــــداوالت أن جتـــــتــــمـع إال بــــحـــــضــــور
مجموع األساتذة الذين يكونونها. 

في حالة غيـاب عضو أو عدة أعضاءr ال �كن اللجنة
أن جتتمع إالّ بحضور ثلثي (3/2) أعضائها.

يلزم أعضاء اللجنة باحلفاظ على سرية اHداوالت.

الفصل الثامنالفصل الثامن
مستخدمو التدريسمستخدمو التدريس

اHـادة اHـادة 39 : : يـنـبـغي أن تـتـوفــر اHـؤسـسـة اخلـاصـة عـلى
أســاتـذة مــؤهـلــY لـضــمـان نــســبـة الــتـأطــيـر الــبـيــداغـوجي

للتكوين العالي اHقترحr يساوي :
- أسـتاذا واحـدا خلمـسة وعـشرين (25) طالـبا Hـيدان

rالعلوم والتكنولوجيا
- أســـتـــاذا واحـــدا لـــثالثـــY (30) طــــالـــبــــا لــــلــــمـــيــــادين

األخرى.

تــتـــشــكل هـــيــئــة الـــتــدريـس من أســاتـــذة مــتــعـــاقــدين
يــتـعــY عـلــيـهم إمــضـاء عــقـد Hــدة ســنـة في بــدايـة كل ســنـة
جـامعـيـةr يلـتـزمونr من خـاللهr بالـتـكفل بـالـتعـلـيم وبدون
انــقـطــاع طــوال الـســنــة اجلـامــعــيـة بــاســتـثــنــاء حـالــة الــقـوة

القاهرة اHثبتة قانونا. 

يـحدد ¥وذج الـعقد طـبقا للـملحق رقم 3 اHلـحق بهذا
القرار.

اHــــادة اHــــادة 40 : : يـــتــــعــــY عـــــلى اHــــــؤســــــســــــة اخلــــاصـــة أن
تــعـــطي األولـــويــةr عـــنــد الـــتـــوظــيفr لـــلـــمــوارد الـــبــشـــريــة

اجلـــزائــريـــةr وأن تــضـــمن لــهـم دورات تــكــويـــنــيـــة وجتــديــد
مـعـارفـهم وحتـسـY مـسـتـواهم طـبـقـا لـلـتـشـريع والـتـنـظـيم

اHعمول بهما.

اHادة اHادة 41 : : يسهر مـدير اHؤسسة اخلاصة على احترام
قـــــواعــــد آداب وأخالقـــــيــــات اHـــــهــــنـــــة اجلــــامــــعـــــيــــة مـن قــــبل

اHستخدمY والطلبة.

الفصل التاسعالفصل التاسع
هياكل التعليم وملحقاتهاهياكل التعليم وملحقاتها

42 : : يـــــجب أن تـــــكـــــون الـــــهـــــيــــاكـل اخملـــــصـــــصــــة اHــــادة اHــــادة 
الستـقبال التجهـيزات البيداغوجـية مطابقة لـلتجهيزات
اHــطــلــوبــة فـي اHــؤســســات الــعــمــومــيــة لـــلــتــعــلــيم الــعــالي.
وتُـحـدّد اخلــصـوصـيــات الـتـقــنـيـة ومــسـاحـات هـذه الــهـيـاكل

طبقا للجدول اHبيّن أدناه.

1. مـقـايـيس اHـسـاحـات : . مـقـايـيس اHـسـاحـات : حتـدد اHــقـايـيس اHـسـتـعـمـلـة
واHتعلقة �ساحات الهياكل البيداغوجيةr كما يأتي : 

- مـسـاحة وحـدويـة قـدرها 1 م2 لـكل طـالب بالـنـسـبة
لـــلــــمـــدرجـــاتr و1,50 م2 لـــكل طــــالب بــــالـــنـــســــبـــة لــــقـــاعـــات
الــدروس وقـاعــات األعـمــال اHـوّجــهـةr و2,50 م2 لــكل طــالب
بـالـنسـبـة للـمـخابـر وقـاعات األعـمـال التـطـبيـقـية وقـاعات
اإلعالم اآللـي اHـــــــتــــــعـــــــددة الــــــوســـــــائطr و2 م2 لـــــــكـل طـــــــالب

بالنسبة لقاعات اHطالعة.

