
العدد العدد 43

السالسّنة الواحدة واخلمسوننة الواحدة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب 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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 15 رمضان عام  رمضان عام 1435 هـهـ

اIوافق اIوافق 13 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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



15 رمضان عام  رمضان عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 243
13 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م

فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

مــرســوم رئــاسي رقم 14-198 مـؤرخ في 10 رمــضــان عــام 1435  اIـوافق 8 يــولــيــو ســنـة r2014 يـتــضــمن حتــويـل اعــتــمــاد إلى
ميزانية تسيير مصالح الوزير األول.............................................................................................................

مــرســوم رئــاسي رقم  14-199 مـؤرخ في 10 رمـضــان عـام 1435  اIـوافق 8 يــولــيــو ســنـة r2014 يـتــضــمن حتــويـل اعــتــمــاد إلى
ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة...........................................................................................

مرسوم تـنفيذي رقم 14-197 مؤرّخ في 9 رمضـان عام 1435  اIوافق 7 يولـيو سنة r2014 يتـضمن نـقل اعـتـمـاد في ميـزانية
تسيير وزارة الداخلية واجلماعات احمللية........................................................................................................

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 14-200 مـــؤرخ في 11 رمــضــان عــام 1435 اIـــوافق 9 يــولــيــو ســنــة r2014 يــتــضــمـن الــتــصــريح بــاIــنــفــعـــة
العمومية لعملية إجناز اخلط اجلديـد للسكـة احلديديـة الرابط بX بوغزول / اجللفـة................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 3 رمـضـان عـام 1435 اIـوافق  أوّل  يـولـيـو سـنـة r2014 يـتـضمّـن إنـهـاء مهـام مـكـلّف بـالـتـفـتـيش في
اIفتشية اجلهوية للمفتشية العامة للمالية بتيزي وزو...................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 رمـضــان عـام 1435 اIــوافق  أوّل يـولــيـو ســنـة r2014 يــتـضــمّن إنـهــاء مـهــام رئـيس مــجـلس إدارة
الوكالة الوطنية للجيولوجيا واIراقبـة اIنجمية...........................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 3 رمضـان عام 1435 اIـوافق  أوّل   يولـيو سـنة r2014 يتـضمّن إنـهاء مـهام مـحافـظX لـلغـابات في
الواليات...................................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 رمضـان عام 1435 اIوافق  أوّل   يولـيو سنة r2014 يتـضمّن إنهـاء مهام بوزارة الـتعلــيم العالي
والبحث العلمي........................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 اIوافق  أوّل   يوليو سنة r2014 يتضمّن إنهاء مهام بجامعـة جيجـل............

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 3 رمــضــان عــام 1435 اIـوافـق  أوّل يـولــيــو ســنـة r2014 يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـام مــكــلّف بــالــدّراسـات
والتلخيص بوزارة الثقافة.........................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 3 رمضـان عام 1435 اIـوافق  أوّل يولـيو سـنة r2014 يتـضـمّن إنهـاء مهـام مـدير اIـســرح الـــوطني
اجلــزائـري "محي الديـــن بــاش طـرزي"........................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 اIوافق  أوّل يوليو سنة r2014 يتضمّن التّعيX بجامعـة البويرة................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 اIوافق  أوّل يوليو سنة r2014 يتضمّن التّعيX بجامعـة جيجـل.................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 اIوافق  أوّل يوليو سنة r2014 يتضمّن التّعيX بجامعـة سطـيف 2.............

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 اIوافق  أوّل يوليو سنة r2014 يتضمّن التّعيX بجامعـة قـاIـة...................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 اIوافق  أوّل يوليو سنة r2014 يتضمّن التّعيX بجامعـة قسنطينـة 1..........

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 اIوافق  أوّل يوليو سنة r2014 يتضمّن التّعيX بجامعـة قسنطينـة 2..........

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 اIوافق  أوّل يوليو سنة r2014 يتضمّن التّعيX بجامعـة قسنطينـة 3..........

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 اIوافق  أوّل يوليو سنة r2014 يتضمّن التّعيX بجامعـة برج بوعريريج......
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء

وزارة ا=اليةوزارة ا=الية

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 25 شــعـبــان عـام 1434 اIـوافق 4  يـولــيـو ســنـة r2013 يـحــدّد عـدد اIــنـاصب الــعـلـيــا لـلــعـمـال
اIهنيX وسائقي السيارات واحلجاب بعنوان اIصالح اخلارجية للخزينة...........................................................
قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 19 رمضـان عام 1434 اIوافق 28 يـولـيو سـنة r2013 يـعـدّل القـرار الـوزاري اIشـتـرك اIؤرخ
في 5 شـوال عام 1433 اIـوافق 23 غـشـت سـنة 2012 الـذي يــحـدد تـعـداد مـنـاصب الــشـغل وتـصـنـيـفــهـا ومـدة الـعـقـد اخلـاص
باألعوان العاملX في نشاطات احلفظ أوالصيانة أواخلدمات بعنوان الديوان اIركزي لقمع الفساد..........................

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية

قــرار وزاري مـشـتـرك مــؤرخ فـي 13 مـحـرم عـام 1435 اIوافـق 17 نوفمـبر سـنـة r2013 يحدد كـيفــيات تـنظـيم الـتكـوين
الـمـتـخـصص للترقية إلى رتبتي أستاذ اIدرسة االبتدائية وأستاذ التعليم اIتوسط و مدته و محتوى برامجه.......

Dوزارة التكوين والتعليم ا=هنيDوزارة التكوين والتعليم ا=هني

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1434 اIوافق 22 مايو سنة r2013 يحدد تصنيف اIعهد الوطني اIتخصص في
التكوين اIهني وشروط االلتحاق باIناصب العليا التابعة له............................................................................

وزارة العالقات مع البر=انوزارة العالقات مع البر=ان

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 اIوافق 4 مايـو سنة r2014 يعـدل القـرار الوزاري اIـشتـرك اIؤرخ في 11
ربــيع األول عـام 1430 اIـوافق  8 مـارس سـنـة 2009 الـذي يــحـدد تـعـداد مـنـاصب الــشـغل وتـصـنـيـفــهـا ومـدة الـعـقـد اخلـاص
باألعوان العاملX في نشاطات احلفظ أوالصيانة أواخلدمات بعنوان وزارة العالقات مع البرIان............................
قــرار مؤرخ في 16 ربيع الـثاني عام 1434 الــموافق 27  فــبــرايـر سـنة r2013 يـعـدل القــرار اIـؤرخ فـي 29 جــمادى الــثانــية
عام 1432 اIـوافق أول يـونيو سنة 2011 واIـتضمن جتديد تشكيلـة اللجنة اIتساويـة األعضاء اخملتصة بأسالك موظفي
وزارة العالقات مع البرIان..........................................................................................................................

قـــرار مـــؤرخ في 16 ربــيع الـــثـانـي عـام 1434 اIـوافق 27  فــبـــرايــر ســنـة r 2013 يــعــدل الـــقـــرار اIــــؤرخ في 11 رمــضــان عـــام 1432
اIوافق 11 غشت سنة 2011  واIتضمن جتديد تشكيلة جلنة الطعن اخملتصة بأسالك موظفي وزارة العالقات مع البرIان.....
قـرار مؤرّخ في 21 رجب عـام 1435 اIوافق 21  مايو سنـة r2014  يتضمّن تفويض اإلمضاء إلى مدير اإلدارة العامة...........
قراران مؤرّخان في 21 رجب عـام 1435 اIوافق 21  مايو سنة r2014  يتضمّنان تفـويض اإلمضـاء إلى نائبي مدير............

وزارة السياحة والصناعة التقليديةوزارة السياحة والصناعة التقليدية

قرار مؤرخ في 11 ربيع الـثاني عـام 1434 اIوافق 21 فبـراير سنة r2013 يعـدل القرار اIؤرخ في 15 ربيع الـثاني عـام 1433
اIوافق 8 مارس سنة 2012 واIتضمن تعيX أعضاء اللجنة اخملتصة بدراسة مخططات اIشاريع الفندقية...............
قــرار مـؤرخ في 11 ربــيع الـثــاني عــام 1434 اIـوافق 21 فـبــرايـر ســنـة r2013 يـعــدل الـقــرار اIـؤرخ في 26 جـمــادى األولى عــام
1433 اIوافق 18 أبريل سنة 2012 واIتضمن تعيX أعضاء اللجنة التقنية للمياه احلموية......................................

