
العدد العدد 15
السالسّنة اخلمسوننة اخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اGغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اGغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اGطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 5 جمادى األولى جمادى األولى عام عام 1434 هـهـ
اGوافق اGوافق 17 مارس سنة مارس سنة 2013 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrX بئر مراد رايسr ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12



5 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 215
17 مارس سنة  مارس سنة 2013 م

فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقـم 13 -  100  مـؤرّخ في 2 جـمـادى األولـى عام 1434 اGـوافـق 14 مـارس سـنـة r2013  يـعـدل ويـتـمم اGـرسـوم
الـتـنفــيذي رقــم 01-210 اGؤرخ في 2 جمـادى األولى عـام 1422 اGوافـق 23 يـولـيـو سـنة 2001 واGتـضـمن إنشـاء جامـعة
ورقلـة........................................................................................................................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقـم 13 - 101  مـؤرّخ في  2 جـمـادى األولـى عام 1434 اGـوافـق  14 مـارس سـنـة r2013 يـعـدل ويـتـمم اGـرسـوم
الــتـنـفــيـذي رقــم 01-270 اGـؤرخ في 30 جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1422 اGـوافـق 18 سـبـتـمـبـر سـنـة 2001  واGــتـضـمن إنـشـاء
جامعة األغواط............................................................................................................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقـم 13 -  102 مـؤرّخ في 2 جـمـادى األولـى عام 1434 اGـوافـق 14 مـارس سـنـة r2013  يـعـدل ويـتـمم اGـرسـوم
الــتـنـفــيـذي رقــم 01-271 اGـؤرخ في 30 جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1422 اGـوافـق 18 سـبـتـمـبـر سـنـة 2001  واGــتـضـمن إنـشـاء
جامعة تيارت..............................................................................................................................................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقـم 13 - 103  مـؤرّخ في 2 جـمـادى األولـى عام 1434 اGـوافـق  14 مـارس سـنـة r2013 يـعـدل ويــتـمم اGـرسـوم
التنفـيذي رقــم 09-07  اGؤرخ في 7 محرم عام 1430 اGوافـق 4 ينايـر سنة 2009 واGتضمن إنشاء جامعة بشار.........

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 13-105   مـــؤرخ في 5   جــمـــادى األولى عــام 1434  اGـــوافق 17   مــارس ســنــة r2013 يــتــضــمـن الــنــظــام
الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي...................................................................................................

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 13- 106  مـؤرخ في 5  جــمــادى األولـى عـام 1434 اGـوافـق 17 مــارس ســنــة r2013 يــتــضــمـن الــتــصــريـح
باGنفعـة العموميـة للعملـيـة اGتعلــقـة بإجنـاز سـد بوزينـة ببلـديـة بوزينـةr واليــة باتـنــة...................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 21  ربـيع الـثـاني عام 1434 اGـوافق 4 مارس سـنة r 2013 يتـضـمّن إنـهاء مـهـام مديـر دراسـات لدى
مصالح رئيس احلكومة - سابقا...................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3  ربــيع الـثــاني عـام 1434 اGـوافق 14  فــبـرايـر سـنـة r 2013 يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـام مــفـتش بـوزارة
الداخلية واجلماعات احمللية..........................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3  ربــيع الـثــاني عـام 1434 اGـوافق 14  فـبــرايـر ســنـة r 2013 يــتــضـمّن إنــهـاء مــهـام مــديـر اGــدرسـة
الوطنية لإلدارة.........................................................................................................................................

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21  ربيع الثاني عام 1434 اGوافق 4  مارس سنة r 2013 يتضمّنان إنهاء مهام والة...........

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 21  ربـيع الـثـاني عام 1434 اGـوافق 4 مارس سـنة r 2013 يتـضـمّن إنهـاء مـهام األمـX الـعامّ لـوالية
اجلزائر....................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21  ربــيع الـثــاني عـام 1434 اGـوافق 4 مـارس ســنـة r 2013 يـتـضـمّن إنــهـاء مـهـام وال مــنـتـدب لـدى
والي والية اجلزائر ببراقي.........................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3   ربيع الثاني عام 1434 اGوافق 14  فبراير سنة r 2013 يتضمّن إنهاء مهام اGفتش العامّ لوالية
اGسيلة.....................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 3  ربـيع الـثـاني عام 1434 اGوافق 14  فـبـراير سـنة r 2013 يـتضـمّن إنـهاء مـهـام مفـتش باGـفـتشـية
العامّة في والية بجاية................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 3  ربيع الـثاني عام 1434 اGوافق 14  فبـراير سنة r 2013 يتـضمّن إنهـاء مهـام الكـاتب الـعـامّ لدى
رئيس دائـرة عX قـزام في والية تامنغست..................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 3  ربيع الـثاني عام 1434 اGوافق 14  فبـراير سنة r 2013 يـتضمّن إنـهاء مهام نـائب مدير بوزارة
اGالية......................................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 3  ربيع الـثاني عام 1434 اGوافق 14  فبـراير سنة r 2013 يـتضمّن إنـهاء مهام مـدير أمالك الدولة
في والية بشار..........................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 3  ربـيع الـثـاني عـام 1434 اGـوافق 14  فـبـرايـر سـنة r 2013 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديـر الـدّراسات
االستراتيجية والتخطيط بواليـة اجلـزائر.....................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 3  ربيع الـثاني عام 1434 اGوافق 14  فبـراير سنة r 2013 يـتضـمّن إنهـاء مهـام مديــــر التـخطــيط
والتهيئــة العمـرانــية فـي واليـة باتنـة........................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3  ربيع الثاني عام 1434 اGوافق 14  فبراير سنة r 2013 يتضمّن إنهاء مهام بجامعة اGسيلة......

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 3  ربــيع الــثـانـي عـام 1434 اGـوافق 14  فــبــرايــر ســنـة r 2013 يــتــضــمّن إنــهــاء مـهــام نــائــبي مــديـر
بجامعة قاGة.............................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 3  ربيع الـثاني عام 1434 اGوافق 14  فبـراير سنة r 2013 يـتضمّن إنهـاء مهام اGديـر العامّ لديوان
الترقية والتسيير العقاري في والية إيليزي.................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 3  ربــيع الــثـانـي عـام 1434 اGـوافق 14  فــبــرايــر ســنـة r 2013 يــتـضــمّن إنــهــاء مــهــام مـديـــر اGــعــهـد
الـوطني للتكوين العـالي إلطارات الشباب في ورقلة.....................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 3  ربـيع الـثـاني عام 1434 اGـوافق 14  فـبـراير سـنة r 2013 يـتـضمّن إنـهـاء مـهام مـديـرين للـشـباب
والرياضة في الواليات...............................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3  ربــيع الـثــاني عـام 1434 اGـوافق 14  فـبــرايـر ســنـة r 2013 يـتــضــمّن إنـهــاء مـهــام رئـيــسـة غــرفـة
�جلس احملاسبة.........................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 3  ربـيع الـثـاني عـام 1434 اGـوافق 14  فـبـرايـر سـنة r 2013 يـتـضـمّن تـعـيـX اGـديـر العـامّ لإلصالح
اإلداري.....................................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3  ربيع الثاني عام 1434 اGوافق 14  فبراير سنة r 2013 يتضمّن تعـيX مفتش بوزارة الداخلية
واجلماعات احمللية.......................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21  ربيع الثاني عام 1434 اGوافق 4 مارس سنة r 2013 يتضمّن تعيX والة..............................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 3  ربـيع الـثـاني عـام 1434 اGـوافق 14  فــبـرايـر سـنـة r 2013 يـتـضـمّن تـعـيـX اGـفـتش الـعـامّ لـواليـة
اGسيلة.....................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3  ربــيع الـثــاني عـام 1434 اGـوافق 14  فـبــرايـر ســنـــــة r 2013 يـتـضــمّن تـعـــيــX رئـيــس دائـــــرة
بنــي ورتيالن بوالية سطيف......................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3  ربــيع الـثــاني عـام 1434 اGـوافق 14  فــبـرايـر سـنـة r 2013 يـتــضـمّن تـعـيــX نـائب مـديـر بـوزارة
الشؤون اخلارجية......................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3  ربيع الثاني عام 1434 اGوافق 14  فبراير سنة r 2013 يتضمّن تعـيX مدير دراسات بالديوان
اGركزي لقمع الفساد..................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3  ربيع الثاني عام 1434 اGوافق 14  فبراير سنة r 2013 يتضمّن تـعيX رؤساء دراسات باجمللس
الوطني للمحاسبة.....................................................................................................................................

مــرسـومــان رئـاســيّـان مــؤرّخـان في 3  ربــيع الـثــاني عـام 1434 اGـوافق 14  فـبــرايـر ســنـة r 2013 يـتـضــمّـنـان تــعـيــX مـديـرين
............................................................................................................Xيزانية بـواليتـGلبرمجة ومتابعة ا
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5 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 415
17 مارس سنة  مارس سنة 2013 م

فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 3  ربــيـع الــثــاني عــام 1434 اGـــوافق 14  فــبــرايــر ســنــة r 2013 يــتــضــمّن تـــعــيــX مــديــــرة اGــركــــز
.................................................................................................Xبني بالطـGاجلــزائــري للتــراث الثقــافي ا

مرسومـان رئاسيّان مؤرّخان في 3  ربيع الـثاني عام 1434 اGوافق 14  فبـراير سنة r 2013 يـتضمّـنان تعيـX نوّاب مديرين
.................................................................................................................................................Xبجامعت

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 3  ربـيع الـثـاني عام 1434 اGـوافق 14  فـبـرايـر سـنة r 2013 يتـضـمّن تـعـيX عـمــيـد كلــيـة احلـقــوق
والعلــوم السياســية بجامعــة بجايـة............................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3  ربيع الثاني عام 1434 اGوافق 14  فبراير سنة r 2013 يتضمّن التعـيX بجامعة وهران للعلوم
والتكنولوجيا...........................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 3  ربــيع الــثـانـي عـام 1434 اGـوافق 14  فــبــرايــر ســنـة r 2013 يــتــضـمّن تــعــيـX مــديــرين لــلـشــبـاب
والرياضة في الواليات...............................................................................................................................

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 10  ربـيع األول عام 1434 اGـوافق 22  يـنـايـر سـنة r 2013 يـتضـمن فـتح شـعب وفروع  في
اGـاجـسـتـيـر بـاGدرسـة الـعـسـكـريـة اGتـعـددة الـتـقـنـيات بـالـنـاحـيـة الـعسـكـريـة األولى ويـحـدّد عـدد اGـقاعـد الـبـيـداغـوجـية
اGفتوحة بعنوان السنة اجلامعية 2013-2012.................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقـم مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقـم 13 -   -  100  مــــؤر  مــــؤرّخ في خ في 2 جـــمـــادى جـــمـــادى
r2013 ــــــوافـق 14 مــــــارس ســــــنــــــة مــــــارس ســــــنــــــةGــــــوافـق اGاألولى عــــــام األولى عــــــام 1434 ا
يـــعـــدل ويـــتـــمم اGــــرســـوم الـــتـــنـــفــــيـــذي رقــم يـــعـــدل ويـــتـــمم اGــــرســـوم الـــتـــنـــفــــيـــذي رقــم 210-01
اGــــؤرخ في اGــــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عــــام  جـــمـــادى األولى عــــام 1422 اGــــوافـق  اGــــوافـق 23

يوليـو سنة يوليـو سنة 2001 واGتضمن إنشاء جامعة ورقلـة. واGتضمن إنشاء جامعة ورقلـة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث

rالعلمي
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورr ال ســـيّــــمـــا اGـــادّتـــان 3-85

rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــقــتـــضى اGــرســـــوم الـــرئــــاسي رقـــم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 rالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقـــتـــضى  اGـــرســـوم الــــتـــنـــفــــيـــذي رقــم 210-01
اGـؤرخ في 2 جـمـادى األولى عـام 1422 اGـوافـق 23 يـولـيـو
ســـنـــة 2001 واGـــتـــضـــمـن إنـــشـــاء جـــامـــعـــة ورقـــلــــةr اGـــعـــدل

rتممGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 03-279 اGؤرخ
في 24  جـمـادى الثـانيـة  عام 1424 اGوافق 23  غـشت سنة
2003 الــــذي  يــــحــــدد مــــهــــام اجلــــامــــعــــة والــــقــــواعــــد اخلــــاصــــة

بتنظيمـها وسيرهاr اGعدل واGتممr ال سيما اGواد 3 و 10
rو 25 منه

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي :
اGــاداGــادّة األولى :ة األولى :  تـــعـــدّل وتـــتـــمّم اGـــادة 2 من اGـــرســـوم
الـتـنـفــيذي رقــم 01-210 اGـؤرخ في 2 جـمـادى األولى عـام
1422 اGــــوافـق 23 يــــولــــيـــــو ســــنــــة r2001 اGــــعــــدل واGــــتــــمم

واGذكور أعالهr وحترر كما يأتي :
"اGادة 2:...................(بدون تغيير)....................
يــحــدد عــدد الــكــلــيــات واGــعــاهــد الــتي تــتــكــون مــنــهــا

جامعة ورقلة واختصاصها كما يأتي :

rادةGكلية الرياضيات وعلوم ا -
- كــلـــيـــة الـــتــكـــنـــولـــوجـــيــات احلـــديـــثـــة لـــلــمـــعـــلـــومــات

rواالتصال
rكلية العلوم التطبيقية -

- كلية احملـروقات والطاقات اGتجددة وعلوم األرض
rوالكون

rكلية علوم الطبيعة واحلياة -
rكلية احلقوق والعلوم السياسية -

rكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية -
- كلية العلـوم االقتصادية والعلـوم التجارية وعلوم

rالتسيير
rكلية اآلداب واللغات -

rكلية الطب -
- مـــعـــهـــد عـــلـــوم وتـــقـــنـــيــــات الـــنـــشـــاطـــات الـــبـــدنـــيـــة

rوالرياضية
- معهد التكنولوجيا".

2  :    :  تـــــــعــــــدل وتــــــتـــــــمم اGــــــادة 3 مـن اGــــــرســـــوم اGـــــاداGـــــادّة ة 
الـتـنـفــيذي رقــم 01-210 اGـؤرخ في 2 جـمـادى األولى عـام
1422 اGــــوافـق 23 يــــولــــيـــــو ســــنــــة r2001 اGــــعــــدل واGــــتــــمم

واGذكور أعالهr وحترر كما يأتي :
"اGادّة 3 : ................. ( بدون تغيير)..................
يــــتــــكــــون مــــجـــلـس إدارة جــــامــــعـــة ورقــــلــــةr بــــعــــنـــوان

القطاعات اGستعملةr �ا يأتي :
- �ـــثل الـــوزيـــر اGـــكــلـف بــالـــصـــنـــاعــة واGـــؤســـســات

rتوسطة وترقية االستثمارGالصغيرة وا
r.................................................................. -
r.................................................................. -
r.................................................................. -
- �ثل الوزير اGكلف بـالتهيئة العمرانية والبيئة

rدينةGوا
- �ـثل الـوزيـر اGـكـلف بــالـصـحـة والـسـكـان وإصالح

rستشفياتGا
rناجمGكلف بالطاقة واGثل الوزير ا� -

- �ـــثـل الـــوزيـــر اGــــكـــلف بـــتــــكـــنـــولــــوجـــيـــات اإلعالم
واالتصال".



5 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 615
17 مارس سنة  مارس سنة 2013 م

3  :    :  تـــــــعــــــدل وتــــــتـــــــمم اGــــــادة 4 مـن اGــــــرســـــوم اGـــــاداGـــــادّة ة 
الـتـنـفــيذي رقــم 01-210 اGـؤرخ في 2 جـمـادى األولى عـام
1422 اGــــوافـق 23 يــــولــــيـــــو ســــنــــة r2001 اGــــعــــدل واGــــتــــمم

واGذكور أعالهr وحترر كما يأتي :
"اGـــــادّة 4 : طــــــبـــــقـــــا ألحــــــكـــــام اGـــــادة 25 مـن اGـــــرســـــوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 03-279 اGــؤرخ في 24  جــمــادى الــثــانــيــة
عــام 1424 اGــوافق 23  غــشت ســنــة r2003 اGــعـــدل واGــتــمم
واGذكـور أعالهr تضم مـديريـة اجلامعـةr زيادة عـلى األمانة
العامة واGكتبة اGركزيةr أربع (4) نيابات مديرية تكلف

على التوالي باGيادين اآلتية :
- الــتــكــوين الــعــالـي في الــطــوريــن األول والــثــانــي
والـــتــــكـــويــن اGــــتـــواصــل والـــشــــهـــــادات وكـــذا الــــتـــكـــويــن

rالعالــي في التدرج
- الـــتــكــوين الـــعــالي فـي الــطــور الـــثــالث والـــتــأهــيل
اجلامعي والبحث العـلمي وكذا التكوين الـعالي فيما بعد

rالتدرج
- الــــعالقـــــات اخلــــارجــــيـــــة والــــتــــعـــــاون والــــتــــنـــــشــــيط

rواالتصال والتظاهرات العلمية
- التنمية واالستشراف والتوجيه".

اGاداGادّة ة 4 :   :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 2 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1434
اGوافق 14 مارس سنة 2013. 

