
العدد العدد 08
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

األربعاء األربعاء 25 ربيع األول ربيع األول عام عام 1434 هـهـ
اGوافق اGوافق 6 فبراير سنة  فبراير سنة 2013 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqX بئر مراد رايسq 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



25 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 208
6  فبراير سنة   فبراير سنة 2013 م
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فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرسـوم رئــاسي رقم 13 - 82 مـؤرّخ في 19 ربــيع األول عـام 1434 اGـوافق 31 يــنـايـر سـنـة q2013 يـتـضـمن مـنح وسـام بـدرجـة
"عهيد" من مصف االستحقاق  الوطني " بعد الوفاة"........................................................................................

مــرسـوم رئــاسي رقم 13 - 83 مـؤرّخ في 19 ربــيع األول عـام 1434 اGـوافق 31 يــنـايـر سـنـة q2013 يـتـضـمن مـنح وسـام بـدرجـة
"عهيد" من مصف االستحقاق  الوطني...........................................................................................................

وزيـر مــرســوم تــنـــفــيــذي رقــم 13- 77 مـــؤرخ في  18 ربــيع األول عــام 1434 اGـــوافـق 30 يــنــايــر ســنــة q2013 يــحـــدد صالحــيــات 
التعليم العالي والبحث العلمي.....................................................................................................................

مـرســوم تــنــفــيـذي رقــم 13 - 78 مـؤرخ في 18 ربــيع األول عـام 1434 اGـوافـق 30 يــنــايــر ســنـة q2013 يـتــضــمن تــنــظـيم اإلدارة
اGركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.........................................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقــم 13- 79  مؤرخ في 18 ربـيع األول عام 1434  اGـوافـق 30  يـنــاير سـنـة q2013 يـحــدد تنــظيم اGــفـتشـيـة
العامة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها.................................................................................

مـــرســوم تـــنــفــــيــذي رقـــم 13 -  80  مــــؤرخ في 18 ربــيـع األول عــام 1434  اGــــوافــق 30 يـــنـــايــــر ســنـــة q2013 يـــحـــدد تــنــــظــيم
اGـفـتشـية العـامة للبيداغوجيا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها...............................................

مـرســوم تـنــفـيـذي رقـــم 13- 81  مــؤرخ فــي 18 ربـيـع األول عـام 1434  اGـــوافــق  30   يـنــــــايـــر ســـنـــة q2013 يـحـدّد مــهـام
اGديرية  العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها......................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 5  ربـيع األوّل عام 1434 اGوافق 17 ينـاير سنة q 2013 يتـضمّن إنهـاء مهـام مدير دراسـات �صالح
رئيس احلكومة - سابقا..............................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 5  ربـيع األوّل عام 1434 اGوافق 17 يـنـاير سـنة q 2013 يتـضمّن إنـهاء مـهام مـكلـفX �ـهمـة بديوان
نائب الوزير األوّل - سابقا.........................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 5  ربـيع األوّل عام 1434 اGوافق 17 ينـاير سنة q 2013 يتـضمّن إنهـاء مهـام مدير دراسـات بديوان
نائب الوزير األوّل - سابقا.........................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 5  ربــيع األوّل عــام 1434 اGـوافق 17 يــنــايــر ســنــة q 2013 يــتــضــمّن إنــهـــاء مــهــام نـــائب مــديـــر في
اGديـريـة العـامـة للميزانـية بـوزارة اGالـيّة..................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 5  ربــيع األوّل عـام 1434 اGـوافق 17 يــنـايـر سـنـة q 2013 يـتـضـمّن إنــهـاء مـهـام مــديـر اجملـاهـدين في
والية تلمسان............................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 5  ربــيع األوّل عـام 1434 اGـوافق 17 يــنـايـر سـنـة q 2013 يـتـضـمّن إنــهـاء مـهـام نــائب مـديـر بـوزارة
التعليم العالي والبحث العلمي...................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 5  ربـيع األوّل عام 1434 اGـوافق 17 يـنـاير سـنة q 2013 يـتـضـمّن إنهـاء مـهـام اGـديـر العــامّ لـلـوكـالـة
الوطنـية لتثمX نتـائج البحث والتنمية التكنولوجية..................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 5  ربــيع األوّل عـام 1434 اGـوافق 17 يــنـايـر سـنـة q 2013 يـتـضــمّن إنـهـاء مـهــام مـديـر مـركــز تـنـمـيـة
الطاقات اGتجددة......................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12  صفر عام 1434 اGوافق 26 ديسمبر سنة q 2012 يتضمّن إنهاء مهام مدير جامعـة بشـار.........

مــرسـومــان رئـاســيّـان مــؤرّخـان في 5  ربــيع األوّل عـام 1434 اGـوافق 17  يـنــايـر ســنـة q 2013 يـتــضــمّـنــان إنـهــاء مـهــام عـمــيـدي
......................................................................................................................................Xبجامعت Xكليت



3 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 08 25 ربيع  األول عام  ربيع  األول عام 1434 هـ هـ
6  فبراير سنة   فبراير سنة 2013 م
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مرسـوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع األول عام  1434 اGوافق 3 فبـراير سنة q2013 يتـضمن إنــهاء مهـــــام بـــوزارة الـصحـــــة
و السكان و إصالح اGستشفيات...................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 5  ربــيع األوّل عــام 1434 اGـوافق 17 يــنــايــر ســنـة q 2013 يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام مــديــر لــلــدّراسـات
بوزارة الصّناعة واGؤسسات الصغيرة واGتوسطة وترقية االستثمار...............................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 5  ربــيع األوّل عــام 1434 اGـوافق 17 يــنــايــر ســنـة q 2013 يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام قــاض (مـحــتــسب)
�جلس احملاسبة.........................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 5  ربــيع األوّل عـام 1434 اGـوافق 17  يــنـايـر سـنـة q 2013 يــتـضـمّن تـعـيـX مـكــلّـفـX �ـهـمـة �ـصـالح
الوزير األوّل.............................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 5  ربـيع األوّل عام 1434 اGـوافق 17  يـنـايـر سـنة q 2013 يـتـضـمّن تعـيـX مـفـتش �ـفتـشـيـة مـصالح
اGيزانية في اGديرية العامة للميزانية بوزارة اGاليّة.....................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 5  ربـيع األوّل عام 1434 اGـوافق 17  يـنـايـر سـنة q 2013 يتـضـمّن تـعـيـX مديـرين لـلـمـجـاهدين في
....................................................................................................................................................Xواليت
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 5  ربــيع األوّل عــام 1434 اGـــوافق 17  يــنــايــر ســنــة q 2013 يــتــضــمّن تــعــيــX نــائـب مــديــر بـوزارة
الثقافة.....................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 5  ربــيع األوّل عـام 1434 اGـوافق 17  يــنـايـر سـنـة q 2013 يـتـضـمّن تـعـيــX مـديـر الـديـوان الـوطـني
للحظيرة الثقافية لألطلس الصحراوي باألغواط............................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 5  ربــيع األوّل عـام 1434 اGـوافق 17  يــنـايـر سـنـة q 2013 يــتـضـمّن تـعــيـX مـديــر اGـدرســـة الـعـلـيــا
للفنـون اجلميلـة "أحمـد ورابح عسلة"...........................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 5  ربيع األوّل عام 1434 اGوافق 17  ينـاير سنة q 2013 يـتضمّن تعـيX مدير دراسـات في اGديرية
العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي........................................
مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 12  صفر عام 1434 اGوافق 26  ديسمبر سنة q 2012 تتضمّن تعيX مديري جامعات................
مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 5  ربيع األوّل عام 1434 اGوافق 17  يناير سنة q2013 تتضمّن تعيX نوّاب مديرين بجامعات..
Xعـميـدي كـلـيـت Xيـتـضـمّنـان تـعـيـ q2013 ـوافق 17  يـنـايـر سـنةGمـرسـومـان رئـاسـيّان مـؤرّخـان في 5  ربـيع األوّل عام 1434 ا
..................................................................................................................................................Xبجامعت
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 5  ربـيع األوّل عام 1434 اGـوافق 17  يـنـايـر سـنة q 2013 يـتـضـمّن تـعـيـX مـديـر اGـدرسـة الـوطـنـية
العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل..............................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 5  ربيع األوّل عام 1434 اGوافق 17  ينـاير سنة q 2013 يـتضمّن تعيـX مدير اGدرسة الـتحضيرية
في علوم الطبيعة و احلياة...........................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في 22 ربـيع األول عام  1434 اGـوافق 3 فـبـرايـر سـنة q2013 يـتـضـمن تـعـيـX مـديـرة اGـوارد الـبـشـرية
بوزارة الصحة و السكان و إصالح اGستشفيات.............................................................................................

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء

وزارة األشغال العموميةوزارة األشغال العمومية

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في 20  جـمـادى األولـى عام 1433 اGـوافــق 12  أبـريـل سـنة q2012 يـعـدّل ويـتـمّم الـقـرار الـوزاري
اGشترك اGؤرّخ في 5  ذي القعدة عام 1424 اGوافق 29 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدّد قائـمة إيرادات ونفقات حساب
التخصيص اخلاص رقم 100-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة"................................

وزارة التجارةوزارة التجارة
قرار مؤرخ في 13 ربيع األول عام 1433 اGوافق 6 فبراير سنة q2012 يجعل منهج حتديـد نسبة اGاء في احلبوب ومنتوجات
احلبوب إجباريا..........................................................................................................................................



25 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 408
6  فبراير سنة   فبراير سنة 2013 م

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــرســوم رئـــاسي رقم مـــرســوم رئـــاسي رقم 13 -  - 82 مــؤر مــؤرّخ في خ في 19 ربــيع األول ربــيع األول
عام عام 1434 اGوافق  اGوافق 31 يناير سنة  يناير سنة q2013 يتضمن منحq يتضمن منح
وســــام بـــــدرجــــة "عــــهــــيـــــد" من مــــصـف االســــتــــحــــقــــاقوســــام بـــــدرجــــة "عــــهــــيـــــد" من مــــصـف االســــتــــحــــقــــاق

الوطني " بعد الوفاة".الوطني " بعد الوفاة".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس اجلمهورية
- بـنـاء عـلى الــدسـتـورq ال سـيـمـا اGـادتـان 77 (8 و12)

qو125 (الفقرة األولى) منه
- و �ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 84-02 اGــــؤرخ في 28
ربــــــيـع األول عــــــام 1404 اGــــــوافق 2 يـــــــنــــــايـــــــر ســـــــنــــــة 1984

qتضمن إنشاء مصف االستحقاق الوطنيGوا
- و �ــــقــــتــــضى اGــــرســــوم رقم 84-87 اGــــؤرخ في 19
رجب عـام 1404 اGـوافق 21 أبــريل ســنـة 1984 واGــتــضـمن
تنظيم مجـلس مصف االستحقاق الـوطني وعملهq اGعدل

qتممGوا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGادة األولى :اGادة األولى : �ـنح وسام بـدرجة "عـهيـد" من مصف
االستحقاق الوطني بعد الوفاة للسيد الطاهر قطاف.

اGـادة اGـادة 2 :  : يـنـشـرهـذا اGـرسـوم فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بـاجلـزائـر في 19 ربـيع األول عـام 1434 اGـوافق
31 يناير سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم رئـــاسي رقم مـــرســوم رئـــاسي رقم 13 -  - 83 مــؤر مــؤرّخ في خ في 19 ربــيع األول ربــيع األول
عام عام 1434 اGوافق  اGوافق 31 يناير سنة  يناير سنة q2013 يتضمن منحq يتضمن منح
وســــام بـــــدرجــــة "عــــهــــيـــــد" من مــــصـف االســــتــــحــــقــــاقوســــام بـــــدرجــــة "عــــهــــيـــــد" من مــــصـف االســــتــــحــــقــــاق

الوطني.الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس اجلمهورية
- بـنـاء عـلى الــدسـتـورq ال سـيـمـا اGـادتـان 77 (8 و12)

qو125 (الفقرة األولى) منه
- و �ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 84-02 اGــــؤرخ في 28
ربــــــيـع األول عــــــام 1404 اGــــــوافق 2 يـــــــنــــــايـــــــر ســـــــنــــــة 1984

qتضمن إنشاء مصف االستحقاق الوطنيGوا

- و �ــــقــــتــــضى اGــــرســــوم رقم 84-87 اGــــؤرخ في 19
رجب عـام 1404 اGـوافق 21 أبــريل ســنـة 1984 واGــتــضـمن
تنظيم مجـلس مصف االستحقاق الـوطني وعملهq اGعدل

qتممGوا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGادة األولى :اGادة األولى : �ـنح وسام بـدرجة "عـهيـد" من مصف
االستحقاق الوطني للفنان أحمد بن تونس.

اGـادة اGـادة 2 :  : يـنـشـرهـذا اGـرسـوم فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بـاجلـزائـر في 19 ربـيع األول عـام 1434 اGـوافق
31 يناير سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقــم مــرســوم تــنــفـيــذي رقــم 13-77 مـؤرخ في  مـؤرخ في  18 ربـيع األول ربـيع األول
عــــام عــــام 1434 اGـــــوافـقاGـــــوافـق 30 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة  يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة q2013 يـــــحــــددq يـــــحــــدد

صالحياتصالحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي.وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
qالعلمي

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــور q ال ســيّـــمــا اGـــادتــان 85 -3
qو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-11 اGــــؤرخ في 29
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1419 اGـــــوافق 22 غــــشـت ســــنــــة 1998
واGتـضمن القـانون التـوجيهي والـبرنامج اخلـماسي حول
q 2002-1998 الــبــحث الــعــلـمـي والــتـطــويــر الــتــكــنـولــوجي

qتممGعدل واGا

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 99-05 اGـؤرخ في 18 ذي
احلــجــة عـام 1419 اGـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 واGــتــضـمن

qتممGعدل واGا qالقانون التوجيهي للتعليم العالي

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-325 اGـؤرخ
في 16 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 3 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالوزير األول Xتضمن تعيGوا
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- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اGـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 90-188 اGؤرخ
في أول ذي احلـجة عام 1410 اGـوافق 23 يونـيو سـنة 1990
الــــذي يــــحـــــدد هــــيــــاكـل اإلدارة اGــــركــــزيــــة وأجــــهـــــزتــــهــــا في

qالوزارات
-  و�ـقـتــضى اGـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 94-260 اGـؤرخ
في19 ربــــيـع األول عـــام 1415 اGــــوافق 27 غــــشت ســــنــــة 1994
الـــذي يـــحـــدد صـالحـــيـــات وزيـــر الـــتـــعـــلـــيم الــــعـــالي والـــبـــحث

qالعلمي
qو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : في إطـار الـسـيـاسـة الـعـامـة لـلـحـكـومة
qـوافق  عــلــيه طــبـقــا ألحــكـام الــدســتـورGومــخــطط عـمــلــهــا ا
�ارس وزير الـتعـليم الـعالي والـبحث الـعلمـي صالحياته
عــلـى مــجـمــوع الــنــشــاطــات اGــرتــبــطــة بــتــطــويــر الــتـعــلــيم

العالي والبحث العلمي. 

يقدم نتـائج نشاطاته إلى الوزيـر األول واجتماعات
احلـــــــكـــــــومـــــــة وإلـى مـــــــجـــــــلس الـــــــوزراءq حـــــــسـب األشـــــــكــــــال

والكيفيات واآلجال اGقررة.

اGــاداGــادّة ة 2 :  : يــقــتــرح وزيـــر الــتــعــلـــيم الــعـــالي والــبــحث
الـعـلـمي عــنـاصـر الـسـيـاســة الـوطـنـيـة في مــيـدان الـتـعـلـيم
qالـــعـــالي والـــبـــحث الـــعـــلـــمي والـــتـــطـــويـــر الـــتـــكـــنـــولـــوجي
ويـتولى تـطـبيـقـهـا وفقـا لـلـقوانـX والـتنـظـيـمات اGـعـمول

بها.

اGــاداGــادّة ة 3 :  : يـــكـــلف وزيـــر الـــتـــعـــلــيـم الـــعــالـي والــبـــحث
العلميq في مجال التعليم والتكوين العاليX وفي حدود
صـالحـــيـــاتـهq بـــدراســـة الـــتــــدابـــيـــر الــــضـــروريـــة لـــتــــنـــظـــيم
qواقتراح ذلك qمختلف أطوار التعليم العالي وتطويرها
قصد إقـامة منظـومة شاملة ومـتكاملـة للتعـليم والتكوين
العاليq X في إطار القوانX والتنظيمات اGعمول بها .

وبهذه الصفة q يكلف على اخلصوصq �ا يأتي :
- يـــبـــادر بـــاإلجـــراءات ذات الـــطــابـع الـــتــشـــريـــعي أو
الــتــنـــظــيــمي الـــرامــيــة إلى حتـــقــيق الـــســيــاســة الـــوطــنــيــة

q ويقترحها ويطبقها Xللتعليم والتكوين العالي
- يـنـظـم أطـوار الـتـعـلـيم الـعـالي مـهـمـا تـكن الـسـلـطـة
الــوصــيـــة عــلــيــهــاq والــســهـــر عــلى تــطــبــيــقـــهــا ومــراجــعــتــهــا
باستمرار تبعا للتقدم العام في اآلداب والفنون والعلوم

qوالتقنيات

- يــــحـــدد اGـــيـــاديـن والـــشـــعب وتــــخـــصـــصـــات أطـــوار
الـتـعـلـيم الـعـالـي ومـحـتـويـات الـبـرامج q وكـيـفـيـات رقـابـة
اGعارف وشـروط االلتـحاق واالنـتقال وطـبيـعة الـشهادات

qوشروط تسليمها

- يـسـهر عـلى وضع نـظام لـلـتقـيـيم وضمـان الـنوعـية
qفي التعليم العالي

- يـــســهـــر عــلـى تــطـــويــر اســـتــعـــمــال تـــكــنـــولــوجـــيــات
 qعلومات واالتصال في التسيير والتعليم وترقيتهاGا

- �ــارس الــوصــايــة الـبــيــداغــوجـيــة عــلى مــؤســسـات
الـتـكـوين الـعـالي الـتـابـعـة لـقـطـاعـات وزاريـة أخـرى وعـلى
q مــؤسـســات الــتـكــوين الــعـالي اخلــاضــعـة لــلــقـانــون اخلـاص

qعمول بهاGطبقا للقانون والتنظيمات ا

- يـــحـــدد نــــظـــام الـــدراســـة �ـــا فـــيه حـــقـــوق الـــطـــلـــبـــة
 qوواجباتهم في مؤسسات التعليم العالي

Xيقـتـرح  كل تدبـيـر  يحـقق الـتوازنـات الـعامـة ب -
مـخــتـلف شــعب وتـخــصـصــات الـتـعــلـيم الــعـالي ويــعـد ذلك

qويطبقه

- يـقـتـرح ويـطـبق نـظـامـا لـلـتـوجيـه اجلـامـعي يـسـاعد
الــطــلــبـة عــلى اخــتــيـار شــعب دراســاتــهم حــسب مـؤهـالتـهم
ونـتـائـجـهم وعـلى أسـاس مـعـلـومـات كـامـلـة عن احـتـيـاجات
الـــــــبـالد في مـــــــخـــــــتـــــــلـف مـــــــيـــــــادين الـــــــنـــــــشـــــــاط األســـــــاسي
qنتظرGواالقتصادي واالجتماعي والثقافي  وتطورها ا

Xــــنــــظــــمــــة بـــGيــــســــهــــر عـــلـى تــــرقــــيــــة الــــعالقــــات ا -
مؤسـسـات الـتـعلـيم الـعـالي مع الـكـيانـات االقـتـصـادية من
أجل ضــمـان نــشــر اGـعــلــومـة واGــعــارف والـطــرق واGــنـاهج

qواخلدمات العلمية والتقنية األخرى

- يـســهـر عــلى تـكــيـيف مــنـتـوج الــتـعــلـيم الــعـالي مع
q متطلبات السوق الوطنية للشغل

- يــــســـــهــــرعـــــلى احـــــتــــرام وتـــــرقـــــيــــة األخالق واآلداب
اجلـــامـــعـــيـــة داخل مـــؤســســـات الـــتـــعـــلــيـم الـــعــالـي والــبـــحث

 qالعلمي

- يـنـشط احليـاة العـلـميـة والـثقـافيـة والـرياضـية في
مؤسسات التعليم العالي.

اGــاداGــادّة ة 4 :  : يـــشــجـع وزيــر الـــتــعـــلــيـم الــعـــالي والـــبــحث
الـــعـــلـــمي تـــطـــويـــر األنـــشـــطـــة الـــتـــابـــعـــة جملـــال اخـــتـــصـــاصه
ويـدعــمــهـا q ويــســهـر عــلى وضع أدوات تــخــطـيـط األنـشــطـة

التابعة جملال اختصاصه في جميع اGستويات.
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وبهذه الصفة :
- يــقــتـرح مــخــطــطــات تــطــويــر الــتـعــلــيم الــعــالي في

qتوسط والقصيرGدى الطويل واGا
- يـــــنــــشط ويــــنـــــجــــز أو يــــســــعـى إلجنــــاز أيــــة دراســــة

qمستقبلية تتعلق بتطوير أنشطة التعليم العالي
- يــســهــر عــلى نــشــر شــبــكــة اGــؤســســات الــعــمــومــيـة
للتعليم الـعالي عبر التراب الـوطني طبقا لألهداف التي
تـــنـــشـــدهـــا احلـــكـــومـــة فـي مـــيـــدان الـــتـــهـــيـــئـــة الـــعـــمـــرانـــيـــة

qساواة في االلتحاق بأطوار التعليم العاليGوا
- يــوجه عـمل اGـؤســسـات نـحــو تـوفـيـر االحــتـيـاجـات

qذات األولوية في التنمية االقتصادية واالجتماعية
- يـعـد مخـططـات جتـهيـز مؤسـسـات التـعـليم الـعالي
�ـــعــــدات الــتـــعــلــيــــم والــبــحــــث الــعــلـــمــيq ويــســـهــر عــلى

q تنفيذ ذلك
- يـــــســـــهـــــر عـــــلـى تـــــطـــــبــــــيق األحـــــكــــــام الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة
والـــتـــنـــظـــيـــمــيـــة الـــتـي تـــتـــعـــلق �ـــقـــايـــيس األمن والـــعـــمل

qوالدراسة في مؤسسات التعليم العالي
- يـــحـــدد بــرامـج االســـتــثـــمـــارات اGـــطـــابـــقـــة ويــتـــابع

 q تنفيذها
- يـــتــــخـــذ الـــتــــدابـــيــــر الـــرامــــيـــة إلى حــــسن صــــيـــانـــة

qعدات والتجهيزات ويسهر على تنفيذهاGالهياكل وا
- يـــضـــبط مــــقـــايـــيس اGـــنـــشـــآت والـــتـــجـــهـــيـــزات في
مـــؤســســـات الــتــعـــلــيم الـــعــالـيq بــاالرتــبـــاط مع اGــنـــظــومــة

 qقاييسGالوطنية لضبط ا
- يسـاعد في مجـال التـكامل االقتـصادي على تـرقية
اإلنــتــاج الــوطــني في مــجــال الــتــجــهــيــزات أو اGــعــدات أو
اGنتوجات ذات االسـتعمال العادي في مـؤسسات التعليم

العالي. 

اGــاداGــادّة ة 5 :  : يـــســـهــر وزيـــر الـــتــعـــلـــيم الـــعـــالي والـــبــحث
الــعـلــمـي عـلـى تــكـويـن رصــيـد وثــائــقي مــتــنــوع يــوضع في
Xوالـــبــــاحـــثـــ Xمـــتــــنـــاول الــــطـــلــــبـــة واألســــاتـــذة الـــبــــاحـــثــــ

.Xالدائم
يــعـــد ســيـــاســة ويــضـع مــخــطـــطــات لــتـــطــويــر شـــبــكــة

اGكتبات اجلامعية وحوسبتها ويسهر على تنفيذ ذلك.
يـتـولى ترقـيـة الـكتـاب اجلـامعي والـوثـائق اجلامـعـية

لفائدة الطلبة.
q يــســاعــد عــلى تــطــويــر مــنــاهج بــيــداغــوجــيــة فــعــالـة
ويـــدعم األعـــمـــال لـــتـــشـــجــيـع تـــطـــويـــر الــطـــرق والـــوســـائل
السـمعـيـة البـصريـة واسـتعـمال تـكـنولـوجيـات اGـعلـومات

واالتصال في التعليم والبحث العلمي. 

اGــاداGــادّة ة 6 :  : يـــكـــلف وزيـــر الـــتـــعـــلــيـم الـــعــالـي والــبـــحث
الـــــعــــلـــــمي فـي مــــيــــدانـي الــــبـــــحث الـــــعــــلــــمـي والــــتـــــطــــويــــر
التـكنـولوجي بـالـقيـام بجـميع األعـمال واخلـطوات اخلـاصة
بالـبـحث العـلـمي والتـطـويـر التـكـنولـوجي الـتي تنـجـزها

الهياكل اخملتلفة.

وبهذه الصفة q يكلف على اخلصوص �ا يأتي :

في مجال البحث العلمي :في مجال البحث العلمي :
- يـــقـــتــرح ويـــعــد الـــســيـــاســـة الــوطـــنــيـــة في مـــجــالي

qالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وينفذها
- يـقتـرح التـدابيـر التي تـسمح بـاالستـعمـال األمثل
لـــلـــوســــائل الـــوطـــنـــيـــة في الـــبـــحـث الـــعـــلـــمي والـــتـــطـــويـــر

qالتكنولوجي وينفذها
- يــــــضــــــمـن تــــــنــــــســــــيـق بــــــرامـج الــــــبــــــحـث األســــــاسي

q ؤسسات التعليم العاليG والتطبيقي
- يـــــســـــهـــــر عـــــلـى فـــــعـــــالـــــيـــــة اســـــتـــــعـــــمـــــال الـــــهـــــيـــــاكل

qوالتجهيزات ووسائل البحث األخرى
- يــدعـم أعــمــال تـــعــمـــيم الــعـــلم والـــتــكــنـــولــوجـــيــا في

qأوساط اجملتمع
- يبـادرq بالتشـاور مع السلـطات والهـيئات اGـعنية
بـجـميع الـدراسات اGـتـعلـقـة بتـحديـد مـحاور الـبحث ذات
األولويـة ودمـجهـا في الـتـنمـيـة االقـتصـاديـة واالجـتمـاعـية
والثـقـافـية لـلـبالدq والـدراسـات اGرتـبـطـة بتـوطـX هـياكل

qويسعى إلى إجناحها q البحث وإقامتها
- يـسهـر عـلى تكـامل اهتـمامـات الـتهـيئـة العـمرانـية
مع الــــســــيــــاســــة الـــوطــــنــــيــــة اخلــــاصــــة بـــالــــبــــحـث الـــعــــلــــمي

qوالتطوير التكنولوجي
- يـحـضـر جـمـيع الـعـنـاصـر اGـفـيـدة ألشـغال تـخـطـيط
أعــــمــــال الــــبــــحـث الـــعــــلــــمـي والــــتــــطــــويـــر الــــتــــكــــنــــولــــوجي

qوبرمجتها وتمويلها
- يــــحـــدد بــــاالتــــصـــال مـع الـــقــــطـــاعــــات واGـــؤســــســـات
اGــعـنــيـة األهـداف والــبـرامـج الـوطـنــيـة فـي مـجـال الــبـحث
الـعلـمي والـتطـويـر التـكـنـولوجي والـوسـائل التي تـسـاعد

qعلى حتقيقها
- يـــعـــد ويـــقـــتـــرح اخملـــطــطـــات الـــســـنـــويـــة واGـــتـــعــددة
الـــــســـــنــــوات اخلـــــاصـــــة بــــالـــــبـــــحث الـــــعـــــلــــمـي والــــتـــــطـــــويــــر
الـتـكـنـولـوجي اGـطـابـقـة لـلـبـرامج احملـددة ويـتـولى مـتـابـعـة

qتنفيذها
- يــعــد احلــصــائـل الــدوريــة اGــتـعــلــقــة بــحــالــة حتــقــيق

أهداف البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
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في مجال التطوير التكنولوجي :في مجال التطوير التكنولوجي :

- يــنـــظم الـــيــقـــظـــة الـــتــكـــنـــولــوجـــيـــة ويــتـــابع تـــطــور
الـــتــكـــنـــولــوجـــيـــات احلــديـــثـــة وتــطـــبـــيـــقــاتـــهـــا في اGـــيــادين

qاالقتصادية واالجتماعية والثقافية

- يــــحـــددq بـــاالتـــصــــال مع الـــقـــطــــاعـــات واGـــؤســـســـات
واGــتــعــامــلــX اGــعــنــيــX أهــداف الــتــطـويــر الــتــكــنــولــوجي

qوبرامجها وكذا الوسائل التي تساعد على حتقيقها

- يـعـد كل دراسـات تـتعـلق بـشـروط تـنـفـيـذ مـشاريع
q التطوير التكنولوجي وبرامجها

- يـــــطـــــبق بـــــرامج الـــــبــــحـث الــــعـــــلـــــمي والـــــتــــطـــــويــــر
 q يادين احملددة في القانونGالتكنولوجي في ا

- يـــقـــوم بــجـــمـــيع الـــدراســـات أوالــبـــحـــوث ويــشـــجع
تـطــويـر األقــطـاب الــتـكــنـولـوجــيـة فـي الـنـســيج الـصــنـاعي

الوطني.

اGــاداGــادّة ة 7 :  : يـــكـــلف وزيـــر الـــتـــعـــلــيـم الـــعــالـي والــبـــحث
الـــعــلـــمي فـي مــيـــدان تـــثــمـــX نـــتــائـج الــبـــحث q بـــتـــنـــظــيم
الــبـرامج واGــشـاريع اGــتـعــلــقـة بــاالسـتــغالل الـتــكـنــولـوجي

والصناعي واالقتصادي لنتائج البحثq وتنسيق ذلك.

ويكلف في هذا اإلطارq على اخلصوصq �ا يأتي :

- يــــشــــجع عــــلـى إنــــشــــاء الــــفــــروع االقــــتــــصــــاديــــة في
q ـؤسسـات العـمـوميـة للـتـعلـيم الـعالي والـبـحث العـلميGا
طبـقا للشـروط احملددة في القـانون والتنـظيمـات اGعمول

qبها

- يـقتـرح الـتدابـيـر التـحـفيـزيـة لـتشـجـيع الرفع من
شــــأن اســـتــــغالل نــــتـــائـج الـــبــــحث وكـــذا أعــــمـــال االخــــتـــراع

qواإلبداع وتنشيط ذلك

- يـدرس ويقترح تـأسيس وسام وطـني للمـبتكرين
واGبدعX وكيفيات منحه .