قرار مؤرخ في 11 ربيع الـثاني عـام 1434 اIوافق 21 فبـراير سنة r2013 يعـدل القرار اIؤرخ في 22 صفر عـام 1432 اIوافق
27 يناير سنة 2011 واIتضمن تعيX أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة..................................

قـرار مؤرخ في 7 جـمـادى األولـى عام 1435 اIـوافق 9 مـارس سـنـة r2014 يـتـضـمن تـعـيـX أعـضـاء الـلجـنـة الـوطـنـيـة العـتـماد
وكاالت السياحة واألسفار............................................................................................................................

10

11

13

28

30

32

32

32

33

33

34

34

34



15 رمضان عام  رمضان عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 443
13 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرسـوممــرسـوم رئــاسي رقم  رئــاسي رقم 14-198 مــؤرخ في  مــؤرخ في 10 رمــضــان عـام رمــضــان عـام
1435    اIـوافق اIـوافق 8 يـولـيـو سـنـة  يـولـيـو سـنـة r2014 يـتـضـمن حتـويلr يـتـضـمن حتـويل

اعـتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير األول.اعـتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير األول.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية

rاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 8-77
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اIؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانIـوافق 7  يـولـيـو سـنـة 1984 واIعـام 1404 ا

r تمّمIعدّل واIا rاليةIا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واIتضمن

r2014 الية لسنةIقانون ا

- و�قـتـضى اIـرســوم الـرئاسـي اIؤرخ فـي 6 ربـيع
الثاني عام 1435 اIوافـق 6  فبراير سنة 2014 واIتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Iـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اIـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اIـالـيـة

r2014 لسنة

- و�ـــقـــتــــضـى اIــــرســـــوم الـــتــــنـــفــــيــــذي رقــم 34-14
اIـؤرخ فـي 6 ربيـع الـثـاني عـام 1435 اIـوافــق 6 فـبـرايـر
ســـنـــة 2014 واIــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصــة
لـلـوزيــر األول من مـيــزانـيـة الــتـسـيــيـــر �ــوجــب قـانـــون

r2014 اليــة لسنةIا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIـادة األولى :اIـادة األولى :  يلــغـــى مـن مـيـــزانـيـــة ســنـــة 2014
اعتـمــــاد قـــدره ملـيـار وخمـسـمـائة واثـنـان مـليـون ديـنار
(1.502.000.000 دج)  مـــقــــيّــــــد في مــــيـــزانـــيــــة الـــتـــكــــالـــيف
اIـــــشـــــتــــركـــــة وفـي الــــبـــــاب رقم  44-96 "احـــــتـــــيـــــاطي ألجل
إعــانــات لــتــنــفــيــذ تـبــعــات اخلــدمــة الــعــمــومــيــة (الــهــيــئـات

العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري)".

اIــادة اIــادة 2 : : يـــخــصـص Iــيـزانـيــة ســنـة 2014  اعــتــمــاد
قــــــدره  مــــلــــيــــار وخـــمــــســــمــــائــــة واثــــنـــان مــــلــــيــــون ديــــنـــار

(1.502.000.000 دج) يـــــقـــــيّــــــد فــي مــــيـــزانـــيــــة تــــســـيـــــيـــر
مـصـالح الوزيـر األول وفــي الـبـاب رقم 44-01 "مسـاهـمة

في إقامة الدولة للساحل".

اIـادة اIـادة 3 : : ينشر هــذا اIرسوم في اجلريدة الرّسميّـة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حـرّر بــاجلـزائـر في 10 رمــضـان عـام 1435  اIـوافق 8
يوليو سنة 2014.

 عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوممــرسـوم رئــاسي رقم  رئــاسي رقم 14-199 مــؤرخ في  مــؤرخ في 10 رمــضــان عـام رمــضــان عـام
1435    اIـوافق اIـوافق 8 يـولـيـو سـنـة  يـولـيـو سـنـة r2014 يـتـضـمن حتـويلr يـتـضـمن حتـويل

اعــــتــمـــاد إلـى مــيـــزانـــيـــة تــســـيـــيـــر وزارة الــتـــهـــيـــئــةاعــــتــمـــاد إلـى مــيـــزانـــيـــة تــســـيـــيـــر وزارة الــتـــهـــيـــئــة
العمرانية والبيئة.العمرانية والبيئة.

ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
rاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 8-77
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اIؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانIـوافق 7  يـولـيـو سـنـة 1984 واIعـام 1404 ا

r تمّمIعدّل واIا rاليةIا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واIتضمن

r2014 الية لسنةIقانون ا
- و�قـتـضى اIـرســوم الـرئاسـي اIؤرخ فـي 6 ربـيع
الثاني عام 1435 اIوافـق 6  فبراير سنة 2014 واIتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Iـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اIـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اIـالـيـة

r2014 لسنة
- و�قتـضى اIرسـوم التنفيـذي رقـم 14-47 اIؤرخ
فـي 6 ربـيـع الــثــاني عــام 1435 اIـوافــق 6 فــبـرايـــر ســنــة
2014 واIــتـضــمن تـوزيــع االعـتــمــادات اخملــصـصــة لـوزيـرة

الـتــهـيــئـة الــعـمــرانـيــة والـبــيـئــة من مـيــزانـيــة الـتــسـيــيـــر
r2014 اليــة لسنةIوجــب قانــون ا�



5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 43 15 رمضان عام  رمضان عام 1435 هـ هـ
13 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIـادة األولى :اIـادة األولى :  يلــغـــى مـن مـيـــزانـيـــة ســنـــة 2014
اعــتــمـــــاد قــــدره خــمــســة وســبــعــون مــلــيــونــا وســبــعــمــائـة
وثمانـية وستون ألف دينار (75.768.000 دج)  مقيّـــد في
مــيــزانــيــة الــتـــكــالــيف اIــشــتــركــة وفي الــبــاب رقم 91-37

"نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

اIــادة اIــادة 2 : : يـــخــصـص Iــيـزانـيــة ســنـة 2014  اعــتــمــاد
قــــدره خــمــسـة وســبــعــون مــلــيــونــا وسـبــعــمــائــة وثــمــانــيـة
وســــــتـــــون ألـف ديـــــنـــــار (75.768.000 دج)  يــــــقــــــــيّــــــــد فــي
مــيـزانـيــة تـسـيـــيــر وزارة الـتـهـيـئـة الـعــمـرانـيـة والـبـيـئـة
وفـــي الـــبـــــاب رقم 34-90 "اإلدارة اIــــركــــزيــــة - حــــظــــيـــرة

السيارات".

اIـــادة اIـــادة 3 : : يـــكـــلف وزيـــر اIــالـــيـــة ووزيـــرة الــتـــهـــيـــئــة
الــعــمـــرانــيــة والــبــيـــئــةr كلّ فــيــمـــا يــخــصّهr بــتـــنــفــيـــذ هــذا
اIــــــرســـــــــوم الــــــذي يــــــنــــــشـــــــر فـي اجلــــــريــــــدة الــــــرّســــــمــــــيّــــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حـرّر بــاجلـزائـر في 10 رمــضـان عـام 1435  اIـوافق 8
يوليو سنة 2014.

 عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 14-197 مـؤر مـؤرّخ في خ في 9 رمــضــان  رمــضــان عـامعـام
1435    اIــوافق اIــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة  يــولـــيــو ســـنــة r r2014 يـــتـــضــمـن نــقليـــتـــضــمـن نــقل

اعــــتـــمـــاد في مـــيـــزانــيـــة تـــســيـــيـــر وزارة الــداخـــلـــيــةاعــــتـــمـــاد في مـــيـــزانــيـــة تـــســيـــيـــر وزارة الــداخـــلـــيــة
واجلماعات احمللية.واجلماعات احمللية.