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقـم مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقـم 13 -  - 101  مــــؤر  مــــؤرّخ فيخ في  2 جـــمـــادى جـــمـــادى
r2013 ـــــوافـق  14 مـــــارس ســـــنـــــة  مـــــارس ســـــنـــــةGـــــوافـق   اGاألولى عـــــام األولى عـــــام 1434 ا
يـــعـــدل ويـــتـــمم اGــــرســـوم الـــتـــنـــفــــيـــذي رقــم يـــعـــدل ويـــتـــمم اGــــرســـوم الـــتـــنـــفــــيـــذي رقــم 270-01
اGـؤرخ في اGـؤرخ في 30 جـمـادى الـثـانـيـة عام  جـمـادى الـثـانـيـة عام 1422 اGـوافـق  اGـوافـق 18
ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2001  واGــتـــضــمـن إنــشـــاء جــامـــعــة  واGــتـــضــمـن إنــشـــاء جــامـــعــة

األغواط.األغواط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث

rالعلمي
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورr ال ســـيّــــمـــا اGـــادّتـــان 3-85

rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـقــتــــضى اGــرســــوم الــرئــــــاسي رقـم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 rالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســـوم الــــتـــنــــفـــــيـــذي رقــم 270-01
اGــــؤرخ في 30 جــــمـــــادى الــــثــــانـــــيــــة عــــام 1422 اGــــوافـق 18
rـتـضـمن إنـشـاء جـامـعـة األغـواطGسـبـتـمـبـر سـنة 2001  وا

rتممGعدل واGا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 03-279 اGؤرخ
في 24  جـمـادى الثـانيـة  عام 1424 اGوافق 23  غـشت سنة
2003 الــــذي  يــــحــــدد مــــهــــام اجلــــامــــعــــة والــــقــــواعــــد اخلــــاصــــة

بتـنظـيمـهـا وسيـرها r اGـعدل واGـتممr ال سـيمــــا اGـــواد 3
rو 10 و 25 منه

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اGــــــاداGــــــادّة األولى : ة األولى :  تــــــتـــــمّـم اGــــــادة األولى مـن اGــــــرســـــوم
الــتـنــفـــيـذي رقــم 01-270 اGـؤرخ في 30 جـمــادى الــثـانــيـة
عام 1422 اGوافـق 18 سبـتمبـر سنة r2001 اGعـدل واGتمم

واGذكور أعالهr وحترر كما يأتي :
"اGادّة األولى : ............ ( بدون تغيير)................
يــحــدد عــدد الــكــلــيــات واGــعــاهــد الــتي تــتــكــون مــنــهــا

جامعة األغواط واختصاصها كما يأتي :
r.................................................................. -
r.................................................................. -
r.................................................................. -
r.................................................................. -
r.................................................................. -
r.................................................................. -

rكلية الطب -
".................................................................. -
2  :    :  تـــــــعــــــدل وتــــــتـــــــمم اGــــــادة 2 مـن اGــــــرســـــوم اGـــــاداGـــــادّة ة 
الــتـنــفـــيـذي رقــم 01-270 اGـؤرخ في 30 جـمــادى الــثـانــيـة
عام 1422 اGوافـق 18 سبـتمبـر سنة r2001 اGعـدل واGتمم

واGذكور أعالهr وحترر كما يأتي :
"اGادّة 2: ................... ( بدون تغيير).................
يــــتـــكـــون مـــجــــلس إدارة جـــامـــعــــة األغـــواطr بـــعـــنـــوان

القطاعات اGستعملةr �ا يأتي :
r.................................................................. -
r.................................................................. -
- �ـــثل الـــوزيـــر اGـــكــلـف بــالـــصـــنـــاعــة واGـــؤســـســات

rتوسطة وترقية االستثمارGالصغيرة وا
- �ـثل الـوزيـر اGـكـلف بــالـصـحـة والـسـكـان وإصالح

اGستشفيات".
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3  :    :  تـــــــعــــــدل وتــــــتـــــــمم اGــــــادة 3 مـن اGــــــرســـــوم اGـــــاداGـــــادّة ة 
الــتـنــفـــيـذي رقــم 01-270 اGـؤرخ في 30 جـمــادى الــثـانــيـة
عام 1422 اGوافـق 18 سبـتمبـر سنة r2001 اGعـدل واGتمم

واGذكور أعالهr وحترر كما يأتي :
"اGـــــادّة 3 : طــــــبـــــقـــــا ألحــــــكـــــام اGـــــادة 25 مـن اGـــــرســـــوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 03-279 اGــؤرخ في 24  جــمــادى الــثــانــيــة
عــام 1424 اGــوافق 23  غــشت ســنــة r2003 اGــعـــدل واGــتــمم
واGذكـور أعالهr تضم مـديريـة اجلامعـةr زيادة عـلى األمانة
العامة واGكتبة اGركزيةr أربع (4) نيابات مديرية تكلف

على التوالي باGيادين اآلتية :
- الــتــكــوين الــعــالـي في الــطــوريــن األول والــثــانــي
والـــتــــكـــويــن اGــــتـــواصــل والـــشــــهـــــادات وكـــذا الــــتـــكـــويــن

rالعالــي في التدرج
- الـــتــكــوين الـــعــالي فـي الــطــور الـــثــالث والـــتــأهــيل
اجلامعي والبحث العـلمي وكذا التكوين الـعالي فيما بعد

rالتدرج
- الــــعالقـــــات اخلــــارجــــيـــــة والــــتــــعـــــاون والــــتــــنـــــشــــيط

rواالتصال والتظاهرات العلمية
- التنمية واالستشراف والتوجيه".

اGاداGادّة ة 4  :    :  ينشر هـذا اGرسوم في اجلريـدة الرسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 2 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1434
اGوافق 14 مارس سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ   

جـــمـــادى مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقـم مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقـم 13 -   -  102 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 2 جـــمـــادى 
r2013 ــــــوافـق 14 مــــــارس ســــــنــــــة  مــــــارس ســــــنــــــةGــــــوافـق  اGاألولى عــــــام األولى عــــــام 1434 ا
يـــعـــدل ويـــتـــمم اGــــرســـوم الـــتـــنـــفــــيـــذي رقــم يـــعـــدل ويـــتـــمم اGــــرســـوم الـــتـــنـــفــــيـــذي رقــم 271-01
اGـؤرخ في اGـؤرخ في 30 جـمـادى الـثـانـيـة عام  جـمـادى الـثـانـيـة عام 1422 اGـوافـق  اGـوافـق 18
ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2001  واGــتـــضــمـن إنــشـــاء جــامـــعــة  واGــتـــضــمـن إنــشـــاء جــامـــعــة

تيارت.تيارت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث

rالعلمي
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورr ال ســـيّــــمـــا اGـــادّتـــان 3-85

rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 rالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســـوم الــــتـــنــــفـــــيـــذي رقــم 271-01
اGــــؤرخ في 30 جــــمـــــادى الــــثــــانـــــيــــة عــــام 1422 اGــــوافـق 18
rـتـضــمن إنـشــاء جـامـعــة تـيـارتGسـبــتـمـبــر سـنـة 2001  وا

rتممGعدل واGا

 - و�ــــقــــتــــضى اGـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 279-03
اGــــؤرخ في 24  جــــمــــادى الـــثــــانــــيــــة  عـــام 1424 اGــــوافق 23
غــشت ســنــة 2003 الــذي  يــحــدد مــهـــام اجلــامــعــة والــقــواعــد
اخلـاصــة بـتـنــظـيــمـهــا وسـيــرهـا r اGــعـدل واGــتـممr ال ســيـمـا

rادتان 3 و 25 منهGا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي :

اGــــــــاداGــــــــادّة األولى :ة األولى :  تـــــــعـــــــدّل وتـــــــتـــــــمّـم اGـــــــادة األولـى من
اGــرسـوم الــتــنـفـــيـذي رقــم 01-271 اGـؤرخ في 30 جـمـادى
الثـانية عام 1422 اGوافـق 18 سبـتمبـر سنة r2001 اGـعدل

واGتمم واGذكور أعالهr وحترر كما يأتي :

"اGادّة األولى : .............. ( بدون تغيير)..............
يــحــدد عــدد الــكــلــيــات واGــعــاهــد الــتي تــتــكــون مــنــهــا

جامعة تيارت واختصاصها كما يأتي :

rكلية العلوم التطبيقية -

rادةGكلية علوم ا -

rكلية الرياضيات واإلعالم اآللي -

rكلية علوم الطبيعة واحلياة -

rكلية احلقوق والعلوم السياسية -

- كلية العلـوم االقتصادية والعلـوم التجارية وعلوم
rالتسيير

rكلية اآلداب واللغات -

rكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية -

rمعهد علوم البيطرة -

- معهد التكنولوجيا".

2  :    :  تـــــــعــــــدل وتــــــتـــــــمم اGــــــادة 3 مـن اGــــــرســـــوم اGـــــاداGـــــادّة ة 
الــتـنــفـــيـذي رقــم 01-271 اGـؤرخ في 30 جـمــادى الــثـانــيـة
عام 1422 اGوافـق 18 سبـتمبـر سنة r2001 اGعـدل واGتمم

واGذكور أعالهr وحترر كما يأتي :
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"اGـــــادّة 3 : طــــــبـــــقـــــا ألحــــــكـــــام اGـــــادة 25 مـن اGـــــرســـــوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 03-279 اGــؤرخ في 24  جــمــادى الــثــانــيــة
عــام 1424 اGــوافق 23  غــشت ســنــة r2003 اGــعـــدل واGــتــمم
واGذكـور أعالهr تضم مـديريـة اجلامعـةr زيادة عـلى األمانة
العامة واGكتبة اGركزيةr أربع (4) نيابات مديرية تكلف

على التوالي باGيادين اآلتية :
- الــتــكــوين الــعــالـي في الــطــوريــن األول والــثــانــي
والـــتــــكـــويــن اGــــتـــواصــل والـــشــــهـــــادات وكـــذا الــــتـــكـــويــن

rالعالــي في التدرج
- الـــتــكــوين الـــعــالي فـي الــطــور الـــثــالث والـــتــأهــيل
اجلامعي والبحث العـلمي وكذا التكوين الـعالي فيما بعد

rالتدرج
- الــــعالقـــــات اخلــــارجــــيـــــة والــــتــــعـــــاون والــــتــــنـــــشــــيط

rواالتصال والتظاهرات العلمية
- التنمية واالستشراف والتوجيه".

اGاداGادّة ة 3  :    :  ينشر هـذا اGرسوم في اجلريـدة الرسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 2 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1434
اGوافق 14 مارس سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

جـــمـــادىجـــمـــادى مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقـم مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقـم 13 -  - 103  مــــؤر  مــــؤرّخ فيخ في 2 
r2013 ـــــوافـق  14 مـــــارس ســـــنـــــة  مـــــارس ســـــنـــــةGـــــوافـق  اGاألولى عـــــام األولى عـــــام 1434 ا
يـــعــــدل ويـــتـــمـم اGـــرســـوم الــــتـــنـــفـــــيـــذي رقــم يـــعــــدل ويـــتـــمـم اGـــرســـوم الــــتـــنـــفـــــيـــذي رقــم 07-09 
اGؤرخ في اGؤرخ في 7 مـحرم عام  مـحرم عام 1430 اGوافـق  اGوافـق 4 ينـايـر سنة ينـايـر سنة

2009 واGتضمن إنشاء جامعة بشار. واGتضمن إنشاء جامعة بشار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
rإنّ الوزير األول

-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث
rالعلمي

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورr ال ســـيّــــمـــا اGـــادّتـــان 3-85
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 rالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 03-279 اGؤرخ
في 24  جـمـادى الثـانيـة  عام 1424 اGوافق 23  غـشت سنة
2003 الــــذي  يــــحــــدد مــــهــــام اجلــــامــــعــــة والــــقــــواعــــد اخلــــاصــــة

بتـنظـيمـهـا وسيـرها r اGـعدل واGـتممr ال سـيمــا اGـــــواد 3
rو 10 و25 منه

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 09-07 اGـؤرخ
في 7 مـــــحـــــرم عـــــام 1430 اGـــــوافق 4  يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة 2009

rتضمن إنشاء جامعة بشارGوا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي :
اGــــــــاداGــــــــادّة األولى :ة األولى :  تـــــــعـــــــدّل وتـــــــتـــــــمّـم اGـــــــادة األولـى من
اGــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 09-07 اGـؤرخ في 7 مــحــرم عـام
1430 اGـوافق 4  يـنـايــر سـنـة 2009 واGــذكـور أعاله وحتـرر

كما يأتي :
"اGادة األولى:................. ( بدون تغيير).............
يحـدد عدد الـكلـيات الـتي تتـكون مـنهـا جامـعة بـشار

واختصاصها كما يأتي :
rكلية اآلداب واللغات -

rكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية -
- كلية العلـوم االقتصادية والعلـوم التجارية وعلوم

rالتسيير
rكلية احلقوق والعلوم السياسية -

rكلية العلوم والتكنولوجيا -
- كلية الطب".

2  :    :  تـــــــعــــــدل وتــــــتـــــــمم اGــــــادة 2 مـن اGــــــرســـــوم اGـــــاداGـــــادّة ة 
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 09-07 اGــــؤرخ في 7 مــــحــــرم عــــام 1430
اGــوافق 4 يـــنــايــر ســنــة 2009 واGــذكـــــور أعـــاله وحتـــــرر

كما يأتي :
"اGادّة 2 :.................... ( بدون تغيير)...............
يــــتــــكـــــون مــــجــــلس إدارة جــــامـــــعــــة بــــشــــارr بــــعــــنــــوان

القطاعات اGستعملةr �ا يأتي :
r.................................................................. -
r.................................................................. -
- �ـــثل الـــوزيـــر اGـــكــلـف بــالـــصـــنـــاعــة واGـــؤســـســات

rتوسطة وترقية االستثمارGالصغيرة وا
- �ثل الوزير اGكلف بـالتهيئة العمرانية والبيئة

rدينةGوا
r.................................................................. -
r.................................................................. -
- �ـثل الـوزيـر اGـكـلف بــالـصـحـة والـسـكـان وإصالح

اGستشفيات".
3  :    :  تـــــــعــــــدل وتــــــتـــــــمم اGــــــادة 3 مـن اGــــــرســـــوم اGـــــاداGـــــادّة ة 
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 09-07 اGــــؤرخ في 7 مــــحــــرم عــــام 1430
اGــوافق 4 يـــنــايــر ســنــة 2009 واGــذكـــور أعــــاله وحتــــــرر

كما يأتي :
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"اGـــــادّة 3 : طــــــبـــــقـــــا ألحــــــكـــــام اGـــــادة 25 مـن اGـــــرســـــوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 03-279 اGــؤرخ في 24  جــمــادى الــثــانــيــة
عــام 1424 اGــوافق 23  غــشت ســنــة r2003 اGــعـــدل واGــتــمم
واGذكـور أعالهr تضم مـديريـة اجلامعـةr زيادة عـلى األمانة
العامة واGكتبة اGركزيةr أربع (4) نيابات مديرية تكلف

على التوالي باGيادين اآلتية :
- الــتــكــوين الــعــالـي في الــطــوريــن األول والــثــانــي
والـــتــــكـــويــن اGــــتـــواصــل والـــشــــهـــــادات وكـــذا الــــتـــكـــويــن

rالعالــي في التدرج
- الـــتــكــوين الـــعــالي فـي الــطــور الـــثــالث والـــتــأهــيل
اجلامعي والبحث العـلمي وكذا التكوين الـعالي فيما بعد

rالتدرج
- الــــعالقـــــات اخلــــارجــــيـــــة والــــتــــعـــــاون والــــتــــنـــــشــــيط

rواالتصال والتظاهرات العلمية
- التنمية واالستشراف والتوجيه".

اGاداGادّة ة 4  :    :  ينشر هـذا اGرسوم في اجلريـدة الرسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 2 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1434
اGوافق 14 مارس سنة 2013. 

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم 13-105   مــــؤرخ في    مــــؤرخ في 5   جـــمـــادى   جـــمـــادى
r2013 ــــوافق 17   مــــارس ســــنــــة    مــــارس ســــنــــةGــــوافق  اGاألولـى عـــام األولـى عـــام 1434   ا
يـــتـــضــمن الـــنــظـــام الــداخـــلي الـــنــمـــوذجي لـــلــمـــجــلسيـــتـــضــمن الـــنــظـــام الــداخـــلي الـــنــمـــوذجي لـــلــمـــجــلس

الشعبي البلدي.الشعبي البلدي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

 -  بناء علـى تقرير وزير الداخليــــة واجلماعـــــات
rاحمللية

-  وبــنــاء عــلـى الـــدســتـــورr ال ســيّـــمــا اGــادتــان 3-85
 rو125 (الفقـرة 2 )  منه

- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-01 اGـؤرخ
في 18 صــــفــــر عــــام 1433 اGــــوافـق 12 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2012
واGــتـعــلق  بـنــظـام االنــتـخــابـاتr ال ســيـمــا اGـادتـان 79 و80

rمنه

- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-04 اGـؤرخ
في18 صــــفـــــر عــــام 1433 اGـــــوافـق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

rتعلق   باألحزاب السياسيةGوا

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84 -09 اGـــــؤرخ في2
جـــمـــادى األولى عــام 1404 اGــوافق 4 فــبـــرايـــر  ســـنــة 1984

rعدلGا rتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالدGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اGــــؤرخ في 20
رجب عـام 1432 اGـوافق 22 يـونـيــو  سـنـة 2011  واGــتـعـلق

 rبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اGــــؤرخ في 28
ربـــيع  األول عــام 1433 اGــوافـق 21  فــبـــرايـــر  ســـنــة 2012

 rتعلق بالواليةGوا
- و�ـــــقـــــتـــــضى اGـــــرســـــوم رقم 84-365 اGـــــؤرخ في 8
ربـــيع األول عــام 1405 اGـــوافق أول ديـــســمـــبــر ســـنــة 1984
الــذي يـــحــدد تــكــويـن الــبــلـــديــات ومــشـــتــمالتـــهــا وحــدودهــا

rاإلقليمية
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 rالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 94-247 اGؤرخ
في 2 ربـيع األول عـام 1415 اGـوافق 10  غــشت سـنـة 1994
rالـذي يحـدد صالحيـات وزير الـداخلـية واجلـماعـات احمللـية

rتممGعدل واGا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 11-334 اGؤرخ
في 22 شـوال عـام 1432 اGـوافق 20  ســبــتـمــبـر ســنـة 2011
واGــــتــــضــــمن الــــقــــانــــون األســـاسـي اخلــــاص �ـــوظــــفي إدارة

rاجلماعات اإلقليمية
- و�ـقــتـضى اGـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 13-91 اGـؤرخ
في 14 ربــيع الــثــانـي عـام 1434 اGــوافق 25 فــبــرايــر ســنـة
Xاحمللي XنتخـــبG2013 الذي يحــدد شـــروط انتـــداب ا

 rمنوحة لهمGوالعالوات ا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :
الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اGـــــادة األولى : اGـــــادة األولى : يـــــهـــــدف هــــــذا اGـــــرســـــوم إلـى حتـــــديـــــد
مـضـمـون النـظـام الـداخـلي الـنـمـوذجي لـلـمـجـلس الـشـعبي
الــبــلـــدي اGــنــصــوص عــلــيه فـي اGـادة 16 من الــقــانـون رقم
11-10 اGــؤرخ في 20 رجب عــام 1432 اGــوافق 22 يـــونـــيــو

سنة 2011  واGتعلق بالبلدية.
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اGادة اGادة 2 : : يـحدد الـنـظام الـداخـلي النـمـوذجي القـواعد
اGــشـــتـــركـــة والــشـــروط اخلـــاصـــة لــســـيـــر اجملـــلس الـــشــعـــبي
الـبلـدي طـبـقـا ألحكـام الـقـانون اGـتـعـلق بـالـبلـديـة واGـذكور