- أمّـا بـالنـسـبة Hـسـاحات اHـرور الـعمـوديـة واألفقـية
ودورات اHــــــيــــــاهr يـــــضــــــاف مـــــا مــــــقـــــداره 40 % ألخــــــذ هـــــذه

اHساحات بعY االعتبار.

الهياكلالهياكل
اHساحاتاHساحات
الوحدويةالوحدوية
(م(م2/طالب)/طالب)

مساحاتمساحات
اHرور ودوراتاHرور ودورات
اHياه (اHياه (40 %)

اHساحات الوحدويةاHساحات الوحدوية
�ا فيها مساحات�ا فيها مساحات
اHرور (ماHرور (م2/طالب)/طالب)

مالحظاتمالحظات

فضاءات التدريسفضاءات التدريس

قـــــــــــاعـــــــــــات الـــــــــــتـــــــــــدريـس
واألعمال اHوجهة 

مدرجات

مـخــابـر وقـاعـات األعـمـال
التطبيقية

 1,50 م2

 1 م2

 2,50 م2

 0,60 م2

 0,60 م2

 1 م2

 2,10 م2

 1,40 م2

 3,50 م2

دروس وحـــــــــــــصــص األعـــــــــــــمـــــــــــــال
اHوجهة

محاضرات

حـــصص األعـــمــال الـــتــطـــبــيـــقــيــة
والتجريبية
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الهياكلالهياكل
اHساحاتاHساحات
الوحدويةالوحدوية
(م(م2/طالب)/طالب)

مساحاتمساحات
اHرور ودوراتاHرور ودورات
اHياه (اHياه (40 %)

اHساحات الوحدويةاHساحات الوحدوية
�ا فيها مساحات�ا فيها مساحات
اHرور (ماHرور (م2/طالب)/طالب)

مالحظاتمالحظات

فضاءات التدريس (تابع)فضاءات التدريس (تابع)

قــــــــــــــاعــــــــــــــات اإلعـالم اآللـي
اHتعددة الوسائط

قـاعــات الــرسم وورشـات
الهندسة اHعمارية

بهو التكنولوجيا

قـاعـة احملـاضـرات أو قـاعة
االستماع

2,50 م2

 3 م2

 5 م2

 1,50 م2

 1 م2

 1,20 م2

 2 م2

 0,60 م2

 3,50 م2

 4,20 م2

 7 م2

2,10 م2

أعـــمــــال تـــطـــبـــيـــقـــيـــة في اإلعالم
اآللـي والـــــلــــغـــــات واHـــــتـــــعــــددة

الوسائط

أعـــمـــال تـــطــبـــيـــقـــيــة فـي الــرسم
الـــــــصـــــــنــــــــاعي والــــــــهـــــــنـــــــدســـــــة
اHــعــمـاريــة واجلــغـرافــيــا وعـلم

اخلرائط...

أعمـال تطـبيـقـية في اHـيكـانيك
والهندسة اHدنية واHواد...

محاضرات

هياكل الدعم البيداغوجي واإلداريهياكل الدعم البيداغوجي واإلداري

قـــاعــة اHــطــالـــعــة وتــصــفح
الدوريات

قاعة تخزين الكتب

قاعة اإلنترنت

مكاتب إدارية

مكاتب لألساتذة 

 2 م2

 4,50 م2 لكل

 1000 كتاب

2 م2 لكل طالب

12 م2
إلى 16 م2

6 م2
لكل أستاذ

0,80 م2

 0,80 م2

 2,80 م2

2,80 م2 لكل طالب

12 م2 إلى 16م2

6 م2 لكل أستاذ

2. الــشـروط اHــتــعــلــقــة بــالــبــنـاء. الــشـروط اHــتــعــلــقــة بــالــبــنـاء :: يــجبr عــنــد إجنــاز
الـهــيـاكلr مــراعـاة الــشـروط اHـتــعـلــقـة بــالـبــنـاءr وال ســيـمـا

فيما يخص :