ـــــــــــــــــــــــــ  

rإنّ الوزير األول

rاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 3-85
rو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اIؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـIـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واIعـام 1404 ا

r تمّمIعدّل واIا rاليةIا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واIتضمن

r2014 الية لسنةIقانون ا

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اIــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اIـــؤرخ فـي 28 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1435 الــمــوافـق
28 أبـــريـل ســنــة 2014 والــمـــتــضـــمـن تــعـــيــيـن الــوزيـر

rاألول

- وبــمــقــتــضـى الــمــرســـوم الرئـاسي رقـم 154-14
اIــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- وبـــــمــــقــــتـــضــى الــمـــرســوم الـــتـــنـــفـــيــذي رقـم
14-35 اIـــــؤرخ في 6 ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1435 اIـــــوافق 6

فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2014 واIــــتــــضـــــمن تــــوزيـع االعــــتــــمــــادات
اخملــصــصـــة لــوزيــر الـــدولــةr وزيــر الـــداخــلــيـــة واجلــمــاعــات
احملــلــيــة من مــيـزانــيــة الــتــــســيـيــر �ــوجب قــانــون اIــالــيـة

r2014 لسنة

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIــادة األولى :اIــادة األولى :  يـلـــغــى مــن مــيـزانــيــــة ســـنــة 2014
اعـتــمـــاد قــــدره أربـعـة مالييـر وأربـعـة وتـسعـون مـلـيون
ديـنـار (4.094.000.000 دج) مــقـــيّــد في مــيـزانــيــة تـســيــيـر
وزارة الـداخــلــيــة والـجــمــاعــات احمللـيـة وفي الـباب رقم
37-15 "اIــــــصــــــالـح الالمــــــركــــــزيــــــة الــــــتـــــابــــــعــــــة لــــــلــــــدولـــــة -

االنتخابات".

اIــــــادة اIــــــادة 2 : :  يــــــخـــــــــصــص Iــــــيـــــزانــــــيــــــة ســـــــنــــــة 2014
اعــتــــمــــاد قـــدره أربــــعـــة مـاليـــيــــر وأربـــعـــة وتــــســـعــــون
مـلـيـون ديــنـار (4.094.000.000 دج)  يــقــيّــد فـي مـيـزانـيـة
تــســيـــيـــر وزارة الــداخــلــيـــة والــجــمـــاعـات احملــلـيـة وفي
الــــــــــــــبــــــــــــــــاب رقــم 37-05 "اإلدارة الــــــــــــــمــــــــــــــركــــــــــــــزيــــــــــــــة -

االنـتـخـابـات".

rــــالـــيـــة ووزيـــــر الـــدولـــةI3 : :  يـــكــــلـف وزيـــــر ا اIــادة اIــادة 
rكلّ فــيــمـا يــخــصّــه rوزيـر الــداخـلــيـة واجلــمـاعــات احملـلـيــة
بـــتــــنــــفــــيــــذ هــــــذا اIــــرســـــوم الـــذي يــــنــــــشــــر فـي اجلــــريـــدة
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريـّـــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 9 رمــضــان عــام 1435  اIــوافق 7
يوليو سنة 2014.

 عبد اIالك سالل عبد اIالك سالل
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مــــرسرســــوم توم تــــنــــفـيــــذي رقم ذي رقم 14-200 مـؤرخ في ؤرخ في 11 رم رمــــضــــان عان عـامام
1435 ا اIوافق Iوافق 9 يول يولـيو سنة يو سنة r2014 يتr يتـضمن الضمن الـتصريحتصريح

بــــــاIاIــــنــــفــــعـعـــــة الة الــــعــــــمــــومومــــيــــة لة لــــعــــمــــــلــــيــــة إجنة إجنــــاز اخلط اجلاز اخلط اجلــــديـديـــــد
للسكـة احلديديـة الرابط بX بوغزول / اجللفـة.للسكـة احلديديـة الرابط بX بوغزول / اجللفـة.

ـــــــــــــــــــــــــ 

 rإنّ الوزير األول
rبناء على تقرير  وزير النقل  -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اIادتان 85-3 و125
 r(الفقرة 2 ) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اIــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اIـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتممIعدل واIا rتضمن قانون األمالك الوطنيةIوا
- و�قـتضى القانون رقم 91-11 اIؤرخ في 12 شوال
عام 1411 اIوافق 27  أبـريل سنة 1991 الذي يـحدد الـقواعد

rتممIا rنفعة العموميةIلكية من أجل اIتعلقة بنزع اIا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-13 اIــــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اIـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001
rتممIعدل واIا rتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهIوا
- و�ـــــقـــــتـــــضـى اIـــــرســـــــوم الـــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اIــــــؤرخ في 28 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام 1435 اIــــوافق 28

rالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا
- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اIؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 93-186 اIؤرخ
rتممIا r1993 وافق 27 يوليو سنةIفي 7 صفر عام 1414 ا
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اIـؤرخ
في 12 شـوال عام 1411 اIوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي
يـحــدد الــقــواعـد اIــتــعـلــقــة بــنـزع اIــلــكــيـة من أجـل اIـنــفــعـة

rتممIا rالعمومية
 rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :  يـرسـم  ما يـأتي :  

اIـادة األولى :اIـادة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اIـادة 12 مــكــرر من
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 91-11 اIــــــؤرخ في 12 شـــــــوال عــــــام 1411
rـــذكــــور أعالهIــــتـــمـم  واIا r1991 ــــوافق 27 أبــــريل ســــنـــةIا
وطــبــقـا ألحـــكــام الـــمــادة 10 مـن الـــمــرســـوم الــتــنــفـــيـذي
رقم 93-186 اIــــــؤرخ في 7 صــــــفـــــــر عــــــام 1414 اIــــــوافق 27
يـــولـــيــــو ســـنـــة r1993 اIـــتـــمـم واIـــذكـــورأعـالهr يـــهـــدف هـــذا
اIـرسـوم إلى الـتـصـريح بـاIـنـفـعـة الـعـمـومـيـة لـعـمـلـيـة إجناز
rبـوغـزول/ اجللـفة Xاخلط اجلديـد لـلسـكة احلـديـدية الـرابط ب
نـظرا لطابع البـنى التحتيـة ذات اIصلحة الـعامة والبعد

الوطني واالستراتيجي لهذه األشغال.

2 : :   يــخص طــابـع اIــنـفــعــة الــعــمــومــيــة األمالك اIـادة اIـادة 
العقارية  و/ أو احلقـوق العينية العـقارية التي تستخدم

كرحاب إلجناز العملية اIذكورة في اIادة األولى أعاله.

اIــــادة اIــــادة 3 : : تــــقع األراضي اIــــذكــــورة فـي اIـــادة 2 أعاله
والتي تـبلغ مـساحـتهـا اإلجمالـية أربـعمـائة وخـمسـة عشر
Xوستـة وسبع r(44) آرا Xوأربعـة وأربع r(415) هكـتارا
(76) سنتياراr في تراب والية اجللفة وتوزع كما يأتي :
r2ساحة    794 797  مIبلديــة بـن هـــــــار     :   ا -
r2ساحة   112 533  مIوســارة     :   ا Xبلدية ع -
r2ساحة    080 422  مIبلـديـة بويرة األحدب :   ا -
r2ساحة    654 772  مIبلدية حاسي بحبح    :   ا -
r2ساحة    772 923  مIمعبـد       :   ا Xبلدية عـ -
- بلديـة اجللفــــــة        :    اIساحة    064 705  م2.

 حتـــديـــد األراضي مـــوضـــوع عــمـــلـــيـــات نــزع اIـــلـــكـــيــة
إلجنــاز خـط الــسـكـــة الـــحـديـــديــة هـذا هـــو ذلـك الـــمـــبــيـن
فـي مـخـطـط وجــدول الـبــيـانـات الـجـيـوديزيـة منـظومة

(WGS 84)  للرحابr اIرفقX بأصل هذا اIرسوم.

اIـادة اIـادة 4 : : يـخص قــوام األشـغـــال الـواجب الــقـيـام بـهـا
Xإجنـــــاز اخلــط اجلـــديـــــد لــلـــســكــــة احلـــديــديــــة الـــرابـط بـــ

بوغزول/ اجللفـــةr ويتناول ما يأتي :
- أشــغـال الـردم الـعــامـةr مـنـهـا  778 052 4 م3 مـردوم

rو 839 768 1 م3  حفير
rوضع السكة احلديدية -

- إجناز مبـان فنـية وخمس (5) قنـاطر وعشرة (10)
rرات سفلية وعشرين (20) ¡را علويا¡

rإجناز خمس (5) محطات -
- تـــــوفـــــيـــــر ووضـع اIـــــنـــــشـــــآت الـــــثـــــابـــــتـــــة  اخلـــــاصـــــة

باإلشارات واالتصاالت الالسلكية.