اGــاداGــادّة ة 8 :  : يــتـــولى وزيــر الـــتــعـــلــيم الـــعــالي والـــبــحث
العلمي في ميدان الـتعميم العلمي والتقني اتخاذ جميع

التدابير التي من شأنها أن حتقق ما يأتي:

qتنمية روح البحث واالبتكار واإلبداع -

- دفع عـجلة اإلنتـاج العلمي والـتقني وتنـميته عبر
qالئمة وتنشيط ذلكGهياكل النشر والتعميم ا

- اGـســاهـمـة عـن طـريق أعــمـال الــتـكــوين والـبــرهـنـة
واإلعالم والتحسيس في تـوسيع التقدم العلمي والتقني

إلى كافة ميادين اجملتمع.

اGــاداGــادّة ة 9 :  :  يـــتــولى وزيــر الــتـــعــلــيم الــعـــالي والــبــحث
الــعــلــمي فـي مــجــال اإلعالم الــعــلــمي والــتــقــني دفع عــجــلــة
اإلعالم والـــوثــــائق واGــــنـــشــــورات الـــعــــلـــمــــيـــة والــــتـــقــــنـــيـــة

والنهوض بذلك.

وبهذه الصفةq يكلف على اخلصوص q �ا يأتي :

- يـتــصـور مـنـظــومـة إعالم عـلــمي وتـقـني مــتـرابـطـة
qوينفذها

- يــبــادر بــوضع أسس لــبــنــوك مــعــطــيــات ضــروريـة
 qألعمال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي

- يـشــجع ويــسـانــد األعـمـال اخلــاصـة بــإعـداد الــوثـائق
واGـنــشـورات الــعـلــمـيــة والـتـقــنـيــة الـضــروريـة لــلـتــطـويـر

qالعلمي والتكنولوجي  وينشرها

- يـــدفع عــجــلــة إنـــشــاء اجملالت الــعـــلــمــيــة والـــتــقــنــيــة
qتخصصة وتنميتهاGا

- يتخـذ كل تدبـير يسـاعد عـلى تنظـيم أطر لـلقاءات
واGبادالت ونشر اإلعالم العلمي والتقني.

10 :  : يــتــولى وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث اGـاداGـادّة ة 
الــعـلــمي إقــامـة نــظــام إعالمي يـتــعــلق بـاألنــشــطـة الــتـابــعـة
الخـــــتـــــصــــــاصهq ويــــــرسم األهـــــداف واالســــــتـــــراتـــــيــــــجـــــيـــــات
والـتــنـظـيم ويـحـدد لـهــا الـوسـائل الـبـشــريـة واGـؤسـسـاتـيـة
والـتــنـظــيـمــيــة واGـاديــة واGـالــيـة انــسـجــامـا مع اGــنـظــومـة

الوطنية لإلعالم في كل اGستويات.

اGــاداGــادّة ة 11 :  : يــبـــادر وزيــر الــتـــعــلــيـم الــعــالـي والــبــحث
الـعـلـمي بـوضع نـظـام لـتـقـييـم ومراقـبـة األنـشـطـة الـتـابـعة
جملـــال اخــتـــصـــاصه  ويـــتــولـى حتــديـــد أهـــدافــهـــا ووســـائــلـــهــا
وتــنـــظـــيـــمــهـــا انـــســـجــامـــا مع الـــنـــظـــام الــوطـــني لـــلـــرقـــابــة

والتقييم على كل اGستويات.

اGــاداGــادّة ة 12 :  : يــســهــر وزيـــر الــتــعــلــيم الـــعــالي والــبــحث
الـــعــلـــمي عــلـى تــنــمـــيــة اGـــوارد الــبـــشــريـــة في مـــؤســســات
الـتعـليم الـعالي والـبـحث العـلميq حـسب الشـروط احملددة

في القانون والتنظيمات اGعمول بها.

وبهذه الصفة:

- يـــشـــارك في إعــداد الـــقـــوانــX األســـاســـيــة اخلـــاصــة
اGطـبـقة عـلى مـسـتخـدمي قـطـاع التـعـليم الـعـالي والـبحث

 qالعلمي

- يعـد مخـططـات تكـوين مـستـخدمي قـطاع الـتعـليم
qالعالي والبحث العلمي وينفذها
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- يتخذ جميع الـتدابير لتنفيـذ مخططات التكوين
�ـــا في ذلك الــــلـــجـــوء لـــلـــتـــكـــويـن وحتـــســـX اGـــســـتـــوى في

اخلارج عندما تتطلب الظروف ذلك.

اGــاداGــادّة ة 13 :  : يــكـــلف وزيــر الـــتــعــلـــيم الــعــالـي والــبــحث
q اجلامـعات Xالعـلـمي في مجـال التـعـاون والشـراكة مـا بـ

�ا يأتي :

- يـــعـــد ويـــقــتـــرح شـــروط تـــخــصـــيص مـــنـح الــطـــلـــبــة
واGــــتـــدربـــX األجـــانـبq وشـــروط الـــتـــحـــاقــــهم �ـــؤســـســـات

qالتعليم العالي

- يـشـارك ويــسـاعـد الـسـلــطـات اخملـتـصــة اGـعـنـيـة في
جـمـيع اGفـاوضـات الدولـيـة والثـنـائيـة واGـتعـددة األطراف

qالتي لها عالقة باألنشطة التابعة جملال اختصاصه

- يـــســـهـــر عـــلـى تـــطـــبــــيق االتـــفـــاقــــيـــات واالتـــفـــاقـــات
الــدولــيـة ويــسـعـى فـيــمـا يــخـصـه لـتــنـفــيـذ الــتــدابـيــر الـتي
تـتــعـلق بـتـجــسـيـد االلـتــزامـات الـتي تـكــون اجلـزائـر طـرفـا

qفيها

- يـضـمنq بــالـتـشـاور مـع الـوزيـر اGـكــلف بـالـشـؤون
اخلـارجـيـةq تـمـثـيل الـقـطـاع في أنـشـطـة الـهـيـئـات اجلـهـويـة
والـدولــيـة الـتي تـخـتص �ـجـال الـتــعـلـيم الـعـالي والـبـحث

qالعلمي والتطوير التكنولوجي

- يـشــارك في أنـشـطــة الـهـيـئــات اجلـهـويــة والـدولـيـة
qالتي تختص �جال البحث والتكنولوجيا

- يؤدي كل مـهمـة في العالقـات الدولـية قـد تسـندها
السلطات اخملتصة إليه.

اGـاداGـادّة ة 14 :  :  يـضــمن وزيـر الــتـعــلـيم الــعـالي والــبـحث
الـــعـــلـــمـي حـــسن ســـيـــر الــــهـــيـــاكل اGــــركـــزيـــة واGـــؤســـســـات

العمومية اGوضوعة حتت وصايته.

اGـاداGـادّة ة 15 :   :  يــقـتــرح وزيـر الــتـعــلـيم الــعـالي والــبـحث
الــعـلـمـي من أجل تـأديــة اGـهـام وحتــقـيق األهـداف اGــسـطـرة
qـــوضـــوعـــة حتت ســـلــطـــتهGــركـــزيـــة اGتـــنـــظــيـم اإلدارة ا qله
ويـســهـر عــلى ســيــرهـا في إطــار الــقـوانــX والـتــنــظـيــمـات

اGعمول بها.  

يحـدد الـقانـون األسـاسي اخلـاص �ؤسـسـات التـعـليم
الـــعـــالـي والـــبــــحث الـــعــــلـــمـي وشـــروط اإلنــــشـــاء والــــســـيـــر

اGتصلة بها.

يـــقـــتــرح وضـع أي إطــار لـــلــتـــشـــاور و/أو الــتـــنـــســيق
الــوزاري اGــشــتــرك وكل جــهــاز آخــر من شــأنه أن يــتــكــفل

باGهام اGسندة إليه.

يــــقـــدر احـــتـــيـــاجــــات الـــوزارة من الـــوســــائل اGـــالـــيـــة
واGاديـة والـبشـريـة  ويتـخـذ التـدابـيـر اGالئمـة لـتوفـيـرها

في إطار القوانX والتنظيمات اGعمول بها.

اGاداGادّة ة 16 :  : تلغى أحكـام اGرسوم التنفيذي رقم 260-94
اGؤرخ في 19 ربـيع األول عام 1415 اGوافق 27 غـشت سنة
1994 الذي يحدد صالحيات وزير التعليم العالي والبحث

العلمي.    

17 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــاداGـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــــرّر بـــــــــاجلــــــــزائـــــــــر في 18 ربـــــــــيـع األول عــــــــام 1434
اGوافق 30 يناير سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقــممــرســوم تــنــفـيــذي رقــم 13 -78 مـؤرخ في  مـؤرخ في 18 ربـيع األول ربـيع األول
اGــوافـق30 يـــنـــايـــر ســـنـــة يـــنـــايـــر ســـنـــة q2013 يـــتـــضـــمنq يـــتـــضـــمن عــام عــام 1434 اGــوافـق 
تــنـظـيم اإلدارةتــنـظـيم اإلدارة اGــركـزيـة في وزارة الـتـعــلـيم الـعـالياGــركـزيـة في وزارة الـتـعــلـيم الـعـالي

والبحث العلمي.والبحث العلمي.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
qالعلمي

- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اGادتان 85-3 و125
 q( الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-325 اGـؤرخ
في 16 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 3 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالوزير األول Xتضمن تعيGوا

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اGـؤرخ
في17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 90-188 اGؤرخ
في أول ذي احلـجة عام 1410 اGـوافق 23 يونـيو سـنة 1990
الــــذي يــــحـــــدد هــــيــــاكـل اإلدارة اGــــركــــزيــــة وأجــــهـــــزتــــهــــا في

qالوزارات

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 03-01 اGـؤرخ
في 2 ذي الــقـــعــدة عــام 1423 اGــوافق 4  يـــنــايــر ســنــة 2003
واGــتــضــمن تــنــظــيم اإلدارة اGــركــزيــة في وزارة الــتــعـلــيم

qتممGعدل واGا qالعالي والبحث العلمي
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- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 08-251 اGؤرخ
فـي أول شـــعــــبــــان عـــام 1429 اGــــوافق 3 غــــشت ســــنـــة 2008
الـــذي يـــحــــدد مـــهـــام اGـــديـــريـــة الــــعـــامـــة لـــلـــبـــحـث الـــعـــلـــمي

qوالتطوير التكنولوجي وتنظيمها

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 13-77 اGـؤرخ
في 18 ربـيع األول عام 1434 اGـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
الــذي يــحــدد صالحــيـات وزيــر الــتــعــلــيم الــعـالـي و الـبــحث

qالعلمي
qو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 
اGـاداGـادّة األولى :ة األولى :  تــشــتــمل اإلدارة اGــركــزيـة في وزارة
qحتت سـلـطــة الـوزيـر qالــتـعـلــيم الـعـالـي والـبـحث الــعـلـمـي

على ما يأتي :
1 - األمـــX الـــعـــام - األمـــX الـــعـــامq ويـــــســــاعـــــده أربـــــعــــة (4) مـــــديــــري
دراسـاتq ويـلـحق به اGـكــتب الـوزاري لألمن الـداخـلي في

اGؤسسة ومكتب البريد واالتصال.
2 - ديوان الوزيرq - ديوان الوزيرq و يتشكل من :

Xويــســاعــده ثــمــانــيـة (8) مـكــلـفـ qرئــيس الــديــوان -qرئــيس الــديــوان -
بالدراسات والتلخيصq يكلفون �ا يأتي :

- حتـــــضـــــيـــــر مــــشـــــاركـــــة الــــوزيـــــر فـي الــــنـــــشـــــاطــــات
qاحلكومية وتنظيمها

- حتــضــيـــر نــشــاطــات الــوزيــر فـي مــجــال الــعالقــات
qالعمومية وتنظيمها

- تـــــــنــــــظـــــــيم عـالقــــــات الـــــــوزيــــــر مـع أجــــــهـــــــزة اإلعالم
qوحتضيرها

- تــنــظــيم عالقــات الــوزيــر مع مــخــتــلف اجلــمــعــيـات
qهنية - االجتماعية وحتضيرهاGوالتنظيمات ا

qمتابعة نشاطات اخلدمات اجلامعية -
- إعـــداد مـــخــطـــطـــات أعـــمــال كـل الــقـــطـــاع وحــصـــائل

qنشاطاته ومتابعتها
qمتابعة اإلصالحات وبرامج تطوير القطاع -

- متابعة الشكاوى والعرائض.
- وأربعة (- وأربعة (4) ملحقX بالديوان.) ملحقX بالديوان.   

3 - اGــــفـــتـــشـــيـــة الـــعـــامـــة q - اGــــفـــتـــشـــيـــة الـــعـــامـــة q الـــتي يـــحـــدد تـــنـــظـــيـــمـــهـــا
q وسيرها �رسوم تنفيذي

4 -  اGـفــتــشـيــة الـعــامـة لــلــبـيــداغـوجــيـةq -  اGـفــتــشـيــة الـعــامـة لــلــبـيــداغـوجــيـةq الــتي يـحـدد
 qتنظيمها وسيرها �رسوم تنفيذي

5 - الهياكل اآلتية: - الهياكل اآلتية:
 qXديرية العامة للتعليم والتكوين العاليGا -

- اGـديــريـة الــعـامـة لــتـطــويـر تـكــنـولــوجـيـات أنــظـمـة
 qعلومات للتعليم العالي والبحث العلميGا

- اGـــديــريـــة الـــعـــامــة لـــلـــبـــحث الـــعــلـــمي والـــتـــطـــويــر
qويحكمها نص خاص qالتكنولوجي

- اGــديـــريــة الـــعــامـــة لــلـــتــكـــوين بـــاخلــارج والـــتــعــاون
qاجلامعات Xوالتبادل ما ب

- مــــديـــريـــة الــــتـــنـــمــــيـــة ومــــتـــابـــعــــة إجنـــاز الـــهــــيـــاكل
 qاألساسية اجلامعية

qمديرية الدراسات القانونية واألرشيف -

qوارد البشريةGمديرية ا -

qيزانية والوسائل ومراقبة التسييرGمديرية ا -

- مديرية حتسـX إطار حياة الطلـبة والتنشيط في
الوسط اجلامعي.

اGــاداGــادّة ة 2    : اGـــديــريـــة الــعـــامـــة لــلـــتـــعــلـــيم والـــتـــكــوين : اGـــديــريـــة الــعـــامـــة لــلـــتـــعــلـــيم والـــتـــكــوين
العاليXالعاليqX وتكلف �ا يأتي : 

- اGشـاركة في إعـداد السـياسـة الوطنـية فـي ميدان
qXالتعليم والتكوين العالي

- اGشـاركـة في إعـداد استـراتـيـجـية تـنـمـية الـتـعـليم
qهنيGفي بعديهما األكاد�ي وا Xوالتكوين العالي

q وضـع نــظـــام لـــلـــتـــوجـــيه الـــبــيـــداغـــوجي لـــلـــطـــلـــبــة -
qعنيةGباالتصال مع الهياكل والهيئات ا

- حتــــديــــد شــــروط فـــتـح مــــخـــتــــلف مــــيــــادين وشــــعب
وتخصصات التكوين وإغالقها وتنظيمها واGصادقة على
بـرامج التكـوين العالي في الـتدرج وما بـعد التدرج وفي

 qاألطواراألول والثاني والثالث

- حتــديــد الــقــواعـد الــعــامــة وطــرق مـراقــبــة اGــعـارف
qوانتقال الطلبة

- تــقــيــيم الــتـــعــلــيم والــتــكــويـن الــعــالــيــX وتــصــديق
Xالـشهادات وتأهيل مـؤسسات التـعليم والتكـوين العالي

qنح الشهادات الوطنيةG

- حتــــديــــد طــــرق وإجــــراءات الــــتـــــصــــديق واGــــعــــادلــــة
qواالعتراف باإلجازات والشهادات األجنبية

- القـيام بـتصـديق الـوثائق الـبيـداغوجـية اGـمنـوحة
qXمن طرف مؤسسات التعليم والتكوين العالي

- ضمان منح الشهادات الوطنية للتعليم والتكوين
qباسم الدولة Xالعالي

- الـــقـــيـــام بـــاعـــتـــمــاد مـــؤســـســـات الـــتـــكـــوين الـــعـــالي
qاخلاضعة للقانون اخلاص
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- الـــســـهـــر فـي مـــجـــال اخـــتـــصـــاصــــهـــاq عـــلى ¤ـــارســـة
الـوصـايـة البـيـداغـوجـيـة عـلى مـؤسـسـات الـتـكويـن العـالي

qالتابعة للقطاعات األخرى
- الـقـيـام بـكل دراسـة تـقـيـيـمـيـة واسـتـشـرافـيـة حول

qXتطوير التعليم والتكوين العالي
- الـسـهـر علـى وضع آليـات لـتـنظـيم الـتـربـصات في

qعنيةGهني للشعب والتخصصات اGالوسط ا
- الــسـهــر عــلى احــتــرام مـرافــقــة الــطــالب خــاصـة عن

qطريق اإلشراف حسب الشروط احملددة
- الـســهـر عـلى حــسن سـيــر الـهـيــئـات الــبـيـداغــوجـيـة
والــعـلــمـيـة وجتــديـدهــاq طـبــقـا لــلـتـنــظـيم اGــعـمــول بهq عـلى

qXمستوى كل مؤسسات التعليم والتكوين العالي
- اقــتــراح عــنــاصــر الــســيــاســة الــوطــنــيــة في مــجــال
الـــتـــكـــوين اGـــتــواصـلqال ســيـــمـــا تـــكــويـن اGــكـــونـــX وإعــداد

qحصيلة دورية والسهر على تنفيذها
- الـــســـهـــرq بـــالــــتـــشـــاور مـع الـــهـــيـــئــــات والــــهـــيـــــاكل
اخملـــــتــــصـــــــةq عــــلـى إدمـــــاج اآللــــيـــــات واإلجــــــراءات وأدوات

 qضمان النوعية فـي كل أبعادها وترقيتها
- اقـتــراح كل مــشــروع نص تــشــريــعي أو تــنــظـيــمي

يدخل في إطار مهامها.
و تضم أربع (4) مديريات :

1 - مـــديــريـــة الـــتـــعـــلـــيم واGـــتـــابـــعــة الـــبـــيـــداغـــوجـــيــة - مـــديــريـــة الـــتـــعـــلـــيم واGـــتـــابـــعــة الـــبـــيـــداغـــوجـــيــة
والتقييموالتقييم q وتكلف �ا يأتي :

- تــصــور عـنــاصـر ســيـاســة تـوجــيه الــطـلــبـة وحتــديـد
مـعــايـيــر الـقــبـول واالنــتـقــال اخلــاصـة بــكل مـيــدان وشـعــبـة

qوتخصص
- إعـــداد مـــســـارات الـــتــكـــويـن في مـــخـــتــلـف اجملــاالت

qالتعليمية للتكوين العالي
- الـــســــهـــر عـــلـى حتـــيــــX مـــحـــتــــوى الـــبـــرامـج بـــهـــدف

qهاراتGعارف واGستمر مع تطور اGتكييفها ا
- حتـديــد مــعـايــيــر فـتـح الـشــعب والــتـخــصــصـات في

qالتكوين العالي وإغالقها
- مــتـابـعـة سـيــر الـهـيـئـات الــبـيـداغـوجـيــة والـعـلـمـيـة

qوتقييمها
- إجنــاز كـل دراســة تـــقــيـــيـــمــيـــة واســـتــشـــرافـــيــة في

qXمجال تطوير التعليم والتكوين العالي
- الـــقــيــام بـــالــتــقـــيــيم الـــدوري لــســـيــر الــتـــكــوين في

التدرج وفي الطورين األول والثاني.

و تضم أربع (4) مديريات فرعية وهي :

أ - اGديرية الفرعية للتعليمأ - اGديرية الفرعية للتعليمq وتكلف �ا يأتي:

- تــنـــســـيق ومـــتــابـــعـــة الــنـــشـــاطــات الـــبـــيــداغـــوجـــيــة
qؤسسات التعليم العاليG والعلمية

- تنفـيذ معايـير توجـيه الطلـبة وقبـولهم وانتـقالهم
qبالنسبة لكل ميدان وشعبة وتخصص

- تــنــفــيــذ مــســارات الــتــكـويـن في مــخــتـلـف اجملـاالت
qالتعليمية للتكوين العالي والسهر على حتيينها دوريا

- تـنفيذ معـايير فتح شـعب التكوين والـتخصصات
qعنية وإغالقهاGا

- اGــــشـــــاركــــة فـي تــــقــــيـــــيم الــــتـــــعــــلـــــيم الــــذي تـــــقــــدمه
مؤسسات التعليم العالي.

qــديــريــة الــفـرعــيــة لــلــمـدارس خــارج اجلــامــعـةGــديــريــة الــفـرعــيــة لــلــمـدارس خــارج اجلــامــعـةب - اGب - ا
وتكلف �ا يأتي :

- تــنـــفـــيــذ وحتـــديـــد شــروط فـــتح مـــخــتـــلف األقـــســام
واGــدارس الــتــحــضــيــريــة واGــدارس الــعـلــيــا فـي مـخــتــلف
األطــوار والــشــعب والــتـخــصــصــات وإغالقــهــا وتـنــظــيــمــهـا

qرتبطة بهاGوكذا تأهيل برامج التكوين العالي ا

- حتـــديــــد مـــعــــايـــيـــر االلــــتـــحــــاق �ـــخــــتـــلـف األقـــســـام
qدارس العلياGدارس التحضيرية واGوا

- ضــــــمــــــان مــــــتــــــابــــــعــــــة ســــــيــــــر األقــــــســــــام واGــــــدارس
qدارس الوطنية العلياGالتحضيرية وا

- اGـشــاركـة فـي تـقــيـيم الــتـعــلــيم الـذي تــضـمــنه هـذه
اGؤسسات.

ج - اGـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة لـــلــتـــقـــيـــيـم واالســـتـــشــرافج - اGـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة لـــلــتـــقـــيـــيـم واالســـتـــشــراف
وضمان النوعيةqوضمان النوعيةq و تكلف �ا يأتي :

- وضـع تــــصــــور عــــلـى اGــــدى الــــقــــصـــــيــــر واGــــتــــوسط
والــطــويـل لــتــطــويـــر خــارطــة الــتـــعــلــيـم الــعــالي ومـــتــابــعــة

qتنفيذها

- حتــديــد اإلطــار الــعــام ومــراقـــبــة  وتــقــيــيم مــعــارف
qالطلبة وانتقالهم

- الــقــيــام بـالــتــحــالــيل والــتــلــخــيــصــات والــدراسـات
qرتبطة بتطوير القطاعGاالستشرافية ا

- مــتـــابــعـــة ضــمـــان الــنـــوعــيــة فـي الــتـــكــوين الـــعــالي
وتــنــفــيــذه وتــعــزيــزهq بــالــتــنــســيق مع الــهــيــئــات اGــعــنــيــة

واGؤسسات اجلامعية. 
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qــرافـقــة الـطــالب واإلشـرافG ـديــريـة الــفـرعــيـةGد - اqــرافـقــة الـطــالب واإلشـرافG ـديــريـة الــفـرعــيـةGد - ا
وتكلف �ا يأتي : 

- مــــرافـــقــــة الــــطــــلــــبــــة فـي بــــنـــاء مــــســــار تــــكــــويــــنــــهم
qوانتقالهم في الدراسات

Xالـسـهـر عـلى حـسن سـيـر مـهـمـة اإلشـراف وحتـسـ -
qكل الدعائم البيداغوجية والعلمية الضرورية

- اGـــشــــاركـــة في تــــنـــفـــيـــذ الــــتـــربـــصــــات في الـــوسط
qعنية ومتابعتهاGهني لطلبة الشعب والتخصصات اGا

- تقيـيم تنفـيذ اتفـاقات الـشراكة مـا بX القـطاعات
qوتأثيرها على التكوين qفتوحGفي إطار التكوين ا

- اGشـاركة في وضع آليـات حتضيـر الطلـبة للـحياة
اGهنية.

2 - مــديــريــة الـــتــكــوين فـي الــدكــتــوراه  - مــديــريــة الـــتــكــوين فـي الــدكــتــوراه q وتــكــلـــــف
�ـــا يأتي :

- تـــصـــور تـــنـــفـــيـــذ ســيـــاســـة تـــطـــويـــر الـــتـــكـــوين في
الـدكــتـوراه فـي إطـار األهــداف احملـددة لــلـبــرامج الــوطـنــيـة

qللبحث
- ضـمـان الـتــقـيـيم اGــنـتـظم  وحــصـيـلـة الــتـكـوين في
الـدكتـوراهq واقتـراح كل تدبـير يـسمح بـتطـويره وضـمان

qفعاليته
- حتـديـد مـعـايـير تـأهـيل اGـؤسـسـات من أجل ضـمان

qالتكوين في الدكتوراه
- إعداد واقتراح كل اسـتراتيجية تهدف إلى ترقية

qالبحث التكويني في مؤسسات التعليم العالي
- اقـــتــراح فـــتح مـــدارس الـــدكـــتــوراه وعـــنـــد احلـــاجــة

qإغالقها
- متابـعة الـتكوين فـيمـا بعد الـتدرج والـتكوين في
الدكـتـوراه في العـلـوم الطـبـيـة وعلـوم الـبيـطـرة وتقـيـيمه

qواقتراح كل إجراء يسمح بتطويره
- اGـــشـــاركـــة مـع الـــهـــيـــئــــات اGـــعـــنـــيــــة واGـــؤســـســـات

qاجلامعية في وضع نظام للتأهيل اجلامعي ومتابعته
Xمـــتــابــعــة الــتــأهــيل اجلــامـــعي لألســاتــذة الــبــاحــثــ -

.Xالدائم Xوالباحث
و تضم ثالث (3) مديريات فرعيةq وهي :

 أ - اGـــديــريـــة الــفـــرعـــيــة لـــلـــتــكـــوين فـي الــدكـــتــوراه أ - اGـــديــريـــة الــفـــرعـــيــة لـــلـــتــكـــوين فـي الــدكـــتــوراه
والتأهيل اجلامعيوالتأهيل اجلامعيq وتكلف �ا يأتي :

- اقـــتــــراح كل اســـتــــراتـــيـــجــــيـــة في مــــجـــال تـــنــــظـــيم
الـدراسات في الـطـور الـثـالث ومـا بعـد الـتـدرج ومدارس

qتخصص وتقييمهاGالدكتوراه وما بعد التدرج ا

- اGـشاركة في حتـديد شروط تـأهيل مخـتلف أ¥اط
qالتكوين ومدارس الدكتوراه

- اقـــتــراح كل تـــدبــيـــر تــنـــظــيـــمي يــتـــعــلق بـــتــنـــظــيم
وبـــرمــــجـــة الـــتــــكـــوين فـي الـــدكـــتــــوراه ومـــا بـــعــــد الـــتـــدرج

qتخصص وتنفيذهGا
Xمـــتــابــعــة الــتــأهــيل اجلــامـــعي لألســاتــذة الــبــاحــثــ -

.Xالدائم Xوالباحث
ب - اGديـريـة الفـرعـيـة للـبـحث التـكـويني qب - اGديـريـة الفـرعـيـة للـبـحث التـكـويني q وتـكلف

�ا يأتي :
- إعـداد مـخـطط قـطـاعي q لـلـتـكـفل األحـسن بـالـبـحث
الـــتــكـــويــنيq بـــاالتــصــال مـع مــؤســســـات الــتـــعــلــيـم الــعــالي

qعنيةGوالهياكل ا
- إعداد بـرامج البحث الـتكويـني وضمان مـتابعـتها

qوتقييمها
- ضــمــان مــتـابــعــة إجنــاز اخملــطط الــقــطــاعي لــلـبــحث
الــــتــــكـــويــــنـــي والـــقــــيـــــــام بــــتــــقـــيــــيــــمـــه اGــــنــــتــــظــــم فـــي

qمختلـــف جوانبه
- حتديـد واقـتـراح وسائل تـنـشـيط وتطـويـر الـبحث

التكويني.
qديـرية الـفرعـية لـلـتكـوين في العـلوم الـطبـيةGج - اqديـرية الـفرعـية لـلـتكـوين في العـلوم الـطبـيةGج - ا

وتكلف �ا يأتي :
- حتـديــد االحـتـيــاجـات واGــيـاديـن اجلـديـدة لــلـتــكـوين

qعنيGباالتصال مع القطاع ا qفي العلوم الطبية
- حتــديـــد شــروط ومـــعــايـــيــر الـــتــأهـــيل في مـــجــاالت
تــنـظـيم الـتـكــوين في الـعـلـوم الــطـبـيـة وضـمـان مــتـابـعـتـهـا

qوتقييمها
- اقتراح اإلجـراءات التـنظـيمـية الـتي حتكم الـسير
والـتسيير الـبيداغوجي والعـلمي في مختـلف مستويات
الـــتـــكــــوين في الـــعـــلـــوم الـــطــــبـــيـــة والـــســـهـــر عـــلى احـــتـــرام

qتطبيقها
- الـــتـــنـــســيـق والــســـهـــر عــلـى حــسـن ســيـــر مـــخـــتــلف
هيـئات التشـاور والتقـييم واGداوالت في الـعلوم الـطبية

qوضمان متابعتها
- ضمـان متـابعـة االمـتحـانات واGـسابـقات الـوطنـية
Xاالســتـشــفـائــيـ Xاخلـاصــة بـاإلقــامـة وبــاألسـاتــذة الــبـاحــثـ

 .Xاجلامعي
Xــــتــــواصل والــــعـالقــــة بـــGمــــديــــريــــة الــــتــــكــــوين ا - Xــــتــــواصل والــــعـالقــــة بـــG3 - مــــديــــريــــة الــــتــــكــــوين ا
اجلـامـعـة واGـؤسـسـة والــوصـايـة الـبـيـداغـوجـيـة qاجلـامـعـة واGـؤسـسـة والــوصـايـة الـبـيـداغـوجـيـة q وتـكـلــــف

�ا يأتي: 
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- مرافقة تطـور مؤسسات التعـليم العالي والبحث
الـعـلـمي من أجـل تـمـكـيـنــهـا من حتـسـX مـردودهــا وجـعـلـهـا
قــادرة عــلى أداء مــهـــامــهــا في الــتــكــويـن الــعــالي اGــســتــوى
بـــالـــعالقــــة مع مـــشـــروع الـــتـــطـــور االقــــتـــصـــادي والـــعـــلـــمي

qوالتكنولوجي للبلد

- تــعـــزيــز انـــدمــاج اجلـــامــعـــة في احملـــيط االجــتـــمــاعي
qواالقتصادي الوطني والدولي

- ضـــمــان انــســـجــام اGـــنــظــومـــة الــوطـــنــيــة لـــلــتــعـــلــيم
والــــتــــكــــويـن الــــعــــالــــيــــX  بــــواســـــطــــة ¤ــــارســــة الــــوصــــايــــة

qالبيداغوجية

- ضـــمــــان الـــتــــحـــســــX اGـــســـتــــمـــر لــــنـــوعــــيـــة اGـــوارد
الــبــشــريـــة بــواســطــة تـــنــفــيـــذ ســيــاســة مـالئــمــة لــلـــتــكــوين

اGتواصل .