أعاله.
وهـو يـشـكل اإلطـار الـتـنـظيـمـي الذي يـكـيف فـيه كل
مـــجـــلس نـــظـــامه الـــداخـــلي اخلـــاص به ويـــصــادق عـــلـــيه عن
طـريق اGــداولـة طــبـقــا لـلـقــوانـX والــتـنــظـيــمـات الــسـاريـة
اGــفـــعــول وال ســـيـــمــا مـــنـــهــا الـــقـــانــون اGـــتــعـــلق بـــالـــبــلـــديــة
والـقــانـون الـعـضــوي اGـتـعـلق بــنـظـام االنـتــخـابـات وأحـكـام

هذا اGرسوم.
الفصل الثانيالفصل الثاني
 رئاسة اجمللس رئاسة اجمللس

اGــادة اGــادة 3 :   :  يــتــولـى رئــيس اجملــلـس الــشــعــبـي الــبــلــدي
رئــاسـة اجملــلس و�ــارس سـلــطـاته بــصـفــته �ــثال لـلــبـلــديـة

حتت رقابة اجمللس.
وبـــهـــذه الـــصـــفــة  يـــســـتـــدعي اجملـــلس ويـــرأس دوراته

ويطلعه عن تنفيذ اGداوالت. 
rويساعده في مهامه بـصفته هيئة تنفـيذية للبلدية
نــواب الــرئــيس الـذيـن يـخــتــارهم ويــعــرضـهـم عـلـى اجملـلس
لــلـمــصــادقـة بــاألغــلـبــيــة اGـطــلــقــة٠ واليـوجــد أي تــرتـيب أو

تدرج سلّمي ما بX نواب الرئيس٠
اGـادة اGـادة 4 :  :  يــرتـدي رئــيس اجملـلـس الــشـعــبـي الــبــلـدي
بـصفته �ثـال للـبلدية وللـدولة الوشاح باأللـوان الوطنية
كــلــمـا شــارك في مـراسم تــشــريـفــيـة وتــظـاهــرات رسـمــيـة
أوتــرأســهــا. ويـعــد ذلك مــهــمــة إجــبـاريــة ال �ــكــنه الــتــخـلي

عنها.
يـــســتـــخــلف رئـــيس اجملـــلس الــشـــعــبـي الــبـــلــدي الــذي
rبـأحـد نـواب الـرئـيس من اخـتـيـاره rحـصل له مـانع مـؤكـد
وإذا تــعـــذر ذلك مـن اخــتـــيـــار اجملــلـسr وفي حــالـــة حـــصــول
مانع جلميع نـواب الرئيسr يستخلف بأي عضو آخر من
اخـــتـــيــاره أو من اخـــتــيـــار اجملــلـس لــتـــمــثـــيل الـــبــلـــديــة في
اGراسم والـتظاهـرات اGنـصوص علـيها في الـفقرة األولى

أعاله.
حتــدد اGــمــيـزات الــتــقــنــيــة واGــنــاســبــات الــتي تــلـزم
رئــيس اجملـلـس الـشــعـبي الــبــلـدي بــارتـداء الــوشـاح بــقـرار

من وزير الداخلية واجلماعات احمللية.
الفصل  الثالثالفصل  الثالث
دورات اجمللسدورات اجمللس
الفرع األولالفرع األول

رزنامة الدورات وجدول أعمالها
اGـادة اGـادة 5 : :  يـجـتـمع اجملـلس الـشـعبـي الـبلـدي في دورة
عـاديــة كل شـهــرينr و�ـكـنـه عـقـد دورات غــيـر عـاديــةr عـنـد

احلـــاجــةG rـــعــاجلــة قـــضــايـــا غــيــــر مـــتــوقـــعــــة أو مــرتـــبــطــــة
بــأحـــــداث جــديــــدة لــهــــا تــأثــيــــر عــلـى مــالــيــة الــبــلــديــة أو
اGمتلكات أو سـير اGرفق العام وال حتتـمل انتظار انعقاد

دورة عادية مقبلة Gعاجلتها.

يـلــتــحق أعـضــاء اجملــلس الــذين لـيـس لـهم مــانع �ــقـر
البلديةr في حـال اجتماع اجمللس بقـوة القانونr ويضعون
أنـفـســهم حتت تـصـرف رئـيس اجملـلـس الـشـعـبي الـبـلـدي أو
مـــســـتـــخـــلـــفه الـــذي يـــفـــتــــتح دورة غـــيـــر عـــاديـــة مـــرتـــبـــطـــة

باألسباب التي دعت إليهاr بعد إخطار الوالي بذلك.

تخـتـتم دورات اجملـلس فور اسـتـنفـاد جـدول أعمـالـها
أو على األكثر بعد خمسة (5) أيام من افتتاحها.

اGادة اGادة 6 : : يحدد رئيس اجمللس الشعبي البلدي جدول
rاألعـــمـــال وتـــاريخ دورات اجملـــلس بـــعـــد اســـتـــشـــارة نـــوابه
بحضـور األمX العـام للـبلديـة مع رؤساء الـلجان الـدائمة

اGعنيX عند االقتضاء.

اGــادة اGــادة 7 : :  يــعــرض رئـــيس اجملــلس الـــشــعــبـي الــبــلــدي
جـدول األعمال على اجملـلس عند افتـتاح الدورة للـمصادقة
عـليهr و�كن إدراج نـقاط إضافـية في جدول األعـمال بناء

على طلب من الرئيس أو من أغلبية أعضاء اجمللس.

وعــنــد تــفـــصــيل جـــدول األعــمــالr  يــجـب أالّ يــحــتــوي
ركن "مسائل متنوعة" قضايا ذات أهمية كبرى .

الفرع الثانيالفرع الثاني

استدعاء اجمللس والنصاباستدعاء اجمللس والنصاب

8 :   :  تـــــرسل االســـــتـــــدعـــــاءات لـــــدورات اجملـــــلس اGــــادة اGــــادة 
الـــشـــعـــبي الـــبــلـــدي من رئـــيـــسه ويـــشــار إلـــيـــهــا فـي ســجل
اGداوالت. وحتـدد االستـدعاءات الـتاريخ والـساعـة وجدول
أعــــمـــال الــــدورةr وال �ـــكـن إجـــراء أي تــــعـــديـل فـــيــــهـــا بــــعـــد
إرسالها إلى أعـضاء اجمللس r حتت طائلة بطالن اGداوالت
تطـبـيقـا لـلفـقـرة األولى من اGادة 59  من الـقـانون اGـتـعلق

بالبلدية.

وتسـلّـم االستـدعاءات لـكـل عضــو باجملـلـس الشـعبـي
الـــبــلـــدي �ـــقـــر ســـكـــنــاه مـــقـــابل وصـل اســتـالم مع احـــتــرام

اآلجال اGنصوص عليها في القانون اGتعلق بالبلدية.

و�كن إرسالهاr بـصفة إضافيةr  عن طريق الوسيلة
اإللكترونية بناء على طلب صريح من أعضاء اجمللس.

اGـادة اGـادة 9 : ال تـصح مــداوالت اجملـلس الــشـعــبي الــبـلـدي
rXـــمـــارســـGـــطـــلـــقــــة ألعـــضـــائـه اGإال بـــحـــضـــوراألغــــلـــبـــيــــة ا
ويـــشـــتـــرط تـــوفـــر هـــذا الـــنـــصـــاب عـــنـــد االســـتـــدعــاء األول

للمجلس الشعبي البلدي.
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وإذا لم تــكـتــمل األغـلــبـيــة اGــطـلــقـةr يــرسل اسـتــدعـاء
ثــان بــفــارق خــمــســة (5) أيــام كــامــلــة عــلى األقل ويــجــتــمع
اجملـلس وتــصح مـداوالته حــيـنــئـذ مـهــمـا يـكن عــدد األعـضـاء

احلاضرين.

اGادة اGادة 10 : : تكـتمل األغلـبية اGـطلقـة عندمـا يكون عدد
أعـضــاء اجملـلس الـشــعـبي الــبـلـدي احلــاضـرين فــعـلـيــا يـفـوق

نصف عدد األعضاء.

وال تــــؤخـــذ في احلـــســــبـــان الـــوكـــاالت الـــتـي �ـــنـــحـــهـــا
األعـضـاء الغـائـبـون لزمالئـهم عـنـد احـتسـاب الـنـصاب. وال

يتأثر النصاب بانسحاب عضو أثناء اجللسة.

الفرع الثالثالفرع الثالث

الشروط اGادية النعقاد الدوراتالشروط اGادية النعقاد الدورات

اGـادة اGـادة 11 : : تــكـتــسي دورات اجملـلس الــشـعــبي الــبـلـدي
طابعا تشـريفيا وجترى في إطار احـترام مقومات الدولة

ورموزها اGكرسة دستوريا.

وتفتتح أول دورة لـلمجلس في السنة وتختتم آخر
دورة له من السنة نفسها بالنشيد الوطني.

يـــشــــرف رئـــيـس اجلــلـــســـــة عــلى افـــتــتـــاح جــلـــســــات
اجملـــلس  بـــعــــد ربــع ســـاعـــة عـــلى األكـــثــــر مـن الــتـــوقــــيت
احملــــدد  فــي االسـتـدعـاء بـاسـتـثـنـاء احلـاالت الـتي تـمـلـيـهـا

القوة القاهرة.

اGـادة اGـادة 12 : : يــجب أن تـتـوفـر قــاعـة اGـداوالت وقـاعـات
الـــلـــجـــان عـــلى كل اGـــتـــطـــلـــبـــات الـــضـــروريــة حلـــسـن ســـيــر
rـقـــر الـبـلـديــةG ـوقع الـرئيـسيGاألشغـال وأن تـتـواجـــد بـا
وجتــرى بـهــا دورات اجملـلــس وجوبـا بـاستـثنـــاء احلــاالت
اGــنــصــوص عــلــيــــهــا فـي الــفــقــرتــX 2 و3 من اGــادة 19 من

القانون اGتعلق بالبلدية.

يـــــســــــهـــــر رئــــيــس اجملــــــلس الـــــشـــــعـــــبـي الـــــبـــــــلــــدي أو
مــســـتـــخــلـــفـه عـــلى تــوفـــيـــر الــوثـــائق الـــضــروريـــة Gــعـــاجلــة
النقـــاط اGدرجـــة فـي جدول األعـمال ويتـأكد من تـسلـمها

من كل عضو.

الفرع الرابعالفرع الرابع

 شروط فتح جلسات اجمللس للجمهور شروط فتح جلسات اجمللس للجمهور

اGادة اGادة 13 : : جلسات اجمللـس الشعبي البلدي علنية مع
مـراعاة األحكـام اGتـعلقـة باجللـسات اGـغلقـةr وهي مفـتوحة
Gـواطــني الـبــلـديـة ولــكل مــواطن مـعــني �ـوضــوع اGـداولـة

اGبرمجة .

14 : : يــــحـــضـــر اجلـــمـــهـــور جـــلــــســـات اجملـــلس في اGــادة اGــادة 
الـــفـــضـــاء اخملـــصص له عـــلى مـــســـتـــوى قـــاعــة اGـــداوالت في

حدود األماكن اGتوفرة.

مع مـــراعـــاة أحـــكـــام اGـــادة 29 مـن الـــقـــانــون اGـــتـــعـــلق
بـالــبـلــديـة واGــذكـور أعـالهr وبـاســتـثــنـاء مــوظـفي الــبـلــديـة
اGــفـــوضــX قــانـــونــا من رئـــيس اجملـــلس الــشـــعــبي الـــبــلــدي
واGـوظفـX اآلخـرين اGـفوضـX قـانونـا من الـواليr ال �كن
أي شخـص غيـر عـضو فـي اجمللس  الـشـعـبي البـلـدي دخول

الفضاء اخملصص لألعضاء.

وال �ـكن أي شـخص غـيـر عـضـو في اجملـلس الـشعـبي
البلدي اجللوس في اGقاعد اخملصصة ألعضاء اجمللس.

15 : : يـــلــــتـــزم اجلـــمــــهـــور الـــصــــمت طـــيــــلـــة مـــدة اGــادة اGــادة 
اجللسة.

 وال �ــــكن أي شـــــخص من اجلـــــمــــهــــورr بــــأي حــــال من
األحـوالr اGـشـاركـة في اGـنـاقـشـات أو تـعـكـيـرهـا أو الـقـيام
بــأي إشــارة من شــأنــهــا اGــســاس بــالـســيــر احلــسـن ألشــغـال
اجملـــــــلـسr  حتت طـــــــائــــــــلـــــــة الـــــــطـــــــرد مـن قـــــــاعـــــــة اGـــــــداوالت

والفضاءات احمليطة بها.

اGـادة اGـادة 16 : : جتــري دراسـة اGــسـائل اGـتــعـلــقـة بـالــنـظـام
الــعــام واحلــاالت الــتـــأديــبــيــة ألعــضــاء اجملـــلس في جــلــســات

مغلقة.

ال �ـكن أي شخص غـير عضـو في اجمللس أن يـتواجد
في قـاعــة اGــداوالت أو في الـفــضـاءات احملــيــطـة بــهـا أثــنـاء
Xالــبـــلــديــ XــوظـــفــGانــعـــقــاد جــلـــســة مــغـــلــقــة بـــاســتــثـــنــاء ا
اGـنصـوص عـلـيـهم قانـونـا أو الـذين § اسـتدعـاؤهم قـانـونا

من رئيس اجمللس الشعبي البلدي.

يــــلـــتـــزم جـــمـــيـع األشـــخـــاص احلـــاضـــريـن في اجلـــلـــســـة
اGغـلقة بالـسهر عـلى احترام سريـة اGناقـشات والقرارات

اGتخذة.

الفرع اخلامسالفرع اخلامس

ضبط اGناقشاتضبط اGناقشات

اGـادة اGـادة 17 : : يـرأس رئـيس اجملـلس الـشـعـبي الـبـلدي أو
مستخلفه اGعX وفقا للقانونr جلسات اجمللس.

يــديـــر رئـــيس اجلـــلـــســة اGـــنـــاقـــشــات و�ـــنـح الــكـــلـــمــة
XــتـدخــلـGألعــضـاء اجملــلس الــشـعــبي الــبـلــدي وفق قــائـمــة ا
الــتي يـعــدهـا مــســبـقــا. وبـعــد اسـتــنـفــاد هـذه الــقـائــمـة وفي
حدود الـوقت اخملصص خملـتـلف نقـاط جـدول األعمـالr �نح

الكلمة Gن يطلبها من األعضاء.

ال �كن أخذ الكلمة خالل عمليات التصويت.
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rـنـاقـشاتGـادة 18 : : يـتـولى رئـيـس اجللـسـة ضـبـط اGـادة اGا
ويذكـر بـالـنـظـام أعـضـاء اجملـلس الـذين يـقـومـون بتـدخالت
خــارج جــدول األعـــمــال أو في حـــالــة تــصـــرف غــيــر الئق أو

الذين يتسببون في أحداث تخل بسير األشغال.
و يقوم بهذا الصددr �ا يأتي:
rالتذكير الشفوي بالنظام -

- التـذكير بالـنظام مع تـسجيـله في محضـر اجللسة
من كل عضو كان مـحل تذكير شفـوي بالنظام خالل نفس

rاجللسة
- سحب الكلمـة مع تسجيله في مـحضر اجللسة من
كل عـضـو مسـؤول عن تـصـرف غيـر الئق جتـاه احلـضور أو

rجتاه أحد زمالئه
rتوقيف اجللسة لفترة محددة -

- رفع اجلـلـسـة إذا تـمـادى الـعـضـو في اإلخـالل بـسـير
أشغال اجمللس.

اGـادة اGـادة 19 :  : �ـنع اسـتـعــمـال كل جـهـاز أو أداة �ـكن أن
تـخل بـسيـر األشـغـال أو تـمس بـسكـيـنـتـها بـاسـتـثـنـاء تلك
اGـرخص بــهـا صـراحـة من رئـيس اجملـلـس الـشـعـبي الـبـلـدي

باعتبارها دعامة لوجيستية ألشغال اجمللس.
الفرع السادسالفرع السادس
أمانة اجللسةأمانة اجللسة

اGــــادة اGــــادة 20 : : يــــتـــولـى األمـــX الــــعــــام لـــلــــبـــلــــديـــة أمــــانـــة
اجلــلـــســةr وإذا تــعــذر ذلك يـــتــولى األمــانــة مـــوظف يــعــيــنه

رئيس اجمللس الشعبي البلدي.
تكـلف أمانـة اجللـسةr حتت مـسؤولـية رئـيس اجمللس

الشعبي البلديr  �ا يأتي :
- مــســاعــدة رئــيس اجلــلــســة في الــتــأكــد من اكــتــمـال
الـنـصـاب الـقـانـوني ومـراقـبـة صـحـة الـوكـاالت واGـشـاركـة

rفي عد األصوات وفرزها
- إعــــداد مــــحــــضــــر اجلــــلــــســــة والــــســــهــــر عــــلى تــــدوين

rداوالتGداوالت في سجل اGا
- مــــســــاعــــدة رئــــيس اجلــــلــــســـة فـي تــــقــــد¨ مـــخــــتــــلف
الــوثــائق وتــوزيــعــهــا عــلى األعــضــاءr والــتــكـفـل بــكل اGــهـام
اGــوكـــلـــة لـــهــا مـن الــرئـــيس قـــصـــد ضـــمــان الـــســـيــر احلـــسن

ألشغال اجمللس.
الفرع السابعالفرع السابع

الوكالةالوكالة
اGـادة اGـادة 21 : : يـشـتـرط احلـضـور الـفـعـلي ألعـضـاء اجملـلس
الــشــعــبـي الــبــلـــدي عــنـــد انــعــقــاد دورات اجملــلس. غــيــر أنه

�كن كل عـضو في اجملـلس الشـعبي الـبلدي حـصل له مانع
حـــــــال دون حــــــضــــــورهr أن يــــــوكـل عــــــضــــــوا مـن اخــــــتــــــيــــــاره
لـلتـصـويت نـيابـة عـنه �ـوجب وكالـة اسـمـية يـتم إعـدادها
كتابيا وفق الـنموذج اGلحق بهذا اGرسوم أمام كل سلطة

مؤهلة للتصديق على التوقيعات.
وفي حــــالــــة االســـتــــعــــجـــال الــــقــــصـــوى أو مــــانع غــــيـــر
مـتوقعr  �كن أن يوكل عـضو �وجب وكـالة يوقعـها عضو
آخــر بــصـفــتـه شـاهــدا أو يــوقــعــهــا األمــX الــعــام لــلــبــلــديـة.