اIاIــــادة ادة 5 : : يــجب أن تـــتــوفــر االعـــتــمــادات الـــضــروريــة
للتعويضات اIـمنوحة لفائدة اIعنيX وتودع لدى اخلزينة
العمـومية فـيمــا يخـص عمـليـــة نـزع األمـــالك العـقاريــــة
واحلــقـــوق الـعــيــنـيــــة الــعـقــاريــــة الـضــروريـــة إلجنــاز اخلط

اجلديد للسكة احلديدية الرابط بX بوغزول/ اجللفة.

اIادة اIادة 6 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 11 رمــضـان عـام 1435  اIـوافق 9
يوليو سنة 2014.
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مراسيممراسيم فردي فرديّة
مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 3 رمــضــان عـام  رمــضــان عـام 1435 اIــوافق اIــوافق
أوأوّل  يولـيو سنة  يولـيو سنة r2014 يتضـمr يتضـمّن إنهاء مـهام مكلن إنهاء مـهام مكلّف
بالتفتيش في اIفـتشية اجلهوية للمفتشية العامةبالتفتيش في اIفـتشية اجلهوية للمفتشية العامة

للمالية بتيزي وزو.للمالية بتيزي وزو.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 3 رمــضــان
عــام 1435 اIـوافق  أوّل يـولـيـو سـنـــة 2014 تـنـهىr ابـتـداء
من 20 أكــتــوبــر ســنـة r2013 مــهــام الــسّــيــد عــبــد الــرحــمـان
رحمانيr بصـفته مكـلّفا بـالتفـتيش في اIفـتشيـة اجلهوية

للمفتشية العامة للمالية بتيزي وزو.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 3 رمــضــان عـام  رمــضــان عـام 1435 اIــوافق اIــوافق
أوأوّل يولـيو سـنة ل يولـيو سـنة r2014 يـتضـمr يـتضـمّن إنهـاء مهـام رئيسن إنهـاء مهـام رئيس
مـــجــلس إدارة الـــوكــالـــة الــوطـــنــيـــة لــلـــجــيـــولــوجـــيــامـــجــلس إدارة الـــوكــالـــة الــوطـــنــيـــة لــلـــجــيـــولــوجـــيــا

واIراقبـة اIنجمية.واIراقبـة اIنجمية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 3 رمــضــان
عــام 1435 اIـوافق  أوّل يـولـيـو سـنـــة 2014 تـنـهىr ابـتـداء
من 8 نــوفـمـبــر سـنـة r2011 مـهـام الــسّـيــد مـحـمــد مـــولـــود
بـن داليr بـصـفـتـه رئـيـسـا جملـلس إدارة الــوكـالـة الـوطـنـيـة

للجيولوجيا واIراقبة اIنجميةr بسبب الوفـاة.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 3 رمــضــان عـام  رمــضــان عـام 1435 اIــوافق اIــوافق
أوأوّل ل   يـــولـــيــــو ســـنـــة  يـــولـــيــــو ســـنـــة r2014 يـــتـــضــــمr يـــتـــضــــمّن إنـــهــــاء مـــهـــامن إنـــهــــاء مـــهـــام

محافظX للغابات في الواليات.محافظX للغابات في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 3 رمــضــان
عـــام 1435 اIـــوافـق أوّل يـــولـــيـــو ســـنـــة 2014 تـــنـــهى مـــهـــام
الـسّــادة اآلتــية أسـمـاؤهم بـصـفـتـهم مـحــافـظــX لـلـغــابـات

في الواليات اآلتـية :
rفي والية األغواط rتارزي شايب -

- بــوزيــــان رحــمــــونيr فـي واليــة تـــيــارتr إلحـــالــتـه
rعلى التّقـاعد

- مــحــمــــد خــــيــذريr فـي واليــــة تــيــبــــازةr إلحــالــتـه
على التّقـاعـد.

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 3 رمــضــان عـام  رمــضــان عـام 1435 اIــوافق اIــوافق
أوأوّل ل   يـــولـــيــــو ســـنـــة  يـــولـــيــــو ســـنـــة r2014 يـــتـــضــــمr يـــتـــضــــمّن إنـــهــــاء مـــهـــامن إنـــهــــاء مـــهـــام

بوزارة التعلـيم العالي والبحث العلمي بوزارة التعلـيم العالي والبحث العلمي .
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 3 رمــضــان
عـــام 1435 اIـــوافـق أوّل يـــولـــيـــو ســـنـــة 2014 تـــنـــهى مـــهـــام
السّيـدة واآلنسـة والسّيـد اآلتيـة أسماؤهم بـصفـتهم نوّاب

مديرين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي :

- حـــدة وحــــيـــدة ســـايـلr نـــائـــبــــة مـــديـــر لـالعـــتـــمـــادات
r2013 ابــتــداء من 30 يـــنــايــر ســنــة rــعــادالتIــراقــبـــة واIوا

rبسبب إلغـاء الهيكـل

- عــبــــد الــلـــه بـــوزنــونr نـــــائب مــديـــــر لـــلــتــبـــــادل
بــX اجلـامـعـاتr ابتـداء من 30 يـنـايــر سـنـة r2013 بـسـبب

rإلغــاء الهيكـل

- ســمـيــرة قـريــزr نـائــبـة مــديـر لــلـهـيــاكـل األســاسـيـة
لـلـبـحث في اIـديـريـة الـعـامــة لـلـبـحث الـعـلـمي والـتـطـويـر

التكنولوجي.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 3 رمــضــان عـام  رمــضــان عـام 1435 اIــوافق اIــوافق
أوأوّل ل   يـــولـــيــــو ســـنـــة  يـــولـــيــــو ســـنـــة r2014 يـــتـــضــــمr يـــتـــضــــمّن إنـــهــــاء مـــهـــامن إنـــهــــاء مـــهـــام

بجامعـة جيجـل.بجامعـة جيجـل.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 3 رمــضــان
عـــام 1435 اIـــوافـق أوّل يـــولـــيـــو ســـنـــة 2014 تـــنـــهى مـــهـــام
الـــسّـــادة اآلتـــيــة أســمــاؤهم بـــجــامــعــة جــيــجـلr لـــتــكــلــيــفــهم

بـوظـائف أخـرى :

- عـــبــد الــفــتـــاح بــلــفــريــطـسr بــصــفــته نــائب مــديــــر
مــكـلّــفــا بـتــنـشــيط وتــرقـــيــة الـبــحث الــعـلــمي والــعالقـــات

rاخلـارجـية والتعاون

- الــطــاهــر بــلــعــيــورr بـصــفــته عــمــيــدا لــكــلــيـة اآلداب
rواللغات والعلوم االجتماعية

- الــسـعــيـد لــغـوشـيr بـصــفـته عــمـيــدا لـكــلـيــة الـعــلـوم
الدقيقة وعلوم الطبيعة واحلياة.
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مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 3 رمــضــان عـام  رمــضــان عـام 1435 اIــوافق اIــوافق
أوأوّل يولـيو سـنة ل يولـيو سـنة r2014 يـتضـمr يـتضـمّن إنهـاء مـهام مـكلن إنهـاء مـهام مـكلّف

بالدبالدّراسات والتلخيص بوزارة الثقافة.راسات والتلخيص بوزارة الثقافة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 3 رمــضــان
عــام 1435 اIـوافق  أوّل يـولـيـو سـنـــة 2014 تـنـهىr ابـتـداء
rمـهـام الـسّـيـد مـحـرز عـفـرون r2013 من 22 ديـسـمـبـر سـنة
بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص مسؤوال عن اIكتب
rـؤســسـة بــوزارة الـثــقـافــةIالـوزاري لألمـن الـداخـلـي في ا