و تضم ثالث (3) مديريات فرعيةq  وهي :

أ - اGـديـريــة الـفـرعـيـة لـلــتـكـوين اGـتـواصلأ - اGـديـريــة الـفـرعـيـة لـلــتـكـوين اGـتـواصلq وتـكـلـف
�ا يأتي :

- اGـشـاركــة في حتـديـد عـنــاصـر الـسـيـاســة الـوطـنـيـة
qXتواصل للمكونGللتكوين ا

- اGــــشـــاركــــة في إعــــداد مـــخــــطط وطــــني لــــلـــتــــكـــوين
اGـتـواصل لـلـمـكـونـqX بـالـعالقـة مع اGـؤسـسـات والـهـيـئات

qوضمان متابعته وتقييم تنفيذه qعنيةGا

- اقـتـراح طـرق ووسـائل تـدعـيم الـتـكـوين اGـتـواصل
qوتطويرها Xللمكون

- اGـــشـــاركــــة في وضع بـــرامـج الـــتـــكـــويـن اGـــتـــواصل
وضمان متابعتها.

Xــديــريـة الــفــرعــيـة لــلــتــربـصــات والــعالقــة بـGب - اXــديــريـة الــفــرعــيـة لــلــتــربـصــات والــعالقــة بـGب - ا
اجلامعة واGؤسسةاجلامعة واGؤسسةq وتكلف �ا يأتي :

- اGـشاركـة في إعـداد اإلطار الـقـانوني والـتـنظـيمي
qهنيGلسير تربصات الطلبة في الوسط ا

- متابعة تنـفيذ آليات تنظـيم تربصات الطلبة في
qعنيةGهني في الشعب والتخصصات اGالوسط ا

qهنيGتشجيع التكوين العالي في الوسط ا -

- الـعـمل عـلى الـتـقـارب بـX اجلـامـعـة واGـؤسـسـة من
أجل تـرقية العالقـات الالزمة لتطـوير القطـاع االجتماعي

واالقتصادي.

ج - اGــديـــريــة الـــفــرعــيـــة لــلـــوصــايـــة الــبـــيــداغـــوجــيــةج - اGــديـــريــة الـــفــرعــيـــة لــلـــوصــايـــة الــبـــيــداغـــوجــيــة
والـــتــكــويـن الــعــالـي الــذي تــضـــمــنه اGـــؤســســات اخلـــاضــعــةوالـــتــكــويـن الــعــالـي الــذي تــضـــمــنه اGـــؤســســات اخلـــاضــعــة

للقانون اخلاصq للقانون اخلاصq  وتكلف �ا يأتي :

- السـهـر عـلى ¤ـارسـة الـوصـاية الـبـيـداغـوجـيـة على
مـؤسسـات الـتكـوين الـعالي الـتـابعـة لـلقـطـاعات الـوزارية

qاألخرى في ميدان اختصاصها

- الـسهر عـلى احترام اإلجراءات اGـرتبطـة �مارسة
qالوصاية البيداغوجية

- القـيـام بـالـتـقـييـم الدوري لـشـروط سـيـر الـوصـاية
qالبيداغوجية

- الــقــيـــام بــإعــداد الــتـــرخــيــصــات الــضـــروريــة لــفــتح
qمؤسسات التكوين العالي اخلاضعة للقانون اخلاص

- الـقــيــام بـاعــتــمــاد الـتــكــوين الــعـالي الــذي تــضــمـنه
qمؤسسات التكوين العالي اخلاضعة للقانون اخلاص

- الــــســـــهــــر عـــــلى احــــتـــــرام األحــــكـــــام الــــتـــــشــــريـــــعــــيــــة
والـتـنـظـيـمـيـة الـتـي حتـكم الـتـكـوين الـعـالي الـذي تـضـمـنه

اGؤسسات  اخلاضعة للقانون اخلاص.

4 - مـــديــــريـــة الــــشـــهـــادات واGــــعـــادالت والــــتـــنــــشـــيط - مـــديــــريـــة الــــشـــهـــادات واGــــعـــادالت والــــتـــنــــشـــيط
والتوثيق البيداغوجي والعلميوالتوثيق البيداغوجي والعلميq وتكلف �ا يأتي:

Xـشـاركـة في تـقـيـيم الـتعـلـيم والـتـكـوين الـعـالـيGا -
وتصديق الشهادات وتأهيل مؤسسات التعليم والتكوين

qنح الشهادات الوطنيةG Xالعالي

- حتــــديــــد طــــرق وإجــــراءات الــــتـــــصــــديق واGــــعــــادلــــة
qواالعتراف بالشهادات وباإلجازات األجنبية

- ضمان منح الشهادات الوطنية للتعليم والتكوين
qباسم الدولة Xالعالي

- حتــديـــد واقـــتــراح الـــســيـــاســـة الــوطـــنــيـــة لـــلــكـــتــاب
اجلــامـــعي والــتـــوثــيـق الــبــيـــداغــوجي والـــعــلـــمي والــتـــقــني

q اجلامعي وتقييم تنفيذها

- تـــنـــســــيق الــــنـــشــــاطـــات الــــعـــلــــمـــيـــةq بــــالـــعـالقـــة مع
اGؤسسات اجلامعيةq  وضمان متابعتها وتقييمها.

و تضم ثالث (3) مديريات فرعيةq وهي:

أ - اGديرية الفرعية للشهاداتأ - اGديرية الفرعية للشهاداتq وتكلف �ا يأتي:

- السـهـر علـى انسـجـام عروض الـتـكوين اGـقـدمة مع
qسلمةGالشهادات ا

- الـــســـهــر عـــلى احـــتـــرام الــتـــنـــظـــيم اGـــعــمـــول به في
qمجال منح الشهادات

- الــقـــيــام بــالـــتــصـــديق واGـــصــادقــة عـــلى الـــشــهــادات
qؤسسات اجلامعيةGسلمة من طرف اGا
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- ضمان منح الشهادات الوطنية للتعليم والتكوين
qباسم الدولة Xالعالي

- ضمان مسك البطـاقية الوطنية لشهادات التعليم
العالي وحتيينها.

ب - اGــديـــريــة الـــفــرعــيـــة لــلـــمــعــادالت qب - اGــديـــريــة الـــفــرعــيـــة لــلـــمــعــادالت q  وتـــكـــلــــــف
�ــــا يأتي:

- الـــســهـــر عــلى مـــطــابـــقــة الـــشــروط الـــبــيـــداغــوجـــيــة
qعمول بهاGللتكوين للمعايير ا

- ضـــمــان تـــصــديـق مــحـــتــويـــات الــبـــرامج اGـــعــتـــمــدة
والـــشـــهـــادات اجلـــامـــعـــيـــة اGـــســلـــمـــة مـن طـــرف مـــؤســـســات

qXالتعليم والتكوين العالي

- حتـــــــديــــــد شــــــروط وكـــــــيــــــفـــــــيــــــات مـــــــنـح اGــــــعــــــادالت
واالعتراف باإلجازات والشهادات األجنبية.

ج - اGـــديــــريــــة الـــفــــرعــــيـــة لــــلــــتـــنــــشــــيط والــــتـــوثــــيقج - اGـــديــــريــــة الـــفــــرعــــيـــة لــــلــــتـــنــــشــــيط والــــتـــوثــــيق
العلميX والوسائل البيداغوجية العلميX والوسائل البيداغوجية q وتكلف �ا يأتي :

- تـــنـــســـيـق الـــنـــشـــاطـــات الــــعـــلـــمـــيـــة q بـــالــــعالقـــة مع
qو ضمان متابعتها وتقييمها q ؤسسات اجلامعيةGا

- مـتـابـعـة نـشـاطــات كـراسي األسـتـاذيـة واجلـمـعـيـات
qالعلمية والنوادي العلمية

- اGـشـاركة مع الـهـيئـات اGـعنـيـة في حتديـد مـعايـير
q طبوعات اجلامعيةGتقييم وتصنيف اجملالت وا

- حتــديـــد واقـــتــراح الـــســيـــاســـة الــوطـــنــيـــة لـــلــكـــتــاب
اجلــامـــعي والــتـــوثــيـق الــبــيـــداغــوجي والـــعــلـــمي والــتـــقــني

qاجلامعي وتقييم تنفيذها

- الــــــســـــهــــــر عـــــلـى نـــــشــــــر اGـــــعـــــلــــــومـــــات اGــــــتـــــعــــــلـــــقـــــة
بـــالـــبـــيــداغـــوجـــيـــا لــفـــائـــدة األســـرة اGــعـــنـــيـــة بــالـــعالقـــة مع

qؤسساتGا

- اقــتـراح عــنــاصـر الــســيـاســة الـقــطــاعـيــة في مــجـال
الـوسائل والوسـائط البـيداغـوجية والـتعـليمـية والـرصيد

qالوثائقي اجلامعي

- اGــشـاركـة في إعــداد مـخـطط تــطـويـر الـتــجـهـيـزات
العلمية والتقنية والوسائل البيداغوجية للقطاع.

اGـاداGـادّة ة 3 : اGــديـريــة الــعـامــة لــتـطــويــر تـكــنــولـوجــيـات : اGــديـريــة الــعـامــة لــتـطــويــر تـكــنــولـوجــيـات
q ــعــلـومــات لــلــتــعـلــيم الــعــالي والــبــحث الــعــلـميGــعــلـومــات لــلــتــعـلــيم الــعــالي والــبــحث الــعــلـميأنـظــمــة اGأنـظــمــة ا

وتكلف �ا يأتي:

- تــــنـــظـــيـم الـــيـــقـــظــــة االســـتـــراتــــيـــجـــيــــة واإلعالمـــيـــة
ومــتــابــعـــة تــطــورات اGــفــاهـــيم في مــجــاالت تـــكــنــولــوجــيــا

اGـعـلـومات واالتـصـال وتـكـنـولـوجـيـا اGـعـلـومـات واالتـصال
لـلـتـعـلــيمq من أجل الـتـحـديث الـدائم لـلـمـحـيط اGـعـلـومـاتي

qللقطاع
- اGــــســـاهـــمـــة فـي وضع الـــتـــنــــظـــيـــمـــات واGــــقـــايـــيس

qوالسهر على تطبيقها في القطاع
- تصور االستراتيجية القطاعية في مجال تطوير
تــكـــنــولــوجـــيــا اGــعــلـــومــات واالتــصـــال لــلــتـــعــلــيـم والــبــحث

q والسهر على تنفيذها و تقييمها qوتأكيدها
- تأطير ومرافقـة تطوير مؤسسات التعليم العالي
والــبــحـث الــعــلــمي �ــا فــيــهــا هــيــاكل اإلدارة اGــركــزيــة في
مـجـاالت تـكـنـولـوجـيـا اGـعـلـومـات واالتـصـال وتـكـنـولـوجـيـا

qعلومات واالتصال للتعليمGا
XـــكــلـــفــGا XـــســـتــخـــدمــGوضـع ســيـــاســة لـــتـــكــوين ا -
بتكنولوجيـا اGعلومات واالتصال وتكنولوجيا اGعلومات
qفي القطاع وفي القطاعات الشريكة qواالتصال للتعليم
- اGساهـمة في تصـميم الـقاعدة الـقطـاعية لالبـتكار
والــبـحث ووضــعـهــا وتـطــويـرهــاq ومـرافــقـة تــوسـيـعــهـا إلى

qقطاعات التربية والصحة
- تـرقــيـة الــتـســيـيــر األمـثل  لــلـوســائل اGـعــلـومــاتـيـة
لـلـقـطـاعq بــتـسـهـيل الــوصـول إلى آلـيـات فــعـالـة  وخـدمـات
qتــعــتـمــد عـلى  تــكـنــولـوجــيـا مــتـقــدمـة qذات نـوعــيـة راقــيـة

qوهياكل أساسية مطابقة
- حتــديـد ســيـاســة قــطـاعــيـة في مــجــال أمن الـهــيـاكل

qعلوماتية للقطاعGاألساسية واألنظمة ا
- اإلشـراف عـلى وضع الـنـظـام اإلعالمي اGـؤسـسـاتي

qوضمان تطويره qللقطاع
- دعم مـــؤســســات الــقــطــاع لــتــطــويــر اخلــدمــات عــبــر
Xوالباحث Xاالنترنيت لفائـدة الطلبة واألساتذة الباحث

qواطنGومستخدمي التأطير والدعم وكذا ا Xالدائم
- تـــرقـــيـــة اســـتـــعـــمـــال تـــكـــنـــولـــوجـــيـــات اGـــعـــلـــومـــات

qواالتصال في جميع هياكل القطاع
- اإلشــراف عـــلى وضع أرضــيـــات لــلــتـــعــلــيـم عن بــعــد

qوفضاءات جامعية رقمية مندمجة
- تـرقية الـتعـليم عن بـعد لـفائدة اجملـتمع بـاستـعمال

qشبكات التواصل االجتماعي
- تنفـيذ االستـراتيجـية الوطـنية حلـوسبة اGـكتبات

qاجلامعية
- تـثــمــX اإلنـتــاج الــعـلــمي من خـالل تـكــنــولـوجــيـات
اGـعلومات واالتصـال وتكنولـوجيات اGعـلومات واالتصال

qللتعليم
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- اقــتـراح اسـتـراتــيـجـيــة االتـصـال لــلـقـطــاع والـقـيـام
بتنفيذها وتقييم تأثيرها دوريا .

وتضم خمس (5) مديريات q وهي :
1 - مــــديـــــريــــة الـــــهــــيـــــاكل األســـــاســــيـــــة والــــشـــــبــــكــــات - مــــديـــــريــــة الـــــهــــيـــــاكل األســـــاســــيـــــة والــــشـــــبــــكــــات

اGعلوماتيةqاGعلوماتيةq وتكلف �ا يأتي:
- الــسـهـر عــلى اإلدمـاج األمــثل لألنـظــمـة والـشــبـكـات

qعلوماتية للقطاعGا
- الــســـهــر عــلـى حــسن ســـيــر الــشـــبــكــة اGـــعــلــومـــاتــيــة

qللقطاع وإدارتها
- الـــتـــقـــيــيـم الــدوري حلـــاجـــيـــات الــقـــطـــاع في مـــجــال

qعلوماتيةGقاييس اGالوسائل وا
- اGــســـاهــمـــة في إعـــداد اإلطــار الـــتــقـــني واGــعـــيــاري
اGـــــرتـــــبـط بـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــات اGـــــعـــــلـــــومـــــات واالتـــــصـــــال

qعلومات واالتصال للتعليمGوتكنولوجيات ا
- إعداد اGـواصفـات الـتقـنيـة لغـرض اقـتنـاء الهـياكل

qعلوماتية للقطاعGاألساسية واألنظمة والشبكات ا
- الـــســـهـــر عـــلى مـــطـــابــقـــة عـــقـــود الـــشـــراء واإليـــجــار

qعمول بهاGعايير التقنية اGوالصيانة مع ا
- ضــمـــان الــيـــقــظـــة الــتـــكــنـــولــوجـــيــة واإلعالمـــيــة في

qميدان اختصاصها
- تسيير التوثيق في ميدان اختصاصها .

وتضم ثالث (3) مديريات فرعيةq وهي:
أ - اGــــــديـــــريـــــة الـــــفـــــرعـــــيــــــة لـــــلـــــهـــــيـــــاكـل الـــــقـــــاعـــــديـــــة- اGــــــديـــــريـــــة الـــــفـــــرعـــــيــــــة لـــــلـــــهـــــيـــــاكـل الـــــقـــــاعـــــديـــــة

والتجهيزاتوالتجهيزاتq وتكلف �ا يأتي :
- ضــــمــــان إدمــــاج الــــهــــيــــاكل الــــقــــاعــــديــــة واألنــــظــــمــــة

 qعلوماتيةGوالشبكات ا
- الــــقـــــيــــام بـــــدراســــات مـن أجل إعـــــداد اGــــواصـــــفــــات
الــتــقـنــيــة لـلــشـبــكــات احملـلــيــة والـتــجـهــيــزات اGـعــلــومـاتــيـة

qللمؤسسات
- ضمان حسن استعـمال اGوارد اGعلومـاتية للقطاع

 qفي إطار ميثاق
- ضــــمــــان تــــرابط مــــراكــــز اGــــعــــلــــومــــات Gــــؤســــســـات

qالقطاع
- ضــمــان إدارة الــشــبــكــة الــقــطــاعــيــة عــلى اGــســتــوى

qؤسساتGالوطني واجلهوي وداخل ا
XـــــــســــــتــــــخــــــدمــــــGإعــــــداد مـــــــخــــــطــــــطــــــات تـــــــكــــــوين ا -

واGستعملX في ميدان اختصاصها وتنفيذها.

qـديريـة الفرعـية لـلهـياكل األسـاسيـة الرقـميةGب - اqـديريـة الفرعـية لـلهـياكل األسـاسيـة الرقـميةGب - ا
وتكلف �ا يأتي :

- نـــشـــر هـــيـــاكـل أســـاســـيـــة رقـــمـــيـــة تـــســـمح بـــإجنـــاز
qعطيات العلميةGحسابات مكثفة على ا

- وضع مــخـابــر وشــبـكــات افــتـراضــيــة لـلــتــعـاون من
qستوى الوطنيGأجل البحث على ا

- تـسـهيل مـشـاركة الـشـبكـات الـوطنـية لـلـبحثq في
  qماثلةGالشبكات الدولية ا

- ضــمـــان الــيـــقــظـــة الــتـــكــنـــولــوجـــيــة واإلعالمـــيــة في
qميدان اختصاصها

XـــــــســــــتــــــخــــــدمــــــGإعــــــداد مـــــــخــــــطــــــطــــــات تـــــــكــــــوين ا -
واGستعملX في ميدان اختصاصها وتنفيذها.

ج - اGـــــديــــريـــــة الــــفـــــرعـــــيــــة لـــــصــــيـــــانــــة الـــــشــــبـــــكــــاتج - اGـــــديــــريـــــة الــــفـــــرعـــــيــــة لـــــصــــيـــــانــــة الـــــشــــبـــــكــــات
اGعلوماتيةاGعلوماتيةq وتكلف �ا يأتي :

 - تــــنــــســــيـق الــــنــــشــــاطــــات فـي مــــجــــال الــــتــــســــيــــيــــر
XــتــعــامــلـGمــخــتــلف ا Xوالــصــيــانــة وتــزويــد اخلــدمــات بــ

  qومؤسسات القطاع
- ضـــــمـــــان اخلـــــبــــــرة في عـــــقــــــود الـــــشـــــراء واإليـــــجـــــار
والــصـيـانـة اGــبـرمـة من قــبل مـؤسـسـات الــقـطـاعq من أجل

qعمول بهاGقاييس التقنية والتنظيم اGمطابقتها مع ا
- ضــمـان صــيـانــة نـظــام الـتــعـلــيم عن بــعـد والــشـبــكـة

qتلفزGالوطنية للتعليم ا
XـــــــســــــتــــــخــــــدمــــــGإعــــــداد مـــــــخــــــطــــــطــــــات تـــــــكــــــوين ا -

واGستعملX في ميدان اختصاصها وتنفيذها.
qــعـــلــومـــاتي ونـــوعـــيــة اخلـــدمــةGــعـــلــومـــاتي ونـــوعـــيــة اخلـــدمــة -  مـــديـــريــة األمـن اG2 -  مـــديـــريــة األمـن ا

وتكلف �ا يأتي :
- الـتقـيـيم الدوري حلـاجـيات الـقطـاع في مـجال أمن

qعلوماتيةGاألنظمة ا
- الــســهـــر عــلى تــنــفــيــذ اســتـــراتــيــجــيــة أمن أنــظــمــة

qقدمةGونوعية اخلدمة ا qعلوماتية للقطاعGوشبكات ا
- الـــتـــقـــيــيـم الــدوري حلـــاجـــيـــات الــقـــطـــاع في مـــجــال

qعلوماتيGقاييس اخلاصة باألمن اGاآلليات وا
qعلوماتيGضمان احترام مقاييس وقواعد األمن ا -
- الــســهــر عــلى اســتــعــمــال كـافــة الــوســائل الــتــقــنــيـة
والـتنظيميـة والقانونيـة والبشرية لـضمان أمن األنظمة

qعلوماتية للقطاعGا
- الــســـهــر عــلى تـــنــفــيـــذ اســتــراتـــيــجــيـــة أمن مــراكــز

qعلومات للقطاع وترابطهاGا
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- ضــمـــان الــيـــقــظـــة الــتـــكــنـــولــوجـــيــة واإلعالمـــيــة في
qميدان اختصاصها

- تسيير التوثيق في ميدان اختصاصها.
وتضم ثالث (3) مديريات فرعيةq وهي:

أ - اGــــديــــريـــــة الــــفــــرعــــيـــــة لألمن ونـــــوعــــيــــة اخلــــدمــــةأ - اGــــديــــريـــــة الــــفــــرعــــيـــــة لألمن ونـــــوعــــيــــة اخلــــدمــــة
لالتصاالت والشبكاتلالتصاالت والشبكاتq وتكلف �ا يأتي: 

- وضع مـخططـات األمن اGادي للمـواقع اGعلـوماتية
qوضمان تطبيقها 

- تـنــفـيــذ اسـتــراتـيــجـيــة األمن اGــعـلــومـاتي لــلـقــطـاع
وضمـان مطـابـقته لـلـمقـايـيس التـقنـيـة والقـواعـد اGعـمول

qبها
-  تــنــفــيــذ مــيــثـــاق اســتــعــمــال اGــوارد اGــعــلــومــاتــيــة

qتعلقة بالشبكة القطاعيةGال سيما تلك ا qللقطاع
- تــنــفــيــذ مــخــطـط نــوعـيــة اخلــدمــة الــذي يــســتــجــيب
حلـاجـيــات الـقـطــاعq ال سـيـمــا تـقـد¦ تــدفـقـات واســتـجـابـات

 qXمتنوعة للمستعمل
 qوضع آليات تصفية احملتويات -

- وضع آلــــيـــات تـــســــيـــيـــر ســــرعـــة الـــتــــدفق وضـــمـــان
qتبادليتها

- ضـمـان مـتـابـعـة تــطـور اGـفـاهـيم والـتـكـنـولـوجـيـات
فـي مـــــيـــــادين أمـن الـــــهــــيـــــاكـل األســـــاســـــيـــــة  والـــــشـــــبـــــكــــات

qقصد ترقيتها دوريا q علوماتية ونوعية خدماتهاGا
XـــــــســــــتــــــخــــــدمــــــGإعــــــداد مـــــــخــــــطــــــطــــــات تـــــــكــــــوين ا -

واGستعملX في ميدان اختصاصها وتنفيذها.
ب - اGديـريـة الفـرعـية لألمن ونـوعـية خـدمـة أنظـمةب - اGديـريـة الفـرعـية لألمن ونـوعـية خـدمـة أنظـمة

التشغيل والبرمجياتالتشغيل والبرمجياتq وتكلف �ا يأتي :
- تـــطــويـــر مــنـــهــجـــيــات األمن الـــوقــائـي في مــرحـــلــة
إنتاج البرمـجيات: بوابات ومواقع الويب وخدمات عبر

qاإلنترنيت
- تـطوير وسـائل وطرق كشف احلـساسيـات األمنية

qوصيانتها التصحيحية qللبرمجيات
- ضـمان حمـاية األنـظمـة اGعـلوماتـية لـلقـطاع بوضع
آلــيـــات مـــتـــبـــادلـــة لـــلــدفـــاع ضـــد الـــفـــيـــروســـات والــبـــرامج

qاإلعالمية اخلبيثة
- ضمـان متـابعـة تطـور اGـفاهـيم والتـكنـولوجـيا في
مـيادين أمن الـبـرمجـيـات واألنظـمـة اGعـلـوماتـيـة ونوعـية

qمن أجل ترقيتها دوريا qقدمةGاخلدمة ا
XـــــــســــــتــــــخــــــدمــــــGإعــــــداد مـــــــخــــــطــــــطــــــات تـــــــكــــــوين ا -

واGستعملX في ميدان اختصاصها وتنفيذها.

ج - اGـــديـــريــــة الـــفـــرعـــيـــة لـــلـــوقــــايـــة من الـــهـــجـــمـــاتج - اGـــديـــريــــة الـــفـــرعـــيـــة لـــلـــوقــــايـــة من الـــهـــجـــمـــات
اGعلوماتيةqاGعلوماتيةq وتكلف �ا يأتي :

- وضـع إطـــار قـــطــاعـي لـــلـــوقـــايـــة وتـــقـــد¦ اGـــســـاعــدة
ومــعـاجلــة احلــسـاســيــات األمـنــيـةq والــرد عــلى الـتــنــبـيــهـات
والـهجمـات ضد الـشبكـات واألنظـمة اGـعلومـاتيـةq وضمان
XـتـعـامـلGبـالـتـنـسيـق مع مـؤسسـات الـقـطـاع وا qتـسـيـيـره

qومزودي الوصول إلى اإلنترنيت
- ضمـان متـابعـة تطـور اGـفاهـيم والتـكنـولوجـيا في
مــيــادين طــرق االخــتــراق والــهــجــمــاتq من أجـل الــتــرقــيـة

qالدورية
XــــــســــــتــــــخــــــدمـــــGإعــــــداد مــــــخــــــطــــــطــــــات تــــــكــــــويـن ا - 

واGستعملX في ميدان اختصاصها وتنفيذها.
3 - مديرية أنظمة اإلعالم - مديرية أنظمة اإلعالمq وتكلف �ا يأتي:

- تـصمـيم أنـظمـة اإلعالم والـتـطبـيـقات اGـعـلومـاتـية
لـــدى اإلدارة اGـــركـــزيــــة واGـــؤســـســـات الــــتـــابـــعـــة لــــلـــقـــطـــاع

qوتطويرها وتنفيذها وصيانتها
- جرد التطبيـقات اGعلوماتية اGطورة أو اGكتسبة

qؤسسات  من أجل تقييمها وتبادلهاGمن طرف ا
- الـــســـهـــر عـــلى تـــطـــبــيـق اGــنـــاهـج احلــديـــثـــة لـــقـــيــادة
اGـشــاريعq وتـصـمـيم الـتــطـبـيـقـات اGـعــلـومـاتـيـة وإجنـازهـا

qوصيانتها
- ضـمان اGـساعـدة الـدائمـة لـلمـستـعـملـX وتـكويـنهم
qكتسبة من طرف القطاعGطورة أو اGحول التطبيقات ا
- تــرقـيـة تــوفـيــر اخلـدمـات عــبـر اإلنـتــرنـيت لــفـائـدة

qواطنGاإلدارات ومستعملي القطاع وا
- تــرقــيــة تــطــويــر الــبــرمــجــيــات اGــفــتــوحــة اGــصـدر

qواستعمالها
qتسهيل التواصل داخل األسرة اجلامعية -

- ضـمان نشر كل معـلومة تتـعلق بالقـطاعq بواسطة
تـــكــنــولــوجـــيــات اGــعــلـــومــات واالتــصـــالq لــفــائــدة الـــطــلــبــة
XـستـخـدمGوا Xالـدائمـ Xوالـبـاحثـ Xواألسـاتذة الـبـاحثـ

      qواطن وتوزيعهاGوكذا ا
- مــتـابــعــة تـطــور مــفـاهــيم وبــرمــجـيــات الــتـقــنــيـات

qمن أجل اقتراح إدماجها في القطاع qعلوماتيةGا
- تسيير التوثيق في ميدان اختصاصها.

وتضم أربع (4) مديريات فرعيةq وهي:
أ - اGديرية الفرعـية لتطوير األنظـمة والتطبيقاتأ - اGديرية الفرعـية لتطوير األنظـمة والتطبيقات

اGعلوماتيةqاGعلوماتيةq وتكلف �ا يأتي :
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- تـصـمــيم وتـطــويـر واسـتــغالل الـنــظـام اGـعــلـومـاتي
qالشامل للقطاع وكذا مرجعه

- الــــســــهــــر عــــلى انــــســــجــــام أنــــظــــمــــة إعالم الــــقــــطــــاع
qوإدماجها

- إجنــــاز مــــجــــمل الــــتــــطــــبــــيــــقــــات احلــــرفــــيــــة لإلدارة
qركزية ووضعها واستغاللهاGا

- ضــمــان االقــتــنـاء اGــشــتــركq qعــنـد احلــاجــةq حلــقـوق
qاستخدام البرمجيات من طرف القطاع

- ضـــمــــان اGـــصــــادقـــة عـــلـى الـــتــــطـــبــــيـــقــــات اGـــطـــورة
أواGــكــتــسـبــة من طــرف اGــؤســســات لــغــرض تــكــامــلـهــاq مع

qؤلف واحلقوق اجملاورةGاالحتفاظ بحقوق ا
- مـــــرافــــقـــــة الــــتـــــغــــيـــــيـــــر اGــــتـــــرتب عن اســـــتــــعـــــمــــال

 qتكنولوجيات االتصال اجلديدة
qضمان متابعة مواقع الويب للمؤسسات -

- وضـع أدوات الــــــيــــــقــــــظــــــة اإلعـالمــــــيــــــة فـي مــــــيــــــدان
qاختصاصها

XـــــــســــــتــــــخــــــدمــــــGإعــــــداد مـــــــخــــــطــــــطــــــات تـــــــكــــــوين ا -
واGستعملX في ميدان اختصاصها وتنفيذها.

 ب - اGديـرية الفـرعية لـلعمل الـتعاوني والـتشارك ب - اGديـرية الفـرعية لـلعمل الـتعاوني والـتشارك
واالتصال اGوحدواالتصال اGوحدq وتكلف �ا يأتي :

qتصور بوابة القطاع وتنفيذها واستغاللها -
- وضـع مــجــمــوع الــعــنــاصــر اGـــســاهــمــة في تــســيــيــر

 qعلومة داخل القطاع ومعاجلتها ونقلها ونشرهاGا
- تصور النظـام التعاوني واالتصال اGـوحد للقطاع

  qوتنفيذه واستغالله
- نـشر بـوسائل تـكنـولوجـيات اGـعلـومات واالتـصال

qكل معلومة تتعلق بالقطاع
- اسـتغالل إمـكـانيـات شبـكات الـتـواصل االجتـماعي
لـنـشـر اGـعـلـومـة اجلـواريـة لـلـقـطـاع واالسـتـمـاع النـشـغاالت

 qXواطنGاألسرة اجلامعية وا
XـــــــســــــتــــــخــــــدمــــــGإعــــــداد مـــــــخــــــطــــــطــــــات تـــــــكــــــوين ا -

qفي ميدان اختصاصها وتنفيذها XستعملGوا
q تسيير التوثيق في ميدان اختصاصها -

- وضـع أدوات الــــــيــــــقــــــظــــــة اإلعـالمــــــيــــــة فـي مــــــيــــــدان
اختصاصها.