ويبقى اللجوء لهذا الشكل من الوكالة استثنائيا.
�ـــــكـن كل عـــــضـــــو مــــــجـــــبـــــر عـــــلى االنــــــســـــحـــــاب قـــــبل
الــتــصــويت أن يــوكل عــضـوا خـالل اجلـلــســة �ــوجب وكــالـة

مؤشرة من رئيس اجللسة أو أمينها.
ال �ــــكن عــــضـــوا أن يــــكـــون حــــامال ألكــــثـــر من وكــــالـــة
واحـدة والتـصح الـوكـالـة إال جلـلـسة أو دورة واحـدة. و�ـكن
ســحــبــهــا  في حــال زوال مــانـع حــضــور اGــوكل  شــخــصــيــا
للدورةr  غـير أنه ال �كن سـحبـها بالـنسبـة جللسـة كان قد

شرع فيها.
اGادة اGادة 22 :  :  تـبX الوكـالةr اGؤرخـة واGوقعـةr صراحة
اجللـسة أو الـدورة الـتي أعدت من أجـلـها وكـذا اسم اGوكل
واسم الـوكــيل. وتـســلم الـوكــالـةr حــسب احلـالــةr من اGـوكل
إلى رئــيس اجملــلس الــشــعــبي الــبـلــدي قــبل اجلــلــسـة أو من

الوكيل في بداية اجللسة لرئيسها.
ال تـــؤخــــذ في احلـــســــبـــان إال الـــوكــــاالت األصـــلـــيـــةr وال
تصح أي وكالـة مسـتنـسخـة أو مرسـلة عن طـريق الفاكس

أو البريد اإللكتروني.
يشار للوكـاالت في محضر اجللسة ويحتفظ بها في

سجل اGداوالت.
الفرع الثامنالفرع الثامن

عمليات التصويتعمليات التصويت
23 : : مـع مـــراعـــاة احلـــاالت اGـــنــــصـــوص عـــلـــيـــهـــا اGــادة اGــادة 
صـــراحــة في الـــقــانـــون اGــتـــعــلق بـــالــبـــلــديـــةr يــصـــادق عــلى
مــداوالت اجملـلـس الـشــعـبـي الـبــلـدي بــاألغــلـبــيـة الــبــسـيــطـة

ألعضائه احلاضرين أو اGمثلX عند التصويت.
وفي حـــــالــــة تـــــســـــاوي عــــدد األصـــــوات يــــكـــــون صــــوت

الرئيس مرجحا.
اGــادة اGــادة 24 : : يـــصـــادق اجملـــلس الـــشـــعـــبي الـــبـــلـــدي عـــلى

مداوالته برفع اليد كقاعدة عامة.
ويقـوم رئـيس اجللـسة �ـسـاعدة أمـينـهـا بعـدّ أصوات
XـوافــقـGاألعــضـاء احلــاضــرين عـنــد الــتـصــويت بــتـحــديــد ا

.XمتنعGوا XوافقGوغير ا
ويـــوضـح األعـــضـــاء اGـــوكـــلــــون من زمالئـــهـم شـــفـــهـــيـــا

وبصوت عال مدلول التصويت باسم موكليهم.
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اGـادة اGـادة 25 : : يـتم الــلـجـوء إلى االقـتــراع الـسـري بـطـلب
من ثـلـثي (3/2) أعــضـاء اجملـلـس. وفي هـذه احلـالــةr يـشـرف

رئيس اجللسة على عمليات التصويت �ساعدة أمينها.

يــعــلن رئــيس اجلــلـســة نــتــائج الــتـصــويت بــاالقــتـراع
السري أمام اجمللس الشعبي البلدي.

اGـــــادة اGـــــادة 26 : : تــــــدون نــــــتــــــائج الــــــتــــــصــــــويت فـي ســــــجل
اGداوالت مع اإلشارة إلى مدلول التصويت.

الفصل الرابعالفصل الرابع

محضر اجللسة واGداولة ومستخرجهامحضر اجللسة واGداولة ومستخرجها

الفرع األولالفرع األول

محضر اجللسةمحضر اجللسة

اGـادة اGـادة 27 : : يـعــد أمـX اجلــلــسـة مــحـضــر اجلــلـســة الـذي
يـحـرر بـالـلـغـة الـعـربـيـة ويـتـضـمن أهم اآلراء اGـعـبـر عـنـها
من أعـضـاء اجملـلسr ويـعـرض لــلـتـوقـيع أثـنـاء اجلـلـسـة عـلى

جميع األعضاء احلاضرين.

الفرع الثانيالفرع الثاني

اGداولة ومستخرجهااGداولة ومستخرجها

28 : : حتــرر مـداوالت اجملــلس الــشــعــبي الــبــلـدي اGـادة اGـادة 
بـاللـغـة الـعـربـيـة وتـتـنـاول مـلخـصـا جـزئـيـا حملـضـر اجلـلـسة

احملدد في اGادة 27 أعاله.

وتدون اGـداوالت بحـبر غـير قـابل للـمحـو في سجل
اGــداوالتr وحتــمـل كل مــداولــة رقم تــســجـــيل يــتــشــكل من
الـسنـة اGـعنـيـة ورقم تـسلـسـلي متـواصل مـتبـوع �ـوضوع

اGداولة.

تتضمن اGداوالت العناصر اآلتية :

rنوع الدورة -

rتاريخ اجللسة وتوقيتها -

rاسم رئيس اجللسة -

- عــــدد األعــــضـــــاء احلــــاضــــريـن واGــــمــــثــــلـــــX بــــوكــــالــــة
rXوالغائب

rأمانة اجللسة -

rجدول األعمال -

rالظروف احمليطة والدوافع -

rقرار اجمللس ونتائج التصويت -

- توقيع أعضاء اجمللس.

اGادة اGادة 29 : : يجب على رئـيس اجمللس الشعـبي البلدي
أو أي عــــضــــو في اجملــــلـس مــــعــــني �ــــوضــــوع اGــــداولــــة إمــــا
بـأسـمائـهم الـشـخـصـية أو بـأسـمـاء أزواجـهم أو أصـولهم أو
فروعـهم إلى الـدرجـة الرابـعـة أو كوكالءr أن يـتـخذ مـوقـفا
حتـــفــظـــيــا بـــانــســـحــابـه من اجلــلـــســة اGـــعــنـــيــة. وفـي احلــالــة
اخملـالفة تـعد اGـداولة بـاطلة وكـل أثر يتـرتب علـيهـا يسقط
حتت طائلـة البطـالن بقوة الـقانون تـطبـيقا لـلمادة 60 من

القانون اGتعلق بالبلدية.
اGادة اGادة 30 : : يجب على رئـيس اجمللس الشعـبي البلدي
أو أي عــضــو من الــهــيـئــة الــتــنــفــيـذيــة الــبــلــديــة يـكــون في
وضعية تعارض  مـصالح مع البلدية عند تنفيذ مداولة ما
أن يـتــخـذ مـوقـفـا حتـفـظــيـا بـتـجـنب الـتــدخل شـخـصـيـا في

تنفيذ هذه اGداولة.
وفي حــال مـنــازعــات تـرتــبط بــهـذا  الــتــنـفــيــذr  فـإنه
يـــجب عــلـى رئــيس اجملـــلس الــشـــعــبـي الــبـــلــدي أو الـــعــضــو
اGــــعــــني أن �ــــتــــنع عن تــــمــــثــــيل الــــبــــلـــديــــة أمــــام اجلــــهـــات
الــــقـــضــــائـــيــــةr وفي هــــذه احلـــالــــةr يـــعـــX اجملــــلس �ــــثال عن
الـبــلــديــة من بــX نــواب الــرئـيـس  وإذا اسـتــحــال ذلك من
بــX األعــضــاء اآلخــرين لــلــدفـاع عـن مــصــالح هــذه األخــيـرة

أمام اجلهات القضائية اGعنية.
اGادة اGادة 31 : : يـحرر مـستـخرج اGـداولة بـاللـغة الـعربـية
ويتـناول اGـداولة جـزئيـا كمـا هي محـددة في اGادة 28 من
هـذا اGـرسـومr ويـوقـعه رئـيس اجملـلس الـشـعـبي الـبـلدي أو
مـسـتـخـلـفه ويـرسل إلى الـوالي طـبـقـا ألحـكـام اGادة 56 من

القانون اGتعلق بالبلدية.
الفرع الثالثالفرع الثالث

نشر مستخرج اGداولة وتبليغهانشر مستخرج اGداولة وتبليغها
اGــــادة اGــــادة 32 : : يــــعـــلـق مـــســــتـــخــــرج اGــــداولـــة فـي اGـــواقع
اخملــصـصــة لإللــصـاق وإلعالم اجلــمـهــور عــلى مـســتـوى مــقـر
الـبـلـديــة واGـلـحـقـات اإلداريـة واGـنــدوبـيـات الـبـلـديـة خالل
الثـمانـية (8) أيـام التي تـلي دخـول اGداولـة حـيز الـتـنفـيذ
إذا كــان مـحــتــواهــا يـتــضــمن أحــكــامـا عــامــة و�ـكـن اجملـلس

نشرهاr بصفة إضافية بوسيلة رقمية.
ويـــبـــلـغ مـــســـتـــخـــرج اGـــداوالت لـــلـــمـــعـــنـــيـــX إذا كـــان
مــحـتــواهــا يـتــضــمن أحـكــامــا فـرديــة. وال تــنـشــر اGـداوالت

اGتخذة خالل اجللسات اGغلقة.
اGادة اGادة 33 : : يجب أن يكون مـكان تعليق مـستخرجات
اGـــداوالت مـــحـــفـــوظـــا بـــواســـطـــة واجـــهـــات زجـــاجـــيـــة و/أو
شباك معدني مع إبـقاء تعليقها Gدة ال تقل عن شهر واحد

(1) أو حتى نفاد آجال الطعن على األقل.
ويــــجـب أن يــــكــــون مــــكــــان الــــتــــعــــلــــيـق في مــــتــــنــــاول

اجلمهور وسهل االطالع.
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الفصل اخلامسالفصل اخلامس
سجل اGداوالتسجل اGداوالت

اGـادة اGـادة 34 : : يـتــشـكل سـجل اGـداوالت اGـنـصـوص عـلـيه
rذكور أعالهGـتعلق بالبلدية واGادة 55 من القانون اGفي ا
من أوراق مـتـرابـطـة قـبل أي اسـتـعـمـال ومـثـبـتـة بـشـريط

قماشي.
وتـتـضــمن كل ورقـة رقـمـا تــسـلـسـلـيــا مـوضـوعـا عـلى
الـزاويـة العـلـيـا الـيـسرى عـلى وجه الـورقـة وعـلى الـزاوية
الــعـلــيــا الــيـمــنى عــلى ظــهـر الــورقــة مع تــرك هـامـش عـلى

وجهي الورقة.
تـأتـي قـائـمــة األعـضـاء احلــاضـرين أو اGــمـثـلــX أثـنـاء
التـصويت بعـد مضمـون اGداولـة. ويوقع كل عضـو مقابل

اسمه.
اGــادة اGــادة 35 : : تــســتــعـــمل أوراق ســجل اGــداوالت حــسب
تسلسل أرقـامها دون حشـو أو شطب أو فراغات أو لصق
أو ضم أوراق بـواســطـة مــاسـكــة أو واصـلــة حـديــديـة أو أي

أداة أخرى من شأنها إتالف أوراق السجل.
تستعـمل أوراق السجل من وجهيـها. ويشطب بخط

.Xمداولت Xمائل كل فراغ ب
36 : : يتـولى األمX الـعام لـلبـلديـة  حتت سلـطة اGادة اGادة 
رئــيس اجملـــلس الــشـــعــبي الـــبــلـــدي  مــسك ســـجل مــداوالت

اجمللس الشعبي البلدي.
37 : : عــنــد نــهــايـة كـل سـنــة مــدنــيــة أو بــانــتــهـاء اGـادة اGـادة 
Xمـتـبـوع Xأفـقـيـ Xـداوالت بخـطـGيـقـفل سـجل ا rالـعـهـدة
بـعـبارة "مـقـفل لـنهـايـة العـهـدة" أو بـعبـارة " مـقـفل لنـهـاية
الـســنــة" حــسب احلــالــةr ويـلــيــهــا الــتــاريخ وتــوقـيـع رئـيس

اجمللس الشعبي البلدي مع وضع ختمه وختم البلدية.
يحفظ سجل اGداوالتr عند استنفادهr طبقا Gعايير
rـطـلـوبــة الـتي تـســمح بـاالطالع عـلــيه وحـفـظهGالـتــسـيـيــر ا
و�ـــكن نــــســـخه عــــلى ســــنـــد رقـــمـي قـــصـــد حــــفـــظه بــــصـــفـــة

إضافية.
الفصل السادسالفصل السادس
جلان اجمللسجلان اجمللس

اGادة اGادة 38 : : يشكل اجمللس الـشعبي البلدي جلانا دائمة
�ــوجب مـداولـة تــتـخـذ بــاألغـلـبــيـة اGـطــلـقـة ألعـضــائه بـنـاء
عـلـى اقـتــراح مـن رئـيــسهr طــبــقــا لــلــمـادة 31 من الــقــانـون

اGتعلق بالبلدية واGذكور أعاله.
ويــحـدد عــدد الــلــجــان بـالــتــنــاسب مع عــدد ســكـان كل

بلدية ويشمل مجال تدخلها خمسة (5) ميادين.

�كن جلـنة واحـدة التكـفل بعدة مـيادين كـما �كن أن
يـنـقـسم ميـدان واحـد إلى مـيـادين فـرعيـة مـخـتلـفـة تـتـكفل
بــهــا جلـــنــتــان أو عــدة جلــان مـــخــتــلــفــة وذلـك بــحــسب طــابع

البلدية وعدد اللجان احملدد جمللسها قانونا.
rكن اجملـلس الشـعبي البـلدي أن يـشكل جلانـا خاصة�
عـنــد احلــاجــةr �ــوجب مــداولــة تـتــخــذ بــاألغــلــبـيــة اGــطــلــقـة
ألعــضــائه بــنــاء عــلى اقــتــراح من رئــيــسـه Gــعــاجلــة قــضــايـا

خاصة أومحدودة زمنيا.
حتل الــلــجــان اخلــاصــة فــوراســتــنــفــاد اGــوضــوع الــذي

أنشئت من أجله.
اGـادة اGـادة 39 : : يـجب أن تـضـمن تـشكـيـلـة الـلجـان تـمـثيال
يـعـكس الـتـركيـبـة الـسـيـاسـيـة للـمـجـلس الـشـعـبي الـبـلدي.
وال �ـكن نـفس الـعـضـو بـاجمللس أن يـكـون عـضـوا في أكـثر

.Xدائمت Xمن جلنت
اGادة اGادة 40 : : تنتخب كل جلـنة من بX أعضائها رئيسا
ونـــائـــبــا لـــلـــرئـــيس ومـــقـــررا. وال �ـــكن  نـــفس الـــعـــضــو أن

يرأس إال جلنة واحدة.
جتتمع اللجان بناء على طلب من رئيسها أو بطلب
من أغلـبـيـة أعـضائـهـا بـعـد إخطـار رئـيس اجملـلس الـشـعبي

البلدي  بذلك.
وتــكـــون جــلــســـات الــلــجـــان غــيــر عـــلــنــيـــة مع مــراعــاة

أحكام اGادة 13 من القانون اGتعلق بالبلدية.
جتـري أشــغـال الـلــجـان في مــقـر الـبــلـديــة مع مـراعـاة

أحكام اGادة 19 من القانون اGتعلق بالبلدية.
41 : : جتــــري أشـــغــــال الــــلـــجــــان خالل الـــفــــتـــرات اGــادة اGــادة 
الــفــاصــلـــة بــX دورات اجملــلـس وحتــدد كل جلــنـــة الــرزنــامــة
اGــرتـــبــطــة بـــأشــغـــالــهـــا دون تــداخل مـع الــدورات الـــعــاديــة

للمجلس.
وفي حال انعقـاد دورة غير عادية للـمجلسr تتوقف
األشـغـال اجلــاريـة لـلـجـان تـلـقـائـيــا وتـسـتـأنف بـعـد اخـتـتـام
هــــذه الـــدورة �ـــا يـــنـــاسـب أعـــضـــاء هـــذه الــــلـــجـــان وحـــسب

برمجة أشغالها.
الفصل السابعالفصل السابع

تنفيذ النظام الداخلي للمجلستنفيذ النظام الداخلي للمجلس
اGادة اGادة 42 : :  يـرسل النظـام الداخلي مـرفقا �ـستخرج
اGداولـة اGتعلـقة باGـصادقة علـيه إلى الوالي طبـقا ألحكام

اGادة 56 من القانون اGتعلق بالبلدية.
يـــدخــل الـــنــــظـــــام الـــداخــــلــي لــــلــــمـــجــــلـس الــــشـــعــــبـي
الـبلــدي حيـــز التنفيـــذ فــور اGوافقــة عليـه مـن الـوالي
أو بـعــد واحـد وعـشـرين (21) يـومـا عـلى األكـثـر من تـاريخ

إيداعه لدى الوالية.
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اGـادة اGـادة 43 : : في حــال رفض الــوالي  الــنـظــام الــداخـلي
لألســـبــاب اGـــنـــصـــوص عــلـــيـــهــا فـي اGــادة 59 من الـــقـــانــون
اGــتــعــلق بــالــبــلــديــةr يــحـال الــنــظــام الــداخــلي عــلى اجملــلس
الشـعبي الـبـلدي من أجل قـراءة ثانـيـة ليـصادق عـليه بـعد
rـعــمـول بـهـاGوالـتـنـظــيـمـات ا Xالـقـيـام �ــطـابـقـتـه لـلـقـوانــ

وتأكد الوالي من ذلك قانونا.
يـــعـــرض رئــيـس اجملــلـس الـــشــعـــبـي الــبـــلـــدي الـــنـــظــام
الـداخلي اGصادق عـليه نهائـيا على أعضـاء اجمللس. وتسلم

نسخة منه إلى كل عضو.

اGـادة اGـادة 44 : : �ـكن تــعــديل الــنـظــام الــداخـلـي لـلــمــجـلس
الشـعبي البلـدي حسب األشكـال نفسـهاr بنـاء على اقتراح
من رئـيس اجملـلس الـشـعـبي الـبـلـدي أو باألغـلـبـيـة اGـطـلـقة

ألعضائه.
45 :   :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــادة اGـــــادة 

الرّسميّة  للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 5 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1434

اGوافق17 مارس سنة 2013.
عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

اGلحقاGلحق

وكالةوكالة

أنــا اGـــمــضي (ة) أســـفــلـهr الــســـيــدة/الـــســيــد(1)..........................................................عـــضـــو اجملــلس
الـشـعبي لـبـلـدية...........................................يـتـعـذر عـلي حضـور دورة/جـلـسة (1) اجملـلسr الـتي ستـنـعـقد
r(1)من ..........................................إلـى.....................................................أوكل زمـــــيـــــلـــــتـي/زمـــــيـــــلي

السيدة/السيد(1)........................................................... قصد التصويت باسمي.