بسبب الـوفـاة.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 3 رمــضــان عـام  رمــضــان عـام 1435 اIــوافق اIــوافق
أوأوّل يـولـيـو سـنـة ل يـولـيـو سـنـة r2014 يـتـضـمr يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديـرن إنـهـاء مـهـام مـديـر
اIــــســــــرح الــــــوطــــنـي اجلــــــزائـــــري "مــــحـي الــــديـــناIــــســــــرح الــــــوطــــنـي اجلــــــزائـــــري "مــــحـي الــــديـــن

بــاش طـرزي".بــاش طـرزي".
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 3 رمــضــان
عــام 1435 اIـوافق  أوّل يـولـيـو سـنـــة 2014 تـنـهىr ابـتـداء
rمــهـام الــسّـيــد مـحــمـد بن قــطـاف r2014 من 5 يـنـايــر سـنـة
بـصـفته مـديـرا لـلـمـسرح الـوطـني اجلـزائـري "مـحي الدين

باش طرزي"r بسبب الـوفـاة.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 3 رمــضــان عـام  رمــضــان عـام 1435 اIــوافق اIــوافق
أوأوّل يـولـيـو سـنة ل يـولـيـو سـنة r2014 يتـضمr يتـضمّن الـتن الـتّـعيـX بـجامـعـةـعيـX بـجامـعـة

البويرة.البويرة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 3 رمــضــان
عــام 1435 اIــوافق أوّل يــولــيــو ســنـــة 2014 يــعــيّن الــسّــادة

اآلتية أسماؤهم بجامعـة البويرة :

rأمينا عاما rجمال الدين بوسحاقي -

- مــحـمــد عــيــســاويr نـائـب مـديــر مــكــلّـفــا بــالــتــكـوين
الـعالـي في الطـورين األول والـثـاني والـتـكـوين اIـتواصل

rوالشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج

- مـــحــمــد شـــيــبــانr نــائـب مــديــر مــكـــلّــفــا بــالـــتــكــوين
الــعـالـي في الـطــور الــثـالـث والـتــأهـيـل اجلـامــعي والــبـحث

rالعلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج

- نــــور الـــديـن عـــبــــد الـــبــــاقيr نــــائب مــــديـــر مــــكـــلّــــفـــا
بــالــعالقــات اخلــارجــيــة والــتــعــاون والــتــنــشــيط واالتــصــال

rوالتظاهرات العلمية

- رشيد بوكسانيr عـميدا لكلية الـعلوم االقتصادية
rوالتجارية وعلوم التسيير

- أحــــســن عــــــربــــــاويr عــــمــــيــــدا لـــــكــــلــــــيــــة الــــعــــلــــــوم
rوالعلــوم التطبيقية

- فاحت زوقاغr عـميدا لـكلـية علـوم الطـبيعـة واحليـاة
rوعلـوم األرض

- مـــــحــــمـــــــد ســـــــرورr عــــمـــــيـــــدا لـــــكــــلــــــيـــــة احلــــقــــــوق
rوالعلـــوم السياسية

- محمد جالويr عميدا لكلية اآلداب واللغات.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 3 رمــضــان عـام  رمــضــان عـام 1435 اIــوافق اIــوافق
أوأوّل يـولـيـو سـنة ل يـولـيـو سـنة r2014 يتـضمr يتـضمّن الـتن الـتّـعيـX بـجامـعـةـعيـX بـجامـعـة

جيجـل.جيجـل.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 3 رمــضــان
عــام 1435 اIــوافق أوّل يــولــيــو ســنـــة 2014 يــعــيّن الــسّــادة

اآلتية أسماؤهم بجامعـة جيجـل :

- عـــبــــد الـــفـــتـــاح بـــلـــفـــريـــطـسr نـــائب مـــديـــر مـــكـــلّـــفـــا
بـالـتـكـوين الـعـالي في الـطـور الـثـالث والـتـأهـيل اجلـامـعي

rوالبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج

- الــــســــعــــــيــــد لـــغــــــوشيr عــــمـــــيــــدا لــــكـــلــــــيــــة عــــلـــــوم
rالطبيعــة واحليـاة

- الـــطــــاهـــر بــــلـــعــــــيـــورr عــــمـــيــــدا لـــكــــلـــــيــــة الـــعــــلـــــوم
اإلنسانــية واالجتماعـية.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 3 رمــضــان عـام  رمــضــان عـام 1435 اIــوافق اIــوافق
أوأوّل يـولـيـو سـنة ل يـولـيـو سـنة r2014 يتـضمr يتـضمّن الـتن الـتّـعيـX بـجامـعـةـعيـX بـجامـعـة

سطـيف سطـيف 2.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 3 رمــضــان
عــام 1435 اIـوافـق أوّل يـولــيـو ســنــة 2014 تـعـيّن الــسّـيـدة

والسّادة اآلتية أسماؤهم بجامعـة سطيف 2 :

- عـبــد الــغـنـي بـارةr نــائب مــديــر مـكــلّــفـا بــالــتــكـوين
الـعالـي في الطـورين األوّل والـثـاني والـتـكـوين اIـتواصل

rوالشهادات والتكوين العالي في التدرج

- يــوسف عـــيــبشr نـــائب مــديـــر مــكـــلّــفـــا بــالــتـــكــوين
الــعـالـي في الـطــور الــثـالـث والـتــأهـيـل اجلـامــعي والــبـحث

rالعلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج
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- نـــــوال عــــبــــد الـــلــــطــــيـفr نـــائــــبــــة مــــديـــــر مــــكــــلّــــفــــة
بــالــعالقــات اخلــارجــيــة والــتــعــاون والــتــنــشــيط واالتــصــال

rوالتظاهرات العلمية
rعميدا لكلية اآلداب واللغات rصالح الدين زرال -
- مـحمـد الـطـاهـر بـلعـيـسـاويr عـمـيدا لـكـلـيـة احلـقوق

والعلوم السياسية.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 3 رمــضــان عـام  رمــضــان عـام 1435 اIــوافق اIــوافق
أوأوّل يـولـيـو سـنة ل يـولـيـو سـنة r2014 يتـضمr يتـضمّن الـتن الـتّـعيـX بـجامـعـةـعيـX بـجامـعـة

قـاIـة.قـاIـة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 3 رمــضــان
عــام 1435 اIــوافق أوّل يــولــيــو ســنـــة 2014 يــعــيّن الــسّــادة

اآلتية أسماؤهم بجامعـة قـاIـة:
- رشــــــــيــــــد حــــــمــــــــديr نــــــــائب مــــــديــــــــرr مــــــكـــــــلـّــــــفـــــــا
بــالـعالقــــات اخلـارجــيـة والــتـعــاون والـتـنــشـيـط واالتـصــال

rوالتظاهرات العلمـية
- الــــــونــــــدي فـــــاطــــــميr عــــــمـــــيــــــدا لـــــكــــــلـــــيــــــة الـــــعــــــلـــــوم

rوالتكنـولـوجيـا
- عـثـمان مـدورr عـمـيـدا لـكلـيـة الـريـاضـيات واإلعالم

rادةIاآللي وعلوم ا
- عــمــر عــسـوسr عــمــيــدا لــكــلــيـة الــعــلــوم اإلنــســانــيـة

rواالجتمـاعــية
- جــــمــــال الــــدين بـن وارثr عـــمــــيــــدا لــــكــــلــــيــــة عــــلـــوم

rالطبيعة واحلياة وعلوم األرض والكون
- عبد العزيز بومهرةr عميدا لكلية اآلداب واللغات.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 3 رمــضــان عـام  رمــضــان عـام 1435 اIــوافق اIــوافق
أوأوّل يـولـيـو سـنة ل يـولـيـو سـنة r2014 يتـضمr يتـضمّن الـتن الـتّـعيـX بـجامـعـةـعيـX بـجامـعـة

قسنطينـة قسنطينـة 1.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 3 رمــضــان
عــام 1435 اIـوافق أوّل يـولـيـو سـنـة 2014 يـعـيّن الـسّـيدان

اآلتي اسماهما بجامعة قسنطينة 1 :
- مـصـطــفى مـيـمـونr نـائب مـديـرr مـكـلّـفـا بـالـتـكـوين
الـعالـي في الطـورين األول والـثـاني والـتـكـوين اIـتواصل

rوالشهادات والتكوين العالي في التدرج
- احلسن برارحيr مديرا Iعهد العلوم البيطرية.