- مــطــابــقـة اHــقــايــيس الــتــقـنــيــة (من طــرف هــيــئـات
اHـراقبـة التـقنـيـة للـبنـاء) واHقـاييس اHـتعـلقـة باألمن (من
طـــرف اHــصـــالح اخملــتـــصــة لـــلــحـــمــايـــة اHــدنـــيــة) بـــالــنـــســبــة

rوجودةHللهياكل ا

- اHــطــابــقــة مع مـــقــتــضــيــات الــتــنـــظــيم اHــعــمــول به
اHـــتــعـــلق بـــكــيـــفـــيــات الـــبـــنــاء (رخـــصــة الـــبـــنــاء وشـــهــادات

rراد إجنازهاHطابقة...) بالنسبة للهياكل  اHا

- يجب أن تضم برامج إجنـاز الهياكل البيداغوجية
أو غــيـرهــا الـفـضــاءات الـنــوعـيـة واHالئــمـة لــلـشـعــبـة اHـراد

فتحها.

اHـادة اHـادة 43 : : يـــجـب أن تـتــوفـر اHــؤسـســة اخلـاصــة عـلى
ما يأتي : 

- مـكـتـبة مـزوّدة بـرصـيـد وثـائـقي كـافr وتـضم قـاعة
rYسجلHللمطالعة تتالءم مساحتها مع عدد الطلبة ا

- فضاء¶ مجهـز بوسائل اإلعالم اآللي بكمية ونوعية
ضروريY وكافيY للتكوين وأعمال الطلبة. 
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الفصل العاشرالفصل العاشر
مراقبة اHؤسسات اخلاصة للتكوين العاليمراقبة اHؤسسات اخلاصة للتكوين العالي

44 : : تـــخــــضع اHـــؤســــســـة اخلـــاصــــة لـــلـــمــــراقـــبـــة اHــادة اHــادة 
اإلدارية والبيداغوجية للوزير اHكلف بالتعليم العالي.

�ــكن أن تـــتم اHـــراقــبــة قـــبل أو أثـــنــاء أو بـــعــد طــور
تــكـويــني مـعــيّنr من قــبل هـيــئـة يــتم تـعــيـيــنـهــا من طـرف

الوزير اHكلف بالتعليم العالي.

اHادة اHادة 45 : : تلـتزم اHـؤسـسة اخلـاصة بـالسـمـاح للـهيـئة
اHذكورة في اHادة 44 أعالهr بإجراء اHراقبة وإبالغها بكل

وثيقة أو معلومة تسمح �مارسة هذه الرقابة. 

اHـادة اHـادة 46 : : �ـكن الوزيـر اHـكـلف بـالتـعـلـيم الـعالي أن
يـقررr بـنـاء عـلى تقـريـر هـذه الهـيـئةr سـحب الـرخـصة في

احلاالت اآلتية :
rعدم احترام بنود دفتر الشروط هذا -

rعمول بهHمخالفات التنظيم ا -
- إعـــادة الــتـــحـــويل أو الـــتـــغـــيـــيــر اجلـــزئـي أو الــكـــلّي

rلطبيعة النشاطات
- غلق أو وقف النشاط �بادرة الشخص اHعنوي.

اHــادة اHــادة 47 : : يــشـــتـــرط إلعـــادة فــتـح اHــؤســـســـة اخلـــاصــة
تـقـد طـلب جـديـد لـلـحـصـول عـلى رخـصـة إنـشـاء مـؤسـسة
r(30) يـــــومــــا Yوكــــذا مــــلـف جــــديــــد فـي أجل ثالثــــ rخــــاصــــة

ابتداء من تاريخ إخطارها من أجل تسوية وضعيتها.
وفي حالة العودr تسحب الرخصة فوراً ونهائيا.

وفي كل احلــاالتr لن �س ســحب الـرخــصـة بــحـقـوق
الـطــلـبـة الــذين هم في طــور الـتـكــوين وبـحـقــوق األسـاتـذة
اHــتـــعـــاقــديـن اHــضـــمــونـــة من قـــبل اHـــؤســســـة رغم أخـــطــاء

اHؤسسة.
48 : : يــــجب عــــلى اHـــؤســــســـة اخلــــاصـــة أن تــــعـــلم اHــادة اHــادة 
الـوزيـر اHـكـلف بـالـتـعـلـيم الـعـالي بـكل مـشـروع تعـاون مع

الهيئات واHؤسسات األجنبية.
اHادة اHادة 49 : : تـلغـى أحكـام القـرار اHؤرخ في 14 جـمادى
الثانية عام 1429 اHوافق 18 يونيو سنة 2008 الذي يحدد
دفـــتـــر شـــروط تـــســـلـــيم رخـــصـــة إنـــشـــاء مـــؤســـســـة خـــاصـــة