ج - اGديـرية الـفرعـية لـلخـدمات عـبر اخلطqج - اGديـرية الـفرعـية لـلخـدمات عـبر اخلطq وتـكلف
�ا يأتي :

- ضـمـان تـوفـيـر وتـرقـيـة اخلـدمـات عـبـر اإلنـتـرنـيت
Xوالباحث Xوتـوفيرها لفـائدة الطلبـة واألساتذة الباحـث

  qومستخدمي القطاع Xالدائم

- ضــمـان تــوفـيــر اخلـدمــات عـبـر اإلنــتـرنــيت لــفـائـدة
  qواطنGا

- اGشـاركة في تـنفـيذ اخلدمـات عبـر اإلنتـرنيت في
 qإطار احلكومة اإللكترونية

XـــــــســــــتــــــخــــــدمــــــGإعــــــداد مـــــــخــــــطــــــطــــــات تـــــــكــــــوين ا -
 qفي ميدان اختصاصها وتنفيذها XستعملGوا

qتسيير التوثيق في ميدان اختصاصه -

- وضـع أدوات الــــــيــــــقــــــظــــــة اإلعـالمــــــيــــــة فـي مــــــيــــــدان
اختصاصها.

د - اGــديــريــة الــفـرعــيــة لــتــطـويــر وتــرقــيــة الــبـرامجد - اGــديــريــة الــفـرعــيــة لــتــطـويــر وتــرقــيــة الــبـرامج
مفتوحة اGصدرqمفتوحة اGصدرq وتكلف �ا يأتي : 

- تـــرقــــيـــة إنـــتــــاج الـــبــــرامج مـــفــــتـــوحـــة اGــــصـــدر في
qؤلف واحلقوق اجملاورةGالقطاع مع احلفاظ  على حقوق ا

-  اGــســاهــمـة فـي تــطــويــر بــرامج مــفــتــوحــة اGــصـدر
بــــواســـطـــة اGــــشـــاركـــة وتــــنـــظـــيـم الـــتـــكــــوين واGـــلــــتـــقـــيـــات

qوالندوات

- تــرقـــيــة اســتـــعــمـــال بــرامـج مــفــتـــوحــة اGـــصــدر في
qمسارات التعليم والتكوين

- تـــســــهـــيل مــــشـــاركـــة الــــقـــطـــاع فـي دوائـــر مـــطـــوري
 qصدرGبرامج مفتوحة ا

XـــــــســــــتــــــخــــــدمــــــGإعــــــداد مـــــــخــــــطــــــطــــــات تـــــــكــــــوين ا -
qفي ميدان اختصاصها وتنفيذها XستعملGوا

- وضـع أدوات الــــــيــــــقــــــظــــــة اإلعـالمــــــيــــــة فـي مــــــيــــــدان
اختصاصها.

4 -  مديرية أنظمة دعم اGعرفةq -  مديرية أنظمة دعم اGعرفةq وتكلف �ا يأتي : 

- تــنــســيق الــنــشــاطــات الــتي تــقــوم بــهــا مــؤســســات
 qتلفزGالتكوين والبحث في مجال التعليم ا

- تـــرقــيـــة إنـــشــاء احملـــتـــويـــات الــبـــيـــداغــوجـــيـــة لــدعم
qالتكوين احلضوري

qضمان متابعة نظام التعليم عن بعد -

- اإلشـــــراف عــــــلى عــــــمـــــلــــــيـــــات إنـــــشــــــاء اGـــــكــــــتـــــبـــــات
 qاالفتراضية ووضعها في الشبكة وتعزيزها

qكتبات اجلامعيةGقيادة حوسبة ا -

qترقية رقمنة الرصيد الوثائقي واألرشيف -

- تـــرقـــيـــة إنـــتـــاج اGـــعـــلـــومـــة الـــعـــلـــمـــيـــة والـــتـــقـــنـــيـــة
qوتوزيعها
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- اسـتغالل إمـكـانيـات شبـكات الـتـواصل االجتـماعي
Xلــلـتـكــوين عن بـعــد من أجل تـرقــيـة الـتــعـلم والـتــعـاون بـ

qXكونGوا XتعلمGا Xوالتقارب ب qXتعلمGا

- الـــســـهـــر عـــلى احـــتـــرام الـــنـــصـــوص الـــتـــنـــظـــيـــمـــيــة
qلكية الفكريةGتعلقة باGا

- اGــســـاهــمـــة في إعـــداد اإلطــار الـــتــقـــني واGــعـــيــاري
اGـــــتـــــعـــــلق بـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــات اGـــــعـــــلـــــومـــــات واالتـــــصــــال

qعلومات واالتصال للتعليمGوتكنولوجيات ا

XـــــــســــــتــــــخــــــدمــــــGإعــــــداد مـــــــخــــــطــــــطــــــات تـــــــكــــــوين ا -
qفي ميدان اختصاصها وتنفيذها XستعملGوا

- ضــمـــان الــيـــقــظـــة الــتـــكــنـــولــوجـــيــة واإلعالمـــيــة في
qميدان اختصاصها

- تسيير التوثيق في ميدان اختصاصها.

وتضم ثالث (3) مديريات فرعيةq وهي:

أ - اGـديــريـة الــفـرعــيـة لــلـتــعـلـيـم اGـتــلـفـزqأ - اGـديــريـة الــفـرعــيـة لــلـتــعـلـيـم اGـتــلـفـزq وتـكـلـــــف
�ـــا يأتي :

- تـــــطــــبـــــيـق الـــــســـــيــــاســـــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة الســـــتـــــعـــــمــــال
تكنولوجيـات اGعلومات واالتصال للتعليم في مؤسسات

qالقطاع ومؤسسات القطاعات الشريكة

- تــنـســيق نــشـاطــات مـؤســسـات الــتــكـوين والــبـحث
في مـجـال التـعـلـيم اGتـلـفـزq بـوضع أدوات حديـثـة لـتوزيع
احملتويات وأدوات االتصال اGناسبة وإجراءات تنظيمية

 qمكيفة ومخططات التكوين

- اGـسـاهــمـة بـالـتـنـسـيق مع الـقـطـاعـات اGـعـنـيـةq في
تـطويـر الطب اGـتلـفـزq بوضع أجـهزة وأدوات وبـرمجـيات
لـضمـان سـرية وأمن اGـعطـيات طـبقـا لـلمـعايـير األخالقـية

qهنةGوآداب ا

- ضــمــان إنـشــاء احملـتــويـات الــبــيـداغــوجـيــة Gـســانـدة
الــــــتـــــكـــــويـن احلـــــضــــــوري وعن بــــــعـــــدq فـي إطـــــار اGــــــيـــــثـــــاق
الـبيداغـوجي الوطني مع احـترام حقـوق اGؤلف واحلقوق

qاجملاورة

qمرافقة وضع التكوين عن بعد -

- ضــمـــان جتــمـــيع اGـــوارد الــبـــيــداغـــوجــيـــة في إطــار
qكتبة االفتراضية اجلامعيةGإنشاء ا

- إنــــشـــاء شـــبـــكـــات الــــتـــواصل االجـــتــــمـــاعي اخلـــاصـــة
بـــاجلــامـــعــة اجلـــزائــريـــة وتـــشــجـــيع اســـتــعـــمــالـــهـــا في إطــار

qالتعليم اإللكتروني والعمل التعاوني

- إعــداد مـــخــطــطـــات الــتـــكــوين فـي مــجـــال الــتــعـــلــيم
Xوالــــتـــــقــــنــــيــــ Xــــتــــلـــــفــــز لــــفــــائـــــدة األســــاتــــذة الــــبـــــاحــــثــــGا

qوتنفيذها XستعملGوا
- وضـع أدوات الــــــيــــــقــــــظــــــة اإلعـالمــــــيــــــة فـي مــــــيــــــدان

اختصاصها.
ب - اGديريـة الفـرعية لـلمـكتبـات الرقـميةqب - اGديريـة الفـرعية لـلمـكتبـات الرقـميةq وتـكلف

�ا يأتي:
- ضمـان حـوسـبة اGـكـتبـات اجلـامـعيـة وربـطـها فـيـما

qبينها
- ضــمــان االســتــغالل اGــشــتــرك لــلــمــوارد اGــكــتــســبـة

qكتباتGا Xوتشجيع التبادل ب
qماثلةGدعم التعاون مع الشبكات الدولية ا -

- ضـــمــان الـــتـــكـــوين اGـــســـتــمـــر Gـــســـيــري اGـــكـــتـــبــات
qاجلامعية

- وضـع أدوات الــــــيــــــقــــــظــــــة اإلعـالمــــــيــــــة فـي مــــــيــــــدان
اختصاصها.

qــديــريــة الــفــرعــيــة لإلعـالم الــعــلــمي والــتــقــنيGــديــريــة الــفــرعــيــة لإلعـالم الــعــلــمي والــتــقــنيج - اGج - ا
وتكلف �ا يأتي: 

- ضـمان توزيع اإلنتـاج العلـمي الوطني عبـر شبكة
qالويب

- ضمان االستـغالل اGشترك Gوارد اإلنـتاج وطباعة
q احملتويات ونشرها وتوزيعها

- تـرقـيـة إنـشـاء ونشـر اإلعالم الـعـلـمي والـتـقني من
خالل تطوير وسـائل تعريف اإلنتـاج الوطنيq مع احلفاظ

qؤلف واحلقوق اجملاورةGعلى حقوق ا
-  وضع وتـطـويـر أدوات الـبـحث الـتـوثـيقي وأدوات
دعم الــــقــــرارq لــــغــــرض حتــــســــX نــــوعــــيــــة اإلعالم الــــعــــلــــمي

qوالتقني
- إقـامة التـعاون في مجـال اإلعالم العلـمي والتقني

qعلى الصعيد اجلهوي والدولي
XـــــــســــــتــــــخــــــدمــــــGإعــــــداد مـــــــخــــــطــــــطــــــات تـــــــكــــــوين ا -

 qفي ميدان اختصاصها وتنفيذها XستعملGوا
- وضـع أدوات الــــــيــــــقــــــظــــــة اإلعـالمــــــيــــــة فـي مــــــيــــــدان

اختصاصها.
qاجلــامـــعــات Xمـــديــريـــة اإلعالم واالتـــصــال مـــا بـــ - qاجلــامـــعــات X5 - مـــديــريـــة اإلعالم واالتـــصــال مـــا بـــ

وتكلف �ا يأتي:
- اقــتـراح اسـتـراتــيـجـيــة االتـصـال لــلـقـطــاع والـقـيـام

qبتنفيذها وتقييم تأثيرها دوريا
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- تنـظيم نـشاطـات اإلعالم وتوزيـعهـا  بكل الـوسائل
اإلعالمـية والـرقمـية لـصـالح األسرة اجلـامعـية وكل هـياكل

qؤسسات حتت الوصاية والرأي العامGالوزارة وا
- ضــــمـــان وصــــول اGـــعــــلـــومــــة الـــواردة مـن الـــهــــيـــاكل

qؤسسات اجلامعية نحو وسائل اإلعالمGوا
- إعــــداد حـــصــــيــــلـــة دوريــــة لـــلــــنــــشـــاطــــات اإلعالمــــيـــة

qباشر فيهاGبرمجة واGا
- تـنـظـيم دورات تـكـويـنـيـة دوريـة لـفـائـدة اإلطارات

اGكلفة باالتصال على مستوى اGؤسسات.
 وتضم مديري¨ (2) فرعيتq X وهما :

qــديــريـة الــفــرعـيــة لإلعالم والــيــقـظــة اإلعالمــيـةGــديــريـة الــفــرعـيــة لإلعالم والــيــقـظــة اإلعالمــيـةأ - اGأ - ا
وتكلف �ا يأتي :

qتـعلقة بـتنظـيم القـطاع وسيرهGعلـومة اGتوفيـر ا -
qواطنGووضعها في متناول مكونات األسرة اجلامعية وا
- جــمع وتـرتــيب الـنــشـاطــات واألحـداث الــتي تـمس
اGؤسـسات اجلـامـعيـة ومكـونات األسـرة اجلـامعـية وضـمان

qتوزيعها
- تنـظيم مخـتلف احلـمالت اإلعالميـة بالتـنسيق مع
الــهــيـــاكل اGــعــنـــيــةq وضــمـــان مــتــابـــعــة األبــواب اGـــفــتــوحــة
اGنـظـمـة سنـويـا من طـرف اGـؤسسـات اجلـامـعيـةq ال سـيـما
في مـــرحـــلــة تـــســـجــيالت اGـــتـــحــصـــلـــX اجلــدد عـــلى شـــهــادة

qالبكالوريا
- تــزويــد اGـوقع اإللــكــتــروني لـلــوزارة بــاGـعــلــومـات

والسهر على حتيينه عن طريق الهيكل اGعني.
qاجلـامـعات Xـديـريـة الـفـرعيـة لـالتـصـال مـا بـGب - اqاجلـامـعات Xـديـريـة الـفـرعيـة لـالتـصـال مـا بـGب - ا

وتكلف �ا يأتي :
- وضع اخملــطط الــقــطــاعـي لالتــصــال حــيــز الــتــنــفــيــذ

qومتابعة تنفيذه
qؤسسات اجلامعيةGتطوير مهمة االتصال في ا  -

- تنسـيق برنامج نـشر اGعلـومات اGتـعلقة بـالقطاع
مع جـمـيع وسائل اإلعالم اجلـامـعيـة من إذاعـات وتلـفـزيون
وإذاعات اإلقامـات اجلامعـيةq وضمان مـتابعتـها وتقيـيمها

qدوريا
- إعـداد دلـيل مـؤســسـات وهـيـئـات الــقـطـاع q لـفـائـدة

qشركاء القطاع وحتيينه دوريا
- اGــشـــاركــةq بــالـــتــعـــاون مع الــهـــيــاكـل اGــعــنـــيــةq في
تـنسيق تنظـيم التظاهـرات ذات الطابع العـلمي والتقني
qــركــزيـــة لــلــوزارةGوالــثـــقــافي الـــتي تــنـــظــمــهـــا الــهــيـــاكل ا

qوضمان ترقيتها

- مــتــابـعــة الــتــظـاهــرات الــتي تــنـظــمــهـا اGــؤســسـات
qبرعاية الوزارة

- تنظيم دورات تكـوينية دورية وجتـديد اGعلومات
لــــفــــائـــدة اإلطــــارات اGــــكــــلــــفــــة بــــاالتــــصــــال عــــلـى مــــســــتـــوى

اGؤسسات.

4 : اGـــديـــريـــة الـــعــــامـــة لـــلـــتـــكـــوين و الـــتـــعـــاون : اGـــديـــريـــة الـــعــــامـــة لـــلـــتـــكـــوين و الـــتـــعـــاون اGــادة اGــادة 
باخلارج والتبادل ما بX اجلامعاتq باخلارج والتبادل ما بX اجلامعاتq وتكلف �ا يأتي :

- اقــتــراح مــخــطـطــات الــتــكـويـن وحتـســX اGــســتـوى
qعنيةGؤسسات اGبالتنسيق مع الهيئات وا qباخلارج

- اقــتــراح ووضع آلــيــات الــتــكــفل ومــتــابــعــة تــكــوين
الــطــلــبــة واGــتــربــصـX األجــانـب بـالــتــنــســيق مـع الـهــيــاكل
اGــــعـــــنــــيــــة لـــــوزارة الــــشـــــؤون اخلــــارجـــــيــــة واGـــــمــــثـــــلــــيــــات

qالدبلوماسية وهيئات البلدان الشريكة
- حتــضــيــر ومــتــابــعــة تــنــفــيــذ مــخــطــطــات الــتــكــوين
qالذيـن يتابـعون تـكوينـا باخلارج Xالوطنـي Xلـلمتـرشحـ
بـالتـنسـيق مع تمـثيـليـاتنـا الدبـلومـاسيـة وهيـئات الدول

qعنيةGا
- اقــتــراح آلـيــات تــسـهــيل ومــرافـقــة الــطـلــبــة الـذين
أنهـوا تـكـويـنهم بـاخلـارجq عـلى إدمـاجـهم اGهـني بـالـتـشاور

qستعملةGمع القطاعات ا
- حتـــضـــيــر وتـــنـــفـــيـــذ مــخـــطـــطـــات تــكـــوين الـــطـــلـــبــة
األجانب في مؤسسات الـتعليم العـالي اجلزائرية وضمان

qمتابعتها
- حتــضــيـر اتــفــاقــات الــتــعــاون الــثــنــائــيــة ومــتــابــعـة

qتنفيذها
- تقـيـيم االحـتـيـاجـات فيـمـا يـخص تـمـويل الـتـكوين

qستوى باخلارجGا Xوحتس
- الـبحث عـن إمكـانيـات وفـرص التـعـاون والشـراكة

qاجلامعات Xما ب
q ـتــعــدد األطـرافGاســتـكــشــاف وتـرقــيــة الـتــعــاون ا -
السيما مع الهيـئات الدولية واجلهويـة واجملمعات الكبرى

 qالعاملة في ميدان التكوين العالي والبحث العلمي
- تــصـور اآللــيـات اGــنـاسـبــة الـتـي تـسـمـح �ـســاهـمـة
اجلـاليـة الـعـلـمـيـة الـوطـنـية اGـقـيـمـة بـاخلـارج في الـتـنـمـية

qالوطنية
- اقتراح كـل مشـروع نص يتـعلق بـتنظـيم التـكوين

وحتسX اGستوى باخلارج وسيره.
و تضم  ثالث (3) مديرياتq وهي :

1 - مديرية التكوين باخلارج q - مديرية التكوين باخلارج q وتكلف �ا يأتي :
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- اســتــكـشــاف واســتـغـالل فـرص الــتــعـاون والــتــبـادل
فـي مـجــال الــتــكــوين بــاخلــارج والــســهــر عــلى إعــادة إدمـاج

q الطلبة الذين أنهوا تكوينهم باخلارج
- اقــتــراح مــخــطـطــات الــتــكـويـن وحتـســX اGــســتـوى

qعنيةGؤسسات اGباخلارج بالتنسيق مع الهيئات وا
- ضـــمــان حتـــضـــيـــر ومـــتـــابـــعـــة تــنـــفـــيـــذ مـــخـــطـــطــات
التكوين للمـترشحX اجلزائريX الذين يـتابعون تكوينا
باخلارجq بالـتنسـيق مع ¤ثلـياتنـا الدبلـوماسيـة وهيئات

qعنيةGالدول ا
- اقـتـراح آلــيـات تـســهـيل ومــرافـقـة الــطـلــبـةq الـذين
أنهـوا تـكـويـنهم بـاخلـارجq عـلى إدمـاجـهم اGهـني بـالـتـشاور

qستعملةGمع القطاعات ا
- حتـــضـــيــر وتـــنـــفـــيـــذ مــخـــطـــطـــات تــكـــوين الـــطـــلـــبــة
األجانب في مؤسسات الـتعليم العـالي اجلزائرية وضمان

qمتابعتها
- تقـيـيم االحـتـيـاجـات فيـمـا يـخص تـمـويل الـتـكوين

وحتسX اGستوى باخلارج.
وتضم مديريتX (2) فرعيتq X وهما:

أ - اGــديـريـة الــفـرعــيـة لـلــتـكـويـن وحتـسـX اGــسـتـوىأ - اGــديـريـة الــفـرعــيـة لـلــتـكـويـن وحتـسـX اGــسـتـوى
باخلارج وإعادة اإلدماج اGهنيqباخلارج وإعادة اإلدماج اGهنيq وتكلف �ا يأتي :

- تنـفـيذ مـخطـطـات التـكوين وحتـسـX اGسـتوى في
qعنيةGبالعالقة مع الهياكل ا q اخلارج

- ضــمــان مـــتــابــعــة الــطــلــبــة اGــتـــحــصــلــX عــلى اGــنح
واألســـــاتـــــذة الـــــبـــــاحـــــثـــــX والـــــبـــــاحــــــثـــــX الـــــدائـــــمـــــX وكل
اGسـتخـدمX الـذين يتـابعـون تكـوينـا أو حتسـX اGسـتوى

qعنيةGبالعالقة مع القطاعات ا qباخلارج
- تـقــيـيـم تـمــويل االحـتــيـاجــات فــيـمــا يـخص تــمـويل

qستوى باخلارجGا Xالتكوين وحتس Xحتي
- حتــيـX بـطـاقــيـات الـطــلـبـة اGـتــحـصـلــX عـلى اGـنح
واألســـــاتـــــذة الـــــبـــــاحـــــثـــــX والـــــبـــــاحــــــثـــــX الـــــدائـــــمـــــX وكل
اGــسـتــخــدمــX الـذيـن هم في تــكـويـن أو حتـســX اGــســتـوى

qباخلارج
- اقــتــراح آلـيــات تــسـهــيل ومــرافـقــة الــطـلــبــة الـذين
أنـهـوا تــكـويـنـهم بـاخلــارجq عـلى اإلدمـاج اGـهــني بـالـتـشـاور

مع القطاعات اGستعملة.
XتـربصGديريـة الفرعـية لـتكوين الـطلـبة واGب - اXتـربصGديريـة الفرعـية لـتكوين الـطلـبة واGب - ا

األجانبqاألجانبq وتكلف �ا يأتي :
- حتــــديـــد الـــبــــرنـــامج الـــســــنـــوي لـــتــــكـــوين الــــطـــلـــبـــة
واGــــتــــربــــصـــــX األجــــانب فـي اجلــــزائــــرq بــــالــــتــــنـــــســــيق مع

  qعنيةGؤسسات اجلامعية والهيئات اGا

- دراســــة واقــــتــــراح كل إجــــراء يــــرمي إلـى تـــنــــظــــيم
التـعـاون في مـجـال تـكـوين الـطلـبـة واGـتـربـصـX األجانب

qوتطويره
qمـتابـعـة تنـفـيذ نـشـاطـات تكـوين الـطلـبـة األجانب -
بـالـتـنـسـيق مع اGـؤسـسـات اجلــامـعـيـةq وضـمـان مـتـابـعـتـهم

qالبيداغوجية
- تنفـيذ الـبرنامج الـسنـوي للمـنح  اخملصص لـفائدة
الـــطـــلـــبـــة واGـــتـــربــــصـــX األجـــانبq بـــالـــتـــشـــاور مع وزارة
اخلــارجــيــة وبــالــتـــنــســيق مع مــؤســســات الــتــكــوين وإدارة

  qاخلدمات اجلامعية
- إعداد بـطـاقيـة الـطلـبـة واGتـربصـX األجـانب وكذا

اGتخرجX األجانب وحتيينها دوريا.
2 - مديرية التعاون  - مديرية التعاون q وتكلف �ا يأتي:

-  حتـضــيــر مــشـاريع اتــفــاقـات الــتــعـاون والــشــراكـة
qالثنائية والسهر على تنفيذها ومتابعتها وتقييمها

- اســتــكـــشــاف فــرص الــتــعـــاون واGــبــادالت مع كــافــة
الـــدول الـشــريـكــة و اGـنــظـمــات الــدولـيــة واجلـهــويـة وغــيـر

qاحلكومية واستغاللها
- جمـع كل اGعـطـيـات اGـتـعـلقـة �ـشـاركـة الـقـطاع في

qاحلكومات للتعاون Xشتركة ما بGاللجان ا
- جـمـع اGـعـطـيـات واGـعـلـومـات الـضـروريـة اGـتـعـلـقـة
Xبـإعـداد مـلــفـات الـتــعـاون في إطـار جلــان مـشـتــركـة مـا بـ

  qاحلكومات للتعاون
- إعـداد وتنفيذ اتـفاقات التـعاون وضمان متـابعتها

وتقييمها.
وتضم مديريتX(2) فرعيتqX وهما:

أ - اGـديـريـة الــفـرعـيـة لـلـتـعـاون الـثـنـائيqأ - اGـديـريـة الــفـرعـيـة لـلـتـعـاون الـثـنـائيq وتـكـلــــف
�ا يأتي:

- الــبــحث عـن فـرص الــتــعــاون  الــثــنــائي فـي مــجـال
qالتكوين والبحث

- جـمـع اGـعـطـيـات واGـعـلـومـات الـضـروريـة اGـتـعـلـقـة
Xشـتركة ما بGبـإعداد ملفات الـتعاون في إطار الـلجان ا

  qاحلكومات للتعاون
- إعــداد وتـــنـــفــيـــذ االتـــفــاقـــات الـــثـــنــائـــيـــة لــلـــتـــعــاون

qوضمان متابعتها
- القيام بالتقييم اGنتظم للتعاون الثنائي .

ب - اGـــديــريـــة الـــفــرعـــيـــة لـــلــتـــعـــاون مع اGــنـــظـــمــاتب - اGـــديــريـــة الـــفــرعـــيـــة لـــلــتـــعـــاون مع اGــنـــظـــمــات
الدولية واجلهوية وغير احلكوميةqالدولية واجلهوية وغير احلكوميةq وتكلف �ا يأتي :
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- تنشـيط التـعاون مع اGـنظمـات الدولـية واجلـهوية
وغـيـر احلـكومـيـة وحتـضـيـر مـشـاركـة الـقـطـاع في مـختـلف

qنظمات وترقيتها ودعمهاGنشاطات هذه ا
- اGــــشـــاركــــة في بــــرامج هــــذه اGـــنــــظـــمــــات وضـــمـــان
تـنفـيـذهـا ومـتابـعـتـهاq ونـشـر كل مـعـلـومة و دراسـة تـنـجز

qمن قبلها
- تـشــجـيع مــشـاركــة مـؤســسـات الـقــطـاعq فـي مـجـال
التـمثيل الـدوليq في اGناصب اخملـصصة قـانونا لـلجزائر

qعروضة للتنافس الدوليGأوا
- ضـمـان حتــلـيل تــنـفـيــذ تـوصــيـات أشـغــال الـنـدوات
الـــدولــيـــة حـــول اإلشــكـــالــيـــات الـــكــبـــرى لــلـــتـــعــلـــيم الـــعــالي

  qوالبحث العلمي  وتلخيصها ومتابعتها
- حتــضــيــر اGــلــفــات وتــهــيــئــة الــشــروط الــضــروريــة
اGــتـــعــلــقــة �ــشــاركـــة الــقــطــاع في الــتــظــــاهــرات الــعــلــمــيــة

الدولية الكبرى.
3 - مــديـريــة الــشـراكــة والــتـبــادل  مــابـX اجلــامــعـات - مــديـريــة الــشـراكــة والــتـبــادل  مــابـX اجلــامــعـات
واجلـالــيـة الـعـلــمـيـة الـوطــنـيـة اGـقــيـمـة بـاخلـارجواجلـالــيـة الـعـلــمـيـة الـوطــنـيـة اGـقــيـمـة بـاخلـارجq وتـكـلــــف

�ــا يأتي:
- إعـداد وتنفيـذ كل تدبيـر من شأنه تقويـة مشاركة
اGـــؤســســـات اجلــامـــعــيـــة والــبـــحــثـــيــة في بـــرامج الـــتــعــاون

qالثنائي
- مـرافـقـة اGـؤسـسات الـوطـنـيـة لـلـتـعـليـم العـالي في
ترقيـة التبـادالت اجلامـعية الـدوليـةq ال سيمـا في ميداني

qالتأطير البيداغوجي  والبحث
- اسـتغالل كل فرص الـتبادل في مـجال التـكوين ما
بـX اGـؤســسـات اجلـزائـريـة لــلـتـعـلــيم الـعـالي و نــظـيـراتـهـا
األجــنــبــيـــةq ونــشــر كل مــعــلـــومــة لــهــا عالقـــة بــذلك لــفــائــدة

qاألسرة اجلامعية
- نــشــر لــدى اGــؤســســات اجلــامــعــيــة والـبــحـث فـرص
الــتـــعــاون اGــمــنـــوحــة وإعــداد اإلجــراءات الـــواجب وضــعــهــا
لـغرض تفـعيل مـشاركتـها ال سـيمـا في البرامج اجملـتمـعية

qللتعاون واحلركية
- وضـع اآللـــيـــات الـــتـي تـــســـمح �ـــســــاهـــمـــة اجلـــالـــيـــة
الـعلـمـيـة الـوطنـيـة اGـقيـمـة بـاخلـارج في ميـداني الـتـأطـير

البيداغوجي والبحث.
وتضم مديريتX (2) فرعيتq X وهما : 

Xــديــريــة الــفـــرعــيــة لــلــشــراكــة والــتــبــادل مــابــGأ - اXــديــريــة الــفـــرعــيــة لــلــشــراكــة والــتــبــادل مــابــGأ - ا
اجلامعاتqاجلامعاتq وتكلف �ا يأتي :

- مـرافـقـة اGـؤسـسات الـوطـنـيـة لـلـتـعـليـم العـالي في
ترقيـة التبـادالت اجلامـعية الـدوليـةq ال سيّمـا في مجاالت

qالتأطير البيداغوجي والبحث

- اســتـغالل كل فـرص الــتـبــادل في مـجـال الــتـكـويــن
مـا بX اGـؤسـسات اجلـزائريـة للـتعـلـيم العـالي ونظـيراتـها
األجــنــبــيـــةq ونــشــر كل مــعــلـــومــة لــهــا عالقـــة بــذلك لــفــائــدة

qاألسرة اجلامعية

- نــشــر لــدى اGــؤســســات اجلــامــعــيــة والـبــحـث فـرص
الــتـــعــاون اGــمــنـــوحــة وإعــداد اإلجــراءات الـــواجب وضــعــهــا
لـغرض تفـعيل مـشاركتـها ال سـيمـا في البرامج اجملـتمـعية

للتعاون واحلركية.

ب - اGـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـجـالـيـة الـعـلـمـيـة الـوطـنـيةب - اGـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـجـالـيـة الـعـلـمـيـة الـوطـنـية
اGقيمة باخلارج qاGقيمة باخلارج q وتكلف �ا يأتي :

- وضـع اآللـــيـــات الـــتـي تـــســـمح �ـــســــاهـــمـــة اجلـــالـــيـــة
الـعلـمـيـة الـوطنـيـة اGـقيـمـة بـاخلـارج في ميـداني الـتـأطـير

qالبيداغوجي والبحث

- تـــطــــويــــر الــــشـــراكــــات مع اجلــــامــــعــــيـــX واجلــــالــــيـــة
q قيمة باخلارجGالعلمية الوطنية ا

- نـــشــر لـــدى اGـــؤســســـات اجلــامـــعــيـــةq كل مـــســاهـــمــة
أجنــزت مـن طــرف اجلــالــيــة الـــعــلــمــيـــة الــوطــنــيـــة اGــقــيــمــة

qباخلارج لفائدة تنمية القطاع

- مـسك بطـاقـيـة اجلـاليـة الـعـلـميـة الـوطـنـية اGـقـيـمة
باخلارج . 