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 3 رمــضــان عـام  رمــضــان عـام 1435 اIــوافق اIــوافق
أوأوّل يـولـيـو سـنة ل يـولـيـو سـنة r2014 يتـضمr يتـضمّن الـتن الـتّـعيـX بـجامـعـةـعيـX بـجامـعـة

قسنطينـة قسنطينـة 2.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 3 رمــضــان
عــام 1435 اIــوافق أوّل يــولــيــو ســنـــة 2014 يــعــيّن الــسّــادة

اآلتية أسماؤهم بجامعة قسنطينة 2 :
rأمينا عـاما rمحمد شرفية -

- خــمــيــسي ســاعـــدr نــائب مــديــر مــكــلّـــفــا بــالــتــكــوين
الـعالـي في الطـورين األول والـثـاني والـتـكـوين اIـتواصل

rوالشهادات والتكوين العالي في التدرج
- حــســX يــحــيـوشr نــائب مــديــر مــكـلّــفــا بــالـتــنــمــيـة

rواالستشراف والتوجيه
- نـــــــاجـي بــن حـــــســــــــrX نــــــــائـب مـــــديــــــــر مــــــكــــــلّــــــفـــــا
بـالــعالقــات اخلــارجــيــة والــتـعــاون والــتــنــشــيط واالتــصــال

rوالتظاهرات العلمية
- مـحـمـود بـو فايـضـةr نـائب مـديـر مـكلّـفـا بـالـتـكوين
الــعـالـي في الـطــور الــثـالـث والـتــأهـيـل اجلـامــعي والــبـحث

rالعلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج
- عـــبــــد الـــنـــور مـــوســـاويr عـــمـــيــــدا لـــكـــلـــيـــة الـــعـــلـــوم

rاالقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
- الـــهـــاشـــمي لــوكــــيــةr عـــمــيـــدا لــكـــلـــيـــة عــلم الـــنــفس

rوعلــوم التـربـية
- زايـدي ســحـنــونr عـمــيـدا لــكــلـيــة الـتــكـنــولـوجــيـات

rاحلديثة للمعلومات واالتصـال
- عـــــبــــــد اIــــالـك بـن ســـــبـــــتـيr مـــــديــــــرا Iـــــعـــــهـــــد عـــــلم

اIكتبـات والتـوثيق.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 3 رمــضــان عـام  رمــضــان عـام 1435 اIــوافق اIــوافق
أوأوّل يـولـيـو سـنة ل يـولـيـو سـنة r2014 يتـضمr يتـضمّن الـتن الـتّـعيـX بـجامـعـةـعيـX بـجامـعـة

قسنطينـة قسنطينـة 3.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 3 رمــضــان
عـام 1435 اIوافق أوّل يـوليو سنـة 2014 تعـيّن السّيدتان

والسّادة اآلتية أسماؤهم بجامعة قسنطينة 3 :

- نــاديــة مــســاسيr نــائــبــة مــديــر مــكــلّــفــة بـالــتــكــوين
الــعـالـي في الـطــور الــثـالـث والـتــأهـيـل اجلـامــعي والــبـحث

rالعلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج
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- شـــــــوقي بــن عـــــبـــــــاسr نـــــــائـب مـــــديـــــــر مـــــكـــــلّـــــفـــــا
بـالــعالقــات اخلــارجــيــة والــتـعــاون والــتــنــشــيط واالتــصــال

rوالتظاهرات العلمية

- مـحــمــد بـوحـالسـةr نــائب مــديــر مـكــلّــفـا بــالــتــكـوين
الـعالـي في الطـورين األول والـثـاني والـتـكـوين اIـتواصل

rوالشهادات والتكوين العالي في التدرج

- إدريس بــولـكــعـيــبـاتr عــمـيــدا لـكـلــيـة عــلـوم اإلعالم
rواالتصال والسمعي البصري

rعميدا لكلية العلوم السياسية rرياض بوريش -

- جــــمــــيــــلـــــــة رواقr عــــمــــيــــدة لــــكــــلــــــيــــة الــــهــــنــــدســــــة
rعماريــة والتعمـيرIا

- عـبد الـسالم حـسان مـنـيـعيr عمـيـدا لكـلـية هـنـدسة
rالطرائق الصيدالنية

- حـــــمـــــزة عــــمـــــيــــرشr مــــديـــــــرا Iــــعـــــهــــــد تــــســـــيــــــيــــر
التقنيــات احلضرية.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 3 رمــضــان عـام  رمــضــان عـام 1435 اIــوافق اIــوافق
أوأوّل يـولـيـو سـنة ل يـولـيـو سـنة r2014 يتـضمr يتـضمّن الـتن الـتّـعيـX بـجامـعـةـعيـX بـجامـعـة

برج بوعريريج.برج بوعريريج.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 3 رمــضــان
عــام 1435 اIـوافـق أوّل يـولــيـو ســنــة 2014 تـعـيّن الــسّـيـدة

والسّادة اآلتية أسماؤهم بجامعة برج بوعريريج :

rأمينا عـاما rعمر صاهد -

- فــــاطـــــمــــة ســــعــــد ســـــعـــودr نــــائــــبـــة مــــديـــر مــــكـــلّــــفـــة
بـالـتـكـوين الـعـالي في الـطـور الـثـالث والـتـأهـيل اجلـامـعي
والـــبـــحث الـــعـــلـــميr وكـــذا الـــتـــكـــوين الـــعـــالـي فـــيـــمـــا بـــعــد

rالتدرج

- إبراهـيم مـسـعودانr نـائب مـديـر مـكلّـفـا بـالتـنـمـية
rواالستشراف والتوجيه

- فـــــريــــــد بـــــوالـــــتـــــوتr نـــــائــب مـــــديـــــر مـــــكـــــلـّـــــفـــــا
بـــــالــــتــــكـــويـن الــــعــــالـي فــي الــــطــــوريـن األول والـــثــــاني
والتكوين اIتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في

rالتدرج

- الــــعــــــــربـي ســـــلـــــمــــــانـيr نـــــــائب مـــــديــــــر مـــــكـــــلّـــــفــــا
بـالــعالقــات اخلــارجــيــة والــتـعــاون والــتــنــشــيط واالتــصــال

rوالتظاهرات العلمية

- جــــــمــــــال بـــــوبــــــتــــــرةr عــــــمـــــيــــــدا لــــــكــــــلـــــيــــــة الــــــعــــــلـــــوم
rوالتكنـولـوجيـا

- رشــــــــيــــــد زرواتيr عــــــمـــــــيــــــدا لــــــكـــــلــــــيــــــة الـــــعــــــلـــــوم
rاالجتماعـية واإلنسانية

- عـــلي بن واضـحr عــمـــيــدا لـــكـــلــيـــة عـــلــوم الـــطـــبــيـــعــة
rواحلياة وعلوم األرض والكون

- ســـمـــيــــر أخـــــروفr عـــمـــيـــدا لـــكــــلـــيـــة الـــريـــاضـــيـــات
واإلعالم اآللي.

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة ا=اليةوزارة ا=الية

قــــــرار وزاري مرار وزاري مــــشــــتــــرك مرك مــــؤرخ في ؤرخ في 25 ش شــــعــــــبــــان عان عــــام ام 1434
اIاIـوافق وافق 4  ي  يــــولولـيــــو سو ســــنـة ة r2013 يr يــــحـدّد عد عــــدد اIدد اIــــنـاصباصب
الالــــــعــــلــــــيــــــا لا لــــــلــــــعــــــمــــــال اIال اIــــهــــــنــــــيــــــX وسX وســــــائائــــــقي القي الــــــســــــيــــاراتارات