للتكوين العالي.
اHادة اHادة  50 : : يـنـشر هـذا الـقرار في اجلـريـدة الرسـمـية

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــرر بـــاجلــزائــر في 28 مــحــرّم عــام 1438 اHــوافق 30

أكتوبر سنة 2016.
طاهر حجارطاهر حجار

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

اHـلحـق رقم اHـلحـق رقم 1

استمارة طلب رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالياستمارة طلب رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي

اHــرجع : الـــقــانــون رقم 99-05 اHــؤرخ في 18 ذي احلــجــة عــام 1419 اHــوافق 4 أبــريل ســنــة 1999 واHــتــضــمـن الــقــانــون
التوجيهي للتعليم العاليr اHعدّل واHتمّم.

تاريخ اإليداع : ........................................................................................................................................

وصل رقم : .............................................................................................................................................

مؤرخ في : .............................................................................................................................................

I. .  تكوين اHلف :تكوين اHلف :
- طلب رخصة

1. الوثائق اHتعلقة �ؤسس اHؤسسة اخلاصة :. الوثائق اHتعلقة �ؤسس اHؤسسة اخلاصة :
rؤسسHدفتر الشروط واستمارة طلب الرخصة موّقع ومؤشر عليهما من قبل ا -

rؤسسHشهادة ميالد ا -
rشهادة اجلنسية اجلزائرية للمؤسس -

- نسخة من القوانY األساسية للمؤسسة اخلاصة.
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2. الوثائق اHتعلقة �دير اHؤسسة اخلاصة :. الوثائق اHتعلقة �دير اHؤسسة اخلاصة :
rيالدHشهادة ا -

rشهادة اجلنسية اجلزائرية -
rمستخرج عن صحيفة السوابق القضائية -

rYنسخ من شهادات التعليم والتكوين العالي -
- نسخ من شهادات العمل.

3. الوثائق اHتعلقة باHسؤول البيداغوجي للمؤسسة اخلاصة :. الوثائق اHتعلقة باHسؤول البيداغوجي للمؤسسة اخلاصة :
rيالدHشهادة ا -

rشهادة اجلنسية اجلزائرية -
rمستخرج عن صحيفة السوابق القضائية -

rYنسخ من شهادات التعليم والتكوين العالي -
- نسخ من شهادات العمل.

II. تعريف اHؤسسة :. تعريف اHؤسسة :

1. التسمية. التسمية : ..........................................................................................................................................
2. مكان إنشاء اHؤسسة اخلاصة مبنية أو في طور اإلجناز (. مكان إنشاء اHؤسسة اخلاصة مبنية أو في طور اإلجناز (العنوان بالتحديد).

شارع : ................................................................................ رقم : .........................................................
بلدية : ...................................................................................................................................................
دائرة : ...................................................................................................................................................
والية : ...................................................................................................................................................
الرمز البريدي : .....................................................................................................................................
الهاتف : .......................................... تلكس : .................................  فاكس : ............................................
البريد اإللكتروني : ................................................................................................................................

3. القوانY األساسية للهياكل. القوانY األساسية للهياكل ::             إيجار : [   ]         ملكية خاصة : [   ]
4. ساعات العمل اHتوقعة :. ساعات العمل اHتوقعة :

صباحاr من .......................................................... إلى ............................................................................

مساءr من ............................................................ إلى ............................................................................
III. وصف الهياكل :. وصف الهياكل : (اHؤسسة واHالحق)

1. الهياكل اإلدارية . الهياكل اإلدارية (تعيY العدد وإعطاء مساحات كل منها).

اHساحةاHساحةالرقمالرقم الهياكل اإلدارية اHتوفرةالهياكل اإلدارية اHتوفرة

الـمـجـمـوعالـمـجـمـوع
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2. الهياكل  البيداغوجية :. الهياكل  البيداغوجية :

اHالحظاتاHالحظاتالرقمالرقم اHساحةاHساحةالعددالعددطبيعة القاعاتطبيعة القاعات

ورشة

قاعة الدروس

مخبر

مدرج

مكتبة

أخرى

اجملموعاجملموع

3. .  اHصالح اHشتركة :اHصالح اHشتركة :

النادي : .................................................................................................................................................