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

توقيع اGوكل (2)

(1) اشطب العبارات غير اGفيدة.

(2) مـصـدق عــلـيه قـانـونـا مـن طـرف الـسـلـطـة اGــؤهـلـة لـهـذا الـغــرض كـمـا هـو مـنــصـوص عـلـيه في اGـادة 25 من
القانون اGتعلق بالبلدية بوضع ختمها وختم اGؤسسة التابعة لها.
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مـــــرســــوم تــــنــــفــــيــــمـــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقم ذي رقم 13- - 106  مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 5  جــــمــــادىجــــمــــادى
r2013 ــــــوافـق 17 مــــــارس ســــــنــــــة  مــــــارس ســــــنــــــةGــــــوافـق  اGاألولى عــــــام األولى عــــــام 1434 ا
يـتضـمـن الـتـصريـح بـاGـنـفعــة الـعـمومـيــة لـلعـمـلــيـةيـتضـمـن الـتـصريـح بـاGـنـفعــة الـعـمومـيــة لـلعـمـلــيـة
rـتـعـلـــقــة بـإجنـــاز ســد بـوزيـنــة بـبـلــديــة بـوزيـنــةGاrـتـعـلـــقــة بـإجنـــاز ســد بـوزيـنــة بـبـلــديــة بـوزيـنــةGا

واليــة باتـنــة.واليــة باتـنــة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإنّ الوزير األول

rائيةGوارد اGبناء على تقرير  وزير ا  -

- وبنـــــاء على الـدستــــورr ال سيـما اGـادتـان 85 - 3
 rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اGــــؤرخ في 12
شـوال عام 1411 اGـوافق 27  أبـريل سنة 1991 الـذي يحدد
rنفعـة العموميةGلكـية من أجل اGتعلـقة بنزع اGالـقواعد ا

rتممGا

- و�ـــــقــــتـــــضى اGــــرســـــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 rالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـــــقــــتـــــضى اGــــرســـــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 93-186 اGؤرخ
rتممGا r1993 وافق 27 يوليو سنةGفي 7 صفر عام 1414 ا
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اGـؤرخ
في 12 شـوال عام 1411 اGوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي
يـحــدد الــقــواعـد اGــتــعـلــقــة بــنـزع اGــلــكــيـة من أجـل اGـنــفــعـة

rتممGا rالعمومية

 rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :  يـرسـم  ما يـأتي :  

اGـادة األولى :اGـادة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اGـادة 12 مــكــرر من
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 91-11 اGــــــؤرخ في 12 شـــــــوال عــــــام 1411
rـــــذكــــور أعالهGـــــتــــمم واGا r1991 ــــوافق 27 أبــــريـل ســــنــــةGا
وطــبـقـا ألحــكـام اGـادة 10 مــــن اGـرســـــوم الـتــنـفــيـــذي رقم
93-186 اGــؤرخ في 7 صــفــر عـام 1414 اGــوافق 27  يــولــيـو

سـنة r1993 اGـتمم واGـذكورأعالهr يـهدف هـذا اGرسوم إلى
التصريح باGنفعـة العمومية للعملـية اGتعلقة بإجناز سد
بوزينـة ببلـدية بوزينـةr والية باتـنةr نظرا لـطابع البنى

الــــتــــحــــتـــيــــة ذات اGــــصــــلــــحـــة الــــعــــامــــة والــــبــــعـــد الــــوطــــني
واالستراتيجي لهذه األشغال.

اGادة اGادة 2 : :   تقدر اGسـاحة اإلجماليـة لألمالك العقارية
و/أو احلقوق العينيـة العقارية اGستعملة إلجناز العملية
Xوثـالثـة وســتـ Xـائــتـ� rـادة األولى أعـالهGــذكـورة فـي اGا
(263) هكتـاراr تقع في إقـليم بـلديـة بوزينـةr والية بـاتنة.

وحتدد  طبقا للمخطط اGلحق بأصل هذا اGرسوم.

اGادة اGادة 3 :  : قـوام األشغـال اGلـتزم بـها بـعنـوان العـملـية
اGذكورة في اGادة األولى أعالهr كما يأتي :

- احلاجز :- احلاجز :

rسلحGالصنف : صخري باإلسمنت ا -

rالعلو : 76.5 م -

rالطول : 176.6 م -

rالعرض : 8  م -

- مفرغ الفيضانات :- مفرغ الفيضانات :

- الصنف : مفرغ حر.

- مفرغ قاع السد :- مفرغ قاع السد :

.Xالصنف : رواق مجنب على اليم -

- برج مأخذ اGياه :- برج مأخذ اGياه :

- قناة �أخذ على أربعة مستويات.

- حجم األشغال :- حجم األشغال :

r3اخلرسانة : 284.000 م -

r3الردوم : 48.600 م -

- احلفريات : 410.000 م3.

4 : : يــجب أن تــتــوفــر االعــتــمــادات الــضــروريـة اGـادة اGـادة 
لـــلــتــعــويـــضــات اGــمــنـــوحــة لــفـــائــدة اGــعــنـــيــX وتــودع لــدى
اخلزينـة العـموميـة فيـمـا يخـص عـملـيــات نـزع األمـــالك
الـعــقـاريـــــة واحلـقـــوق  الـعـيـنــيـــة الـعـقــاريـــة الـضـروريــة

إلجنـاز العمليـة اGذكـورة في اGادة األولى أعاله.

اGادة اGادة 5 : :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 5 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1434
اGوافق 17 مارس سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
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مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 21  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
اGـوافق اGـوافق 4 مـارس سـنة  مـارس سـنة r 2013 يـتضـم r يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام
مـــديـــر دراســـات لـــدى مـــصـــالح رئـــيس احلـــكـــومـــة -مـــديـــر دراســـات لـــدى مـــصـــالح رئـــيس احلـــكـــومـــة -

سابقا.سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 21 ربـيع الـثاني
عـام 1434 اGـوافق 4 مـارس سـنة 2013 تـنهـى مـهـام الـسّـيد
مـحــمـــد مــنـيب صــنـــديـــدr بـصــفــتـه مــديــــرا لــلــدّراســــات
لــــدى مــــصــــالح رئــــيس احلـــكــــومــــة - ســــابـــقــــاr لــــتـــكـــلــــيـــفـه

بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـوم رئــــاسيمــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 3  ربــــيع الــــثـــانـي عـــام   ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1434
اGــوافق اGــوافق 14  فــبـــرايــر ســـنــة   فــبـــرايــر ســـنــة r 2013 يــتـــضــم r يــتـــضــمّـن إنــهــاءـن إنــهــاء

مهام مفتش بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.مهام مفتش بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 ربــيع الــثـاني
عام 1434 اGوافق 14 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد
بــومــدين بن عــثـمــانr بــصـفــته مــفــتـشــا بــوزارة الـداخــلــيـة

واجلماعات احملليةr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـوم رئــــاسيمــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 3  ربــــيع الــــثـــانـي عـــام   ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1434
اGــوافق اGــوافق 14  فــبـــرايــر ســـنــة   فــبـــرايــر ســـنــة r 2013 يــتـــضــم r يــتـــضــمّـن إنــهــاءـن إنــهــاء

مهام مدير اGدرسة الوطنية لإلدارة.مهام مدير اGدرسة الوطنية لإلدارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 ربــيع الــثـاني
عام 1434 اGوافق 14 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد
حــــســــX شــــــرحـــبــــــيـلr بــــصــــفــــتـــه مــــديـــــــرا لــــلــــمــــدرســـــة

الـوطنـية لإلدارة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـومـان رئــاسـيمـرسـومـان رئــاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخـان في خـان في 21  ربـيع الــثـاني عـام  ربـيع الــثـاني عـام
1434 اGــوافق  اGــوافق 4  مـــارس ســـنــة   مـــارس ســـنــة r 2013 يـــتـــضـــم r يـــتـــضـــمّـــنـــانـــنـــان

إنهاء مهام والة.إنهاء مهام والة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 21 ربـيع الـثاني
عـام 1434 اGـوافق 4 مـارس سـنة 2013 تـنـهى مـهـام الـسّادة

rاآلتـــيــــة أســـمـــاؤهـم بـــصـــفــــتـــهـم والة في الـــواليــــات اآلتـــيـــة
لتكليفهم بوظائف أخـرى :

rفي والية البويرة rعلي بوقرة -
rفي والية تامنغست rسعيد مزيان -
rفي والية ورقلة rناصر معسكري -

rفي والية إيليزي rمحمد العيد خلفي -
- عبد احلكيم شاطرr في والية تندوف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 21 ربـيع الـثاني
عـام 1434 اGـوافق 4 مـارس سـنة 2013 تـنـهى مـهـام الـسّادة

اآلتية أسماؤهم بصفتهم والة في الواليات اآلتية :
- عـبـد الرحـمـان بوبـكـرr في والية سـعـيدةr لـتكـلـيفه

rبوظيفة أخـرى
- يــحـيى فــهـيمr في واليــة سـيـدي بــلـعـبــاسr إلحـالـته

rعلى التّقـاعد
- ســــلــــيم صــــمــــوديr في واليــــة الــــبــــيضr لــــتــــكـــلــــيــــفه

rبوظيفـة أخـرى
- مــــعــــمـــــر عاليــــلـيr في واليــــة الـــــواديr لــــتـــــكــــلــــيــــفـه

بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 21  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
اGـوافق اGـوافق 4 مـارس سـنة  مـارس سـنة r 2013 يـتضـم r يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

األمX العاماألمX العامّ لوالية اجلزائر. لوالية اجلزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 21 ربـيع الـثاني
عـام 1434 اGـوافق 4 مـارس سـنة 2013 تـنهـى مـهـام الـسّـيد
rبــصـــفـــته أمــيـــنــا عـــامــا لـــواليــة اجلـــزائــر rمـــحــمــــد حــطـــاب

لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 21  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
اGـوافق اGـوافق 4 مـارس سـنة  مـارس سـنة r 2013 يـتضـم r يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

وال منتدب لدى والي والية اجلزائر ببراقي.وال منتدب لدى والي والية اجلزائر ببراقي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 21 ربـيع الـثاني
عـام 1434 اGـوافق 4 مـارس سـنة 2013 تـنهـى مـهـام الـسّـيد
سـلـيـمـان زرقـونr بـصـفـته والـيـا مـنـتـدبـا لدى والـي والية

اجلزائر ببراقيr لتكليفه بوظيفة أخرى.

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
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مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 3   ربـــيع الــــثـــاني عـــام    ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1434
اGــوافق اGــوافق 14  فــبـــرايــر ســـنــة   فــبـــرايــر ســـنــة r 2013 يــتـــضــم r يــتـــضــمّـن إنــهــاءـن إنــهــاء

مهام اGفتش العاممهام اGفتش العامّ لوالية اGسيلة. لوالية اGسيلة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 ربــيع الــثـاني
عام 1434 اGوافق 14 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد
مـــحـــمـــد أمـــX درامـــشيr بـــصـــفـــته مـــفـــتـــشـــا عـــامـــا لـــواليــة

اGسيلةr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـوم رئــــاسيمــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 3  ربــــيع الــــثـــانـي عـــام   ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1434
اGــوافق اGــوافق 14  فــبـــرايــر ســـنــة   فــبـــرايــر ســـنــة r 2013 يــتـــضــم r يــتـــضــمّـن إنــهــاءـن إنــهــاء

مهام مفتش باGفتشية العاممهام مفتش باGفتشية العامّة في والية بجاية.ة في والية بجاية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 ربــيع الــثـاني
عام 1434 اGوافق 14 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد
يـحي إيديريr بصفـته مفتشا بـاGفتشيـة العامّة في والية

بجايةr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـوم رئــــاسيمــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 3  ربــــيع الــــثـــانـي عـــام   ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1434
اGــوافق اGــوافق 14  فــبـــرايــر ســـنــة   فــبـــرايــر ســـنــة r 2013 يــتـــضــم r يــتـــضــمّـن إنــهــاءـن إنــهــاء
مـهـام الـكــاتب الـعــاممـهـام الـكــاتب الـعــامّ لـدى رئـيـس دائــرة عـX قـزام لـدى رئـيـس دائــرة عـX قـزام

في والية تامنغست.في والية تامنغست.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 ربــيع الــثـاني
عام 1434 اGوافق 14 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد
عـمــار زنـــانيr بــصـفــتـه كــاتـبــا عــامـا لــــدى رئــيس دائـــرة

عـX قـزام في والية تامنغست.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـوم رئــــاسيمــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 3  ربــــيع الــــثـــانـي عـــام   ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1434
اGــوافق اGــوافق 14  فــبـــرايــر ســـنــة   فــبـــرايــر ســـنــة r 2013 يــتـــضــم r يــتـــضــمّـن إنــهــاءـن إنــهــاء

مهام نائب مدير بوزارة اGالية.مهام نائب مدير بوزارة اGالية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 ربــيع الــثـاني
عام 1434 اGوافق 14 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد
عــــبـــــد الــــقــــادر إيــــراتـنr بــــصــــفــــتـه نــــائب مــــديـــــر لــــلــــسّــــكن
rاليّةGـديرية الـعامّة لـلميـزانية بـوزارة اGوالتعـمير في ا

إلحالتـه على التّقـاعد.

مــــرســـوم رئــــاسيمــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 3  ربــــيع الــــثـــانـي عـــام   ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1434
اGــوافق اGــوافق 14  فــبـــرايــر ســـنــة   فــبـــرايــر ســـنــة r 2013 يــتـــضــم r يــتـــضــمّـن إنــهــاءـن إنــهــاء

مهام مدير أمالك الدولة في والية بشار.مهام مدير أمالك الدولة في والية بشار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 ربــيع الــثـاني
عام 1434 اGوافق 14 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد
عـبــد الـرحـمن بـويـحــيـاويr بـصـفـته مـديـرا ألمالك الـدولـة

في والية بشارr إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـوم رئــــاسيمــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 3  ربــــيع الــــثـــانـي عـــام   ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1434
اGــوافق اGــوافق 14  فــبـــرايــر ســـنــة   فــبـــرايــر ســـنــة r 2013 يــتـــضــم r يــتـــضــمّـن إنــهــاءـن إنــهــاء
مهـام مـدير الـدمهـام مـدير الـدّراسات االسـتـراتيـجيـة والـتخـطيطراسات االسـتـراتيـجيـة والـتخـطيط

بواليـة اجلـزائر.بواليـة اجلـزائر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 ربــيع الــثـاني
عام 1434 اGوافق 14 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد
خــــــلـــــيـــــفــــــة آيت شــــــعاللr بــــــصـــــفـــــتـه مـــــديـــــرا لــــــلـــــدّراســـــات
االســتــراتــيــجــيــة والـتــخــطــيط بــواليــة اجلــزائــرr لــتــكــلـيــفه

بوظيفة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـوم رئــــاسيمــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 3  ربــــيع الــــثـــانـي عـــام   ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1434
اGــوافق اGــوافق 14  فــبـــرايــر ســـنــة   فــبـــرايــر ســـنــة r 2013 يــتـــضــم r يــتـــضــمّـن إنــهــاءـن إنــهــاء
مـهـام مـديــــر الـتـخـطـــيط والـتـهـيـئـــة الـعـمــرانـــيـةمـهـام مـديــــر الـتـخـطـــيط والـتـهـيـئـــة الـعـمــرانـــيـة

فـي واليـة باتنـة.فـي واليـة باتنـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 ربــيع الــثـاني
عام 1434 اGوافق 14 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد
عـبــد احلق بن خللفr بـصـفته مـديرا لـلـتخـطيط والـتـهيـئة

العمرانية في والية باتنةr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـوم رئــــاسيمــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 3  ربــــيع الــــثـــانـي عـــام   ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1434
اGــوافق اGــوافق 14  فــبـــرايــر ســـنــة   فــبـــرايــر ســـنــة r 2013 يــتـــضــم r يــتـــضــمّـن إنــهــاءـن إنــهــاء

مهام بجامعة اGسيلة.مهام بجامعة اGسيلة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 ربــيع الــثـاني
عــــام 1434 اGــــوافق 14 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2013 تــــنــــهى مــــهـــام

السّادة اآلتية أسماؤهم بجامعة اGسيلة :
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- مــحـمــد ابن الــشــيخr بــصـفــته نــائب مــديــرr مـكــلّــفـا
rبالتنمية واالستشراف والتوجيه

- الــســعــيــد فــكـــرونr بــصــفــته عــمــيــدا لــكــلــيــة اآلداب
والـعـلـوم االجـتـماعـيـةr بـسـبب إلـغـاء الـهـيـكلr ابـتداء من 8

r2012 أكتوبر سنة
- حــســX بــلــواضحr بــصــفــته عــمــيــدا لــكــلــيــة الــعــلــوم
االقتصادية والتجارية وعلوم التسييرr بناء على طلبه.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــرســـوم رئــــاسيمــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 3  ربــــيع الــــثـــانـي عـــام   ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1434
اGــوافق اGــوافق 14  فــبـــرايــر ســـنــة   فــبـــرايــر ســـنــة r 2013 يــتـــضــم r يــتـــضــمّـن إنــهــاءـن إنــهــاء

مهام نائبي مدير بجامعة قاGة.مهام نائبي مدير بجامعة قاGة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 ربــيع الــثـاني
عــــام 1434 اGــــوافق 14 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2013 تــــنــــهى مــــهـــام
السّيـدين اآلتي اسماهـما بصـفتهـما نائـبي مدير بـجامعة

قاGةr لتكليف كل منهما بوظيفة أخـرى :
- مــــحـــمــــد الـــزيـن عـــيــــســـاويr نــــائب مــــديـــر مــــكـــلّــــفـــا
بــــتــــنـــشــــيـط وتـــــرقـــــيــــة الــــبــــحث الــــعــــــلــــمي والــــعـالقـــــات

rاخلـارجـية والتعـاون
- صــالـح الــعـــقـــونr نـــائب مـــديــر مـــكـــلّـــفــا بـــالـــتــكـــوين

العالي والتكوين اGتواصل والشهادات.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـوم رئــــاسيمــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 3  ربــــيع الــــثـــانـي عـــام   ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1434
اGــوافق اGــوافق 14  فــبـــرايــر ســـنــة   فــبـــرايــر ســـنــة r 2013 يــتـــضــم r يــتـــضــمّـن إنــهــاءـن إنــهــاء
مــهــام اGــديــر الــعــاممــهــام اGــديــر الــعــامّ لــديــوان الــتــرقــيــة والــتــســيــيـر لــديــوان الــتــرقــيــة والــتــســيــيـر

العقاري في والية إيليزي.العقاري في والية إيليزي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 ربــيع الــثـاني
عام 1434 اGوافق 14 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد
مـصـطــفى بـوزيـدr بــصـفـته مــديـرا عـامــا لـديـوان الــتـرقـيـة

والتسيير العقاري في والية إيليزيr بناء على طلبه.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـوم رئــــاسيمــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 3  ربــــيع الــــثـــانـي عـــام   ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1434
اGــوافق اGــوافق 14  فــبـــرايــر ســـنــة   فــبـــرايــر ســـنــة r 2013 يــتـــضــم r يــتـــضــمّـن إنــهــاءـن إنــهــاء
مــهـــام مــديــــر اGــعـــهــد الــــوطــني لـــلــتـــكــوين الـــعـــاليمــهـــام مــديــــر اGــعـــهــد الــــوطــني لـــلــتـــكــوين الـــعـــالي

إلطارات الشباب في ورقلة.إلطارات الشباب في ورقلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 ربــيع الــثـاني
عام 1434 اGوافق 14 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد
دحمان عـظيميr بـصفته مـديرا للـمعهد الـوطني للـتكوين

العالي إلطارات الشباب في ورقلة.