اGـاداGـادّة ة 5: مــديـريـة الـتـنـمـيـة ومــتـابـعـة إجنـاز الـهـيـاكل: مــديـريـة الـتـنـمـيـة ومــتـابـعـة إجنـاز الـهـيـاكل
األساسية اجلامعيةqاألساسية اجلامعيةq وتكلف �ا يأتي :

- إعــداد اخملــطــطــات الـســنــويــة واGــتـعــددة الــســنـوات
لـــــتــــطـــــويــــر الــــقـــــطــــاعq فـي مــــجـــــال الــــهـــــيــــاكل األســــاســـــيــــة

qوالتجهيزات

- ضمـان تخـطيط تـطـوير شـبكـة مؤسـسات الـتعـليم
qالعالي والبحث العلمي واخلدمات اجلامعية وتوسيعها

- إجنـــاز أو طـــلـب إجنـــاز q عـــنـــد احلــــاجـــةq كل دراســـة
qضرورية لتحديد االستثمارات اخملططة للقطاع

- اGشـاركة في إعـداد ووضع أنظـمة مالئـمة لـتوجيه
 qعنيةGبالعالقة مع الهياكل ا qالطلبة

- ضـــمــــان مـــتــــابـــعـــة إجنــــازات الـــهــــيـــاكل األســــاســـيـــة
 qوالتجهيزات اجلامعية

- الــســـهــرq  بـــالــعالقـــة مع الـــهــيـــئــات اGــعـــنــيـــةq  عــلى
 qعايير التقنية والتنظيميةGاحترام ا

- وضع حــيـــز الــتــنــفــيـــذ الــتــمــويالت احملـــصل عــلــيــهــا
qإلجناز أهداف ومخططات تنمية القطاع
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- الــســهــر عـــلى احملــافــظــة عـــلى اGــمــتــلـــكــات الــتــابــعــة
لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

و تضم أربع (4) مديريات فرعيةq وهي:
qــديــريـة الــفـرعــيـة لــلـتــخــطـيط واإلحــصـائــيـاتGأ - ا qــديــريـة الــفـرعــيـة لــلـتــخــطـيط واإلحــصـائــيـاتGأ - ا 

وتكلف �ا يأتي :
- إعـــداد مــــخـــطــــطـــات تــــطـــويــــر الـــقــــطـــاع في مــــجـــال

qالهياكل األساسية والتجهيزات
- إجنــــاز أو طـــلـب إجنـــازq عــــنــــد احلــــاجـــةq كـل دراســـة

qضرورية لتنمية وتطوير القطاع
- تـــنـــظـــيم جـــمع ومـــعـــاجلـــة اGـــعــطـــيـــات اإلحـــصـــائـــيــة

 qللقطاع وإعداد احلوليات
- اGـــشـــاركــة فـي إطــار ضـــبط الـــتــدفـــقــات الـــطالبـــيــة
وحتــديــد ووضع أنــظــمـة تــوجــيه الــطــلــبــةq بــالــتـنــســيق مع

الهيكل اGعني.
ب - اGـــــديـــــريــــــة الـــــفـــــرعــــــيـــــة لـــــبــــــرمـــــجـــــة وتــــــمـــــويلب - اGـــــديـــــريــــــة الـــــفـــــرعــــــيـــــة لـــــبــــــرمـــــجـــــة وتــــــمـــــويل

االستثماراتqاالستثماراتq وتكلف �ا يأتي : 
- حتـــضــيـــر ودراســة اGــعـــطــيـــات الــضـــروريــة إلعــداد
اGـشـاريع الـتــمـهـيـديـة لـلـمـخـطـطـات الـسـنـويـة  و اGـتـعـددة

qالسنوات لتطوير القطاع
- حتـضـيـر مــلـفـات تـسـجـيل عــمـلـيـات االسـتـثـمـارات

qوالتجهيزات القطاعية
- الـقـيـام بـتمـويل ومـتـابـعـة تـنفـيـذ ومـراقـبـة برامج

qوإعداد حصيلة تنفيذها qاالستثمارات
-  ضــمــان تــنــســيق نــشــاطــات الــتــخــطــيط وبــرمــجــة

تطوير القطاع وتنفيذها.
ج - اGـديـريـة الـفـرعـيـة Gـتـابـعـة اإلجنـازات اجلـامـعـيةج - اGـديـريـة الـفـرعـيـة Gـتـابـعـة اإلجنـازات اجلـامـعـية

والتقييسq والتقييسq وتكلف �ا يأتي :
- مــــتــــابــــعــــة تـــنــــفــــيــــذ بـــرامـج االســــتـــثــــمــــارات غــــيـــر

qمركزةGا
- إجنـاز تــلــخـيـص الـعــنــاصـر الــتــقــنـيــة الــتي تــسـمح

qبإعداد برامج ومخططات تطوير القطاع
- حتديد احملتـوى اGادي الحتياجات الدخول اجلامعي

qعلى مستوى كل مدينة جامعية
- اGـــبـــادرة بــدراســـات حتـــديــد تـــكــالـــيف ومـــقـــايــيس

q برامج الهياكل األساسية والتجهيزات اجلامعية
- مسـاعدة مـختـلف اGتـعامـلX في الـقيـام بعـملـيات

االستثمار القطاعية.

د - اGـديــريـة الـفــرعـيــة لـلــمـحــافـظــة عـلى اGــمـتــلـكـاتد - اGـديــريـة الـفــرعـيــة لـلــمـحــافـظــة عـلى اGــمـتــلـكـات
اجلامعية qاجلامعية q  وتكلف �ا يأتي:

- الـســهـر عــلى مـتـابــعـة تــطـبـيق اGــقـايــيس الـتـقــنـيـة
والتنـظيمـية في مجـال الصيـانة واحملافظـة على ¤ـتلكات

qالقطاع

-  الــقـيـام بــتـقـيــيم حـالـة ¤ــتـلـكــات الـقـطــاع والـسـهـر
 qعلى احملافظة عليها

- إعــداد بــطـاقــيـة لــلــمـمــتـلــكــات الـعــقـاريــة اجلــامـعــيـة
اGوجودة والقيام بتحيينها دوريا. 

qمـديـريـة الـدراسـات الـقـانـونـيـة واألرشـيف :qـادّة ة 6: مـديـريـة الـدراسـات الـقـانـونـيـة واألرشـيفGـاداGا
وتكلف �ا يأتي :

- إعـداد الـنـصـوص الـتـشـريـعـيـة والـتـنـظـيـمـيـة الـتي
تدخل في إطار تنفـيذ برنامج عمل القطاعq باالتصال مع

qعنيةGالهياكل ا

- اقـتـراح الـنـصـوص الـتي حتـكم تـنـظـيم اGـؤسـسات
qحتت الوصاية وعملها

- ضــمــان مـشــاركــة الــقــطــاع في الــعــمـل الـتــشــريــعي
qوالتنظيمي للحكومة

- ضـمـان مـساعـدة قـانـونيـة لـهيـاكل اإلدارة اGـركـزية
qؤسسات حتت الوصايةGوا

q علومة القانونيةGضمان الرصد والتحري عن ا -

- مـــعــاجلـــة قـــضـــايـــا اGـــنـــازعـــات الــتـي تـــكــون اإلدارة
  qركزية طرفا فيها ومتابعتهاGا

qضمان معاجلة اإلعالم القانوني ونشره -

- ضـمان تسـيير أرشيف اإلدارة اGـركزية ووثـائقها
وحفظها.

و تضم أربع (4) مديريات فرعيةq وهي:

أ - اGديرية الفرعية للتنظيمqأ - اGديرية الفرعية للتنظيمq وتكلف �ا يأتي :

- إعـداد النصوص الـتنظـيميـة التي تدخل في إطار
تـــنـــفــيـــذ بــرنـــامج عـــمل الـــقـــطــاعq بـــاالتــصـــال مع الـــهـــيــاكل

qعنيةGا

- اقـتـراح الـنـصـوص الـتي حتـكم تـنـظـيم اGـؤسـسات
qحتت الوصاية وعملها

- إعداد الـنـصـوص اGـتـعـلـقـة بـسـيـر اGـؤسسـات حتت
الوصاية.
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ب - اGـــديـــريــــة الـــفـــرعـــيـــة لـــلــــدراســـات الـــقـــانـــونـــيـــةب - اGـــديـــريــــة الـــفـــرعـــيـــة لـــلــــدراســـات الـــقـــانـــونـــيـــة
واGنازعاتqواGنازعاتq وتكلف �ا يأتي :

- ضــمــان مـشــاركــة الــقــطــاع في الــعــمـل الـتــشــريــعي
والتـنـظيـمي لـلـحكـومـةq وهـذا بدراسـة الـنـصوص اGـقـدمة

qوفحصها
- اGـــشــاركـــة في الـــدراســـات اGـــرتــبـــطـــة بــإصـالحــات

qال سيما في جوانبها القانونية qالقطاع
- مـسـاعدة الـهـيـاكل في الـتـكفل بـالـقـضـايـا التي هي

qمحل النزاع
- ضــــمــــان اGــــســــاعـــدة الــــقــــانــــونــــيــــة لـــهــــيــــاكل اإلدارة

اGركزية واGؤسسات حتت الوصاية.
qديرية الفـرعية للمراقـبة و الرصد القانونيGج - اqديرية الفـرعية للمراقـبة و الرصد القانونيGج - ا

وتكلف �ا يأتي :
- ضـمـان انسـجـام اGـشاريع الـتـمهـيـدية واقـتـراحات
الــنـصـوص الـتي تـعــدهـا هـيـاكل اإلدارة اGــركـزيـة والـسـهـر

qعمول بهاGوالتنظيمات ا Xعلى مطابقتها مع القوان
- دراسـة اإلطــار الــتـشــريــعي والــتـنــظــيـمـي الـذي له

qأثر مباشر على نشاطات القطاع واستغالله وتقييمه
- اقتـراح نصـوص تطـبيـقيـة للـنصـوص التـشريـعية

qعمول بها ذات العالقة بنشاطات القطاعGا
- اقـــتــــراح كـل تـــدبــــيــــر هــــدفه حتــــســـX عــــمل اإلدارة

qؤسسات حتت الوصايةGركزية وحسن سير اGا
   - الــــــســــــهــــــر عــــــلى مــــــطــــــابــــــقــــــة األعــــــمــــــال اإلداريـــــة
لـــلــمـــؤســـســات حتت الـــوصـــايــة مـع الــتـــشــريـع والــتـــنـــظــيم

اGعمول بهما.
د - اGـديـريـة الفـرعـيـة لألرشـيف والـوثائقد - اGـديـريـة الفـرعـيـة لألرشـيف والـوثائقq وتـكلف

�ا يأتي:
-  اقـتـراح مخـطط رئـيـسي لـلـتـسيـيـر واحلـفـاظ على
أرشيف القطاع ومتـابعة تنفيذهq بـالتشاور مع الهيئات

q ؤهلةGالوطنية ا
- الــــــســـــهــــــر عـــــلى احملــــــافـــــظــــــة عـــــلـى أرشـــــيف اإلدارة

qالئمةGركزية باستعمال التقنيات اGا
- السـهـر عـلى نشـر وتـعـمـيم النـصـوص الـتشـريـعـية
والـتـنـظـيـميـة اGـتـعـلـقـة بالـقـطـاع و/أو الـتي تـهـمه وتـعمل

qعلى تقنينها
- تـــرقـــيـــة ســـيــــاســـة قـــطـــاعــــيـــة في مـــجــــال الـــوثـــائق

qعنيةGالقانونية باالتصال مع الهياكل ا
- تصميم وإعداد النشرة الرسمية للقطاع ونشرها

وتوزيعها. 

اGـاداGـادّة ة 7 :  مـديـريـــة اGــــــوارد الـبـشـريــــةq:  مـديـريـــة اGــــــوارد الـبـشـريــــةq وتـكـلــــف
�ـا يأتي:

- اقـتـراح وتنـفـيذ سـيـاسة تـطـوير اGـوارد الـبشـرية
qللقطاع وتثمينها

- اGـــســـاهـــمـــة فـي إعـــداد ســـيـــاســـة عــــامـــة لـــتـــوظـــيف
األســـاتــذة الــبـــاحــثـــX والــبــاحـــثــX الـــدائــمــX وتـــعــيــيـــنــهم

qوتسييرهم
- إعـــــداد وتـــــنــــفـــــيـــــذ مــــخـــــطـــــطـــــات وبــــرامـج تــــكـــــوين
اGـــســـتـــخـــدمـــX اإلداريــX والـــتـــقـــنـــيـــX وأعـــوان اGـــصـــالح

 qمستواهم وجتديد معارفهم Xوحتس
- الـــــســـــهـــــر عـــــلـى تـــــطـــــبـــــيق األحـــــكـــــام الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة

qتعلقة بعالقات العملGوالتنظيمية ا
Xـهـنـيـة لـلــمـسـتـخـدمـGـســارات اGضـمــان مـتـابـعـة ا -

qومتابعة التعدادات
qركزيةGضمان تسيير مستخدمي اإلدارة ا -

- الـــســـهـــر عــلـى تـــطـــبـــيق االتـــفـــاقـــيـــات واالتـــفـــاقــات
qاألجانب Xتعلقة بتشغيل األساتذة الباحثGا

- اقـــــتــــــراح كـل نص ذي طــــــابـع تـــــنــــــظــــــيــــــمي يــــــخص
القوانX األساسيـة اخلاصة Gستخـدمي القطاعq باالتصال

مع الهياكل واألجهزة اGعنية.
و تضم ثالث (3) مديريات فرعيةq وهي :

أ - اGــديـريــة الــفـرعــيــة لـتــخـطــيط اGــوارد الــبـشــريـةأ - اGــديـريــة الــفـرعــيــة لـتــخـطــيط اGــوارد الــبـشــريـة
وتطويرهاوتطويرهاq وتكلف �ا يأتي :

- تـصـور واقـتـراح وتـنـفــيـذ سـيـاسـة تـطـويـر اGـوارد
qالبشرية وتثمينها

- اGـــســـاهـــمـــة فـي إعـــداد ســـيـــاســـة عــــامـــة لـــتـــوظـــيف
األســـاتــذة الــبـــاحــثـــX والــبــاحـــثــX الـــدائــمــX وتـــعــيــيـــنــهم

qوتسييرهم
- إعـــداد مــخــطط تـــقــديــري واســتـــشــرافي لــتـــســيــيــر

qوارد البشريةGا
- تقيـيم عملـيات تسـييـر اGوارد البـشرية ووضـعية

qالتشغيل في القطاع
- الـــقـــيــام بـــاGـــراقـــبـــة الــداخـــلـــيـــة لـــتــســـيـــيـــر اGــوارد

البشرية في القطاع.
ب - اGـديــريــة الـفــرعـيــة Gــتـابــعــة اGـســارات اGــهـنــيـةب - اGـديــريــة الـفــرعـيــة Gــتـابــعــة اGـســارات اGــهـنــيـة

للمستخدمX وتطورهاqللمستخدمX وتطورهاq وتكلف �ا يأتي :
- السهر على تطـبيق األحكام التنـظيمية في مجال

qوتسييرهم XستخدمGتوظيف ا
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- ضـــمــــان مــــتــــابـــعــــة تــــســــيـــيــــر اGــــســــارات اGـــهــــنــــيـــة
qفي القطاع Xللمستخدم

- مــــسـك الـــبــــطــــاقــــيــــة اGــــركـــزيــــة جملــــمــــوع األســــاتـــذة
qفي القطاع Xالدائم Xوالباحث Xالباحث

- ضـمـان مــتـابـعـة وضـعـيـة مـسـتـخـدمي الـتـأطـيـر في
qالقطاع

qركزيةGضمان تسيير مستخدمي اإلدارة ا -

- متابعة أي طـعن أو أية قضية محل نزاع مرتبطة
qوارد البشريةGبتسيير ا

- السهر على تـطبيق التشريع والتنظيم في مجال
qعالقات العمل واألمن

- الــــقـــيــــام بــــتـــوظــــيف األســــاتـــذة األجــــانب وضــــمـــان
qهنيةGتسيير مساراتهم ا

- تـنـظـيـم اGـسـابـقــات الـوطـنــيـة لـتــوظـيف األسـاتـذة
الباحثX باالتصال مع القطاع اGعني.

ج - اGـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـتـكـوين وحتـسـX اGـسـتـوىج - اGـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـتـكـوين وحتـسـX اGـسـتـوى
وجتديد اGعارفqوجتديد اGعارفq وتكلف �ا يأتي:

- إعـــــداد وتــــطـــــبــــيـق مــــخــــطـــــطــــات وبـــــرامج تـــــكــــوين
اGـــســـتـــخـــدمـــX اإلداريــX والـــتـــقـــنـــيـــX وأعـــوان اGـــصـــالح

 qمستواهم وجتديد  معارفهم  Xوحتس
- ضـمان دعم  ومـتابـعة تـطبـيق مخـططـات التـكوين

qؤسسات حتت الوصايةGفي ا
- تــطـــبــيق مــخــطـــطــات تــكــوين مـــســتــخــدمي اإلدارة

qمستواهم وجتديد معارفهم Xركزية  وحتسGا
- الـــتـــقـــيـــيم الـــدوري خملــــطـــطـــات وبـــرامج الـــتـــكـــوين

وحتسX اGستوى التي يباشرها القطاع.

اGــاداGــادّة ة 8 : مـــديــريــة اGـــيــزانـــيــة والـــوســائل ومـــراقــبــة : مـــديــريــة اGـــيــزانـــيــة والـــوســائل ومـــراقــبــة
التسييرالتسييرq وتكلف �ا يأتي :

qتقييم ميزانية تسيير القطاع وإعدادها -

- تـــــخـــــصــــيـص االعـــــتـــــمــــادات الـــــضـــــروريـــــة لـــــســـــيــــر
qؤسسات حتت الوصايةGا

- الـــقــــيـــام �ـــراقــــبـــة الـــتــــســـيـــيــــر اGـــالي واحملــــاســـبي
qللمؤسسات حتت الوصاية

- ضــــمــــان ســــيــــر الـــلــــجــــنــــة الــــوزاريــــة لــــلــــصــــفــــقـــات
qالعمومية والسهر على احترام إجراءات إبرام العقود

- تـزويـد اإلدارة اGركـزيـة بالـوسـائل اGاديـة وضـمان
qتسييرها

- تـنــفـيــذ مــيـزانــيـة الــتــسـيــيـر والــتـجــهــيـز الــتـابــعـة
لإلدارة اGركزية.

وتضم أربع (4) مديريات فرعيةq وهي:
أ - اGديريـة الفـرعيـة للمـيزانـية واحملـاسبةqأ - اGديريـة الفـرعيـة للمـيزانـية واحملـاسبةq وتـكلف

�ا يأتي :
qإعداد مشروع ميزانية تسييرالقطاع -

- تـــــخـــــصــــيـص االعـــــتـــــمــــادات الـــــضـــــروريـــــة لـــــســـــيــــر
qؤسسات حتت الوصايةGا

- تـــــنـــــفـــــيـــــذ مــــــيـــــزانـــــيـــــة اإلدارة اGـــــركـــــزيـــــة ومـــــسك
محاسبتها.

ب - اGـديـريـة الـفـرعـيــة Gـراقـبـة الـتـسـيـيـرqب - اGـديـريـة الـفـرعـيــة Gـراقـبـة الـتـسـيـيـرq وتـكـلـف
�ا يأتي:

- حتـديد وتـنفـيذ إجـراءات التـسيـير اGـادية واGـالية
qواحملاسبية

- ضـــمــــان مــــراقــــبـــة الــــتــــســـيــــيــــر اGـــالـي واحملـــاســــبي
qللمؤسسات حتت الوصاية

qاليةGمراقبة حركة الذمة ا -
- ضــمـان اسـتـغالل ومـتـابـعـة الــتـقـاريـر الـتي تـعـدهـا

مؤسسات وأجهزة الرقابة.
ج - اGـديـريــة الـفـرعـيــة لـلـوســائل الـعـامـةqج - اGـديـريــة الـفـرعـيــة لـلـوســائل الـعـامـةq وتـكـلــــف

�ا يأتي :
- تـــــزويــــــد اإلدارة اGـــــركــــــزيـــــة بــــــالـــــوســــــائل اGــــــاديـــــة

qوتسييرها
- ضــمـــان الــشــروط اGــاديـــة الــضــروريــة لـــنــشــاطــات

qركزيةGهياكل اإلدارة ا
- ضـمـان أمن ونـظـافـة وصـيـانة اGـمـتـلـكـات اGـنـقـولة
والعقارية لإلدارة اGركزية باالتصال مع الهيكل اGعني.

د - اGديـريـة الفـرعـية لـلـصفـقـات والعـقودqد - اGديـريـة الفـرعـية لـلـصفـقـات والعـقودq وتـكلـــف
�ا يأتي :

- ضـمـان ســيـر الــلـجـنــة الـوزاريــة إلبـرام الـصــفـقـات
qوالتكفل بأمانتها

- حتــضــيــر وتــقـــد¦ مــلــفــات الــصــفـــقــات الــتي تــدخل
qضمن صالحية اللجنة الوطنية

- ضـمــان مـتــابـعــة إبــرام الـصــفـقــات الـتـي تـدخل في
صالحـيــة الـلـجــنـة الــوزاريـة وكـذا تــلك الـتــابـعـة لــصالحـيـة

qاللجان الوالئية
- مـــســاعــدة اGـــؤســســـات حتت الــوصـــايــة في الـــقــيــام

بإبرام الصفقات والعقود.     
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اGــــاداGــــادّة ة 9 : مـــديــــريــــة حتــــســــX إطــــار حـــيــــاة الــــطــــلــــبـــة : مـــديــــريــــة حتــــســــX إطــــار حـــيــــاة الــــطــــلــــبـــة
والتنشيط في الوسط اجلامعيqوالتنشيط في الوسط اجلامعيq وتكلف �ا يأتي :

- اقتـراح عـناصـر استـراتـيجـية قـطـاعيـة ترمي إلى
حتـســX ظــروف حـيــاة الــطـلــبــة ودراسـتــهم في مــؤســسـات

qالتعليم العالي
qقـيادة إصالح النظـام الوطني لـلخدمات اجلـامعية -

qعنيةGديريات اGباالتصال مع ا
- اGشاركة في حتديـد السياسة القطاعية في مجال

qتطوير اخلدمات اجلامعية وضمان تقييمها  الدوري
- إجناز أو طلب إجنازq عـند احلاجةq دراسـات تقييم
نـــوعـــيـــة اخلـــدمـــات وســـيـــر الـــنـــظـــام الـــوطـــني لـــلـــخـــدمـــات

               qاجلامعية
- الـسهـر عـلى االنسـجـام الشـامل ألهـداف ونشـاطات

qووسائل اخلدمات اجلامعية
- ضـمـان حتـلـيـل وتـلـخـيص أشـغـال تــقـيـيم وحـصـائل

وتقارير منجزة من طرف الهيئات اGؤهلة للتقييم.
و تضم ثالث (3) مديريات فرعيةq وهي:

أ - اGـــديــريـــة الــفـــرعــيـــة لــظـــروف الــدراســـة واحلــيــاةأ - اGـــديــريـــة الــفـــرعــيـــة لــظـــروف الــدراســـة واحلــيــاة
للطلبةq للطلبةq وتكلف �ا يأتي :

- ضـــمــان مـــرافــقـــة الـــطــلـــبـــة في جـــمــيـع الــفـــضــاءات
qاجلامعية عند التحاقهم بالتعليم العالي

- مــســاعــدة اGــؤسـســات اجلــامــعــيــة في وضع الــدلــيل
الـبــيـداغــوجي ودلـيـل اخلـدمــات اجلـامـعــيـة لــفـائــدة الـطــلـبـة

 qعنيةGبالتنسيق مع الهياكل ا
- الــســـهــر عـــلى مـــتــابـــعــة ســـيــر نـــشــاطـــات اخلــدمــات
q ـنحGفي مــجــال اإلطـعــام واإليــواء وا qاجلــامــعـيــة ال ســيـمــا

qطلوبة  وتقييمهاGطبقا للمعايير ا
qدعم تـنـظـيم حــمالت الـتـوعـيـة واإلعالم والـوقـايـــة -
ال سـيـمـا في مجـاالت الـصـحة والـنـظافـة واألمن والـوقـاية

qمن األخطار في مؤسسات التعليم العالي
- اGــشـــاركــة في نـــشــر كل مـــعــلــومـــة تــتــعـــلق بــفــرص

   .Xهني للمتخرجGالعمل واإلدماج ا
ب - اGـديــريـة الـفـرعـيـة لـنـوعـيـة اخلـدمـات اجلـامـعـيـةب - اGـديــريـة الـفـرعـيـة لـنـوعـيـة اخلـدمـات اجلـامـعـيـة

والوقاية من األخطاروالوقاية من األخطارq وتكلف �ا يأتي:
- إعـداد الـبـرامج الـسـنـويـة واGـتـعـددة الـسنـوات في

qمجال الوقاية من األخطار وتنسيق تطبيقها
- الـقــيـام أو طـلـب الـقــيـام بــكل دراسـة اســتـشــرافـيـة

qمن أجل تطوير اخلدمات اجلامعية
- إجنــــاز أو طـــلـب إجنـــاز دراســــات تــــقـــيــــيم نــــوعــــيـــة

 qاخلدمات اجلامعية التي تقدمها اإلقامات اجلامعية

- ضمان حتليل وتـلخيص أعمال الـتقييم واحلصائل
qؤهلة للتقييمGنجزة من طرف الهيئات اGوالتقارير ا

- الــســهــر عــلى تـــطــبــيق الــتــدابــيــر الــتي يــفــرضــــهــا
الـتـنـظــيـم اGعـمـــول به فــي مـجـال الـوقـايـة من األخـطــار

واألمــن في مؤسسات التعليم العالي.
ج - اGـــديــــريــــة الـــفــــرعــــيـــة لــــلــــتـــنــــشــــيط في الــــوسطج - اGـــديــــريــــة الـــفــــرعــــيـــة لــــلــــتـــنــــشــــيط في الــــوسط

اجلامعيqاجلامعيq وتكلف �ا يأتي :
- ضــمــان مــتـابــعــة نــشـاطــات الــتــنـشــيط فـي الـوسط
اجلـــامــعـيq ال ســيـــمـــا الــعـــلـــمـــيــة والـــثـــقــافـــيـــة والــريـــاضـــيــة

qوالترفيهية
- تنظيم نشـاطات التبادل بX اGؤسسات اجلامعية

qستوى احمللي واجلهوي والوطنيGعلى ا
- مــرافـقــة الــطـلــبــة إلنـشــاء نـوادٍ عــلــمـيــة وجــمـعــيـات

qثقافية ورياضية في األوساط اجلامعية
- تـــنـــظــــيم الـــتـــظـــاهــــرات واGـــنـــافـــســـات الــــثـــقـــافـــيـــة

 qوالرياضية لفائدة الطلبة
- جـــمع اGــعـــطــيــات اخلـــاصــة بـــاGــنــظـــمــات الــطـالبــيــة
اGـعتـمدة ومـعـاينـة نشـاطـاتهـا اGرتـبـطة بـظروف الـدراسة

qواحلياة
- تـنسـيق األعـمال والـنـشاطـات الـعلـمـية والـثـقافـية

التي تطورها اGؤسسات اجلامعية. 
اGـاداGـادّة ة 10 :  : يـحـدد تـنـظـيم اإلدارة اGـركـزيـة في وزارة
الــتـــعـــلــيـم الــعـــالي والـــبـــحث الـــعــلـــمي فـي مــكـــاتب بـــقــرار
مــشــتــرك بــX وزيــر الــتـــعــلــيم الــعــالي والـــبــحث الــعــلــمي
والــوزيــر اGـكــلف بــاGــالـيــة والــســلـطــة اGــكـلــفــة بــالـوظــيــفـة
الـعـمـومـيـةq في حـدود مـكـتـبX (2) إلى أربـعـة (4) مـكـاتب

في كل مديرية فرعية.
اGــــاداGــــادّة ة 11 :  : تـــــمــــارس هـــــيــــاكـل اإلدارة اGــــركـــــزيــــة في
وزارة الـتـعـلـيم الـعـالي والــبـحث الـعـلـمي عـلى مـؤسـسـات
الـقــطـاع وأجــهـزتـهq كل هـيــكل فـيــمــا يـخــصهq الـصالحــيـات
واGـــهــام اGـــســنـــدة إلــيـــهـــا في إطــار األحـــكــام الـــتــشـــريــعـــيــة

والتنظيمية اGعمول بها.
اGـاداGـادّة ة 12 :  : تــلـغـى أحـكـــــام اGــرســــوم الـتــنــفــيـذي رقم
03-01 اGـؤرخ في 2 ذي القـعـدة عام 1423 اGـوافق 4 يـنـاير

سـنة 2003  واGـتضـمن تنـظيم اإلدارة اGـركزية في وزارة
التعليم العالي والبحث العلميq اGعدل واGتمم.

13 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــاداGـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــــرّر بـــــــــاجلــــــــزائـــــــــر في 18 ربـــــــــيـع األول عــــــــام 1434
اGوافق 30 يناير سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
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مــمــرســوم تــنــفـيــذي رقــم رســوم تــنــفـيــذي رقــم 13-79  مـؤرخ في  مـؤرخ في 18 ربـيع األول ربـيع األول
عــام عــام 1434  اGـــوافـق   اGـــوافـق 30  يــنــــايــر ســـنـــة  يــنــــايــر ســـنـــة q2013 يـــحـــددq يـــحـــدد
تنـظيم اGــفتشيــة العامةتنـظيم اGــفتشيــة العامة في وزارة التـعليم العاليفي وزارة التـعليم العالي

والبحث العلمي وسيرها.والبحث العلمي وسيرها.

ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث
qالعلمي

- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اGادتان 85-3 و125
 q( الفقرة 2)  منه

- و�قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 12- 325 اGؤرخ
في 16 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 3 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالوزير األول Xتضمن تعيGوا

- و�قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 12- 326 اGؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 90-188 اGؤرخ
في أول ذي احلـجة عام 1410 اGـوافق 23 يونـيو سـنة 1990
الــــذي يــــحـــــدد هــــيــــاكـل اإلدارة اGــــركــــزيــــة وأجــــهـــــزتــــهــــا في

qالوزارات

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 03-221 اGؤرخ
في 9 ربيع الثاني عام 1424 اGوافق 10 يونـيو سنة 2003
واGـتـضــمن تـنـظــيم اGـفـتــشـيـة الــعـامـة في وزارة الــتـعـلـيم

qعدلGا qالعالي والبحث العلمي وسيرها

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 13-78 اGـؤرخ
في 18 ربـيع األول عام 1434 اGـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
واGــتــضــمن تــنــظــيم اإلدارة اGــركــزيــة في وزارة الــتــعـلــيم

qالعالي والبحث العلمي

qو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اGــــاداGــــادّة األولى :  ة األولى :  تــــطـــبــــيــــقـــا ألحــــكـــام اGــــادة األولى من
اGـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 13-78 اGـؤرخ في 18 ربـيع األول
عـام 1434 اGـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013 واGـتـضمن تـنـظيم
اإلدارة اGـــركـــزيـــة في وزارة الـــتـــعـــلـــيـم الـــعـــالي والـــبـــحث
العـلميq يـهدف هـذا اGـرسوم إلى حتـديد تـنظـيم اGفـتشـية
الـــعـــامـــة فـي وزارة الـــتـــعــلـــيـم الـــعـــالي والـــبـــحث الـــعـــلـــمي

وسيرها.