العيادة : ................................................................................................................................................

أخرى : ............................................................................ .....................................................................

IV. اHستخدمون :. اHستخدمون :

1. مستخدمو اإلدارة :. مستخدمو اإلدارة :

اHالحظاتاHالحظاتالرقمالرقم اHنصب اHشغولاHنصب اHشغولالصفةالصفةالعددالعدد

اجملموعاجملموع
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2. مستخدمو التدريس :. مستخدمو التدريس :

العددالعدد
الصفةالصفة

الشهادة أو الشهاداتالشهادة أو الشهادات
اHشاركوناHشاركون اHتعاقدون بعقد محدد اHدةاHتعاقدون بعقد محدد اHدة اHتعاقدون بعقد غير محدد اHدةاHتعاقدون بعقد غير محدد اHدة

الرتبةالرتبة

V. .  التكوينات اHضمونة :التكوينات اHضمونة :

العدد اHتوقع للطلبةالعدد اHتوقع للطلبةاHيدان أو اHياديناHيدان أو اHيادين
الشعبةالشعبة

أو الشعبأو الشعب
التخصصالتخصص

مدمدّة التكوينة التكوينأو التخصصاتأو التخصصات شروط االلتحاقشروط االلتحاق

VI. الوسائل البيداغوجية والتعليمية :. الوسائل البيداغوجية والتعليمية :

البيانات التقنية األساسيةالبيانات التقنية األساسيةطبيعة التجهيزاتطبيعة التجهيزات العددالعدد



37 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 67 13 صفر عام  صفر عام 1438 هـ هـ
13 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2016 م م

اHادة اHادة 3 : شروط االلتحاق بالتكوين العالي : : شروط االلتحاق بالتكوين العالي : ........

اHادة اHادة 4  : تنظيم التكوين : : تنظيم التكوين :

ينظّم التكوين لعدد ......... من الطلبةr ويتضمن :

- مسار التـكوين وحجمه الساعي اإلجمالي واحلجم
الـســاعي لــكل تــعــلــيم نــظـري وتــطــبــيــقي واحلــجم الــسـاعي

rللتربص التطبيقي

- الـــشــــروط الـــعـــامـــة الـــتـي يـــتمّ من خـاللـــهـــا ضـــمـــان
التكوينr ال سيما :

rالوسائل البيداغوجية والتعليمية *

* كيفيات مراقبة اHعارف. 

اHادة اHادة  5 : مهلة االنسحاب : : مهلة االنسحاب :

�كن الطالب االنـسحاب بعد خمسة عشر (15) يوما
من تاريخ إمضاء هذا العقد. 

يـخـطـر الــطـالبr عــنـد االقـتـضــاءr اHـؤسـســة بـرسـالـة
مـوصى عـلـيـهـا مع وصل اسـتـالم. وفي هـذه احلـالـةr ال يـلزم

الطالب بدفع أي مبلغ.

اHادة اHادة 6 : أحكام مالية :  : أحكام مالية : 

يقدّر مبلغ التكوين بـ ...................... دج.

يــلـتــزم الــطــالب بــدفع اHـبــلغ اإلجــمــالي اHــشــار إلـيه
أعالهr وفق كيفيات الدفع اآلتية :

- بعد انقـضاء أجل االنسحـاب اHذكور في اHادة 5 من
هذا العقدr يقوم الطالب بدفع أوّل مبلغ قدره ........ دج.

ال �كن أن يفوق هذا اHبلغ 30 % من اHبلغ اHطلوب
دفعه من طرف الطالب.

- يــتم تــوزيع دفع اخملــلــفــات بــالــتــقـســيـط وفق ســيـر
التكوينr وحسب الرزنامة اآلتية:

أ. ......... دجr بتاريخ ........... / / .......................

ب. ......... دجr بتاريخ ........... / / .....................
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اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

اHــــلحــق رقم اHــــلحــق رقم 2

¥وذج عقد التكوين العالي¥وذج عقد التكوين العالي

يبـرم عـقد الـتـكوين الـعـالي طبـقـا للـمادة 43 مـكرر 6
(فقرة 3) من الـقانون رقم 99-05 اHؤرخ في 18 ذي احلجة
عـام 1419 اHـوافق 4 أبـريل سـنة 1999 واHـتـضمن الـقـانون

التوجيهي للتعليم العاليr اHعدّل واHتمّم.