مــــرســـوم رئــــاسيمــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 3  ربــــيع الــــثـــانـي عـــام   ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1434
اGــوافق اGــوافق 14  فــبـــرايــر ســـنــة   فــبـــرايــر ســـنــة r 2013 يــتـــضــم r يــتـــضــمّـن إنــهــاءـن إنــهــاء

مهام مديرين للشباب والرياضة في الواليات.مهام مديرين للشباب والرياضة في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 ربــيع الــثـاني
عــــام 1434 اGــــوافق 14 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2013 تــــنــــهى مــــهـــام
الـــسّـــادة اآلتــيـــة أســـمــاؤهم بـــصـــفــتـــهم مـــديـــرين لـــلــشـــبــاب
والــــــريـــــاضـــــــة فـي الــــــواليــــــــات اآلتـــــــيـــــةr لــــتـــــكـــــلـــــيــــفــــــهم

بـوظــائف أخــرى :
rفي والية باتنة rعبد الرحمان إلطاش -

rسيلةGفي والية ا rابراهيم شريف -
- اسماعيل بوخريسةr في والية خنشلة.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـوم رئــــاسيمــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 3  ربــــيع الــــثـــانـي عـــام   ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1434
اGــوافق اGــوافق 14  فــبـــرايــر ســـنــة   فــبـــرايــر ســـنــة r 2013 يــتـــضــم r يــتـــضــمّـن إنــهــاءـن إنــهــاء

مهام رئيسة غرفة �جلس احملاسبة.مهام رئيسة غرفة �جلس احملاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 ربــيع الــثـاني
عــــام 1434 اGــــوافق 14 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2013 تــــنــــهى مــــهـــام
الـسّيـدة أميـنة الـصافـية لهـتيـهتr بصـفتـها رئـيسـة غرفة

�جلس احملاسبةr إلحالتها على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـوم رئــــاسيمــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 3  ربــــيع الــــثـــانـي عـــام   ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1434
Xن تـعــيـXيـتــضــمّن تـعــيـ r يـتــضــم r 2013 14  فــبـرايــر ســنـة   فــبـرايــر ســنـة اGـوافق اGـوافق 

اGدير العاماGدير العامّ لإلصالح اإلداري. لإلصالح اإلداري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 ربــيع الــثـاني
عــام 1434 اGــوافق 14 فــبـــرايــر ســـنــة 2013 يــعـــيّن الـــسّـــيــد

بومدين بن عثمانr مديرا عاما لإلصالح اإلداري.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـوم رئــــاسيمــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 3  ربــــيع الــــثـــانـي عـــام   ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1434
Xن تـعــيـXيـتــضــمّن تـعــيـ r يـتــضــم r 2013 14  فــبـرايــر ســنـة   فــبـرايــر ســنـة اGـوافق اGـوافق 

مفتش بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.مفتش بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 ربــيع الــثـاني
عــام 1434 اGــوافق 14 فــبـــرايــر ســـنــة 2013 يــعـــيّن الـــسّـــيــد
مـــــحــــمــــد أمـــــX درامــــشيr مـــــفــــتــــشـــــا بــــوزارة الــــداخـــــلــــيــــة

واجلماعات احمللية.
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مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 21  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
اGوافق اGوافق 4 مارس سنة  مارس سنة r 2013 يتضم r يتضمّن تعيX والة.ن تعيX والة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 21 ربـيع الـثاني
عام 1434 اGوافق 4 مـارس سنة 2013 يعـيّن السّادة اآلتية

أسماؤهم والة في الواليات اآلتـية :
rفي والية البويرة rناصر معسكري -

rفي والية تامنغست rعبد احلكيم شاطر -
rفي والية سعيدة rسعيد مزيان -

rفي والية سيدي بلعباس rمحمد حطاب -
rفي والية ورقلة rعلي بوقرة -

rفي والية البيض rمحمد العيد خلفي -
rفي والية إيليزي rعلي ماضوي -

rفي والية الوادي rمحمد منيب صنديد -
- سليمان زرقونr في والية تندوف.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـوم رئــــاسيمــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 3  ربــــيع الــــثـــانـي عـــام   ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1434
Xن تـعــيـXيـتــضــمّن تـعــيـ r يـتــضــم r 2013 14  فــبـرايــر ســنـة   فــبـرايــر ســنـة اGـوافق اGـوافق 

اGفتش العاماGفتش العامّ لوالية اGسيلة. لوالية اGسيلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 ربــيع الــثـاني
عــام 1434 اGــوافق 14 فــبـــرايـــر ســـنــة 2013 يــعـــيّن الـــسّــيــد

يحي إيديريr مفتشا عاما لوالية اGسيلة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـوم رئــــاسيمــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 3  ربــــيع الــــثـــانـي عـــام   ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1434
Xن تـعــيـXيـتــضــمّن تـعــيـ r يـتــضــم r 2013 14  فــبـرايــر ســنـة   فــبـرايــر ســنـة اGـوافق اGـوافق 

رئيس دائرة بني ورتيالن بوالية سطيف.رئيس دائرة بني ورتيالن بوالية سطيف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 ربــيع الــثـاني
عــام 1434 اGــوافق 14 فــبـــرايــر ســـنــة 2013 يــعـــيّن الـــسّـــيــد
يــــــوسف طــــــاكــــبـــــوr رئـــــيــــســـــا لـــــدائــــــــرة بــــنـي ورتــــيالن

بـواليـــة سطـيف.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـوم رئــــاسيمــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 3  ربــــيع الــــثـــانـي عـــام   ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1434
Xن تـعــيـXيـتــضــمّن تـعــيـ r يـتــضــم r 2013 14  فــبـرايــر ســنـة   فــبـرايــر ســنـة اGـوافق اGـوافق 

نائب مدير بوزارة الشؤون اخلارجية.نائب مدير بوزارة الشؤون اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 ربــيع الــثـاني
عــام 1434 اGــوافق 14 فــبـــرايــر ســـنــة 2013 يــعـــيّن الـــسّـــيــد
فــيـــصل جــاوتـيr نــائب مـــديــر لـــلــحـــقــيــبـــة الــدبـــلــومـــاســيــة
والــــبــــــريــــد بــــاGـــديـــــريـــــة الــــعـــــامـــــة لــــلـــمــــــوارد بـــــوزارة

الشـؤون اخلـارجـية.

مــــرســـوم رئــــاسيمــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 3  ربــــيع الــــثـــانـي عـــام   ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1434
Xن تـعــيـXيـتــضــمّن تـعــيـ r يـتــضــم r 2013 14  فــبـرايــر ســنـة   فــبـرايــر ســنـة اGـوافق اGـوافق 

مدير دراسات بالديوان اGركزي لقمع الفساد.مدير دراسات بالديوان اGركزي لقمع الفساد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 ربــيع الــثـاني
عــام 1434 اGــوافق 14 فــبـــرايــر ســـنــة 2013 يــعـــيّن الـــسّـــيــد
صـــالح مــجــدوبr مــديــرا لـــلــدّراســات بــالــديــوان اGــركـــزي

لقمـع الفسـاد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـوم رئــــاسيمــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 3  ربــــيع الــــثـــانـي عـــام   ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1434
Xن تـعــيـXيـتــضــمّن تـعــيـ r يـتــضــم r 2013 14  فــبـرايــر ســنـة   فــبـرايــر ســنـة اGـوافق اGـوافق 

رؤساء دراسات باجمللس الوطني للمحاسبة.رؤساء دراسات باجمللس الوطني للمحاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 ربــيع الــثـاني
عــام 1434 اGــوافق 14 فـــبــرايــر ســنــة 2013 تـــعــيّن الــسّــيــدة
والـــسّـــيـــدان اآلتـــيـــة أســـمـــاؤهم رؤســـاء دراســـات بـــاجملـــلس

الـوطني للمحـاسبـة :
rغنية نبيلة يويو -

rمحمد ڤرتي -
- توفيق خوني.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــرســومــان رئــاســيمــرســومــان رئــاســيّــان مـؤرــان مـؤرّخــان في خــان في 3  ربــيع الــثــانـي عـام  ربــيع الــثــانـي عـام
1434 اGـوافق  اGـوافق 14  فـبـرايــر سـنـة   فـبـرايــر سـنـة r 2013 يـتـضــم r يـتـضــمّـنـانـنـان
تـــعــيـــX مــديـــرين لـــبــرمـــجـــة ومــتـــابــعـــة اGـــيــزانـــيــةتـــعــيـــX مــديـــرين لـــبــرمـــجـــة ومــتـــابــعـــة اGـــيــزانـــيــة

.Xبـواليتـ.Xبـواليتـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 ربــيع الــثـاني
عــام 1434 اGــوافق 14 فــبـــرايــر ســـنــة 2013 يــعـــيّن الـــسّـــيــد
خـلــيـفـة آيت شـعاللr مـديــرا لـبـرمـجـة ومـتــابـعـة اGـيـزانـيـة

بواليـة اجلـزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 ربــيع الــثـاني
عــام 1434 اGــوافق 14 فـــبـــرايـــر ســنــة 2013 يـــعــيّن الــسّــيــد
عبــد احلق بن خلـلفr مـديـرا لـبرمـجـة ومـتـابعــة اGـيـزانـية

بواليـة باتنـة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـوم رئــــاسيمــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 3  ربــــيع الــــثـــانـي عـــام   ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1434
Xن تـعــيـXيـتــضــمّن تـعــيـ r يـتــضــم r 2013 14  فــبـرايــر ســنـة   فــبـرايــر ســنـة اGـوافق اGـوافق 
مــديــــرة اGــركــــز اجلــــزائــــري لــلـتــــراث الــثــقــــافيمــديــــرة اGــركــــز اجلــــزائــــري لــلـتــــراث الــثــقــــافي

.Xبني بالطـGا.Xبني بالطـGا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 ربــيع الــثـاني
عــام 1434 اGــوافق 14 فــبـــرايـــر ســـنــة 2013 تـــعـــيّن اآلنـــســة
يسـمX تركيr مديـرة للمـركز اجلزائـري للتـراث الثقافي

.Xبني بالطGا
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وزارة الدوزارة الدّفاع الوطنيفاع الوطني
قــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــشــــــــتــــــــرك مرك مــــــؤرخ في ؤرخ في 10  رب  ربــــــيع األول عيع األول عــــــامام
1434 اG اGـوافق وافق 22  ي  يـنـايايــــر سر سـنـة ة r2013 يr يـتــــضــــمن فمن فـتحتح

شـعب وفروع  في اGعب وفروع  في اGـاجساجسـتـير بير بـاGدرساGدرسـة العة العـسكسكـريةرية
اGاGــــتـعــــددة الددة الــــتـقــــنــــيـات بات بــــالالـنــــاحاحــــيـة الة الــــعـســــكــــريريـة األولىة األولى
ويحدويحدّد عد عـدد اGقاعدد اGقاعـد البيد البيـداغوجداغوجـية اGفية اGفـتوحة بتوحة بـعنوانعنوان

السنة اجلامعية السنة اجلامعية 2012 -  - 2013.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير الدفاع الوطني
rووزير التعليم العالي والبحث العلمي

مــرســومــان رئــاســيمــرســومــان رئــاســيّــان مـؤرــان مـؤرّخــان في خــان في 3  ربــيع الــثــانـي عـام  ربــيع الــثــانـي عـام
1434 اGـوافق  اGـوافق 14  فـبـرايــر سـنـة   فـبـرايــر سـنـة r 2013 يـتـضــم r يـتـضــمّـنـانـنـان

.Xاب مديرين بجامعت.Xنوّاب مديرين بجامعت Xنوتعي Xتعي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 ربــيع الــثـاني
عــام 1434 اGــوافق 14 فـــبــرايــر ســنــة 2013 تـــعــيّن الــسّــيــدة
نرجس بـوغرارةr نائبـة مدير مـكلّفـة بالعالقـات اخلارجية
والـتــعـاون والـتـنــشـيط واالتـصـال والــتـظـاهـرات الــعـلـمـيـة

بجامعة سكيكدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 ربــيع الــثـاني
عـام 1434 اGـوافق 14 فـبــرايــر سـنـة 2013 يـعـيّن الـسّـيـدان

اآلتي اسماهما نائبي مدير بجامعة قاGة :
- مــــحـــمــــد الـــزيـن عـــيــــســـاويr نــــائب مــــديـــر مــــكـــلّــــفـــا
بـالـتـكـوين الـعـالي في الـطـور الـثـالث والـتـأهـيل اجلـامـعي
rوالبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج
- صــالـح الــعـــقـــونr نـــائب مـــديــر مـــكـــلّـــفــا بـــالـــتــكـــوين
الـعالـي في الطـورين األول والـثـاني والـتـكـوين اGـتواصل

والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـوم رئــــاسيمــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 3  ربــــيع الــــثـــانـي عـــام   ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1434
Xن تـعــيـXيـتــضــمّن تـعــيـ r يـتــضــم r 2013 14  فــبـرايــر ســنـة   فــبـرايــر ســنـة اGـوافق اGـوافق 
عـــمــــيـــد كـــلــــيـــة احلـــقـــــوق والـــعـــلـــــوم الـــســـيـــاســـــيــةعـــمــــيـــد كـــلــــيـــة احلـــقـــــوق والـــعـــلـــــوم الـــســـيـــاســـــيــة

بجامعــة بجايـة.بجامعــة بجايـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجــــــــب مــرســــــــوم رئــاســـيّ مـــــــــؤرّخ فــــــــي
3 ربـيــــع الــثـانــــي عــــــام 1434 اGـوافــــــق 14 فــبــرايـــــر

ســـــــنـــــــــــة 2013 يـــــــعــــــــيّـن الـــــــسّـــــــيـــــــــــــد عـــــــبـــــــــــــد الـــــــكـــــــر¨
بــــودريـــــــــــوةr عـــــمــــيـــــــدا لــــكــــلــــيــــــــة احلــــقـــــــوق والــــعــــلــــوم

السياسيـــة بجامعـــة بجايــــة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـوم رئــــاسيمــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 3  ربــــيع الــــثـــانـي عـــام   ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1434
Xن الـتعـيXيـتضـمّن الـتعـي r يـتضـم r 2013 ـوافق 14  فـبـرايـر سـنة   فـبـرايـر سـنةGـوافق اGا

بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا.بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 ربــيع الــثـاني
عـام 1434 اGـوافق 14 فـبـرايــر سـنـة 2013 يـعـيّن الــسّـيـدان

اآلتي اسماهما بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا :
- رشيد قـصـاصr نـــائب مديـــر مكـلّفـا بالعالقــات
اخلـارجـية والـتـعـاون والتـنـشيط واالتـصـال والتـظـاهـرات

rالعلمية
- بـــشـــــيـــر قــــــاســـميr مـــديــــــرا Gــــعـــهـــــد الـــتــــربـــــيـــة

البدنـية والرياضـية.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـوم رئــــاسيمــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 3  ربــــيع الــــثـــانـي عـــام   ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1434
Xن تـعــيـXيـتــضــمّن تـعــيـ r يـتــضــم r 2013 14  فــبـرايــر ســنـة   فــبـرايــر ســنـة اGـوافق اGـوافق 

مديرين للشباب والرياضة في الواليات.مديرين للشباب والرياضة في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 ربــيع الــثـاني
عـام 1434 اGـوافـق 14 فــبـــرايـــر ســنـة 2013 يـعــيّن الــسّـادة
اآلتــــيـة أســمــــاؤهم مــديـــــرين لــلــشـبــــــاب والــــريـــاضـــــة

فـي الواليات اآلتـية :
rفي والية باتنة rاسماعيل بوخريسة -

rفي والية تيزي وزو rعبد الرحمان إلطاش -
- ابراهيم شريفr في والية إيليزي.

