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  رتبة أستاذ محاضر للتعليم العاليلالنتداب في شروط الترشح 
  .2008 أوت 11 المؤرخ في 2008 لسنة 2877وجميع النصوص المنقحة والمتّممة له وخاصة األمر عدد ق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات  المتعّل1993 سبتمبر 6 المؤرخ في 1993 لسنة 1825األمر عدد  - : المرجع

  .2003 أوت 4 المؤرخ في 2003 لسنة 1665النصوص المنقحة والمتّممة له وخاصة األمر عدد  وجميع  الوطنية لدراسات الدآتورابتحديد شروط الحصول على شهادات المتعّلق 1993 سبتمبر 6 المؤرخ في 1993 لسنة 1823األمر عدد  -         

  

  

  رتبة أستاذ محاضرلالنتداب في شروط الترشح 
  

 المتحصلين على شهادة دآتوراه     تدب األساتذة المحاضرون عن طريق المناظرة من بين المترشحين        ين ":1993لسنة   1825من األمر عدد     13الفصل   
دآتوراه              1993 سبتمبر   6 المؤرخ في    1993 لسنة   1823طبقا ألحكام األمر عدد      ة لدراسات ال  والمتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطني

  ". والمتعلق بالتأهيل الجامعي1993 سبتمبر 6 المؤرخ في 1993 لسنة 1824ر عدد أو على شهادة معترف بمعادلتها والمؤهلين طبقا ألحكام األم
==§==  

  :يمكن أيضا أن يتقدم لرتبة أستاذ محاضر ":1993لسنة  1825من األمر عدد  14الفصل  
  . المترشحون المحرزون على دآتوراه دولة وطنية أو دآتوراه دولة أجنبية معترف بمعادلتها-
ام األمر عدد               األساتذة المس  - ا ألحك ون طبق مون والمؤهل بتمبر    6 المؤرخ في      1993 لسنة    1824اعدون المرّس ل الجامعي،       1993 س ق بالتأهي  والمتعل

  .1997 سبتمبر 3 المؤرخ في 1997 لسنة 1801والمنقح والمتمم باألمر عدد 
  ".ربتهم في التدريس أو البحثالمترشحون المحرزون على دآتوراه وعلى تأهيل أجنبي معترف بمعادلته مع إثبات تج-

==§== 

ل أن                "... :1993لسنة    1825من األمر عدد        17مقتطف من الفصل        ى األق ذ ثالث سنوات عل تاذ مساعد من ة اس م رتب ذين له ويمكن للمترشحين ال
  .)تبار درس مع اخشغالاألمناقشة (" ب" أو حسب الفقرة )شغالاأل مناقشة(" أ"يختاروا بين إجراء المناظرة حسب الفقرة 

رة                       اظرة حسب الفق إجراء المن م ملزمون ب ذ ثالث سنوات فه تاذ مساعد من داع ترشحهم صفة اس د إي ناقشة  م(" ب"أما المترشحون الذين ليست لهم عن
  .) مع اختبار درسشغالاأل

  