الصفة أو التسمية االجتماعية للمؤسسة ............

عنوان اHؤسسة اخلاصة للتكوين العالي : ............

رقم وتاريخ رخصة إنشاء اHؤسسة : ...................

 : Yب : Yب

1. اHـــؤســســة اخلــاصـــة لــلــتــكـــوين الــعــالـيr �ــثــلــة من
طرف : ...................................................................

و :و :

2. االسم والـلـقـب وعنـوان اHـتـعـاقـد اHـدعـو في صـلب
النص "الطالب".......................................................

.............................................................................

اHادة األولى : اHوضوع :اHادة األولى : اHوضوع :

تنفـيذا لهـذا العقـدr تلتزم اHـؤسسة اخلـاصة بتـنظيم
نشاط التكوين العالي حتت عنوان :

.............................................................................

.............................................................................

اHـادة اHـادة 2 : طـبـيـعــة وخـصـوصـيـات نـشــاطـات الـتـكـوين : طـبـيـعــة وخـصـوصـيـات نـشــاطـات الـتـكـوين
العالي :العالي :

يتوج التكوين بـ :

شهادة الليسانس :  [   ]  شهادة اHاستر:  [   ]      

إثر نهاية التكوينr تسلّم شهادة للطالب.
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: Yحقوق وواجبات الطرف : : Yادة 7 : حقوق وواجبات الطرفHادة اHا

يـتـوجّب عـلى الـطـالب االطّـالع عـلى الـنـظام الـداخـلي
للمؤسسة وااللتزام باحترامه.

يــتــوجّب عــلى اHــؤســســة تــســلــيم شــهــادات مــدرســيـة
لـلطـالب واكـتـتـاب كل ضـمـان لتـغـطـيـة اHـسؤولـيـة اHـدنـية

للطالب.

اHادة اHادة 8 : االنقطاع عن التكوين :  : االنقطاع عن التكوين : 

في حـــالــة انـــقـــطــاع مـــســـبق عن الـــتـــكــويـن من طــرف
اHؤسـسة أو التـخلّـي أو بسبـب عائق يـحول دون مـواصلة
الــتــكـــوين أو حــالــة قــوة قــاهـــرة حــصــلت لــلـــطــالبr يــفــسخ

العقد طبقا للتنظيم اHعمول به.

اHادة اHادة 9 : حاالت النزاع : : حاالت النزاع :

Yالــطــرفـ Yفي حــالــة عـدم الــتــوصل إلى حل ودي بــ
اHتعاقدينr �كن تطبيق أحد اإلجراءات اآلتية :

- اللـجوء لـلـتسـوية الـودية بـوسـاطة أقـرب مؤسـسة
rجامعية عمومية

- إخـطــار اHـفــتـشــيـة الــعـامــة لـلــبـيــداغـوجــيـة لـوزارة
rالتعليم العالي والبحث العلمي

- إخطار احملاكم اخملتصة.

اHادة اHادة 10 : أحكام ختامية : : أحكام ختامية :

ينبغي أن تسلّم نسخة من هذا العقد :

rلكل طرف متعاقد -

- للوزارة اHكلفة بالتعليم العالي.

تــعــادل مــدة هــذا الـعــقــد مــدة الـتــكــوين مــوضــوع هـذا
العقد.

حرر بـ .................. في .........................

عن الطالبعن الطالب
(اسم ولقب اHوق(اسم ولقب اHوقّع)ع)

عن اHؤسسة اخلاصةعن اHؤسسة اخلاصة
إمضاء (اسم ولقب اHوقإمضاء (اسم ولقب اHوقّع)ع)

ختم اHؤسسةختم اHؤسسة

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

اHـلحق رقم اHـلحق رقم 3
¥وذج عقد االلتزام بنشاط التعليم¥وذج عقد االلتزام بنشاط التعليم

يبرم عقد التـزام بنشاط التعلـيم طبقا ألحكام دفتر
الــــشـــروط الــــذي يــــحـــدد شــــروط تـــســــلــــيم رخــــصـــة إنــــشـــاء
مـــؤســســـة خـــاصــة لـــلـــتــكـــوين الـــعـــالي ويـــحــدد تـــنـــظــيـــمـــهــا

وسيرهاr ال سيما اHادة 20 منه.
الصفة أو التسمية االجتماعية للمؤسسة : ..........
عنوان اHؤسسة اخلاصة للتكوين العالي : ............
رقم وتاريخ رخصة إنشاء اHؤسسة :  ..................