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
- �ــــقـــــتــــضى اGـــــرســــوم رقم 83 - 363 اGــــؤرخ في15
شـعــبــان عـام 1403 اGــوافق 28 مـايــو ســنـة 1983 واGــتــعـلق
�ـمــارسـة الــوصــايـة الــتــربـويــة عـلـى مـؤســسـات الــتــكـوين

rالعالي
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 95 - 197
اGــؤرخ في 24 صـــفـــر عـــام 1416 اGــوافق 22 يـــولـــيـــو ســـنـــة
Xـدرســة الـوطــنـيــة لـلــمـهــنـدسـGـتــضـمن حتــويل اG1995 وا

والــتـقــنــيــX اجلــزائـريــX إلى مــدرســة عــســكـريــة مــتــعـددة
 rالتقنيات ويضبط قانونها األساسي

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 05 - 162
اGـؤرخ في 23 ربـيع األول عـام 1426 اGـوافق 2 مـايــو سـنـة



5 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2215
17 مارس سنة  مارس سنة 2013 م

2005 الـــذي يـــحــدد مـــهــــــام الــوزيـــــــر اGـــنــتـــــــدب لـــــــــدى

rتمّمGعدّل واGا rوزير الدفاع الوطني وصالحياته

- و�ـقـتــضـــى اGـرســـــوم الـرئـاســــي رقم 12 - 326
اGـؤرخ في 17 شـــــــوال عـام 1433 اGـوافــــــق 4 سـبـتــمـبـر
ســــــنـــــــــــة 2012  واGـــــتـــــضـــــمـــــــن تـــــعـــــــــــيـــــX أعـــــضــــــــــاء

rاحلكومــــــــــة

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 260
اGؤرخ في19 ربيع األول عام 1415 اGوافق 27 غـشت سنة
1994 الــــذي يـــــحــــدد صالحــــيــــات وزيــــر الــــتــــعــــلـــــيم الــــعــــالي

rوالبحث العلمي

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 98 - 254
اGــؤرّخ في 24 ربــيع الـــثــاني عــام 1419 اGــوافق 17 غــشت
سـنـة 1998 واGــتــعـلّق بــالــتـكــوين في الــدكــتـوراه ومــا بــعـد

rتمّمGعدّل واGا rتخصّص والتأهيل اجلامعيGالتدرج ا

يقـرران ما يأتي :يقـرران ما يأتي :
اGـادة األولى :اGـادة األولى : يـهـدف هــذا الـقـرار إلـى فـتح سـبع (7)
شــــعب وعــــشـــرة (10) فــــروع في اGــــاجـــســــتــــيـــر بــــاGــــدرســـة
rتـعددة التقنيات بالناحية العسكرية األولىGالعسكرية ا

بعنوان السنة اجلامعية 2012 - 2013.
اGــادة اGــادة 2 : : حتــدّد أســمــاء الـــشــعب والـــفــروع وكــذا عــدد

اGقاعد البيداغوجية اGفتوحة في اGلحق بهذا القرار.
اGـادة اGـادة 3 : : يـنــشـر هـذا الـقـرار فـي اجلريـدة الـرسـمـية

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطيـة الشعبية.
حرر بـاجلزائر في 10 ربـيع األول عام 1434 اGوافق

22 يناير سنة 2013.

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي

رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

عن وزير الدفاع الوطنيعن وزير الدفاع الوطني
الوزير الوزير اGنتدباGنتدب

عبد عبد اGالك قنايزيةاGالك قنايزية

عدد  اGقاعد البيداغوجية اGفتوحةعدد  اGقاعد البيداغوجية اGفتوحةالشعــبةالشعــبة

1 - كيمياء تطبيقية

2 - آلية

3 - أنظمة كهرو تقنية

4 - أنظمة إلكترونية

5 - هـــنــــدســـة األنــــظـــمـــة
اGيكانيكية

6 - ديـــــــــنــــــــامـــــــــيــــــــكـــــــــيــــــــة
السوائل والطاقوية

7 - فيزياء طبية

* 9

* 9

6

6

6

6

6

6

6

13

اGلحــقاGلحــق

الفرعالفرع

1 - إعداد وفيزياء - كيمياء اGواد

2 - مراقبة وحتكم

3 - تكييف الطاقة والتشغيل
الكهربائي

4 - أنظمة كهرومغناطيسية

5 - تــــقـــنــــيــــات مــــتــــقـــدمــــة Gــــعــــاجلـــة
اإلشارة

6 - اتصاالت

7 - منشآت وإنتاج
8 - ميكانيكية اGواد

9 - ديناميكية هوائية ودفع

10 - فيزياء األشعة

االختصاصاالختصاص

تكنولوجيا

* �ا في ذلك مقعد بيداغوجي إضافي مطلوب



23 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 15 5 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1434 هـ هـ
17 مارس سنة  مارس سنة 2013 م

قــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــشــــــــتــــــــرك مرك مــــــؤرؤرّخ في خ في 10  رب  ربــــــيع األول عيع األول عــــــامام
1434 اG اGـوافق وافق 22  ي  يـنـايايــــر سر سـنـة ة r2013 يr يـتــــضــــمن فمن فـتحتح

شــــعــــبــــة في الة في الــــــتــــكــــوين موين مــــا با بــــعــــــد الد الــــتــــدرج اGدرج اGــــتــــخــــصصصص
باGباGـدرسدرسـة العة العـسـكريكريـة اGة اGـتعتعـددة الددة الـتقتقـنـيات بيات بـالالـناحناحـيةية
الالـعسكريعسكريـة األولى ويحدة األولى ويحدّد عدد اGد عدد اGـقاعد البقاعد البـيداغوجيةيداغوجية

اGفتوحة للسنة اجلامعية اGفتوحة للسنة اجلامعية 2012 -  - 2013.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير الدفاع الوطني
rووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ــــقـــــتــــضى اGـــــرســــوم رقم 83 - 363 اGــــؤرخ في15
شـعــبــان عـام 1403 اGــوافق 28 مـايــو ســنـة 1983 واGــتــعـلق
�ـمــارسـة الــوصــايـة الــتــربـويــة عـلـى مـؤســسـات الــتــكـوين

rالعالي
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 95 - 197
اGــؤرخ في 24 صـــفـــر عـــام 1416 اGــوافق 22 يـــولـــيـــو ســـنـــة
Xـدرســة الـوطــنـيــة لـلــمـهــنـدسـGـتــضـمن حتــويل اG1995 وا

والــتـقــنــيــX اجلــزائـريــX إلى مــدرســة عــســكـريــة مــتــعـددة
rالتقنيات ويضبط قانونها األساسي

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 05 - 162
اGـؤرخ في 23 ربـيع األول عـام 1426 اGـوافق 2 مـايــو سـنـة
2005 الذي يـحدد مـهام الـوزير اGـنتـدب لدى وزيـر الدفاع

rتمّمGعدّل واGا rالوطني وصالحياته
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اGـؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 260
اGؤرخ في19 ربيع األول عام 1415 اGوافق 27 غـشت سنة
1994 الــــذي يـــــحــــدد صالحــــيــــات وزيــــر الــــتــــعــــلـــــيم الــــعــــالي

rوالبحث العلمي
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 98 - 254
اGــؤرّخ في 24 ربــيع الـــثــاني عــام 1419 اGــوافق 17 غــشت
سـنـة 1998 واGــتــعـلّق بــالــتـكــوين في الــدكــتـوراه ومــا بــعـد

rتمّمGعدّل واGا rتخصّص والتأهيل اجلامعيGالتدرج ا

يقـرران ما يأتي :يقـرران ما يأتي :

اGادة األولى :اGادة األولى : يـهدف هـذا القـرار إلى فتح شـعبة في
التـكوين مـا بعـد التـدرج اGتـخصص بـاGدرسـة العـسكـرية
اGـتـعددة الـتـقـنيـات بـالنـاحـيـة العـسـكـرية األولىr بـعـنوان

السنة اجلامعية 2012 - 2013.

اGـادة اGـادة 2 : : حتــدد تــسـمــيــة الـتــخــصص والــشـعــبــة وكـذا
عــدد اGـــقــاعــد الــبــيـــداغــوجــيــة اGـــفــتــوحــة في اGـــلــحق بــهــذا

القرار.

اGـادة اGـادة 3 : : يـنــشـر هـذا الـقـرار فـي اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطيـة الشعبية.

حرر بـاجلزائر في 10 ربـيع األول عام 1434 اGوافق
22 يناير سنة 2013.

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي

رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

عن وزير الدفاع الوطنيعن وزير الدفاع الوطني
الوزير الوزير اGنتدباGنتدب

عبد عبد اGالك قنايزيةاGالك قنايزية

الشعــبةالشعــبة

24اتصاالت وأمن شبكات اإلعالم اآلليتكنولوجيا

اGلحــقاGلحــق

عدد  اGقاعد البيداغوجية اGفتوحةعدد  اGقاعد البيداغوجية اGفتوحة االختصاصاالختصاص

وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان وإصالح اIستشفياتوإصالح اIستشفيات
قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرقــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرّخ في خ في 23 جــمــادى األولى عــام جــمــادى األولى عــام
1433 اGوافق  اGوافق 15  أبـريل سنة   أبـريل سنة r2012 يحـدr يحـدّد كيـفياتد كيـفيات

تــنـــظــيم الـــتــكــوين اGـــتــخــصـص لاللــتــحـــاق بــبــعضتــنـــظــيم الـــتــكــوين اGـــتــخــصـص لاللــتــحـــاق بــبــعض
الــرتب اGــنــتـمــيـة ألسـالك شـبه الــطــبـيــX لــلـصــحـةالــرتب اGــنــتـمــيـة ألسـالك شـبه الــطــبـيــX لــلـصــحـة

العمومية ومحتوى برامجه.العمومية ومحتوى برامجه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعامّ للحكومة Xإن األم
rستشفياتGووزير الصحة والسكان وإصالح ا

- �ـــــقـــــتـــــضى اGـــــرســـــوم رقم 66-145 اGـــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اGــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واGـــتـــعــلّق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

rتمّمGعدّل واGا rXوظفGأو الفردي التي تهم وضعية ا
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اGـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اGــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2010 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 96-148 اGؤرّخ
في 9 ذي احلـــجّـــة عـــام 1416 اGــوافق 27 أبـــريل ســـنـــة 1996
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واGـتـضـمّن إنـشاء اGـعـهـد الـوطـني الـبـيـداغـوجي لـلـتـكوين
rشبه الطبي وتنظيمه وسيره

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-121 اGؤرّخ
في 15 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432 اGــوافق 20 مـــارس ســـنـــة
XــوظـــفــGــتـــضــمّـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاG2011 وا

rللصحة العمومية Xألسالك شبه الطبي XنتمGا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-319 اGؤرّخ
في 9 شوّال عام 1432 اGوافق 7 سبـتمبر سنة 2011 الذي
يـحوّل مدارس التـكوين شبه الـطبي إلى معاهـد التكوين

rشبه الطبي
- و�ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرّئـاسيّ اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

rالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي
يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى : ة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اGوادّ 24 و31 و36 من
اGـــرســوم الـــتّـــنــفـــيــذيّ  رقـم 11-121 اGــؤرّخ في 15 ربـــيع
الـثــاني عـام 1432 اGوافق 20 مـارس سنة 2011 واGـذكور
أعـالهr يــهــدف هــذا الـــقــرار إلى  حتــديـــد كــيــفــيـــات تــنــظــيم
الـتــكـوين اGـتــخـصص لاللــتـحـاق بـبــعض الـرتب اGـنــتـمـيـة
ألسالك شــبـه الــطــبـــيــX لـــلــصـــحــة الــعـــمــومـــيــة ومـــحــتــوى

برامجه اGذكورة أدناه :
سلك مساعدي التمريض للصحة العمومية :سلك مساعدي التمريض للصحة العمومية :
rرتبة مساعد التمريض للصحة العمومية -

سلك أعوان رعاية األطفال للصحة العمومية :سلك أعوان رعاية األطفال للصحة العمومية :
rرتبة عون رعاية األطفال للصحة العمومية -

سلك مـساعدي جراحي األسنان للصحة العمـومـية :سلك مـساعدي جراحي األسنان للصحة العمـومـية :
- رتبة مساعد جراح األسنان للصحة العمومية.

2 :  : يـــتم االلــتــحــــاق بــالــتــكـــــوين اGــتــخــصـص اGـاداGـادّة ة 
فـي الــــرتب اGــــذكـــورة فـي اGـــادّة األولـى أعالهr عن طــــريق
مـــســـابـــقــــة عـــلى أســــاس االخـــتـــبـــــارات وفـــقــــا لـــلــتـــنـــظـــيم

السـاري اGفعـول.
اGــاداGــادّة ة 3  :   : يــتـم فــتح دورة الــتـــكــوين اGــتـــخــصص في
الــرتب اGــذكـورة أعالهr �ــوجب قــرار من الـوزيــر اGــكـلّف

بالصّحة الذي يحدّد فيهr ال سيّما :
rعنيةGالرتبة أو الرتب ا -

- عــــدد اGــنــــاصب اGــفــتـوحــــــة لــلــتــكــــويـن واحملــــدد
في اخملــــطط الـــقــــطـــاعي الــــســـنـــوي أو اGــــتـــعـــدد الــــســـنـــوات
XـوظـفGـسـتـوى وجتـديـد معـلـومـات اGا Xلـلـتـكـوين وحتسـ
واألعـــوان اGــتـــعـــاقــديـنr اGــصـــادق عـــلــيـه بــعـــنـــوان الــســـنــة

rقررةGطبقا لإلجراءات ا rقصودةGا
rتخصصGمدة دورة التكوين ا -

rتخصصGتاريخ بداية التكوين ا -
rعنيةGتخصص اGمؤسسة التكوين ا -

XــــعــــنــــيـــGا Xالــــنــــاجـــحــــ XــــتـــرشــــحــــــGقـــــائــــمــــــة ا -
بالتكـوين اGتخصص.

اGـاداGـادّة ة 4 :  : يـجب تــبـلــيغ نـســخـة مـن الـقـــرار اGـذكـــور
فـي اGــــــادّة 3 أعاله إلـى مــــــصــــــــالح اGــــــديـــــــريـــــــة الــــــعــــــامــــــة
لـلـوظـيـفــة الـعــمـومـيـة في أجـل عـشــرة (10) أيـــام ابـتــداء

من تاريخ توقيعـه.
5 :  : يــجب عــلى مــصــالـح الــوظــيــفــة الــعــمــومــيـة اGـاداGـادّة ة 
إبــداء رأي اGـطــابــقــة في أجل عــشـرة (10) أيــام ابــتـداء من

تاريخ استالم القرار.
rــادّة ة 6 :  : تـــضـــمن مـــعـــاهـــد الـــتـــكـــوين شـــبه الـــطـــبيGــاداGا
التكوين اGتخصص في الرتب اGذكورة في هذا القرار.
rـــــــــذكــــــــورة أعالهGــــــــؤســــــــســــــــات اGــــــــادّة ة 7 :  : تــــــــعــــــــلـم اGــــــــاداGا
اGــتـرشــحــX الـنــاجـحــX بــتـاريخ بــدايــة الـتــكــوين �ـوجب

استدعاء فردي أو أية وسيلة مالئمة عند االقتضاء.
اGـاداGـادّة ة 8 :  : يـلــزم اGـتــرشـحـون الــنـاجــحـون نــهـائــيـا في
اGسابقة عـلى أساس االختبارات لاللتحاق بإحدى الرتب

اGذكورة أعالهr �تابعة دورة تكوين متخصص.
كــل مــتــرشح نــاجح لم يــلـتــحـق �ــؤسـســـة الـتــكـوين
في أجل خمـسة عـشر (15) يـوما ابـتداء من تـاريخ تـبلـيغه
بـبــدايـة الـتـكـوينr يـفـقـد حــقـه في االسـتـفـــادة من الـنـجـاح
في اGــسـابـقــة ويـعــوّض بـاGـتــرشح الـذي يـلــيه في الـقــائـمـة

االحتياطية حسب درجة الترتيب.
(2) Xتخـصص بسنتGادّة ة 9 :  : حتدّد مدة التـكوين اGاداGا
طـبــقــا ألحـكــــام اGـرســـوم الــتّـنــفـيـذيّ رقـم 11-121 اGـؤرّخ
في 15 ربـــــــيع الــــثـــــــاني عــــــام 1432 اGـــــوافــق 20 مـــــارس

سنـة 2011 واGذكـور أعاله.
اGــــاداGــــادّة ة 10 :  : يـــــنــــظـم الــــتـــــكــــويـن اGــــتـــــخــــصـص بــــشـــــكل
مـــتــواصـل ويــشـــمل دروســـا نـــظـــريــة وأعـــمـــاال تـــطــبـــيـــقـــيــة

وتربصات تطبيقية.
جتـــري الـــتـــربـــصـــات الــتـــطـــبـــيـــقـــيـــة في اGـــؤســـســات
الـــعــمــومــيـــة الــتــابــعـــة لــلــوزارة اGــكـــلّــفــة بــالـــصّــحــة أو كـل

مؤسسة أخرى ذات عالقة بالتكوين في الرتب اGعنية.
11 :  : يــخــضع الــتالمــيــذ شـبـه الـطــبــيــrX أثــنـاء اGـاداGـادّة ة 
تـــكـــويــــنـــهمr لـــلـــنـــظــــام الـــداخـــلي والـــنـــظــــام الـــبـــيـــداغـــوجي

Gؤسسات التكوين اGعنية.
اGــاداGــادّة ة 12 :  : يــضــمــن تـــأطــــيــر ومـــتــابــعــــة الـــتالمــــيــذ
شـبـه الـطـبيـrX أسـاتـذة الـتعـلـيم شـبه الـطبي بـالـتـنـسيق
مع اإلطــارات شـبـه الــطـبــيــةr الـتـابــعـون لــهـيـاكل الــصّـحـة
وفــقــا جلــدول يــعــد بــصــفــة مــشــتــركــة بــX مــديــر مــؤســســة
الـتكوين شـبه الطـبي اGعـنية ومـدير اGـؤسسة الـعمـومية

للصّحة اGستقبلة.
13 :  : تـــلـــحـق بـــهــــذا الـــقـــرارr بــــرامج الـــتــــكـــوين اGــاداGــادّة ة 

اGتخصص في الرتب اGذكورة أعاله.
يتم إعداد تفـصيل محتوى البرامج من طرف اGعهد

الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي.
اGـاداGـادّة ة 14 :  : يـتم تـقـيـيم اGـعـارف حـسب مـبـدأ اGـراقـبة

البيداغوجية اGستمرّة ويضم اختبارات دورية.
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اGلحق األولاGلحق األول
برنامج التكوين اGتخصص لاللتحاق برتبة مساعد التمريض للصحة العموميةبرنامج التكوين اGتخصص لاللتحاق برتبة مساعد التمريض للصحة العمومية

مدة التكوين : سنتان(مدة التكوين : سنتان(2).).
السنة األولى :السنة األولى :

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير الصحةوزير الصحة
والسكانوالسكان

وإصالح اGستشفياتوإصالح اGستشفيات
جمال ولد عباسجمال ولد عباس

15 :  : يـتــوقـف االنـتــقـــال إلى الــســنـــة اGــوالـــيـة اGـاداGـادّة ة 
عـلى احلـصول عـلى مـعـدّل سنـوي يـسـاوي على األقل 20/10

والتصديق على التربصات التطبيقية.
اGـــــاداGـــــادّة ة 16 :  : يـــــنــــــظم عــــــنـــــد نــــــهـــــايــــــة دورة الـــــتـــــكــــــوين
اGـــتــــخـــصصr امــــتـــحـــــان نــــهــــائـي لـه صـــلــــــة بـــالـــبــــرنـــامج

يتضمّـن مـا يأتي :
r2 عاملGا r(2) دة ساعتانGاختبار كتابي : ا -

rــدة 30 دقـــيـــقـــــةGاخـــتــــبـــاران تـــطـــبــــيـــقـــيـــان (2) : ا -
اGعـامـل 2 لكـل اختبار.