اGــــــاداGــــــادّة ة 2 :  : عـــــــمال بـــــــأحــــــكـــــــام اGــــــادة 17 من اGـــــــرســــــوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 90-188 اGـــؤرخ في أول ذي احلـــجـــة عـــام
1410 اGوافق 23 يونيو سنة 1990 واGذكور أعالهq تكلف

اGـفــتــشــيـة الــعــامــةq في إطـار مــهــمــتـهــا الــعــامـة q �ــراقــبـة
XـتـعــلـقـGــعـمــول بـهـمــا واGتــطـبـيـق الـتـشــريع والـتــنـظـيم ا
بــقـطــاع الــتــعـلــيم الــعــالي والــبـحـث الـعــلــمي وضــبط ســيـر
الهـيـاكل اGركـزية والـهـيئـات واGؤسـسـات اGوضـوعة حتت

وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

اGـاداGـادّة ة 3 :  : تـكـلـف اGـفـتـشـيـة الـعـامـةq بـالـنـسـبـة جلـمـيع
مـؤسـسـات الـتـعلـيم الـعـالي والـبـحث واخلـدمـات اجلـامـعـية

واGؤسسات األخرى التي تنتمي للقطاعq �ا يأتي :

- الـــــتـــــأكـــــد من حـــــسـن ســـــيـــــر الـــــهـــــيـــــئـــــات اGـــــكـــــونــــة
qللمؤسسات والتنبيه عن كل تقصير

- الــتــأكــد من احــتــرام اإلجــراءات الــتــنــظــيــمـيــة  في
مـــجـــال تـــســـيـــيـــر احملـــاســـبـــة واGـــالـــيـــة وإبـــرام الـــصـــفـــقـــات

qالعمومية

- الــــســـــهــــر عـــــلـى االســــتـــــعـــــمــــال الـــــعــــقـالني واألمـــــثل
لــلــوســائل اGــوضــوعــة حتت تــصــرف اGــؤســســات واحلــفــاظ

qعليها

- تقد¦ االقـتراحات التي ترمي إلى حتسX أداءات
qالتسيير واحلكامة

- الـقـيـام بـالـتـدقـيق والـتـقـيـيم الـذي يـسـمـح بـتـقـدير
أداءات الـــــتـــــســــيـــــيـــــر ودرجــــات حتـــــقـــــيق األهـــــداف احملــــددة
q بصفة منتظمة q واقتراح تدابير لتصحيح االختالالت

- التأكـد من مطابـقة اخلـدمات اGمـنوحـة للطـلبة في
مـجـال اخلدمـات اجلـامـعـية من الـنـاحـية الـكـمـية والـنـوعـية
مع اGـقــتـضـيـات الــتـنـظـيــمـيـةq وال سـيــمـا قـواعـد الــنـظـافـة

 q واألمن

- مــتـابــعـة تــطــور اGـنــاخ االجـتــمـاعـيq بـاالتــصـال مع
الــهــيـئــات واGــديــريــات اGــعــنــيــةq واGــســاهــمــة في تــســويـة

النزاعات .

4 :  : تــــتـــدخل اGـــفــــتـــشـــيـــة الـــعــــامـــة عـــلى أســـاس اGــاداGــادّة ة 
بــرنـامج ســنـوي لــلـتــقـيــيم واGــراقـبــة تـعــده وتـعــرضه عـلى

وزير التعليم العالي والبحث العلمي ليوافق عليه.

و �ــكـنــهـا الــتـدخل بــصـفــة فـجــائـيـةq بــنـاء عــلى طـلب
وزير التـعليم الـعالي والبحث الـعلميq لـتقوم بأيـة مهمة

حتقيق تكون ضرورية بسبب وضعية خاصة.
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اGاداGادّة ة 5 :  : تتوج كل مهمـة تفتيش أو مراقـبة بتقرير
يـرسـله اGـفتش الـعـام إلى وزيـر التـعـليم الـعـالي والـبحث

العلمي.

تـــلــــزم اGــــفـــتــــشــــيــــة الـــعــــامــــة بــــاحلـــفــــاظ عــــلى ســــريـــة
اGـعـلـومـات والـوثـائق الـتي تـتـولى تـسيـيـرهـا ومـتـابـعـتـها
واالطـالع عـلـيـهــا وبـتـجـنب أي تــدخل في تـسـيــيـر اGـصـالح
الــتي تــقـوم بــتـفــتـيــشـهــاq واالمـتــنــاعq عـلى اخلــصـوصq عن
إصـدار أي أمـر من شـأنه اGـسـاس بـاالخـتـصـاصـات اGـوكـلة

Gسؤولي هذه اGصالح .

اGاداGادّة ة 6 :  : يشرف على اGـفتشية العامة مفتش عام له
رتبة أستاذ أو أستـاذ استشفائي جامعي يـساعده ثمانية

(8) مفتشX يكلفونq على اخلصوصq �راقبة :

- مدى تـنـفيـذ بـرنـامج أعمـال الـوزارة على مـسـتوى
qوضوعة حتت الوصايةGؤسسات والهيئات اGا

 qاليGتطبيق التنظيم في اجملال اإلداري وا -

- تـطـبـيـق الـتـنـظــيم اGـتـعــلق بـاGـوارد الــبـشـريـة في
اGؤسسات والهيئات اGوضوعة حتت الوصاية.

يـخول اGفـتشون احلق في احلـصول على طـلب جميع
اGـعلومـات والوثـائق الضـرورية لـتنفـيذ مـهمـتهمq ويجب

عليهم لذلك حيازة تكليف �همة.

اGــــاداGــــادّة ة 7 :  : تــــنــــظــــم اGــــفـــــتــــشــــيــــــــة الــــعــــامــــــــة وفـــق
اGيادين اآلتية :

- احملـاســبـة واGــالـيــة واخلـدمــات اجلـامــعـيــة وتـســيـيـر
¤ــتــلــكــات اGــؤســســات الــتــابــعــة لــوزارة الــتــعــلــيم الــعــالي

qوالبحث العلمي

- إدارة وتسيير اGوارد البشرية.

اGـاداGـادّة ة 8 :  :  �ــارس اGـفــتش الــعـام الــسـلــطــة الـســلـمــيـة
على جمـيع مستـخدمي اGفـتشيـة العامـة وينشط أعـمالهم

وينسقها ويضمن متابعتها.

اGــاداGــادّة ة 9 :  : يـــحــدد  وزيـــر الـــتــعـــلـــيم الـــعـــالي والـــبــحث
XفـتـشGا Xـهام وبـرنـامج الـنشـاطـات بـGالـعلـمي تـوزيع ا

باGفتشية العامة q بناء على اقتراح اGفتش العام.

10 :  : �ــــكن وزيـــر الـــتـــعـــلـــيـم الـــعـــالي والـــبـــحث اGــاداGــادّة ة 
الــعـلــمي أن يـفــوض إمــضـاءه إلى اGــفـتـش الـعــام في حـدود

صالحياته.

اGــاداGــادّة ة 11 :  : يـــعــد اGــفـــتش الــعـــام تــقـــريــرا ســنـــويــا عن
النـشـاطات ويـعرضه عـلى وزيـر التـعلـيم الـعالي والـبحث

العلمي. 

12 :  :  تـلــغـى أحـكــام اGــرســوم الــتــنــفـيــذي رقـــم اGـاداGـادّة ة 
03-221 اGــؤرخ فــي 9 ربيع الثانــي عام 1424 اGوافـــــق

10 يونيو سنة 2003 و اGتضمن تنظيم اGفتشية العامة

في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و سيرها.

13 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــاداGـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــــرّر بــــــــاجلــــــــزائــــــــر  في 18 ربــــــــيـع األول عـــــــام 1434
اGـوافـق 30 ينـاير سنـة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ربــيـع مـــرســـوم تـــنـــفــــيـــذي رقـــم مـــرســـوم تـــنـــفــــيـــذي رقـــم 13 - -  80  مـــؤرخ في   مـــؤرخ في 18 ربــيـع 
q2013 ـــــوافــق 30 يـــنــــايـــــر ســـنــــة  يـــنــــايـــــر ســـنــــةGـــــوافــق   اGاألول عــام األول عــام 1434  ا
يـحـدد تـنــظيم اGــفــتشــيـة العــامةيـحـدد تـنــظيم اGــفــتشــيـة العــامة لـلبـيـداغوجـيا فيلـلبـيـداغوجـيا في

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها.وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

qالعلمي
- و بـنـاء عـلى الـدسـتـورq ال سـيّـمـــا اGـادتـــــان 85- 3

 qو 125 ( الفقرة 2) منه
- و �ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12- 325
اGـؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 ســبــتـمــبـر ســنـة

qالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و �ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12- 326
اGــؤرخ في17 شــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســبــتــمــبــر ســنـة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و �ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90- 188
اGـــؤرخ في أول ذي احلـــجـــة عـــام 1410 اGــــوافق 23 يـــونـــيـــو
سـنة 1990 الـذي يحـدد هـيـاكل اإلدارة اGـركزيـة وأجـهـزتـها

qفي الوزارات
- و �ــــقـــــتــــضى اGـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 13- 78
اGــــؤرخ في 18 ربــــيـع األول عـــام 1434 اGــــوافق 30 يــــنــــايـــر
سـنة 2013 واGـتـضـمن تـنـظـيم اإلدارة اGـركـزية في وزارة

qالتعليم العالي والبحث العلمي
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 
اGــــاداGــــادّة األولى :ة األولى : تــــطــــبــــيــــقــــا ألحــــكــــام اGــــادة األولى من
اGــــرســـوم الــــتــــنـــفــــيـــذي رقم 13- 78  اGــــؤرخ في 18 ربــــيع
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األول عـام 1434 اGـوافق  30 يـنـايـر سـنـة 2013  واGـتـضمن
تـــنــــظــــيم اإلدارة اGــــركـــزيــــة فـي وزارة الـــتــــعــــلـــيـم الـــعــــالي
والـبـحث العـلـميq يـهـدف هـذا اGرسـوم إلى حتـديـد تـنـظيم
اGفـتشـية العـامة لـلبـيداغـوجيـا في وزارة التـعليـم العالي
والـبـحث الـعـلـمي وسـيـرهـا q التـي تدعى فـي صلـب النص

"اGفتشية العامة للبيداغوجيا". 
اGـاداGـادّة ة 2 :  :  تـكلف اGـفـتـشيـة الـعـامة لـلـبـيداغـوجـيا في
إطـار مهمتها الـعامة �راقبـة تطبيق التـشريع والتنظيم
اGــعـمـول بـهـمـا اGـتــعـلـقـX بـالـنـشـاطــات الـبـيـداغـوجـيـة في
اGــؤســـســات الــتـــابــعــة لـــقــطــاع الـــتــعــلـــيم الــعـــالي وكــذا في

مؤسسات التكوين العالي اخلاضعة للقانون اخلاص.
وتكلفq على اخلصوصq �ا يأتي :

- الـــســــهـــر عــــلى تــــطــــبـــيـق بـــرامـج الـــتــــعــــلـــيـم في كل
األطــوار واGـيــادين والـشــعب وتـخــصـصــات الـتــكـوين وكل

qXمؤسسات التعليم والتكوين العالي
- الــــســـهــــر عـــلـى االســـتــــعـــمــــال الـــعــــقالنـي لـــلــــوســـائل
والــدعــائم الــبــيـداغــوجــيــة والــتــعـلــيــمــيــة الالزمــة وضــمـان
اGــطـــابــقـــة والــتـــجــانس اإلجـــمـــالي لــســـيــر الـــبــيـــداغــوجـــيــا

qوالتنبيه عن كل تقصير
- اGـسـاهــمـة في اGالحـظــة وجـمع وحتـلـيـل اGـعـطـيـات
اإلحصـائية وتـقدير الـتطورات اGـسجلة و درجـات حتقيق

qاألهداف في مجال البيداغوجيا
- اقـتـراح األدوات واGــنـاهج واألنــشـطـة الــتي تـهـدف

qأداءات تسيير البيداغوجيا Xإلى حتس
- اقتـراح الـتدابـيـر لـتصـحـيح االختالالت بـاالتـصال

qعنيةGديريات اGمع ا
- الـســهـر عــلى احـتــرام اGـهــام الـقــانـونــيـة األســاسـيـة
لكل أسالك األساتذة البـاحثX واحترام التـنظيم اGعمول

qبه في مجال التقييم واالنتقال وتوجيه الطلبة
- الـــســهـــر عــلـى الــســـيــر احلـــسن والـــتــجـــديــد الـــعــادي
واGـنـتــظم لـلـهـيـاكل والـكـيـانـات ذات الـطـابع الـبـيـداغـوجي
والــــعـــلــــمي واGــــتـــمــــثـــلــــة في اجملــــالس الـــعــــلـــمــــيـــة والــــفـــرق
الــبــيـــداغــوجــيــة  وفـــرق مــيــدان الـــتــكــوين وفـــرق الــشــعب
وفــرق الــتــخــصــصــات وانــتــخــاب اجملــالـس الــبــيــداغــوجــيـة
وسـيــر مـهــمـة اإلشــرافq وجلـان اGــداوالت وجلـان مــنـاقــشـة

qذكرات واألطروحاتGا
- الـسـهـر علـى احتـرام تـطـبـيق دفـتـر الـشـروط الذي
تـخـضع له مـؤسـسـات الـتـكـوين الـعـالي اخلـاضـعـة لـلـقـانون

qاخلاص

- التكفل بـاالنشغاالت اGطروحة من طرف األساتذة
الباحثX في اجملاالت البيداغوجية والعلمية.

اGاداGادّة ة 3 :  :  تتدخل اGفتشـية العامة للبيداغوجيا على
أساس بـرنـامج سـنـوي للـتـقـيـيم واGـراقبـة تـعـده وتـعرضه
على وزير التعليم العالي والبحث العلمي ليوافق عليه.

و �ــكـنــهـا الــتـدخل بــصـفــة فـجــائـيـةq بــنـاء عــلى طـلب
وزيـر التعليم الـعالي والبحث العـلميq للقيـام بأية مهمة

حتقيق تكون ضرورية بسبب وضعية خاصة.

اGـاداGـادّة ة 4 :  : تـتـوج مهـام الـتـفـتـيش أو اGـراقبـة بـتـقـرير
يــرسـلـه اGـفــتش الــعـام لــلـبــيـداغــوجــيـا إلى وزيــر الــتـعــلـيم

العالي والبحث العلمي.

تـلـزم اGـفـتـشـيـة الـعـامـة للـبـيـداغـوجـيـا بـاحلـفـاظ عـلى
ســـريــة اGـــعـــلـــومــات والـــوثـــائق الـــتي تـــتـــولى تـــســيـــيـــرهــا
ومـتابـعـتـهـا واالطالع علـيـهـا وجتنـب أي تدخل في تـسـيـير
اGـصالـح التي تـقوم بـتفـتيـشـهاq وال سـيّمـا باالمـتنـاع على
اخلــــــــصـــــــــوص عـن إصــــــــدار أي أمـــــــــر مـن شــــــــأنـه اGـــــــــســــــــاس

باالختصاصات اGوكلة Gسؤولي هذه اGصالح.

اGاداGادّة ة 5 :  : يشـرف على اGفتـشية الـعامة لـلبيـداغوجيا
مـفــتش عـام بــرتـبــة أسـتــاذ أو أسـتـاذ اســتـشــفـائي جــامـعي

.Xيساعده ثمانية (8) مفتش

يـــخـــول اGـــفـــتـــشـــون احلق فـي احلـــصـــول عـــلى جـــمـــيع
qعلـومات والوثائق الـضرورية لتـنفيذ مـهمتهم وطـلبهاGا

ويجب عليهم لذلك حيازة تكليف �همة.

6 :  : يـــحـــدد وزيـــر الـــتـــعـــلـــيـم الـــعـــالي والـــبـــحث اGــاداGــادّة ة 
XفـتـشGا Xـهام وبـرنـامج الـنشـاطـات بـGالـعلـمي تـوزيع ا
بـاGـفـتـشـيـة الـعامـة لـلـبـيـداغـوجـيـا q بـنـاء عـلى اقـتـراح من

اGفتش العام للبيداغوجيا.

اGــــاداGــــادّة ة 7 :  : �ــــكن وزيـــر الــــتــــعـــلــــيم الــــعــــالي والــــبـــحث
الـــــــعـــــــلــــــمـي أن يـــــــفــــــوض إمـــــــضـــــــاءه إلى اGـــــــفـــــــتش الـــــــعــــــام

للبيداغوجيا في حدود صالحياته.

اGاداGادّة ة 8 :  : �ارس اGفتش العـام للبيداغوجـيا السلطة
الــســـلـــمــيـــة عــلى جـــمـــيع مــســـتــخـــدمي اGـــفــتـــشــيـــة الــعـــامــة
لــلـــبـــيـــداغــوجـــيـــا ويـــنــشـط أعــمـــالـــهم ويـــنـــســقـــهـــا ويــضـــمن

متابعتها.

اGـاداGـادّة ة 9 :  : يـعــد اGـفــتش الـعــام لـلــبـيــداغـوجــيـا تــقـريـرا
ســـنــويـــا عن الـــنــشـــاطـــات ويــعـــرضه عـــلى وزيـــر الــتـــعـــلــيم

العالي والبحث العلمي.
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10 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــاداGـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 18 ربـيع األول عـام 1434 اGـوافق
30 يناير سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ربــيـع مـــرســـوم تـــنــــفــيـــذي رقـــم مـــرســـوم تـــنــــفــيـــذي رقـــم 13- - 81  مـــؤرخ فــي   مـــؤرخ فــي 18 ربــيـع 
األول عـــام األول عـــام 1434  اGــــوافــق    اGــــوافــق  30   يـــنـــــــايــــر ســــنـــــة   يـــنـــــــايــــر ســــنـــــة
q2013 يحـديحـدّد مــهـامد مــهـام اGديـرية  الـعامـة لـلبـحث العـلمياGديـرية  الـعامـة لـلبـحث العـلمي

والتطوير التكنولوجي وتنظيمها.والتطوير التكنولوجي وتنظيمها.

ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
qالعلمي

- وبـناء على الـدستـورq ال سيمـا اGادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 98 -11 اGــــؤرخ في 29
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1419 اGـــــوافق 22 غــــشـت ســــنــــة 1998
واGتـضمن القـانون التـوجيهي والـبرنامج اخلـماسي حول
q2002-1998 الــبـــحث الــعـــلــمي والـــتــطــويـــر الــتــكـــنــولــوجي

qتممGعدل واGا

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-325 اGـؤرخ
في 16 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 3 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالوزير األول Xتضمن تعيGوا

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اGـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 90-188 اGؤرخ
في أول ذي احلـجة عام 1410 اGـوافق 23 يونـيو سـنة 1990
الــــذي يــــحـــــدد هــــيــــاكـل اإلدارة اGــــركــــزيــــة وأجــــهـــــزتــــهــــا في

qالوزارات

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 95-177 اGؤرخ
في 25 محرم عام 1416 اGوافق 24 يونـيو سنة 1995 الذي
يــحـدد كـيـفــيـات تـســيـيـر حـســاب الـتـخــصـيص اخلـاص رقم
082-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبحث العلمي

qتممGعدل واGا q"والتنمية التقنولوجية

- و�ــــقــــتــــضى اGـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 08 -251
اGـــؤرخ في أول شــعــبــان عــام 1429 اGــوافق 3 غــشت ســنــة

2008 الذي يحــدد مهــام اGديرية العامــة للبحـث العلمي

qوالتطوير  التكنولوجي وتنظيمها

- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 13- 78  اGؤرخ
في 18 ربـيع األول عام 1434 اGـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
واGــتــضــمن تــنــظــيم اإلدارة اGــركــزيــة في وزارة الــتــعـلــيم

qالعالي والبحث العلمي

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 14 من الـقـانون
رقم 98 -11 اGؤرخ في 29 ربيع الـثاني عام 1419 اGوافق
22 غشت سنة q1998 اGعـــدل واGتممq واGـــادة األولى من

اGــــرســـوم الــــتــــنـــفــــيـــذي رقم 13- 78  اGــــؤرخ في 18 ربــــيع
األول عـام 1434 اGـوافق 30 يـنـايـر سـنـة 2013 واGـذكـورين
أعـالهq يـــهـــدف هـــذا اGــــرســـوم إلى حتـــديــــد مـــهـــام اGـــديـــريـــة
الــــعـــامـــة لــــلـــبـــحـث الـــعـــلــــمي والـــتــــطـــويـــر الــــتـــكـــنــــولـــوجي
وتـــنـــظــــيـــمــــهـــاq الـــتـي تـــدعى فـي صـــلـب الـــنص "اGــــديـــريـــة

العامة".

البـاب األولالبـاب األول

اGهــــام

اGــــاداGــــادّة ة 2 :  :  تــــكـــلـف اGـــديــــريـــة الــــعـــامــــةq حتت ســــلـــطـــة
الـوزيــر اGــكــلف بـالــبــحثq بــتــنـفــيــذ الـســيــاســة الـوطــنــيـة
للبحث العلـمي والتطوير التـكنولوجي في إطار جماعي
ومـشـتــرك بـX الـقــطـاعــاتq كـمـا هي مــحـددة في الــقـانـون
رقم 98 -11 اGؤرخ في 29 ربيع الـثاني عام 1419 اGوافق

22 غشت سنة q1998 اGعدل واGتممq واGذكور أعاله.

وبـــهــذه الـــصـــفـــةq تـــكـــلف بـــتـــنـــفــيـــذ مـــجـــمـــوع أحـــكــام
الـقـانون رقم 98-11 اGـؤرخ في 29 ربيع الـثـاني عام 1419
اGــوافق 22 غــشت ســنــة q1998 اGــعــدل واGــتـــممq واGــذكــور
أعـالهq واGـــتـــعــــلـــقـــة بــــالـــبـــرمــــجـــة والـــتــــقـــيـــيـم والـــتـــنــــظـــيم
اGـؤسـساتـي وتطـويـر اGـوارد الـبشـريـة والـبـحث اجلـامعي
والـتـطـويـر التـكـنـولـوجي والـهنـدسـة والـبـحث في الـعـلوم
االجـــتـــمـــاعـــيــــة واإلنـــســـانـــيـــة واإلعـالم الـــعـــلـــمـي والـــتـــقـــني
والــتـــعــاون الـــعــلـــمي وتـــثــمـــX نــتـــائج الـــبــحـث والــهـــيــاكل
الــقـــاعـــديــة والـــتـــجــهـــيـــزات الــكـــبـــرى وتــمـــويل الـــبـــرنــامج

اخلماسي.

3 :  :  تـــــتـــــكـــــفل اGـــــديـــــريـــــة الـــــعـــــامـــــة �ـــــقــــررات اGــــاداGــــادّة ة 
وتــوصــيـــات اجملــلس الــوطــني لـــلــبــحث الــعــلـــمي والــتــقــني

وتنفيذهاq وتتولى أمانة أشغاله. 
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اGــاداGــادّة ة 4 :  : تـــمـــارس اGـــديـــريـــة الـــعـــامـــةq ال ســيـــمـــا عن
طـــريق الـــلـــجـــان اGـــشـــتـــركـــة بـــX الـــقـــطـــاعـــات والـــوكــاالت
Xـشتـرك بGالـتنـسيق اجلـماعي وا qوضـوعاتـية لـلبـحثGا
الـــــقــــطـــــاعــــات ألنــــشـــــطــــة الـــــبــــحث الـــــعــــلـــــمي والــــتـــــطــــويــــر
الـتـكنـولـوجيq وبـاالتـصـال مع الـلـجـان القـطـاعـيـة الـدائـمة

التابعة للقطاعات اGعنية بهذه األنشطة.

البـاب الثانيالبـاب الثاني

التنظيــم

5 :  :  يـــكـــلف اGــــديـــر الـــعـــام بـــضــــمـــان تـــســـيـــيـــر اGــاداGــادّة ة 
نشاطـات الهيـاكل اGوضوعـة حتت مسـؤوليته وتـنشيـطها
qعـلى اخلـصـــوص qويـكـلــــف بــهــــذه الـصـفـــة qوتــنـسـيـقـهــا

�ا يأتي:

qXوظفGارس السلطة السلمية على كافة ا� -

- يـــضــــمن تـــســــيـــيـــر الــــوســـائل الــــبـــشـــريــــة واGـــاديـــة
واGــالـــيــة اGــوضـــوعــة حتت تـــصــرفهq ال ســـيــمــا الـــصــنــدوق
qالـــوطــنـي لــلـــبـــحث الـــعـــلـــمي والـــتـــطــويـــر الـــتـــكـــنــولـــوجي
مــوضـوع اGــرســوم الــتــنــفـيــذي رقم 95-177 اGـؤرخ في 25
مــحــرم عـام 1416 اGـوافق 24 يــونـيــو ســنـة 1995 واGـذكـور

qأعاله

- يـــوقع كــافـــة الـــعــقـــود والــقـــرارات واGـــقــرراتq في
qحدود صالحياته

- يـعــX مــوظـفـي اGـديــريــة الـعــامــة الـذين لـم تـتــقـرر
طريقة أخرى لتعيينهم.

اGـاداGـادّة ة 6 :  : تـسـجل اعـتمـادات تـسـييـر اGـديـرية الـعـامة
وجتهيزها  كل سنة في ميزانية الوزارة اGكلفة بالبحث

العلمي.

qفـي تـــأديــة مـــهـــامه qـــديـــر الـــعــامGــادّة ة 7 :  : يـــســـاعـــد اGــاداGا
مديران (2) للدراسات.

8 :  : تــضم اإلدارة اGــركــزيــة لــلــمــديــريــة الــعــامـة اGـاداGـادّة ة 
الهياكل اآلتية :

qمديرية برمجة البحث والتقييم واالستشراف -

- مديـرية إدارة وتمـويل البـحث العـلمي والتـطوير
qالتكنولوجي

qصالح العلمية والتقنيةGمديرية التنمية وا -

- مديرية التطوير التكنولوجي واالبتكار.

اGــــاداGــــادّة ة 9 : مــــديــــريـــــة بــــرمــــجــــة الـــــبــــحث والــــتـــــقــــيــــيم : مــــديــــريـــــة بــــرمــــجــــة الـــــبــــحث والــــتـــــقــــيــــيم
واالستشرافواالستشرافq وتكلف �ا يأتي:

- تـنسيق  إعـداد وتنـفيـذ الـبرامج الـوطنـيـة للـبحث
اGــــدرجـــة فـي الــــقـــانــــون رقم 98 -11 اGــــؤرخ في 29 ربــــيع
الـــثـــاني عـــام 1419 اGــوافق 22 غـــشت ســـنـــة q1998 اGـــعــدل

qذكور أعالهGوا qتممGوا

- حتــــديــــد اGـــبــــاد» واقـــتــــراح اإلجــــراءات اGـــتــــعـــلــــقـــة
qبترتيب األولويات

qبادرة بأنشطة االستشرافGا -

qإقامة شبكات للبحث -

- تـــنـــظـــيم الــــتـــقـــيـــيـم الـــدوري لـــنـــشــــاطـــات الـــبـــحث
qالعلمي والتطوير التكنولوجي

- اGـــســــاهـــمـــة في تـــقـــيـــيـم مـــدى تـــنـــفـــيـــذ الـــســـيـــاســـة
 qالوطنية للبحث

- تـنــفــيــذ سـيــاســة اGـســاهــمــة في الـبــرامج الــدولــيـة
qتعددة األطرافGللبحث الثنائية أو ا

- ضـمان التنـسيق اGشتـرك بX القطـاعات ألنشطة
البحث.

اGاداGادّة ة 10 :  : تـتشكل مديـرية برمـجة البحث والـتقييم
واالستشراف من اGديريات الفرعية اآلتية :

qديرية الفرعية لبرمجة البحث واالستشرافGا - qديرية الفرعية لبرمجة البحث واالستشرافG1 - ا
وتكلف �ا يأتي:

- تــــنـــــســــيـق إعــــداد الــــبـــــرامج الـــــوطــــنــــيـــــة لــــلـــــبــــحث
qوحتيينها

- حتــضــيــر واقــتــراح الــعـــنــاصــر اGــتــعــلــقــة بــتــحــديــد
qاألولويات في البرامج الوطنية للبحث

qضمان متابعة تنفيذ البرامج الوطنية للبحث -

- اGــســاهــمــة في حتــديــد اGـشــاريـع الــكـبــرى وبــرامج
qنسقةGالبحث ا

- تــــشــــجـــــيع ومـــــرافــــقــــة وضـع خاليـــــا لالســـــتــــشــــراف
والـــيـــقـــظـــة داخل مـــؤســســـات الـــتـــعـــلــيـم الـــعــالـي والــبـــحث

العلمي.

2 - اGديرية الفرعية للبرامج الدولية للبحثq - اGديرية الفرعية للبرامج الدولية للبحثq وتكلف
�ا يأتي:

- وضع جــهـاز تــنــظـيــمي يــسـمـح بـاســتــقـطــاب فـرص
qالتمويل اجلهوي والدولي
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- حتـديـد اســتـراتـيـجــيـة الكـتــشـاف اGـعــرفـة واGـهـارة
qوالتكنولوجيا وتنفيذها

- تــــرجـــمـــة هـــذه االســـتــــراتـــيـــجـــيـــة فـي شـــكل بـــرامج
qومشاريع تعاون علمي ثنائي ومتعدد األطراف

- السهر على تنفيذ برامج ومشاريع التعاون.
3 - اGديرية الفرعيــة للتقييم والتحليــلq - اGديرية الفرعيــة للتقييم والتحليــلq وتكلــف

�ا يأتي :
qساهمة في إعداد دليل مرجعي وطني للتقييمGا -
- اGسـاهمـة في إعداد مـيثـاق األخالقيـات في ميدان

qالتقييم
- اGـساهـمـة في تـنـظيم الـتـقـيـيم الدوري لـنـشـاطات
الـبــحث الـعــلـمـي والـتـطــويـر الــتـكــنـولـوجـي والـسـهــر عـلى
التـناسق بX كل أشغـال التقـييم التي تقـوم بها الـهيئات

qؤهلةGا
- توفـيـر عـنـاصر الـتـحـلـيل والـتلـخـيص حـول نـتائج

qالتقييم
- تـــنــظـــيم الـــتــقـــيــيم االســـتــراتـــيــجـي بــاالتـــصــال مع
اجملـــلس الـــوطــنـي لــتـــقـــيــيـم الــبـــحث الـــعـــلــمـي والــتـــطـــويــر

qالتكنولوجي
  - حتــضـــيــر اجــتـــمــاعــات اجملـــلس الــوطـــني لــتـــقــيــيم
الـــبـــحث الـــعـــلـــمي والـــتـــطـــويـــر الـــتـــكـــنـــولـــوجي والـــتـــكـــفل

بأمانته. 
Xديرية الفرعية لتنسيق أنشطة البحث بGا  - Xديرية الفرعية لتنسيق أنشطة البحث بG4 -  ا

القطاعاتqالقطاعاتq وتكلف �ا يأتي:
- الـسـهـر عـلى الـتنـاسق الـشـامل ألهـداف ونـشـاطات

qمختلف الدوائر الوزارية Xووسائل البحث ب
qمتابعة نشاطات مراكز وهياكل البحث -

- مـــتـــابـــعـــة نـــشـــاطـــات أجـــهـــزة الـــبــحـث الـــقـــطـــاعـــيــة
qالقطاعات Xشتركة بGوا

- اقــتـــراح إجــراءات من شـــأنــهــا  تـــوطــيـــد الــعالقــات
qالقطاعات وتعزيزها Xشتركة بGا

Xــــشـــتــــركـــة بـــGحتـــضــــيـــر اجــــتـــمــــاعـــات الـــلــــجـــان ا -
القطاعات وضمان أمانتها.