: Yب: Yب
1. اHــؤســســـة اخلـــاصــة لــلـــتــكــويــن الــعــــاليr �ـثــلـة
من طرف : ..............................................................

و
2. .  االسم والـلقب وعنـوان اHتـعاقدr اHـدعو في صلب
النص "األستاذ"........................................................
.............................................................................

اHادة األولى : اHوضوع :اHادة األولى : اHوضوع :

تنفيذا لهذا العقدr يلتزم األستاذ (1) ...................

بــالـتـكــفل بـالـتــعـلـيم وكـلّ الـنـشـاطــات الـبـيــداغـوجـيـة
ذات الصلة :

- بوحدة التـعليم ............... بحجم ساعي أسبوعي
قدره ................................ ساعة.

- بـاHادة........................... بـحـجم ساعي أسـبوعي
قدره ............................... ساعة.

- باألعـمال اHـوجهـة ........... بحـجم ساعي أسـبوعي
قدره ................................ ساعة.

- باألعمال التـطبيقيـة ....... بحجم ساعي أسبوعي
قدره ................................ ساعة.

اHادة Hادة 2 : آجال االنسحاب : : آجال االنسحاب :

عـــنــد بـــدايــة كل ســـنــة جـــامــعـــيــة وابـــتــداء مـن تــاريخ
إمـضـاء هـذا الــعـقـدr تـمـنح لألسـتــاذ مـهـلـة ثـمـانـيـة (8) أيـام

لالنسحاب.

(1) حتديد اسم ولقب ورتبة وتخصص األستاذ.
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وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 26 شــعــبــان عــام  شــعــبــان عــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 2 يــونــيــو يــونــيــو
r2016 يــــعـــدr يــــعـــدّل ويــــتــــمل ويــــتــــمّم الــــقـــرار اHــــؤرم الــــقـــرار اHــــؤرّخ في خ في 13 ســـنــــة ســـنــــة 
ربــيـع األول عـام ربــيـع األول عـام 1435 اHـوافق  اHـوافق 15 يــنــايــر ســنـة  يــنــايــر ســنـة 2014
الــذي يــحــدالــذي يــحــدّد تـشــكــيــلــة اجملـلس الــوطــني االســتــشـاريد تـشــكــيــلــة اجملـلس الــوطــني االســتــشـاري

للتعاضدية االجتماعية.للتعاضدية االجتماعية.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قــــــرار مــــــؤرّخ في 26 شـــــــعــــــبــــــان عــــــام 1437
اHـوافق 2 يـونـيـو سـنة r2016 يـعدّل ويـتـمّـم الـقـرار اHؤرّخ
في 13 ربــــيع األول عـــام 1435 اHــوافـق 15 يــنـــايــــر ســـنـــة
2014 الـــذي يـحــدّد تـشــكــيـلــة اجملـلس الــوطــني االسـتــشـاري

للتعاضدية االجتماعيةr كما يأتي :
" - الــسـيــدة شــبــيــرة آمـالr �ــثــلــة عن وزيــر الــعـمل

rوالتشغـيل والضمان االجتماعي
- ........................(بدون تغيير)........................
- الــسـيــد لـكــمـيــتي عـز الــدينr بـعــنـوان الــتـعــاضـديـة

rاليةHالعامة لعمال ا
- ........................(بدون تغيير)........................
- الـسـيـد تـلـي عـاشـورr بـعــنـوان الـتـعـاضــديـة الـعـامـة

rلعمال الصناعات الكهربائية والغازية
- ........................(بدون تغيير)........................
- ........................(بدون تغيير)........................
- الـســيـد تــواتي جــيالليr بــعـنــوان تـعــاضـديــة الــري

rوالغابات والتجهـيز
- ........................(بدون تغيير)........................
- الـسـيــد زيـتـوني بـلـقــاسم عـليr بـعــنـوان تـعـاضـديـة