كــل عالمــــة تـــقــل عـن 20/8 فـي االخـــتـــبــار الـــكـــتـــابي
و20/10 في االختبار التطبيقي تعد مقصية.

اGاداGادّة ة 17 :  : ال يسمح باGشاركة في االمتحان النهائي
إالّ لــلـــتالمـــيــذ الــذيـــن حتــصـــلــــوا عــــلى مــعـــدّل عــــامrّ خالل
دورة الـــتــكــويـنr يــســـاوي عــلى األقل 20/10 مع الـــتـــصــديق

على جميع التربصات التطبيقية.
اGــاداGــادّة ة 18 :  : يـــجب أن يـــكـــون اGـــعـــدل الـــعـــامّ لـــلـــنـــجـــاح

النهائي مساويا أو يفوق 20/10 ويحسب كمـا يأتي :
r1 عاملGا rمعدّل االمتحان النهائي -

rــــتـــخــــصصGمن الــــتــــكــــــوين ا Xمـــعــــدّل الــــســـنــــتـــــ -
اGعـامـل 2.

اGـاداGـادّة ة 19 :  : تضـبط قـائـمـة اGتـرشـحX الـنـاجـحX في
دورة الـتـكـوين اGـتـخـصص حـسب درجـة االسـتـحـقـاق عـلى

أساس محضر جلنة نهاية التكوين.

اGاداGادّة ة 20 :  : تتكون جلنة نهاية التكوين �ا يأتي :
- مــديـــر الــصّـــحــة والـــسّــكـــان لــلـــواليــة مـــكــان تـــواجــد

rمؤسسة التكوين شبه الطبي أو �ثله
rكلّفة بالوظيفة العموميةGثل السلطة ا� -

rعنيةGمدير مؤسسة التكوين شبه الطبي ا -
- اGـــســؤول اGــكــلّف بــالــبــيـــداغــوجــيــة عــلى مــســتــوى

rعنيةGمؤسسة التكوين شبه الطبي ا
- أســـتــاذين (2) �ــثـــلــX عن ســلك أســاتـــذة الــتــعــلــيم

شبه الطبي.
21 :  : �ــــنح مــــديــــر مــــؤســـســــة الـــتــــكـــويـن شـــبـه اGــاداGــادّة ة 
الـطــبي اGـعــنـيــةr شـهــادة جنـاح عــلى أسـاس مــحـضـــر جلـنـة

نهايـة التكـوين.
اGــــاداGــــادّة ة 22 :  : يــــعــــيّن اGــــتـــــرشــــحــــــون الــــذين تــــابــــعــــــوا
بـــنـــجــــاح الـــتـــكـــــوين اGـــتـــخـــصص فـي الـــــرتب اGـــعـــنـــــيــة

.Xبصفــة متربص
اGـاداGـادّة ة 23 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـية

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 23 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1433

اGوافق 15 أبريل سنة 2012.

السداسي األولالسداسي األول
الوحداتالوحدات

اGنهجية العامة

اGصطلحات الطبية

القانون الصحي

اآلداب واألخالقيات

علم التشريح - الفيزيولوجيا

الصحة العمومية

علم النفس

حفظ الصحة العامة

التقييمات

اجملموعاجملموع

اGعاملاGعامل

1

1

1

1

3

1

1

2

احلجم الساعياحلجم الساعي

15 ساعة

12 ساعة

21 ساعة

21 ساعة

51 ساعة

21 ساعة

22 ساعة و30 د

45 ساعة

15 ساعة

223 ساعة و ساعة و30 د د
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السداسي الثانيالسداسي الثاني

الوحداتالوحدات

اGيكرو بيولوجيا وعلم الطفيليات
حفظ الصحة االستشفائي

علم أعراض اGرض
العالج التمريضي

التغذية

الصيدلة

اإلسعافات

التقييمات

اجملموعاجملموع

اGعاملاGعامل

1

3

1

3

1

1

1

احلجم الساعياحلجم الساعي

21 ساعة

30 ساعة

15 ساعة

87 ساعة

15 ساعة

24 ساعة

21 ساعة

14 ساعة

227 ساعة ساعة

 اGلحق األول (تابع) اGلحق األول (تابع)

السداسي الثالثالسداسي الثالث

اGعاملاGعامل

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

احلجم الساعياحلجم الساعي

45 ساعة

15 ساعة

15 ساعة

15 ساعة

39 ساعاة

6 ساعات

22 سا و30 د

22 سا و30 د

22 سا و30 د

10 سا و30 د

18 ساعة

15 ساعة

246 ساعة ساعة

الوحداتالوحدات

العالج في طب األمراض اGعدية

العالج في التوليد العادي

العالج في التوليد اGرضي

العالج في طب الرضوض

العالج في طب األطفال العام

العالج في طب السرطان

العالج في اجلراحة

العالج في طب الرئة والصدر

العالج في طب القلب واألوعية

العالج في طب الدم

اإلعالم والتربية واالتصال في الصحة

التقييمات

اجملموعاجملموع

السنة الثانيةالسنة الثانية
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السداسي الرابعالسداسي الرابع

الوحداتالوحدات

العناية باألطفال
العالج في طب األطفال

العالج في طب النساء والتوليد
العالج في طب اGعدة واألمعاء
عالج اGسالك البولية والكلى

العالج في طب األعصاب واألمراض العقلية
العالج في طب األذن واحلنجرة واألنف

العالج في طب اجللد
العالج في طب الغدد الصماء

العالج في طب العيون
التقييمات

اجملموعاجملموع

اGعاملاGعامل

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

احلجم الساعياحلجم الساعي

45 ساعة

43 سا و30 د

15 ساعة

22 سا و30 د

22 سا و30 د

15 ساعة

6 ساعات
15 ساعة

10 سا و30 د

6 ساعات

14 ساعة

215 ساعة ساعة

مدة التربصمدة التربص

10 أسابيع

4 أسابيع
4 أسابيع
4 أسابيع
4 أسابيع
4 أسابيع
4 أسابيع
4 أسابيع
4 أسابيع

أسبوعان (2)
أسبوعان (2)
أسبوعان (2)
أسبوعان (2)

4 أسابيع
أسبوعان (2)

اGصلحةاGصلحة
التمريض

الطب
طب األطفال

اجلراحة
الصحة العمومية

الطب
اجلراحة

طب األطفال
الهياكل خارج اGستشفى

طب النساء والتوليد
طب أمراض األنف واألذن واحلنجرة

طب العيون
طب أمراض اجللد

االستعجاالت الطبية - اجلراحية
طب الرضوض وطب العظام

التكوين  التطبيقي :التكوين  التطبيقي :
جتـري الـتـربـصـات الـتطـبـيـقـيـة في اGـؤسـسات الـعـمـومـيـة الـتابـعـة لـلـوزارة اGـكـلفـة بـالـصـحـة أو في كل مـؤسـسة

أخرى ذات عالقة بالتكوين في الرتبة اGعنية.

السداسيالسداسي
السداسي األولالسداسي األول

السداسي الثانيالسداسي الثاني

السداسيان الثالث والرابعالسداسيان الثالث والرابع

 اGلحق األول (تابع) اGلحق األول (تابع)
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الوحداتالوحدات
اGصطلحات الطبية
حفظ الصحة العامة

اGيكرو بيولوجيا - علم الطفيليات
حفظ الصحة االستشفائي

اGنهجية العامة
اGنهجية وتقنيات اGراقبة

علم التشريح والفيزيولوجيا
التغذيـة
الصيدلة

القانون الصحي
األداب واألخالقيات
الوراثة وعلم األجنّة

العالج في التوليد العادي
العالج في التوليد اGرضي

التقييمات
اجملموعاجملموع

اGلحق الثانياGلحق الثاني

برنامج التكوين اGتخصص لاللتحاق برتبة عون في رعاية األطفال للصحة العموميةبرنامج التكوين اGتخصص لاللتحاق برتبة عون في رعاية األطفال للصحة العمومية

مدة التكوين : سنتان (مدة التكوين : سنتان (2).).

السنة األولى :السنة األولى :

اGعاملاGعامل
1

2

1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

احلجم الساعياحلجم الساعي
15 ساعة

45 ساعة

15 ساعة

15 ساعة

15 ساعة

30 ساعة

45 ساعة

15 ساعة

24 ساعة

21 ساعة

21 ساعة

15 ساعة

15 ساعة

15 ساعة

26 ساعة

332 ساعة ساعة

السداسي األولالسداسي األول

الوحداتالوحدات
رعاية األطفال

تقنيات رعاية األطفال
العالج في األمراض اGعدية

اإلسعافات
احلمية العادية

علم النفس العام وعلم النفس لدى الطفل
علم النفس االجتماعي

التقييمات
اجملموعاجملموع

السداسي الثانيالسداسي الثاني

اGعاملاGعامل

3

3

2

2

2

3

3

احلجم الساعياحلجم الساعي
45 ساعة

30 ساعة

30 ساعة

21 ساعة

30 ساعة

30 ساعة

30 ساعة

23 ساعة

239 ساعة ساعة
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اGصلحةاGصلحة
احلضانات وعلم التغذية

الروضات وحدائق األطفال
قاعات الوالدة

اGضجع الذي يتبع التوليد
طب األطفال

طب حديثي الوالدة
طب جراحة األطفال

صحة األمومة والطفولة
علم األمراض اGتعلقة بالتغذية

حي الطفولة
XعوقGحي األطفال ا

اGعاملاGعامل
1

1

3

3

3

2

2

2

احلجم الساعياحلجم الساعي
15 ساعة

15 ساعة

66 ساعة

42 ساعة

30 ساعة

30 ساعة

21 ساعة

21 ساعة

18 ساعة

258 ساعة ساعة

الوحداتالوحدات
صحة األم والطفل
علم أعراض اGرض

العالج في طب األطفال العام
العالج في طب اGواليد حديثي الوالدة

العالج في جراحة األطفال
احلمية العالجية

علم النفس لدى الطفل اGريض
علم النفس لدى الطفل في مرحلة اإلعاقة

التقييمات
اجملموعاجملموع

 اGلحق الثاني (تابع) اGلحق الثاني (تابع)

الوحداتالوحدات
العالج في طب األمراض العقلية لدى األطفال

اإلعالم والتربية واالتصال في الصحة
الصحة العمومية

التقييمات
اجملموعاجملموع

السداسي الرابعالسداسي الرابع

اGعاملاGعامل
3

1

1

احلجم الساعياحلجم الساعي
30 ساعة

21 ساعة

21 ساعة

6 ساعات
78 ساعة ساعة

السداسي الثالثالسداسي الثالث

التكوين  التطبيقي :التكوين  التطبيقي :
جتري الـتربـصات التـطبـيقـية في اGؤسـسات الـعمـوميـة التابـعة لـلوزارة اGـكلفـة بالـصحـة أو في كل مؤسـسة أخرى

ذات عالقة بالتكوين في الرتبة اGعنية.

مدة التربصمدة التربص
أسبوع واحد (1)
أسبوع واحد (1)

4 أسابيع
4 أسابيع
5  أسابيع
5  أسابيع
4  أسابيع
4  أسابيع
4  أسابيع
4  أسابيع
4  أسابيع

السداسيالسداسي
السداسي األولالسداسي األول

السداسي الثانيالسداسي الثاني

السداسي الثالثالسداسي الثالث

السداسي الرابعالسداسي الرابع

السنة الثانيةالسنة الثانية 
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اGعاملاGعامل
1

1

1

1

1

3

1

2

1

1

1

احلجم الساعياحلجم الساعي

15 ساعة

15 ساعة

21 ساعة

21 ساعة

21 ساعة

60 ساعة

22 ساعة و30 د

45 ساعة

21 ساعة

21 ساعة

15 ساعة

18 ساعة

295 ساعة و ساعة و30 د د

الوحداتالوحدات

اGنهجية العامة
اGصطلحات الطبية

القانون الصحي
اآلداب واألخالقيات
حفظ الصحة العامة

حفظ الصحة االستشفائي
الصيدلة

طب تشريح األسنان
الصحة العمومية

علم النفس
علم أعراض اGرض

التقييمات
اجملموعاجملموع

اGلحق الثالثاGلحق الثالث

برنامج التكوين اGتخصص لاللتحاق برتبة مساعد جراح األسنان للصحة العمومية.برنامج التكوين اGتخصص لاللتحاق برتبة مساعد جراح األسنان للصحة العمومية.

مدة التكوين : سنتان.مدة التكوين : سنتان.

السنة األولى :السنة األولى :

السداسي الثانيالسداسي الثاني

اGعاملاGعامل

1

2

1

1

3

2

1

1

احلجم الساعياحلجم الساعي

21 ساعة

30 ساعة

21 ساعة

21 ساعة

70 ساعة و30 د

30 ساعة

30 ساعة

21 ساعة

16 ساعة

260 ساعة و ساعة و30 د

الوحداتالوحدات

العالج اGريضي
العالج في أمراض األسنان

التغذية واحلمية
تنظيم اGواعيد واستقبال اGرضى

حتضير اGستلزمات لألعمال العالجية في عيادة طب األسنان
اإلصابة الناجتة عن مرض األسنان

تشوهات األسنان
اإلسعافات
التقييمات

اجملموعاجملموع

السداسي األولالسداسي األول
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الوحداتالوحدات

مفاهيم في التصوير باألشعة

استعجاالت في عيادة طب األسنان

تكوين ومتابعة ملفات التكفل باGرضى

اGساعدة التقنية في النشاطات اخلاصة بالرمامات

تسيير اخملزونات

متابعة النشاطات اخلاصة بالرمامات

تقنيات مخبر تقو¨ األسنان

تنظيم عيادة طب األسنان

التقييمات

اجملموعاجملموع

اGعاملاGعامل

1

1

1

2

1

1

1

3

احلجم الساعياحلجم الساعي

21 ساعة

21 ساعة

21 ساعة

45 ساعة

21 ساعة

21 ساعة

30 ساعة

45 ساعة

17 ساعة

242 ساعة ساعة

 اGلحق الثالث (تابع) اGلحق الثالث (تابع)

السداسي الرابعالسداسي الرابع

اGعاملاGعامل

1

1

2

احلجم الساعياحلجم الساعي

30 ساعة

21 ساعة

30 ساعة

5 ساعات
86 ساعة ساعة

الوحداتالوحدات

اإلعالم اآللي
اإلعالم والتربية واالتصال في الصحة

حفظ العتاد والتجهيزات
التقييمات

اجملموعاجملموع

السداسي الثالثالسداسي الثالث

التكوين  التطبيقي :التكوين  التطبيقي :
جتري الـتربصـات التطـبيقـية في اGؤسـسات العـموميـة التابـعة للـوزارة اGكلفـة بالصـحة أو في كل مـؤسسة أخرى

ذات عالقة بالتكوين في الرتبة اGعنية.

السداسيالسداسي
السداسي األولالسداسي األول

السداسيات الثانيالسداسيات الثاني

والثالث والرابعوالثالث والرابع

اGصلحةاGصلحة
الطب

عيادة جراحة األسنان
مخبر تقو¨ األسنان

مدة التربصمدة التربص

4 أسابيع

44 أسبوعا

8 أسابيع

السنة الثانية: السنة الثانية: 



اجمللس الوطني االقتصادياجمللس الوطني االقتصادي
واالجتماعيواالجتماعي

مـــــقـــــرر مـــــؤرخ في مـــــقـــــرر مـــــؤرخ في 11 ربــــيـع األول عــــام  ربــــيـع األول عــــام 1434 اGـــــوافق  اGـــــوافق 23
يــنــايــر ســنـة يــنــايــر ســنـة r2013 يـتــضــمن تــفــويض اإلمــضــاء إلىr يـتــضــمن تــفــويض اإلمــضــاء إلى

نائب مدير اGيزانية واحملاسبة.نائب مدير اGيزانية واحملاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعي
- �قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 93 - 225  اGؤرخ
في 19 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1414 اGــوافق 5 أكــتـــوبـــر ســـنــة
1993  واGـــتــــضـــمن إنــــشـــاء اجملـــلـس الـــوطـــنـي االقـــتـــصـــادي

rواالجتماعي

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 398
اGـــــؤرخ في 15 جـــــمـــــادى الــــثـــــانــــيـــــة عــــام 1415 اGـــــوافق 19
نــوفــمـــبــر ســنــة 1994 واGـــتــضـــمن اGـــوافــقــة عـــلى الـــنــظــام

rالداخلي للمجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 430
اGــؤرخ في 6 رجب عــام 1415 اGــوافق 10 ديــســمـــبــر ســنــة
1994 واGـتـضـمن اGـوافقـة عـلى الالئـحـة اGـتـعـلـقـة بـتـنـظيم

اGـصالح اإلداريـة والتـقنـية لـلمـجلس الـوطني االقـتصادي
rواالجتماعي

- و�قتـضى اGرسوم الـرئاسي اGؤرخ في 22 شوال
عام 1426 اGوافق 24 نوفـمبر سنة 2005 واGتضـمن تقليد

rرئيس اجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعي مهامه
- وبـعــد االطالع عــلى اGــرسـوم الــرئــاسي اGـؤرّخ في
15 ذي احلـــجـــة عـــام 1433 اGــــوافق 31 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2012

واGــتـضــمـن تــعـيــX الــســيــد حــمــيــد عــبــيــدات نـائـب مــديـر
لــلـــمـــيـــزانـــيـــة واحملــاســـبـــة بـــاجملـــلس الـــوطـــني االقـــتـــصــادي

rواالجتماعي

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

rـادة األولى:  يــفــوّض إلى الـســيــد حــمـيــد عــبــيـداتGـادة األولى: اGا
نـــائب مـــديـــر اGـــيــزانـــيـــة واحملـــاســـبـــةr اإلمـــضــاء فـي حــدود
صالحـــيــــاتهr بـــاسـم رئـــيس اجملـــلـس الـــوطـــنـي االقـــتـــصـــادي
واالجــتــمـــاعيr عــلـى جــمــيع وثـــائق الــتــســـيــيــر وعـــمــلــيــات
اإليـــرادات والـــنـــفــــقـــات الـــعـــمـــومـــيــــة في مـــجـــال االلـــتـــزام

والتصفية واإلذن بالدفع باستثناء اGقررات والعقود.

اGـاداGـادّة ة 2 :  : يـنــشــر هــذا اGـقــرر في اجلــريــدة الـرّســمــيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر  في 11 ربـيع األول عام 1434 اGوافق
23 يناير سنة 2013.

محمد الصغير بابسمحمد الصغير بابس

5 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3215
17 مارس سنة  مارس سنة 2013 م
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