11 : مــديــريــة إدارة وتـمــويل الــبــحث الــعــلـمي : مــديــريــة إدارة وتـمــويل الــبــحث الــعــلـمي اGـاداGـادّة ة 
والتطوير التكنولوجيqوالتطوير التكنولوجيq وتكلف �ا يأتي : 

qديرية العامة وتنفيذهاGإعداد  ميزانية ا -
- إعـــداد اGــــيــــزانـــيــــة الــــوطـــنــــيــــة لـــلــــبــــحث الــــعـــلــــمي

qوالتطوير التكنولوجي

- ضمان تسيـير الصندوق الوطنـي للبحث العلمي
qوالتطوير التكنولوجي

qضمان متابعة ومراقبة استعمال االعتمادات -

qإعداد ومتابعة تنفيذ مجمل إجراءات التسيير -

- حتـضـيـر  دورات اجملـلس الـوطـني لـلـبـحث الـعـلمي
qوالتقني

- إعداد مـخـطط تـنـمـية اGـوارد الـبـشـرية وتـرقـيـتـها
qتواصلةGا

- وضع كـــافــة اإلجـــراءات الــتــحـــفــيـــزيــة الــتـي تــمــكّن
التجنيد األمثل لألسرة العلمية الوطنية.

اGـاداGـادّة ة 12 :  :  تــتـشــكل مـديــريـة إدارة وتــمـويل الــبـحث
العـلـمي والـتطـويـر التـكـنـولوجي من اGـديـريـات الفـرعـية

اآلتية :

1 -  اGديرية الفرعية لتمويل البحـــثq -  اGديرية الفرعية لتمويل البحـــثq وتكلـــــــف
�ا يأتي:

- إعــداد مــيــزانــيــة الــتــســيــيــر اGــتــعــلــقــة بــنــشــاطـات
qالبحث حسب كل كيان وبرنامج بحث

- إعـــداد مــيــزانــيــة الــتــجــهــيــز اGــتــعــلــقــة بــنــشــاطــات
qالبحث حسب كل كيان وبرنامج بحث

- حتديد وتخصـيص مخصصات الصندوق الوطني
لـلـبـحث الـعـلـمي والـتطـويـر الـتـكـنولـوجي لـفـائـدة هـيـئات

 qالبحث

- إعـــداد اGــــيــــزانـــيــــة الــــوطـــنــــيــــة لـــلــــبــــحث الــــعـــلــــمي
qوالتطوير التكنولوجي

qالية ومتابعتهاGحتضير  العمليات ا -

qاليةGإجناز التحاليل ا -

- إعــداد مــجــمل إجــراءات الــتـــســيــيــر والــســهــر عــلى
qتطبيقها

- إعــــداد الـــتـــدابـــيــــر واقـــتـــراح إجـــراءات حتــــفـــيـــزيـــة
لـصـالح األعوان واGـتعـامـلX االقـتـصاديـX للـمـساهـمة في

اجملهود الوطني لترقية البحث العلمي.

qديرية الفرعية لتنظيم البحــث والتوثيــــقGا - qديرية الفرعية لتنظيم البحــث والتوثيــــقG2 - ا
وتكلف �ا يأتي :

- اقـــتــراح مـــشـــاريع الـــنــصـــوص اGـــتــعـــلـــقــة بـــإنـــشــاء
مـؤسسـات وهيـاكل البـحث وتنـظيـمهـا وسيرهـا في إطار

qتشاوري
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- مــــتـــابــــعـــة وضـع هـــيــــاكل إجنــــاز الـــبــــحث الــــعــــلـــمي
qوالتطوير التكنولوجي والتكفل بها

- حتـــضـــيـــر اجـــتـــمـــاعـــات اجملـــلـس الـــوطـــني لـــلـــبـــحث
qالعلمي والتقني والتكفل بأمانته

- ضـمـان تـسـيــيـر أرشـيف ووثـائق اGـديـريـة الـعـامـة
باالتصال مع الهياكل اGعنية.

qديرية الفرعية للقدرات العلمية  البشريــــةGا - qديرية الفرعية للقدرات العلمية  البشريــــةG3 - ا
وتكلف �ا يأتي :

- اقـتـراح مـشاريع الـنـصـوص الـتنـظـيـمـية اGـتـعـلـقة
بـالـقــوانـX األسـاسـيـة Gــسـتـخـدمي الـبــحثq بـاالتـصـال مع

qعنيةGالهياكل والهيئات ا
- إعــداد مــخــطط تــنــمــيــة اGــوارد الــبــشــريـة الــذي له

qعالقة باألهداف العلمية ومتابعته
- إعـداد مــخـطط الـتــكـوين عن طـريـق الـبـحث وألجل

qالبحث
Xـــتـــواصل لـــلـــبـــاحـــثـــGإعـــداد مـــخـــطـط لـــلـــتـــكـــوين ا -

qوموظفي دعم البحث ومتابعة إجنازه
- إعــــداد واقـــتــــراح تــــدابـــيــــر وإجــــراءات تـــهــــدف إلى

qباخلارج Xالعامل Xاجلزائري Xمساهمة الباحث
- إعـداد وحتــيـX ونــشـر احلـولــيـة الــوطـنــيـة Gــوظـفي

qالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
- إعــداد واقــتــراح إجــراءات حتــفــيــزيـة تــســاعــد عــلى

qحركة الباحث
- حتـــــســـــX آلـــــيـــــات مـــــشـــــاركـــــة مـــــهـــــنـــــيـي الـــــقـــــطــــاع

االقتصادي على اخلصوص في نشاطات البحث. 
4 - اGديرية الفرعية للموظفX والوسائل - اGديرية الفرعية للموظفX والوسائلq وتكلـف

�ا يأتي :
- تـنفيـذ األحكـام القانـونيـة والتنـظيـمية اGـنصوص
علـيهـا في الـقوانـX األساسـية اGـطـبقـة على جـميع أسالك
اGــوظـــفــX اGــمـــارســX فـي اGــديـــريــة الــعـــامــةq واGـــتــعـــلــقــة

qهنيةGسارات اGبتسيير ا
- إعــداد اخملــطــطــات الـســنــويــة واGــتـعــددة الــســنـوات
لــتـســيــيـر اGــوارد الـبــشــريـةq والــعـمـل عـلى تــصــديـقــهـا من

qكلفة بالوظيفة العمومية وتنفيذهاGالسلطة ا
- إعـداد وثــائق تــســيـيــر اGــسـارات اGــهــنـيــة Gــوظـفي

qديرية العامة والسهر على انتظامهاGا
- تــســيــيـر ومــتــابـعــة تــسـيــيــر اGـنــازعــات اGـرتــبــطـة

qديرية العامةGوظفي اG هنيGسار اGبا

- إعـــداد ونــــشـــر اخملــــطـــطــــات الـــســــنـــويــــة واGـــتــــعـــددة
qستوىGا Xعلومات وحتسGالسنوات للتكوين وجتديد ا

- الــــســـهــــر عـــلـى تـــطــــبــــيق الــــقـــواعــــد الـــتــــشــــريـــعــــيـــة
والتـنظيـمية اGـتعلـقة بتـسييـر الوسائـل اGاليـة اخملصصة

qللمديرية العامة

- اإلعــداد والـســهـر عــلى تـنــفـيــذ اإلجـراءات اGــتـعــلـقـة
qبتنفيذ نفقات التسيير والتجهيز للمديرية العامة

- اGـشـاركـة في تـقـيـيم احـتـيـاجـات مـصـالح اGـديـريـة
qالعامة فيما يخص الهياكل األساسية

- تــســـيــيـــر الــوســـائل الـــضــروريـــة لــســـيــر اGـــديــريــة
qالعامة

- ضــــمـــان تــــزويــــد اGـــديــــريـــات واGــــصــــالح بــــالـــعــــتـــاد
qوالتجهيزات وتسييرها

- مـسك بــطـاقـيـة مـعــلـومـاتـيـة جلــرد الـوسـائل اGـاديـة
اخملصصة خملتلف مصالح اGديرية العامة.

اGــاداGــادّة ة 13 : مــديـــريــة الـــتــنـــمــيـــة واGــصـــالح الـــعــلـــمــيــة : مــديـــريــة الـــتــنـــمــيـــة واGــصـــالح الـــعــلـــمــيــة
والتقنيةوالتقنيةq وتكلف �ا يأتي :

- الـتخـطيط لالسـتثـمارات اGـتعـلقة بـوضع الهـياكل
qاألساسية للبحث وضمان متابعته

- اGــــســــاهـــــمــــة في حتـــــديــــد الــــتــــجــــهـــــيــــزات الــــواجب
اقــــــتـــــنــــــاؤهـــــا مـن مــــــؤســـــســــــات وهــــــيـــــاكـل الــــــبـــــحـث وكـــــذا
qؤسسات وتخطيط اقتنائهاGا Xشتركة بGالتجهيزات ا

- اGـشاركـة في مناقـشة تـقديـر االعتـمادات اGـتعـلقة
qباقتناء التجهيزات لفائدة مؤسسات البحث

- الـــســـهـــر عـــلـى الـــتـــنـــاسق بـــX أهـــداف ونـــشـــاطـــات
qووسائل البحث

qكتسبة ونشرهGإعداد جرد للتجهيزات الثقيلة ا -

- اقتراح عناصر وضع سياسة لصيانة التجهيزات
qالعلمية والتقنية

- الـســهـر عـلى تــطـبـيـق اGـعـايــيـر وتـقــيـيس الــهـيـاكل
األساسية وجتهيزات البحث. 

اGــاداGــادّة ة 14 :  :  تـــتـــشـــكل مـــديــريـــة الـــتـــنــمـــيـــة واGــصـــالح
العلمية والتقنية من اGديريات الفرعية اآلتية :

qديرية الفرعيــة للهياكل األساسيــة للبحــثGا - qديرية الفرعيــة للهياكل األساسيــة للبحــثG1 - ا
وتكلف �ا يأتي :

qضمان متابعة مشاريع إجناز الهياكل األساسية -
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- الــــســــهــــر عـــــلى وضع هـــــيــــاكل أســــاســــيـــــة لــــلــــبــــحث
qعنية بالبحثGالقطاعي التابعة لكل القطاعات ا

- ضـــــمـــــان مـــــتـــــابـــــعـــــة إجنـــــاز اGـــــصــــالـح اGـــــشـــــتـــــركــــة
qؤسساتGا Xواألرضيات التقنية ما ب

qساهمة في وضع شبكات البحثGا -

- الـســهـر عـلى تــطـبـيـق اGـعـايــيـر وتـقــيـيس الــهـيـاكل
األساسية للبحث.

2 - اGديريـــــة الفرعيــــة للتجهيـــــزاتq - اGديريـــــة الفرعيــــة للتجهيـــــزاتq وتكلــــف
�ــا يأتي :

qإعداد حالة جتهيزات البحث -

- حتــــديــــد بــــرمــــجــــة مــــتــــعــــددة الــــســــنــــوات القــــتــــنـــاء
qالتجهيزات وجتديدها

- الـــــســـــهـــــر عــــلـى الـــــتــــنـــــاسـق بـــــX أهــــداف الـــــبـــــحث
qوالتجهيزات التي يجب رصدها إلجناز تلك األهداف

- اGشـاركة في تـوزيع االعـتمـادات الالزمـة لتـمويل
qجتهيزات مؤسسات البحث وهياكله

- إعــــداد اجلــــرد الــــوطــــني لــــلــــتــــجــــهــــيــــزات الــــكــــبــــرى
qوحتيينه ونشره

qتشجيع شبكات جتهيزات البحث وتدعيمها -

- السـهـر عـلى تـطبـيق اGـعـايـيـر وتقـيـيس جتـهـيزات
البحث.

3 - اGديرية الفرعية لالستغالل وصيانــة الهياكـــل - اGديرية الفرعية لالستغالل وصيانــة الهياكـــل
األساسية للبحث وجتهيزاتهاألساسية للبحث وجتهيزاتهq وتكلف �ا يأتي :

- إعـــــداد إجـــــراءات مـــــتـــــابــــعـــــة اســـــتـــــغالل الـــــهـــــيـــــاكل
 qاألساسية للبحث والسهر على تطبيقها

qوضع آليات تسيير منشآت البحث -

- إعـــــداد إجــــــراءات مــــــتــــــابـــــعــــــة االســــــتــــــغالل األمــــــثل
qلتجهيزات البحث

- إعـداد نــظـام "إدارة" الــنـوعــيـة اGــتـعــلـقـة بــالـهــيـاكل
qاألساسية والتجهيزات

- اGــــســــاهــــمــــة في دراســــة مــــلــــفــــات بـــنــــاء الــــهــــيــــاكل
األســاسـيــة اجلـديــدة واقـتــنـاء الــتــجـهــيـزاتq والــسـهــر عـلى
qإدخـال شــروط مـتــعـلـقــة بـالــصـيـانــة الـوقـائــيـة والــعالجـيـة

qو�نظومة تسيير الهياكل األساسية

- الـــســهــر عــلى حتــيــX أنـــظــمــة اGــعــلــومــات وقــواعــد
اGعارف اGتعلقة بسير التجهيزات. 

4 -  اGديرية الفرعيــــة لإلحصائيــــــات وتخطيــط -  اGديرية الفرعيــــة لإلحصائيــــــات وتخطيــط
االستثماراتqاالستثماراتq وتكلف �ا يأتي :

- تـخــطـيط االسـتــثـمــارات اGـتـعــلـقـة بــإنـشــاء هـيـاكل
qالبحث اجلديدة

- تـخـطـيط االسـتـثـمـارات اGـتـعـلـقـة بـتـجـهـيـز هيـاكل
qالبحث

- إعــــداد خـــــارطــــة الــــهــــيـــــاكل األســــاســــيـــــة واGــــصــــالح
qشتركة للبحثGا

qتعلقة بنشاط البحثGإعداد وبث اإلحصائيات ا -

- إعــداد احلـــولــيــة الــوطــنـــيــة لــكــيـــانــات ومــؤســســات
qالبحث وحتيينها ونشرها

- إجنـــــاز الــــدراســـــات اإلحـــــصــــائـــــيـــــة حــــول الـــــعـــــلــــوم
والتكنولوجيات واالبتكار.

qمديرية التطوير التكنولوجي واالبتكار : qادّة ة 15 : مديرية التطوير التكنولوجي واالبتكارGاداGا
وتكلف �ا يأتي :

XـتـعـامـلـGـؤسـسـات واGإعـداد �ـعـيـة الـقـطـاعـات وا -
اGـــعـــنـــيـــqX أهـــداف وبـــرنـــامج الـــتـــطـــويـــر الـــتـــكـــنـــولـــوجي

qواالبتكار وكذا الوسائل الكفيلة بإجنازها

- تــنـظــيم اGـتــابـعــة الـتـكــنـولــوجـيــة ومـتــابـعــة تـطـور
الـــتـــكــنـــولـــوجـــيـــات اجلـــديــدة وتـــطـــبـــيـــقـــاتــهـــا فـي اGــيـــادين

qاالقتصادية

qXوضع هياكل دعم التثم -

- اGــســـاهـــمــة في وضـع هــيـــاكل تـــثــمـــX مـــنــتـــوجــات
الـبـحـث وتـزويـدهـا بـالـوســائل الالزمـة لـصــنـاعـة الـنـمـاذج

qوالسالسل األولية

- إعداد آلـيات الـتعاون بـX فرق الـبحث والـشركاء
qXاالقتصادي

- تـــــشـــــجـــــيـع ودعم إنـــــشــــــاء الـــــفـــــروع واGـــــؤســـــســـــات
qاالبتكارية

- تشجيع الشـراكة بX مختلف الـفاعلX في مجال
qاالبتكار

- تــشــجـيع وضـع احلـاضــنــات واGـؤســســات الـنــاشــئـة
qعلى مستوى اجلامعات

- وضع جـهـاز تــنـظـيـمي ومــالي يـعـمل عــلى تـشـجـيع
qوجتسيد األفكار االبتكارية
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- إعــــــداد اإلجــــــراءات وضــــــمـــــــان مــــــتــــــابــــــعــــــة وإجنــــــاز
الـــنـــشـــاطـــات اGــــتـــعـــلـــقـــة بـــإنــــتـــاج اGـــعـــلـــومــــات الـــعـــلـــمـــيـــة

والتكنولوجية ومعاجلتها وتخزينها ونشرها.

اGـاداGـادّة ة 16 :  :  تـتـشكـل مديـريـة الـتـطويـر الـتـكـنـولوجي
واالبتكارq من اGديريات الفرعية اآلتية :

1 - اGديريــــة الفرعيــــة لتثمـــX نتائــج البحـــث - اGديريــــة الفرعيــــة لتثمـــX نتائــج البحـــث
والتعميمqوالتعميمq وتكلف �ا يأتي :

- اقـتـراح مـشــاريع الـنـصـوص اGـتـعـلـقـة بـاإلجـراءات
qالتحفيزية  على اإلنتاج  العلمي والتكنولوجي

- تـصـمـيم وتـنسـيق جتـسـيـد سالسل تـثـمـX اإلنـتاج
العلمي والتكنولوجي ال سيما إعداد ووضع اآلليات التي
تـــســمح بـــتــحـــويل نــتـــائج الــبــحـث إلى مــنـــتــوجــات قـــابــلــة

qXللتثم

- حتـــديـــد والـــقــيـــام بـــأنـــشـــطـــة من شـــأنـــهـــا الــتـــرويج
qلنتائج البحث والتعميم العلمي والتكنولوجي

- السهـر على تـفعيل مـصالح الـتثمـX على مـستوى
مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات وهياكل البحث.

qالتكنولوجــيqديرية الفرعية لالبتكار والرصــدوالرصــد التكنولوجــيGديرية الفرعية لالبتكار - اG2 - ا
وتكلف �ا يأتي :

qساعدة ودعم االبتكارGحتديد آليات ا -

- اقـتراح اGـواضيـع ذات القـيمـة االستـراتـيجـية في
qمجال النشاطات الصناعية

- إعداد كيفيـات وإجراءات ترقية االبـتكار وتنظيم
qنشر التقدم التقني

qإعداد إجراءات حتفيزية إليداع براءات االختراع -

- تـــــــشــــــــجـــــــيـع  ومــــــــرافـــــــقــــــــة وضع  خـاليــــــــا الـــــــرصـــــــد
التكنولـوجي داخل مؤسسات التعـليم العالي ومؤسسات

وهياكل البحث بالتنسيق مع القطاعات الصناعية.

qديرية الفرعية للتطوير التكنولوجي والشراكةGا  qديرية الفرعية للتطوير التكنولوجي والشراكةG3 - -  ا
وتكلف �ا يأتي :

- اGـــــــــســــــــــاهـــــــــمـــــــــة فـي وضـع وســـــــــيــــــــــر األرضـــــــــيـــــــــات
الـــتـــكــنـــولــوجـــيـــة ومــراكـــز لــتـــوصــيـف اGــواد واألرضـــيــات

qالتقنية واحلاضنات والشركات االبتكارية

- اGساهمة في إعـادة حتديد مهام البحث والتطوير
التـكـنـولوجي ضـمن اGـؤسـسـات االقتـصـاديـة قصـد تـعـزيز

qؤسساتGنشاط البحث - التطور في ا

- وضع آليات حتويل نـتائج البحث ال سيما لصالح
qتوسطةGؤسسات الصغيرة واGا

- وضع كافـة اآللـيات واإلجـراءات الـتي تسـاعـد على
تــــعـــــزيــــز الـــــشــــراكــــة بـــــX قــــطـــــاع الــــبـــــحث واGـــــؤســــســــات

االقتصادية.

4 -  اGديرية الفرعية لإلعالم واGؤشــرات العلميــة -  اGديرية الفرعية لإلعالم واGؤشــرات العلميــة
والتقنيةqوالتقنيةq وتكلف �ا يأتي :

- اGـســاهــمـة في وضع نــظــام وطـني لإلعـالم الـعــلـمي
qوالتقني واالقتصادي

- حتــديــد اســتــراتــيــجــيــة نــشــر وتــوزيع اGــعــلــومــات
qالعلمية والتقنية

- وضع دالئل إلعــداد حـولــيــات وفـهــارس اGــعـلــومـات
qتعلقة بنشاط البحث التطويريGا

- إعـداد أساليب التـحقيقـات حول العلـوم واالبتكار
qوالبحث والتطور

- حتــــديــــد مــــفــــاهــــيم ومــــؤشــــرات خــــاصــــة بــــالــــعــــلــــوم
qوالتكنولوجيات واالبتكار

- قـــيــاس األثـــر االجـــتـــمـــاعي واالقـــتـــصـــادي لـــلــبـــحث
وحتليله.

اGـاداGـادّة ة 17 :  : يــحــدد الــوزيـر اGــكــلف بــالــبــحث الــعــلـمي
والــوزيــر اGـكــلف بــاGــالـيــة والــســلـطــة اGــكـلــفــة بــالـوظــيــفـة
الـعـمـومـيــة تـنـظـيم اGـديـريـة الـعــامـة في شـكل مـكـاتب في
حـــدود مـــكــتـــبـــX اثـــنــX (2) إلـى أربــــعـــة (4) مــــكــــاتب لــــكل

مديرية فرعية.

اGـاداGـادّة ة 18 :  :  تـلـغى أحـكــــام اGـرســـــوم الـتــنـفـيـذي رقم
08 -251 اGـــؤرخ فـــي أول شعبـــان عــــام 1429 اGوافـــق

3 غشت سنة 2008  الذي يحــدد مهـــام اGديريـــة العامــة
للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها.

19 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــاداGـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 18 ربـيع األول عـام 1434 اGـوافق
30 يناير 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل



25 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3408
6  فبراير سنة   فبراير سنة 2013 م

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 5  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 17 ينـاير سـنة  ينـاير سـنة q 2013 يـتضـم q يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

مدير دراسات �صالح رئيس احلكومة - سابقا.مدير دراسات �صالح رئيس احلكومة - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 17 ينـاير سـنة 2013 تـنهـى مهــام السّـيد
عــبــد الــلـه بــوصــبعq بـــصــفــته مـــديــرا لــلــدّراســـات �ــصــالح

رئيس احلكومة - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 5  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 17 ينـاير سـنة  ينـاير سـنة q 2013 يـتضـم q يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
مـــكــــلـــفـــX �ــــهـــمـــة بــــديـــوان نـــائـب الـــوزيـــر األومـــكــــلـــفـــX �ــــهـــمـــة بــــديـــوان نـــائـب الـــوزيـــر األوّل -ل -

سابقا.سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عــــام 1434 اGــــوافق 17 يــــنــــايــــر ســــنــــة 2013 تــــنــــهى مــــهـــــام
السّيدين اآلتي اسماهمـا بصفتهما مكلفX �همة بديوان
نـــائب الــــوزيـــر األوّل - ســــابـــقــــاq لـــتـــكــــلــــيـف كـل مـــنــــهـــمـــا

بوظيفـة أخـرى :
qحميد سعيدي -

- هشام رمضاني.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 5  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 17 ينـاير سـنة  ينـاير سـنة q 2013 يـتضـم q يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
مــــديــــر دراســـــات بــــديــــوان نــــائـب الــــوزيــــر األومــــديــــر دراســـــات بــــديــــوان نــــائـب الــــوزيــــر األوّل -ل -

سابقا.سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 17 ينـاير سنة 2013 تنـهىq ابتداء من 3
سبـتمبـر سنة q2012 مـهام السّـيد أحمـد لوصيفq بـصفته
qمـديـرا لــلـدّراسـات بـديــوان نـائب الـوزيــر األوّل - سـابـقـا

بسبب إلغـاء الهيكل.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 5  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 17 ينـاير سـنة  ينـاير سـنة q 2013 يـتضـم q يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
نــائـب مـديـــر فـي اGـديـــريـــة الــعـــامـــة لـلــمــيــزانـــيـةنــائـب مـديـــر فـي اGـديـــريـــة الــعـــامـــة لـلــمــيــزانـــيـة

بـوزارة اGالـيبـوزارة اGالـيّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 17 ينـاير سـنة 2013 تـنهـى مهــام السّـيد
عـــبــد الــنــاصــر إمــســعــدq بــصــفــته نــائب مــديــر لــلــصــفــقــات

qاليّةGـديرية الـعامة لـلميـزانية بـوزارة اGالعمـومية في ا
لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 5  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 17 ينـاير سـنة  ينـاير سـنة q 2013 يـتضـم q يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

مدير اجملاهدين في والية تلمسان.مدير اجملاهدين في والية تلمسان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 17 ينـاير سـنة 2013 تـنهـى مهــام السّـيد
الــطـيب زيــتـونيq بــصـفــته مـديــرا لـلـمــجـاهــدين في واليـة

تلمسانq لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 5  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 17 ينـاير سـنة  ينـاير سـنة q 2013 يـتضـم q يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
نـــائب مـــديـــر بـــوزارة الـــتـــعـــلـــيم الـــعـــالي والـــبـــحثنـــائب مـــديـــر بـــوزارة الـــتـــعـــلـــيم الـــعـــالي والـــبـــحث

العلمي.العلمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 17 ينـاير سـنة 2013 تـنهـى مهــام السّـيد
صـــادق بـــوعالم نــــوارq بـصـفـتـــه نـــائب مـديــر لــلـتـكـوين
في الـــدكـــتـــوراه ودراســات مـــا بـــعـــد الـــتـــدرج اGـــتــخـــصص
بــــوزارة الــتــعـلــــيم الــعــــالي والــبـحـث الـعــلــميq إلحـــالـتـه

عـلى التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 5  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 17 ينـاير سـنة  ينـاير سـنة q 2013 يـتضـم q يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
اGـديــر الـعـــاماGـديــر الـعـــامّ لـلــوكـالـــة الـوطــنـــيـة لــتـثــمـX نــتــائج لـلــوكـالـــة الـوطــنـــيـة لــتـثــمـX نــتــائج

البحث والتنمية التكنولوجية.البحث والتنمية التكنولوجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 17 ينـاير سـنة 2013 تـنهـى مهــام السّـيد
مــحــمـد طــيــبيq بــصــفــته مــديــرا عــامــا لـلــوكــالــة الــوطــنــيـة

لتثمX نتائج البحث والتنمية التكنولوجية.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 5  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 17 ينـاير سـنة  ينـاير سـنة q 2013 يـتضـم q يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

مدير مركز تنمية الطاقات اGتجددة.مدير مركز تنمية الطاقات اGتجددة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 17 ينـاير سـنة 2013 تـنهـى مهــام السّـيد
مــعـيـوف بـلــهـاملq بـصـفــته مـديـرا Gــركـز تـنـمــيـة الـطـاقـات

اGتجـددة.

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
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مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 12  صـفر عام   صـفر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 26
ديـســمــبـر ســنـة ديـســمــبـر ســنـة q 2012 يـتــضـم q يـتــضـمّن إنــهـاء مــهـام مــديـرن إنــهـاء مــهـام مــديـر

جامعـة بشـار.جامعـة بشـار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 12 صـــفـــر عـــام
1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 تنـهىq ابتداء من 25

qمــهــام الــسّــيــد عــبـــد الــقــادر ســلــيــمــاني q2012 مــايــو ســنــة
بصفته مديرا جلامعة بشار.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــرســـومـــان رئـــاســـيمــــرســـومـــان رئـــاســـيّـــان مـــؤرـــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 5  ربـــيع األو  ربـــيع األوّل عـــامل عـــام
1434 اGــوافق  اGــوافق 17   يـــنــايــر ســنــة  يـــنــايــر ســنــة q 2013 يـــتــضــم q يـــتــضــمّــنــانــنــان

.Xبجامعت Xإنهاء مهام عميدي كليت.Xبجامعت Xإنهاء مهام عميدي كليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 17 ينـاير سنة q2013 تنهـى مهـام السّيد
مـحمـد سـعـيـديq بـصـفـته عـمـيـدا لكـلـيـة الـعـلـوم اإلنـسـانـية

والعلوم االجتماعية بجامعة تلمسانq بناء على طلبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عـــام 1434 اGــوافق 17 يـــنــايـــر ســنـــة 2013 تــنــهىq ابــتـــداء
مـن 28 يــــونــــيــــو ســــنـــة q2012 مــــهـــام الــــسّــــيــــد نــــور الــــدين
خــمــلــيش صــبـارq بــصــفــته عــمـيــدا لــكــلـيــة اآلداب والــعــلـوم
اإلنسانية بجامعة سيدي بلعباسq بسبب إلغاء الهيكل.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـــــرســــــوم رئــــــاسي مــــــؤرخ في مـــــرســــــوم رئــــــاسي مــــــؤرخ في 22 ربــــــيـع األول عـــــام  ربــــــيـع األول عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 3 فـبـرايــر سـنـة  فـبـرايــر سـنـة q2013 يـتـضــمن إنـهــاء مـهـامq يـتـضــمن إنـهــاء مـهـام

بوزارة الصحة و السكان و إصالح اGستشفيات.بوزارة الصحة و السكان و إصالح اGستشفيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسي مــؤرخ في 22 ربــيع األول
عــــام 1434 اGــــوافق 3 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2013 تــــنــــهى مــــهــــام
السـيـديــن اآلتي اسـماهـمـــا بوزارة الـصـحـــة و الـسـكــان

و إصالح اGستشفيات:
qبصفته مديرا للموارد البشرية qعيسى فاسي -

- عبد الرحمان بوديبةq بصفته مفتشا.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 5  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 17 ينـاير سـنة  ينـاير سـنة q 2013 يـتضـم q يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
مــديــر لـلــدمــديــر لـلــدّراســات بـوزارة الــصراســات بـوزارة الــصّــنــاعـة واGــؤســسـاتــنــاعـة واGــؤســسـات

الصغيرة واGتوسطة وترقية االستثمار.الصغيرة واGتوسطة وترقية االستثمار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 17 ينـاير سـنة 2013 تـنهـى مهــام السّـيد
بـلقـاسم ربـيعيq بـصـفته مـديـرا للـدّراسـات بقـسم الـيقـظة
االسـتـراتيـجـيـة واGـعـلـومـة االقتـصـاديـة بـوزارة الـصّـنـاعة
qـتـوسـطـة وتـرقـيـة االسـتـثـمـارGـؤسـسـات الـصـغـيــرة واGوا

إلحالته على التّقـاعد.