rعمال احلبـوب
- الـسـيـد ضـيف حمـيـدr بـعـنـوان الـتعـاضـديـة الـعـامة

rللشؤون اخلارجية
- ........................(بدون تغيير).......................
- الــــســــيــــد جـــــياللـي بــــوعالمr بـــــعــــنــــوان تـــــعــــاضــــديــــة

rاجلمـارك اجلـزائرية
- الــسـيــد بــارش عـبــد الــكـرr بــعــنـوان الــتــعـاضــديـة

rالعامة لألشغال العمومية
- الــســيــد فــرادي عـز الــديـنr �ـثـال عن االحتــاد الــعـام

rYللعمال اجلـزائري
rالـســيـدة حـجـاج جـمـيـلـة واآلنـسـة حـفـيـفي نـصـيـرة -

rفي التعاضديات YؤهلHا Yبعنوان الشخص
- السيد هدام تيجاني حسانr اHدير العام للصندوق

rالوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجـراء
- السـيد عـاشق - يـوسف أحمـد شـوقي فؤادr اHـدير
الــعــام لــلـصــنــدوق الــوطــني لــلــضــمــان االجــتــمـاعـي اخلـاص

rبغير األجـراء
.....................(الباقي بدون تغيير).................".

عــنـد االقــتـضــاءr يــجب عـلى األســتــاذ إعالم اHـؤســسـة
اخلـــاصــــة عن رغـــبــــته في االنــــســـحــــابr بـــواســـطــــة رســـالـــة

موصى عليها مع وصل استالم.

اHادة اHادة 3 : أحكام مالية : : أحكام مالية :

يُــحــدّد مــبـــلغ اخلــدمــة بـ ......................................
دج في الشهر/في السداسي/في السنة.

rشار إليه أعالهHبلغ الكلّي اHؤسسة بدفع اHتلتزم ا
وفق الفترات اHشار إليها أعاله.

: Yحقوق وواجبات الطرف : : Yادة 4 : حقوق وواجبات الطرفHادة اHا

يــــلـــتــــزم األســـتــــاذ بــــاالطالع عــــلى الــــنـــظــــام الــــداخـــلي
لــلـــمـــؤســـســـة اخلـــاصـــة وأحـــكــام دفـــتـــر الـــشـــروطr ويـــلـــتــزم

باحترامهما.

تــلــتــزم اHـؤســســة اخلــاصــة بـتــســلــيم شــهــادات الــعـمل
Yواكـتـتـاب كل تـأم rـعـمـول بهHلألسـتـاذ طـبـقا لـلـتـنـظـيم ا

لتغطية اHسؤولية اHدنية لألستاذ.

اHادة اHادة 5 : توق : توقّف التكوين : ف التكوين : 
في حالة التـوقّف اHسبق لنشـاط التعليم من طرف
اHـــؤســـســـة اخلـــاصـــة أو الـــتـــخـــلي أو بـــســـبب عـــائـق أو قــوة
قـــاهـــرة حتـــول دون مــتـــابـــعـــة نـــشـــاط الـــتـــعـــلـــيم مـن طــرف

األستاذr يُفسخ العقد طبقاً للتنظيم اHعمول به.

اHادة اHادة 6 : حاالت النزاع : : حاالت النزاع :
Yالــطــرفـ Yفي حــالــة عـدم الــتــوصل إلى حل ودّي بــ

: Yكن تطبيق أحد اإلجراءين اآلتي� rتعاقدينHا
- اللّـجوء لـلـتّسـوية الـودّية بـوسـاطة أقـرب مؤسـسة

 rجامعية عمومية
- إخطار احملاكم اخملتصة.

اHادة اHادة 7 : أحكام ختامية : : أحكام ختامية :
ينبغي أن تسلم نسخة من هذا العقد:

rلكل طرف متعاقد -
- للوزارة اHكلفة بالتعليم العالي.

تـعـادل مـدّة هـذا الـعـقـد مـدّة نـشـاط الـتـعـلـيم مـوضـوع
هذا العقد.

حرر بـ .................. في .........................

األستاذاألستاذ
(اسم ولقب اHمضي)(اسم ولقب اHمضي)

عن اHؤسسةعن اHؤسسة
اخلاصة للتكوين العالياخلاصة للتكوين العالي

إمضاء (اسم وصفة اHمضي)إمضاء (اسم وصفة اHمضي)