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 5  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 17 ينـاير سـنة  ينـاير سـنة q 2013 يـتضـم q يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

قاض (محتسب) �جلس احملاسبة.قاض (محتسب) �جلس احملاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 17 ينـاير سـنة 2013 تـنهـى مهــام السّـيد
مـــحـــمـــد دروشq بــــصـــفـــته قــــاضـــيـــا (مـــحـــتـــســــبـــا) �ـــجـــلس

احملاسبةq إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 5  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xـن تــعــيــXيــتــضــمّـن تــعــيــ q يــتــضــم q 2013 ــوافق 17   يــنـــايــر ســـنــة  يــنـــايــر ســـنــةGــوافق اGا

مكلمكلّفX �همة �صالح الوزير األوفX �همة �صالح الوزير األوّل.ل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عــام 1434 اGــوافق 17 يـــنــايــر ســنــة 2013 يـــعــيّن الــسّــيــدان

اآلتي اسماهما مكلّفX �همة �صالح الوزير األوّل :
qحميد سعيدي -

- هشام رمضاني.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 5  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xـن تــعــيــXيــتــضــمّـن تــعــيــ q يــتــضــم q 2013 ــوافق 17   يــنـــايــر ســـنــة  يــنـــايــر ســـنــةGــوافق اGا
مـفــتش �ـفــتـشــيـة مــصـالح اGــيـزانــيـة في اGــديـريـةمـفــتش �ـفــتـشــيـة مــصـالح اGــيـزانــيـة في اGــديـريـة

العامة للميزانية بوزارة اGاليالعامة للميزانية بوزارة اGاليّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عــام 1434 اGــوافــق 17 يــنـــايــــر ســـنــة 2013 يــعـــيّن الـــسّــيــد
عـبــد النـاصر إمسـعدq مفـتشا �فـتشيـة مصالح اGـيزانية

في اGديرية العامة للميزانية بوزارة اGاليّة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 5  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xـن تــعــيــXيــتــضــمّـن تــعــيــ q يــتــضــم q 2013 ــوافق 17   يــنـــايــر ســـنــة  يــنـــايــر ســـنــةGــوافق اGا

.Xمديرين للمجاهدين في واليت.Xمديرين للمجاهدين في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عــام 1434 اGــوافق 17 يـــنــايــر ســنــة 2013 يـــعــيّن الــسّــيــدان
Xاآلتي اســـمـــاهـــمـــا مـــديــريـن لـــلـــمــجـــاهـــديـن في الـــواليـــتــ

: Xاآلتيتـ
qفي والية تلمسان qجمعي بومعراف -
- الطيب زيتونيq في والية معسكر.



25 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3608
6  فبراير سنة   فبراير سنة 2013 م

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 5  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xـن تــعــيــXيــتــضــمّـن تــعــيــ q يــتــضــم q 2013 ــوافق 17   يــنـــايــر ســـنــة  يــنـــايــر ســـنــةGــوافق اGا

نائب مدير بوزارة الثقافة.نائب مدير بوزارة الثقافة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عــام 1434 اGــوافــق 17 يــنـــايــــر ســـنــة 2013 يــعـــيّن الـــسّــيــد
عـبــد اGليك بلـخيرq نائب مـدير للدّراسات االسـتشرافية

والتطوير بوزارة الثقافة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 5  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xـن تــعــيــXيــتــضــمّـن تــعــيــ q يــتــضــم q 2013 ــوافق 17   يــنـــايــر ســـنــة  يــنـــايــر ســـنــةGــوافق اGا
مـــديـــر الـــديـــوان الـــوطـــني لـــلـــحـــظـــيـــرة الـــثـــقـــافـــيـــةمـــديـــر الـــديـــوان الـــوطـــني لـــلـــحـــظـــيـــرة الـــثـــقـــافـــيـــة

لألطلس الصحراوي باألغواط.لألطلس الصحراوي باألغواط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عــام 1434 اGــوافــق 17 يــنـــايــــر ســـنــة 2013 يــعـــيّن الـــسّــيــد
فريد شنتيرq مـديرا للديوان الوطني للحظيرة الثقافية

لألطلس الصحراوي باألغواط.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 5  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xـن تــعــيــXيــتــضــمّـن تــعــيــ q يــتــضــم q 2013 ــوافق 17   يــنـــايــر ســـنــة  يــنـــايــر ســـنــةGــوافق اGا
مـديـــر اGـدرســة الـعــلـيــا لـلــفـنــون اجلـمــيـلــة "أحـمــدمـديـــر اGـدرســة الـعــلـيــا لـلــفـنــون اجلـمــيـلــة "أحـمــد

ورابح عسلة".ورابح عسلة".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عــام 1434 اGــوافــق 17 يــنـــايــــر ســـنــة 2013 يــعـــيّن الـــسّــيــد
كــمـال شــاعـوq مــديـرا لــلـمــدرسـة الــعـلــيـا لــلـفــنـون اجلــمـيــلـة

"أحمد ورابح عسلة".
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 5  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xـن تــعــيــXيــتــضــمّـن تــعــيــ q يــتــضــم q 2013 ــوافق 17   يــنـــايــر ســـنــة  يــنـــايــر ســـنــةGــوافق اGا
مدير دراسات في اGديـرية العامة لـلبحث العلميمدير دراسات في اGديـرية العامة لـلبحث العلمي
والـتــطـويـر الـتـكـنـولـوجي بــوزارة الـتـعـلـيم الـعـاليوالـتــطـويـر الـتـكـنـولـوجي بــوزارة الـتـعـلـيم الـعـالي

والبحث العلمي.والبحث العلمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عــام 1434 اGــوافــق 17 يــنـــايــــر ســـنــة 2013 يــعـــيّن الـــسّــيــد
عـبــد القادر تـوزيq مديرا للـدّراسات في اGديريـة العامة
للـبحث الـعلـمي والتـطويـر التـكنـولوجي بـوزارة التعـليم

العالي والبحث العلمي.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـراسيـم رئـاسـيمـراسيـم رئـاسـيّة مـؤرة مـؤرّخـة في خـة في 12  صـفـر عام   صـفـر عام 1434 اGـوافق اGـوافق
26   ديـسـمـبـر سـنـة  ديـسـمـبـر سـنـة q 2012 تـتـضـم q تـتـضـمّن تـعـيـX مـديـرين تـعـيـX مـديـري

جامعات.جامعات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 12 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافــق 26 ديـسـمـبـر سـنة 2012 يـعـيّن الـسّـيد رابح

شريطq مديرا جلامعة اجلزائر 3.

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 12 صـــفـــر عـــام
1434 اGوافــق 26 ديسـمبر سنة 2012 يعيّن الـسّيد مـحمد

الطاهر عبادليةq مديرا جلامعة البليدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 12 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافــق 26 ديـسـمبـر سـنة 2012 يـعيّـن السّـيد أحـمد

زغدارq مديرا جلامعة اGدية.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــراســيـم رئـــاســـيمـــراســيـم رئـــاســـيّــة مـــؤرــة مـــؤرّخـــة في خـــة في 5  ربـــيع األو  ربـــيع األوّل عــام ل عــام 1434
Xن تــعـــيــXتـــتــضـــمّن تــعـــيــ qتـــتــضـــم q2013 17   يـــنـــايـــر ســـنـــة  يـــنـــايـــر ســـنـــة اGــوافق اGــوافق 

نونوّاب مديرين بجامعات.اب مديرين بجامعات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عــام 1434 اGــوافــق 17 يــنـــايــــر ســـنــة 2013 يــعـــيّن الـــسّــيــد
عـلي عبد اللـهq نــائب مديـر مكـلّفـا بالتكـوين العـالي في
الطـورين األوّل والثـاني والتـكوين اGـتواصل والـشهادات
وكــذا التكــوين العــالي في التدرج بجامعــة اجلـزائر 3.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عــام 1434 اGــوافــق 17 يــنـــايــــر ســـنــة 2013 يــعـــيّن الـــسّــيــد
صــالح حـــنــيــنـيq نــائب مـــديــر مـــكــلّــفـــا بــالــتـــكــوين الـــعــالي

والتكوين اGتواصل والشهادات بجامعة اGدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عــام 1434 اGــوافــق 17 يــنـــايــــر ســـنــة 2013 يــعـــيّن الـــسّــيــد
مـــحـــمـــد بن ســـلـــيـــمـــانq نــائـب مـــديـــر مــكـــلّـــفـــا بـــالـــتـــنـــمـــيــة

واالستشراف والتوجيه بجامعة معسكر.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـومـــان رئـــاســـيمــــرســـومـــان رئـــاســـيّـــان مـــؤرـــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 5  ربـــيع األو  ربـــيع األوّل عـــامل عـــام
يــتـــضــمّـــنــانـــنــان  qيــتـــضــم q2013 ــوافق 17   يــنـــايــر ســـنــة  يــنـــايــر ســـنــةGــوافق  اG1434 ا

.Xبجامعت Xعميدي كليت.Xبجامعت Xعميدي كليت Xتعي Xتعي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عــام 1434 اGــوافــق 17 يــنـــايــــر ســـنــة 2013 يــعـــيّن الـــسّــيــد
مــــحـــنـــد مــــحـــــرازيq عـــمـــــيـــدا لـــكــــلـــــيـــة اآلداب والــــلـــغـــــات

بجامعــة بجـايـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عــام 1434 اGــوافــق 17 يــنـــايــــر ســـنــة 2013 يــعـــيّن الـــسّــيــد
فـوزي تشـيكـوq عمـيـدا لكـليـة العـلـوم االقتـصاديـة والعـلوم

التجارية وعلوم التسيير بجامعة معسكر.
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6  فبراير سنة   فبراير سنة 2013 م

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 5  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xـن تــعــيــXيــتــضــمّـن تــعــيــ q يــتــضــم q 2013 ــوافق 17   يــنـــايــر ســـنــة  يــنـــايــر ســـنــةGــوافق اGا
مــديــر اGـــدرســة الــوطـــنــيــة الـــعــلــيـــا لــعــلـــوم الــبــحــرمــديــر اGـــدرســة الــوطـــنــيــة الـــعــلــيـــا لــعــلـــوم الــبــحــر

وتهيئة الساحل.وتهيئة الساحل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بــــــــمـــــــوجـــب مــــــــرســـــــوم رئــــــــاســـيّ مـــــــؤرّخ فــــي 5
ربـــــيــع األوّل عــــــام 1434 اGــــوافـــــق 17 يـــنـــايــــــــر ســـنـــــة
2013 يـــــــعـــــيّن الــــسّـــــيــــــد جــــمــــــال الـــــــدين زواخq مــــديــــــرا

لـــلــمــدرســــة الـــوطــنــيـــــة الــعــلــيـــا لــعــلـــوم الــبــحــر وتـــهــيــئــة
الساحل.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 5  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xـن تــعــيــXيــتــضــمّـن تــعــيــ q يــتــضــم q 2013 ــوافق 17   يــنـــايــر ســـنــة  يــنـــايــر ســـنــةGــوافق اGا
مـديــر اGــدرسـة الــتـحــضــيـريــة في عــلـوم الــطــبـيــعـةمـديــر اGــدرسـة الــتـحــضــيـريــة في عــلـوم الــطــبـيــعـة

واحلياة.واحلياة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عــام 1434 اGــوافــق 17 يــنـــايــــر ســـنــة 2013 يــعـــيّن الـــسّــيــد

باديس بن ددوشq مديرا للـمدرسة التحضيرية في علوم
الطبيعة واحلياة.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســــــوم رئــــــاسي مــــــؤرخ في مـــــرســــــوم رئــــــاسي مــــــؤرخ في 22 ربــــــيـع األول عـــــام  ربــــــيـع األول عـــــام 1434
اGوافق اGوافق 3 فبـراير سنة  فبـراير سنة q2013 يتضـمن تعيX مديرةq يتضـمن تعيX مديرة
اGـوارد الـبـشـــريـة بـوزارة الـصـحـــــــة و الـسـكـــــــاناGـوارد الـبـشـــريـة بـوزارة الـصـحـــــــة و الـسـكـــــــان

و إصالح اGستشفيات.و إصالح اGستشفيات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسي مــؤرخ في 22 ربــيع األول
عــام 1434 اGــوافق 3 فــبـــرايـــر ســـنــة 2013 تـــعـــX الــســيــدة
ناديـة بوسباحq مـديرة للـموارد البـشرية بـوزارة الصحة

و السكان و إصالح اGستشفيات.

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة األشغال العموميةوزارة األشغال العمومية

قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرقــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرّخ في خ في 20  جــمــادى األولى عـام  جــمــادى األولى عـام
1433 اGـوافــق  اGـوافــق 12  أبـريل سـنة   أبـريل سـنة q2012 يـعـدq يـعـدّل ويـتـمل ويـتـمّم

القرار الـوزاري اGشـترك اGؤرالقرار الـوزاري اGشـترك اGؤرّخ في خ في 5  ذي الـقعدة  ذي الـقعدة
الــذي 1424 اGــــوافق  اGــــوافق 29 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة  ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2003 الــذي  عــام عــام 
يحديحدّد قـائمـة إيرادات ونـفقـات حسـاب التـخصيصد قـائمـة إيرادات ونـفقـات حسـاب التـخصيص
اخلــــاص رقم اخلــــاص رقم 100-302 الـــــذي عــــنــــوانه "الــــصــــنــــدوق الـــــذي عــــنــــوانه "الــــصــــنــــدوق

الوطني للطرق والطرق السريعة".الوطني للطرق والطرق السريعة".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qاليّةGإنّ وزير ا
qووزير األشغال العمومية

- �ـقـتـضى الـقـانـون رقم 84-17 اGـؤرّخ في 8 شـوّال
Xـتـعـلّق بـقـوانـGـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واGعـام 1404 ا

qتمّمGعدّل واGا qاليّةGا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 90-21  اGــــؤرّخ في 24
مــحــرّم عــام 1411 اGــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واGــتــعــلّق

qتمّمGعدّل واGا qباحملاسبة العمومية
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 99-11  اGــــؤرّخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اGـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واGــتـضـمّن قــانـون اGــالـيّـة لــسـنـة q2000 ال سـيّــمـا اGـادّة 89

qمنه

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اGـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اGــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2010 وا

- و�ــــقـــتـــضى اGـــرســـوم الــــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 117-2000
اGـؤرّخ في 25 صـفـر عام 1421 اGـوافق 29 مايـو سـنة 2000
الـذي يـحـدّد كـيـفـيـات تـسـيـيـر حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص
رقـم 100-302 الـــــــذي عـــــــنــــــــوانه "الــــــــصـــــــنـــــــدوق الـــــــوطــــــــني

qتمّمGعدّل واGا q"للطرقات

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اGشـترك اGؤرّخ في 5
ذي القـعـدة عام 1424 اGوافق 29 ديـسـمبـر سـنة 2003 الذي
يحـدّد قائمـة إيرادات ونفـقات حسـاب التخـصيص اخلاص
رقم 100-302 الـذي عــنـوانه "الــصـنــدوق الـوطــني لــلـطـرق

والطرق السريعة".

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اGاداGادّة األولى : ة األولى : تعدّل وتتمّم أحكام اGادّة 3 من القرار
الــــوزاري اGـــشــــتــــرك اGـــؤرّخ في 5 ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1424
اGـوافـق 29 ديـســمــبـر ســنـة 2003 واGــذكــور أعالهq وحتـرّر

كما يأتي :
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"اGـادّة 3 : حتـدّد نــفـقـات الــصـنـدوق الـوطــني لـلـطـرق
والطرق السريعةq كما يأتي :

1 - اGــســـاهـــمـــات بـــعــنـــوان صـــيـــانـــة شــبـــكـــة الـــطــرق
الوطنية واحلفاظ عليها وال سيّما :

q.................. (بدون تغيير) .................. -

- أشــــغـــــــال تــــقــــويــــــــة وإعــــــــادة تــــأهـــــــيـل شــــبــــكـــــــة
qالطــرق الـوطنـية

- أشــغـــال صــيـــانــة وإصـالح وتــدعـــيم شــبـــكــة الـــطــرق
qالوطنية

q.................. (بدون تغيير) .................. -
q.................. (بدون تغيير) .................. -

- مــعــاجلـة نــقــاط االنـزالق واالنــهــيــارات عـلى شــبــكـة
الـــطــــــرق الــــوطــــنـــــيـــة �ــــــا فـــيـــهـــــا إجنـــــــاز انـــحــــرافـــات

الطــرق احملــددة.

2 - الــتـمــويل الــكــلي Gــشــاريع تـهــيــئــة الــطـرق داخل
الـتـجـمـعـات الـسكـنـيـة الـكـبـرى وحـولـهـا �ـا فـيـهـا دراسات

إجنازها وال سيّما :
q.................. (بدون تغيير) .................. -
q.................. (بدون تغيير) .................. -

- إجناز اGنشآت الفنية".

اGـاداGـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 20 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1433
اGوافق 12 أبريل سنة 2012.

- و�ــــقــــتــــضى اGـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39
اGــــؤرخ في 3 رجـب عـــام  1410 اGــــوافق 30 يــــنــــايــــر ســــنــــة
 1990 واGــــتــــعــــلق بــــرقــــابــــة اجلــــودة وقــــمع الــــغـشq اGــــعـــدل

qتممGوا
- و�ـــقـــتــــضى اGــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 02 - 453
اGـؤرخ في 17 شـوال عـام  1423 اGـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة

q2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ـــقـــتــــضى اGــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 05 - 465
اGؤرخ في 4 ذي القعدة عام  1426 اGوافق 6 ديسمبر سنة

qطابقةGتعلق بتقييم اG2005 وا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اGـادة األولى :اGـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 19 من اGـرسوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39 اGــــؤرخ في 3 رجـب عـــام 1410
اGـوافق 30 يــنـايــر ســنــة  q1990 اGــعــدّل واGــتــمّم واGــذكـور
أعالهq يهدف هذا الـقرار إلى جعل منهج حتديد نسبة اGاء

في احلبوب ومنتوجات احلبوب إجباريا.

اGــادةاGــادة 2 :  : مـن أجل حتـــديـــد نـــســـبـــة اGـــاء في احلـــبـــوب
ومـنـتــوجـات احلــبـوبq فـإن مــخـابـر مــراقـبــة اجلـودة وقـمع
الــغش وتــلك اGــعــتــمـدة لــهــذا الــغـرض مــلــزمــة بـاســتــعــمـال

اGنهج اGبX في اGلحق اGرفق بهذا القرار.
يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اGنـهج من طـرف اخملـبـر عـند

األمر بإجراء خبرة.

اGـادة اGـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بـاجلـزائـر في 13 ربـيع األول عـام 1433 اGـوافق
6 فبراير سنة 2012.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اGـلحـقاGـلحـق
منهج حتديد نسبة اGاء في احلبوب ومنتوجات احلبوبمنهج حتديد نسبة اGاء في احلبوب ومنتوجات احلبوب
(منهج سهل التطبيق سواء بالطحن أو بدونه وبدون(منهج سهل التطبيق سواء بالطحن أو بدونه وبدون

تكييف)تكييف)
1. التعريف. التعريف

نــسـبـة اGــاء هي فـقــد الـكـتــلـةq يــعـبـر عــنـهــا بـالـنــسـبـة
اGئوية الذي يـتعرض له اGنتوج في الـشروط اGبينة في

هذا اGنهج.
2. اGبدأ. اGبدأ

130 Xــنـتــوج في درجـة حـرارة تــتـراوح بـGيـجـفف ا
و133°مq فـي ضـــــغط جـــــوي عـــــاديq بـــــعـــــد ســـــحـق مـــــحـــــتـــــمل

للمنتوج.

وزير األشغال العموميةوزير األشغال العمومية
عمار غولعمار غول

وزير اGاليةوزير اGالية
كر¦ جوديكر¦ جودي

وزارة التجارةوزارة التجارة
قــــــــرار مــــــــؤرخ في قــــــــرار مــــــــؤرخ في 13 ربــــــــيـع األول عـــــــام  ربــــــــيـع األول عـــــــام 1433 اGــــــــوافق  اGــــــــوافق 6
فـبـرايـر سـنـة فـبـرايـر سـنـة q2012 يـجـعل مـنـهج حتـديـد نـسـبـة اGاءq يـجـعل مـنـهج حتـديـد نـسـبـة اGاء

في احلبوب ومنتوجات احلبوب إجباريا.في احلبوب ومنتوجات احلبوب إجباريا.
ــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التجارة
- �قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 10 - 149 اGؤرخ
في 14 جــمــادى الـثــانـيــة عـام  1431 اGـوافق 28 مـايــو ســنـة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2010 وا 
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3. التجهيزات. التجهيزات

3 . 1 ميزان حتليلي ميزان حتليلي

3 . 2 آلة سحق  آلة سحق موافقة  للمميزات اآلتية:

qمصنوعة من مادة غير ماصة للرطوبة -

- تـسـمح بـالـسـحق الـسـريع واGـنـتـظمq بـدون إحداث
تـســخـX مــحـســوس لـلــمـنــتـوج وبـتــجـنـب مالمـســة الـهـواء

qاخلارجي ألقصى حد ¤كن

- �ـكن ضـبـطـهـا لـلـحـصـول عـلى جـزيـئـات ذات أبـعـاد
مالئمة.

3 . 3  كبـسـولـة مـعـدنـيةq   كبـسـولـة مـعـدنـيةq ال تتـأثـر بـشروط الـتـجـربة

q(كـبـسـولـة  زجــاجـيـة مـقــاومـة لـلـحـرارة qأو إن لم تـتــوفـر)
مـزودة بـغـطـاء كـتـيـم �ـا فـيه الـكـفـايــة وذو مـسـاحـة مـفـيـدة
لالستـعـمـال للـحـصـول علـى انتـشـار مـنتـظم وبـدون تـكتل
الـعـيـنة اGـأخـوذة لـلتـجـربة (مـثال الـقـطر 50 مـلم واالرتـفاع

30 ملم).

Xذو تـسـخ qجــهـاز جتــفـيف مــتـســاوي احلـرارة  q3 . 4  جــهـاز جتــفـيف مــتـســاوي احلـرارة

كــهــربــائيq مــضــبــوط بــحــيث تــكــون درجــة حــرارة الــهـواء
واألطباق احلاملة لـلعيناتq بالقرب من العينات اGأخوذة

للتجربة تتراوح بX 130 و133°م في نظام عادي.

يــجب أن يــكــون جــهــاز الـتــجــفــيف ذا قــدرة حــراريـة
بـحـيث عــنـدمـا يـكـون مـضـبـوطــا مـسـبـقـا في درجـة حـرارة
131°م �كــن أن يبلــغ من جديد هذه الدرجة في أقــل من

45 دقيقة (من اGستحسن أقــل من 30 دقيقــة) بعــد وضع

أكـبـر عـدد من العـيـنـات اGأخـوذة لـلتـجـربـةq �كن أن جتف
في آن واحد.

يجب أن حتدد فعالية التهوية بواسطة دقيق القمح
qالــصـــلب الــذي تــكـــون األبــعــاد الــقــصـــوى جلــزيــئــاته 1 مــلم
كـمــادة لـلـتـجــربـة. ويـجب أن تـكــون الـتـهـويـة بــحـيثq بـعـد
إدخـال أقــصى عـدد من الـعــيـنـات اGـأخــوذة لـلـتــجـربـة الـتي
�ــكن جلــهــاز الــتــجــفــيف أن يــسـتــوعــبــهــا والــتـجــفــيف في
درجـة حـرارة تـتـراوح بـX 130 و133°مq ال تـظـهـر الـنـتـائج
بـعد مراحل تـسخX نفس الـعينـات اGأخوذة Gدة 2 ساq ثم
Gدة 1 سا إضـافيـةq فيمـا بينـها فـارق أكبر من 0,15 غ من

اGاء لـ 100 غ من العينة.

3 . 5  تـرمــومـتــر من الـزئـبق   تـرمــومـتــر من الـزئـبق Gـراقـبــة درجـة احلـرارة

داخل جهاز التجفيف.

3 . 6  جــهـاز نـازع لـلـرطــوبـة ذو صـفـيـحــة مـعـدنـيـة أو  جــهـاز نـازع لـلـرطــوبـة ذو صـفـيـحــة مـعـدنـيـة أو

من خزف غليظ مثقوب من خزف غليظ مثقوب يحتوي على عامل مجفف فعال.

3 . 7  ملقط معدني  ملقط معدني

4 . طريقة العمل . طريقة العمل

4 . 1  عدد التحديدات  عدد التحديدات

يجرى حتديدان على نفس عينة اخملبر.

4 . 2  حتضير الكبسوالت  حتضير الكبسوالت

قــــبل االســــتــــعــــمــــالq يــــجب أن تــــكــــون الــــكــــبــــســـوالت
العارية مع أغطيتها بحيث :

- جتـــفف في جـــهـــاز الــتـــجـــفـــيف Gــدة 15 دقـــيـــقــة في
q130°م

- تـبـرد في جهـاز نـازع الـرطوبـة حـتى درجـة حرارة
اخملبر (بX 30 و45 دقيقة).

4 . 3 حتضير العينة اGأخوذة للتجربة حتضير العينة اGأخوذة للتجربة

4 . 3 . 1 منتوجات ال تستلزم السحقمنتوجات ال تستلزم السحق

ال تـسـتلـزم الـسحـق قبل الـتـحديـدq اGـنتـوجـات التي
qال حتـــتـــوي عـــلى جـــزيـــئـــات ذات أبـــعــاد أكـــبـــر من 1,7 مــلم
والـتي مـنـهـا أقل من 10 % (ك/ك) أكـبر من 1 مـلم وأكـثر

من 50 % (ك/ك) أصغر من 0,5 ±.

4 . 3 . 2 منتوجات تستلزم السحقمنتوجات تستلزم السحق

يـجب أن تسحق اGـنتوجـات التي ال تطـابق ¤يزات
قياس احلبيبات اGذكور في (4 . 3 . 1).

لهذاq جترى العملية كاآلتي :

- يـضـبط جـهـاز الـسـحق (3 . 2) حـتى �ـكـن احلـصول
عـلى ¤ـيـزات قـيـاس احلـبـيـبـات اGـرغـوب فـيـهـا ثم تـسـحق
كمية قليلة من العينة للمخبر وال تؤخذ بعX االعتبار.

- تسحقq فـيما بـعدq كـمية من الـعيـنة بسـرعة حتى
يـتم احلـصول عـلى عـينـة مأخـوذة لـلتـجربـة تـقدر بـحـوالي

5 غ.

4 . 4 العينة اGأخوذة للتجربة العينة اGأخوذة للتجربة

4 . 4 . 1 منتوجات ال تستلزم السحقمنتوجات ال تستلزم السحق

 تـــوزن بــســـرعـــةq بــتـــقــريب 1 مــلـغq كــمــيـــة من اGــادة
اGـــقـــدرة بــــحـــوالي 5 غ في الـــكــــبـــســـولـــة q(3 . 3) مـع طـــرح

وزنهاq �ا فيها الغطاء بتقريب 1 ملغ.

4 . 4 . 2 منتوجات تستلزم السحق منتوجات تستلزم السحق

يــــفــــرغ كـــلــــيــــاq نــــاجت الــــســــحق اGــــتــــحــــصل عــــلــــيه في
q(1 . 4 . 4) في Xالكـبـسـولة (مـع طرح وزنـهـا) كمـا هـو مـب

يغلق الغطاء بسرعة ويوزن بتقريب 1 ملغ.



مالحظات :مالحظات :
- قــــبل إجــــراء االقــــتــــطــــاع عــــلـى عــــيــــنــــة اخملــــبــــرq من

الضروري أن جتانس جيدا.
- يـجب أن تـسـتـعـمل الـكـبـســـوالت بـواسطــة مـلـقـط

(3 . 7) وليس باألصابع.
4 .  . 5 التجفيف التجفيف

توضع الكبسولة العارية والتي حتتوي على العينة
اGأخوذة لـلتـجربة مع غـطائـها في جهـاز التـجفيف (3 . 4)
وتـــتـــرك Gــدة 2 ســا (90 دقـــيــقـــة في حــالـــة الــطـــحــX) وهــو
الوقت الـذي يحـسب ابتداء مـن اللحـظة الـتي تصبحq من
130 Xدرجـة حــرارة جـهـاز الـتــجـفـيف مــتـراوحـة بـ qجــديـد

و133°م.
عــنـــد انــتــهــاء وقـت الــتــجـــفــيفq تـــخــرج الــكـــبــســولــة
بـــســـرعــة مـن جــهـــاز الـــتــجـــفـــيف وتـــوضع في جـــهـــاز نــازع
لـــلـــرطـــوبـــة (3 . 6) أين تـــمـــكـث حـــتى تــــصل درجـــة حـــرارة
اخملـــبــر (غـــالـــبـــا بــX 30 و45 دقـــيــــقـــة). تـــوزن فــــيـــمــــا بـــعـــد

بتقريب 1 ملغ.
مالحظاتمالحظات

- يــجب أال تــدخل مـواد رطــبــة في جـهــاز الــتـجــفـيف
الذي يـحـتوي عـلى الـعـينـات اGـأخـوذة للـتـجـربة في نـهـاية

التجفيفq هذا يؤدي إلى إضافة اGاء لها جزئيا.
- في حـــالــة الـــتــجـــارب اGــتـــتــالـــيــةq يـــجب أال تــوضع
الـــكـــبـــســـوالت مـــتـــراكـــبـــة فـــوق بـــعـــضـــهـــا في جـــهـــاز نـــازع

للرطوبة.

5. التعبير عن النتائج. التعبير عن النتائج
5 .  . 1 طريقة احلساب والصيغ طريقة احلساب والصيغ

نـسـبـة اGــاء اGـعـبـر عـنـهــا بـالـنـسـبـة اGـئــويـة الـكـتـلـيـة
للمنتوج تستنتج بالصيغة اآلتية :

ك1 - ك2
100 x ـــــــــــــــــ

ك1 - ك0
بحيث :

qللكبسولة مع غطائها qبالغرامات qك0 هي الكتلة
ك1 هي الــكــتــلـةq بــالــغـرامــاتq لــلــكـبــســولـة والــغــطـاء

والعينة اGأخوذة للتجربة بعد التجفيف.
ك2 هي الــكــتــلـةq بــالــغـرامــاتq لــلــكـبــســولـة والــغــطـاء

والعينة اGأخوذة للتجربة بعد التجفيف.

5 .  . 2 النتيجة النتيجة
يؤخذ كـنتيـجة اGعدل اجلـبري للقـيم اGتحصل عـليها
من التحديدين إذا كانت شروط التكرارية (5 . 3) تسمح
بــذلـك. في احلـــالـــة اGــعـــاكـــســـةq تــعـــاد الـــتـــحــديـــدات. تـــعــدل

النتيجة بتقريب 0,05 %.

5 .  . 3 التكرارية التكرارية
يـجــب أال يــتـجــــاوز الـفـرق بـX نــتـائج الـتـحـديـدين
q(1 . 4) اGنجزين بـالتوالي أو بسرعة الواحد تلوى اآلخر
مـن طــــــرف نـــــــــفس احملـــــــــللq 0,15 غ مــن اGــــــــاء لـ 100 غ

من العينة.
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