واحلجاب بعنوان واحلجاب بعنوان اIصالح اخلارجية للخزينة.اIصالح اخلارجية للخزينة.
ـــــــــــــــــــــــ

 rالعام للحكومة Xإن األم
 rاليةIووزير ا

- �ـــــقـــــتــــــضـى الــــــمـــــرســـــوم الـــــرّئـــــاسيّ رقم 307-07
اIــؤرّخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اIــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
سـنة 2007 الذي يـحـدّد كـيفـيـات منح الـزيـادة االستـداللـية
لــــشـــاغــــلي اIــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اIـــؤســــســـات واإلدارات

rالعمومية

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اIـؤرّخ
في 17 شــوال  عــام 1433 اIــوافق 4 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
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- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 91-129 اIؤرّخ
في 26 شـــــوال عـــــام 1411 اIـــــوافق 11 مـــــايـــــو ســــــنـــــة 1991
واIــــتـــــعــــلق بــــتــــنــــظــــيـم اIــــصــــالح اخلــــارجــــيــــة لــــلــــخــــزيــــنــــة

rتممIعدل واIا rوصالحياتها وعملها
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اIـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةIالّذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�قـتـضى اIرسـوم التّـنفـيذيّ رقم 03-190  اIؤرخ
في 26 صــفـر عـام 1424 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة 2003  الـذي

rدير العام للوظيفة العموميةIيحدد صالحيات ا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 08-05 اIـؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اIــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـهــنـيـIــتـضـمّن الــقـانــون األسـاسي اخلـاص بــالـعــمـال اIوا

rادة 38 منهIال سيما ا rوسائقي السيارات واحلجاب
- و�ــقـتـضـي اIـرسـوم الــرئـاسي اIـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمن

rالعام للحكومة Xاألم Xتعي

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اIادة األولى :اIادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اIادة 38 من اIـرسوم
الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقم 08-05 اIــــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عـــام 1429
اIـوافق 19 يــنــايــر ســنـة 2008 واIــذكــور أعالهr يــحــدد عـدد
اIــنــاصب الــعـلــيــا لـلــعــمـال اIــهــنـيــX وســائـقي الــســيـارات
واحلجاب بعنوان اIصالح اخلارجية للخزينةr كما يأتي :

قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في 19 رمــضــان عــام  رمــضــان عــام 1434
اIوافق اIوافق 28 يولـيو سنة  يولـيو سنة r2013 يعـد يعـدّل القرار الوزاريل القرار الوزاري
اIــشــتــرك اIــؤرخ في اIــشــتــرك اIــؤرخ في 5 شــوال عــام  شــوال عــام 1433 اIــوافق  اIــوافق 23
غـشت سـنة غـشت سـنة 2012 الذي يـحـدد تـعداد مـنـاصب الـشغل الذي يـحـدد تـعداد مـنـاصب الـشغل
Xوتـصــنـيـفـهـا ومـدة الـعـقـد اخلـاص بـاألعـوان الـعـامـلـXوتـصــنـيـفـهـا ومـدة الـعـقـد اخلـاص بـاألعـوان الـعـامـلـ
في نشـاطات احلـفظ أوالصـيانـة أواخلدمـات بعـنوانفي نشـاطات احلـفظ أوالصـيانـة أواخلدمـات بعـنوان

الديوان اIركزي لقمع الفساد.الديوان اIركزي لقمع الفساد.
ـــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Xإن األم

rاليةIووزير ا

- �ـقـتــضى اIـرسـوم  الـرئـاسي رقم 07-308 اIـؤرخ
في 17 رمـضان عام 1428 اIوافق 29 سـبـتمـبر سـنة 2007
الـــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تـــوظــــيف األعــــوان اIــــتــــعـــاقــــدين
وحــقـــوقـــهم وواجــبـــاتـــهم والــعـــنـــاصــر اIـــشــكـــلـــة لــرواتـــبــهم
والـقــواعـد اIــتـعــلـقــة بــتـســيـيــرهم وكـذا الــنـظــام الـتــأديـبي

rادة 8 منهIال سيما ا rطبق عليهمIا

- و�ـقتـضى اIـرسـوم الـرئاسي رقم 11-426 اIـؤرّخ
في 13 مــحــرّم عــام 1433 اIــوافق 8 ديــســمـــبــر ســنــة 2011 
الـــذي يــحـــدد تــشـــكــيـــلـــة الــديـــوان اIــركـــزي لــقـــمع الــفـــســاد

rوتنظيمه وكيفيات سيره

- و�ـقتـضى اIـرسـوم الـرئاسي رقم 12-326 اIـؤرّخ
في 17 شــوال عــام 1433 اIــوافق 4 ســبـــتــمــبــر ســنــة 2012 

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�قـتـضى اIرسـوم التـنفـيذي رقم 95-54  اIؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 190-03
اIــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اIــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يـــحـــدد صـالحـــيـــات اIـــديــــر الـــعـــام لـــلــــوظـــيـــفـــة

rالعمومية

- و�ــقـتـضـى اIـرسـوم الــرّئـاسيّ اIـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سنة 2002 واIـتضمّن

rالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي

- و�قتـضى القرار الوزاري اIـشترك اIؤرخ في 5
شـوال عـام 1433 اIـوافق 23 غــشت سـنـة 2012 الـذي يـحدد
تــعــداد مـنــاصب الــشــغل وتـصــنــيــفـهــا ومــدة الـعــقــد اخلـاص
بـاألعــوان الــعـامــلــX في نــشـاطــات احلــفظ أو الـصــيــانـة أو

rركزي لقمع الفسادIاخلدمات بعنوان الديوان ا

العددالعدد اIناصب العليااIناصب العليا

رئيس ورشة

رئيس مخزن

13

13

اIـادة اIـادة 2 :  : يـوزع عـدد اIـنـاصـب الـعـلـيـا لـرئـيس ورشـة
ورئــــيـس مــــخــــزن �ــــنــــصب واحــــد (1) عـــــلى مــــســـــتــــوى كل

مديرية جهوية للخزينة.
اIـادة اIـادة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرّسـمــيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بــاجلــزائـر في 25  شـعــبــان عــام 1434 اIـوافق 4

يوليو سنة 2013.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة
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التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
الرقمالرقم( 2+1 )

االستداللياالستداللي
مناصب الشغلمناصب الشغل

1

3

2

3

1

2

1

1

1

15

200

219

240

288

348

"

1

2

3

5

7

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اIدةعقد محدد اIدة
(2)

عقد غير محدد اIدةعقد غير محدد اIدة
(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

3

2

3

1

2

1

1

1

15

عامل مهني من اIستوى األول

عون خدمة من اIستوى األول

حارس

سائق سيارة من اIستوى األول

عامل مهني من اIستوى الثاني

سائق سيارة من اIستوى الثاني

عون خدمة من اIستوى الثاني

عون وقاية من اIستوى األول

عون وقاية من اIستوى الثاني

اجملموع العاماجملموع العام

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اIادة األولى :اIادة األولى : تعدل أحكام اIادة األولى من القرار  الوزاري اIشترك اIؤرخ في 5 شوال عام 1433 اIوافق 23 غشت
سنة 2012 واIذكور أعالهr كما يأتي :

" تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 8  من اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-308 اIـؤرخ في 17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق 29 سـبـتـمـبر
سـنة 2007  واIذكور أعـالهr يحدد هـذا القـرار تعـداد منـاصب الشـغل وتصـنيفـها ومـدة العـقد اخلـاص باألعـوان العـاملX في

نشاطات احلفظ أو الصيانة أو اخلدمات بعنوان الديوان اIركزي لقمع الفسادr طبقا للجدول اآلتي :

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

اIادة اIادة 2 :  ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 19 رمضان عام 1434 اIوافق 28 يوليو سنة 2013.
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وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية

قــــــرار وزاري مـــــشــــتـــــرك مــــــؤرخ فـي قــــــرار وزاري مـــــشــــتـــــرك مــــــؤرخ فـي 13 مـــــحـــــرم عــــام مـــــحـــــرم عــــام
1435  الــمــوافـق الــمــوافـق 17 نـــوفــمــبـــر ســنــة  نـــوفــمــبـــر ســنــة r2013 يــحــددr يــحــدد

كـــيــــفـــيـــات تــــنـــظـــيــم الـــتـــكــــويـن الـــمــــتـــخـــصـصكـــيــــفـــيـــات تــــنـــظـــيــم الـــتـــكــــويـن الـــمــــتـــخـــصـص
لــلــتــرقــيــة إلى رتــبــتي أســتــاذ اIــدرســة االبــتــدائــيــةلــلــتــرقــيــة إلى رتــبــتي أســتــاذ اIــدرســة االبــتــدائــيــة
وأســــتــــاذ الــــتــــعـــلــــيـم اIـــتــــوسـط و مــــدته و مــــحــــتـــوىوأســــتــــاذ الــــتــــعـــلــــيـم اIـــتــــوسـط و مــــدته و مــــحــــتـــوى

برامجه.برامجه.

ــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Xاألم rإنّ الوزير

rووزير التربية الوطنية

rووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ــــقــــتــــضى اIــــرســــوم رقم 66-145 اIـــــؤرخ في 12
صـــــفـــــر عــــام 1386 الـــــمـــــوافـق 2  يـــــونـــــيـــــو ســـــنــــة 1966 
والــمـــتـعــلـق بــتــحــريــر و نــشــر بــعـض الــقـرارات ذات
rXوظفIالطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية ا

rتممIعدل و اIا

- و�قتـضى اIرسـوم الرئـاسي رقم 13-312 اIؤرخ
في 5 ذي القعدة عام  1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

 - و�ـــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 313-13
اIــؤرخ في 5 ذي الــقــعــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســـبــتــمــبــر
ســـنـــة 2013 واIـــتـــضـــمن تـــعــــيـــX الـــوزيـــرr األمـــX الــــعــام

rللحكومة

 - و�ــــقـــتــــضـى اIــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 149-90
اIــؤرخ في 2 ذي الـقــعـدة عـام 1410 اIـوافق 26 مـايــو سـنـة
1990 واIـــتــــضــــمن إنــــشـــاء جــــامــــعـــة الــــتــــكـــويـن اIـــتــــواصل

rوتنظيمها وعملها

- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 90-150 اIؤرخ
في 2 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1410 اIــوافق 26 مـــايـــو ســـنــة 1990

rتواصلIتضمن إنشاء مراكز التكوين اIوا

- و�ــــقــــتــــضــى اIـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 315-08
الـــــــــمـــــــــؤرخ فـي 11 شـــــــــــوال عــــــــام 1429 الـــــــــمـــــــــوافـق 11
أكــــتــــوبـــــر ســـنـــة 2008 واIـــتـــضــــمن الـــقــــانـــون األســــاسـي
الــخاص بالـمــوظـفـيـن الــمـنـتـمــيـن لألسـالك الـخـاصـة
بـالـتـربـيـة الـوطــنـيـةr اIـعـدل واIـتـممr ال سـيـمـا اIـادتـان44

rو57 منه

يقررون ما يأتي:يقررون ما يأتي:

اIــادة األولى: اIــادة األولى: تــطــبـــيــقــا ألحـــكــام اIــادتــX 44 و57 من
اIـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 08-315 اIـؤرخ في 11 شـوّال عام
1429 اIــــوافق 11 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة r2008 اIــــعــــدل واIــــتــــمم

واIــذكــور أعالهr يــهــدف هــذا الــقــرار إلى حتــديــد كــيــفــيـات
تـنـظـيم الـتكـوين اIـتـخـصص لـلـترقـيـة إلى رتـبـتي أسـتاذ
اIــدرســة االبـــتــدائــيــة وأســتـــاذ الــتــعــلــيـم اIــتــوسط ومــدته

ومحتوى برامجه.

اIــادة اIــادة 2 :  : يــفـــتح الـــتـــكــويـن اIــتـــخـــصص اIـــذكــور في
اIـادة األولى أعالهI rــعـلـمـي اIـدرسـة االبــتـدائـيــة وأسـاتـذة
الـتـعـلـيم األسـاسي الـذين يـسـتـوفـون الـشـروط اIـنـصـوص
عــلـيـهــا في اIـادتـX  44 و57 من اIــرســوم الـتــنــفــيـذي رقـم
08-315 اIؤرخ في 11 شوّال عام 1429 اIوافق  11 أكتوبر

سنة r2008 اIعدل واIتمم واIذكور أعاله.

اIادة اIادة 3 :  : تفـتح دورة الـتكـوين اIتـخصص بـقرار من
الـوزيــر الـمـكـلـف بــالـتـربــيـة الوطـنية الـذي يحدد فيه

ال سيما:
rعنيةIالرتبة ا -

- عـــــدد اIــــنـــــاصب اIـــــالـــــيــــة اIـــــفــــتـــــوحـــــة لــــلـــــتــــكـــــوين
اIـــتــــخـــصصr احملـــددة فـي اخملـــطط الـــقـــطــــاعي الـــســـنـــوي أو
اIـتعـدد الـسنـوات للـتكـوين اIصـادق عـليه بـعنـوان السـنة

rعنيةIا
rتخصصIمدة التكوين ا -

rتخصصIتاريخ بداية التكوين ا -
rعنيةIؤسسة العمومية للتكوين اIا -

- قائمة اIوظفX اIعنيX بالتكوين اIتخصص.

اIادة اIادة 4 :  : يجب تـبلـيغ نسـخة من الـقرار اIـذكور في
اIــادة 3 أعـاله إلى مـــصـــالح اIـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلـــوظـــيـــفــة
الــعــمـــومــيــة في أجل عــشــرة (10) أيــامr ابــتـــداء من تــاريخ

توقيعه.

 اIـادة  اIـادة 5 :  : يــجب عــلى مــصـالح الــوظــيــفــة الـعــمــومــيـة
إبـداء رأي باIـطابـقة في أجل عـشرة (10) أيـامr ابتداء من

تاريخ استالم القرار.

6 :  : تــعــلم اIــصــالح اخملــتــصــة  لــلــوزارة اIــكــلــفــة اIـادة اIـادة 
بــالــتـربــيـة الــوطــنـيــةr اIـوظــفــX اIـعــنـيــX بــتـاريخ بــدايـة
الــتـــكــوين اIـــتــخــصـص  بــواســطـــة اســتــدعـــاء فــردي و بــأي
وســيـــلــة أخــرى مالئــمـــةr عــنــد االقــتــضـــاءr في أجل أقــصــاه
شـــهـــر واحـــد (1) ابــــتـــداء مـن تـــاريخ تــــبـــلــــيغ الـــقــــبـــول في

التكوين.
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اIادة اIادة 7 :  : تـضمن جامـعة التـكوين اIتـواصل التكوين
اIتخصص.

اIـادة اIـادة 8 :  : يُـنـظم الـتـكـوين اIـتـخـصص بـشـكل تـناوبي
وعـن بـــعــــد ويـــشـــمـل دروســـا نــــظـــريـــة تــــلـــقـــن عــن طـــريـق
األرضــيـة الــتـعـلــيـمــيـة ومـحــاضـرات ومــلـتـقــيـات تــتـخـلــلـهـا

جتمعات تكوينية.

9 :  : تُـــــحـــــدّد مــــدّة الـــــتـــــكـــــوين اIـــــتـــــخـــــصص في اIــــادة اIــــادة 
الرتبتX اIذكورتX أعالهr بسنة (1) واحدة.

اIــــادة اIــــادة 10 :  : تــــلــــحق بــــهــــذا الــــقــــرار بـــرامـج الــــتـــكــــوين
اIتخصص في الرتبتX اIذكورتX أعاله.

يتم تفصيـل محتوى برامج التكوين اIتخصص من
طــرف اجملــلس الــعـلــمي لــلـمــؤســسـة  الــعــمـومــيــة لـلــتــكـوين

اIعنية.

اIــــادة اIــــادة 11 :  : يَــــضـــــمن تــــأطــــيــــر ومــــتـــــابــــعــــة الــــتــــكــــوين
اIـــتـــخـــصص أســـاتـــذة مـــؤســـســـة الـــتـــكــويـن اIـــعـــنـــيــة و/أو
مـوظـفــو الـتـعـلـيم والـتـفـتـيـش الـتـابـعـون لـوزارة الـتـربـيـة

الوطنية.

اIـادة اIـادة 12 :  : يــتــابع اIـوظــفــون اIـتــكـونــون في رتــبـتي
أســتــاذ اIــدرسـة االبــتــدائــيـــة و أسـتــاذ الــتــعــلــيم اIــتـوسط
تــــربـــصــــا تــــطـــبــــيــــقـــيــــا مــــدته شــــهـــران (2) عــــلى مــــســــتـــوى
اIـؤسـســات  الـعـمـومـيـة لـلـتـربـيــة والـتـعـلـيم ويـعـدون عـلى

إثره تقرير نهاية التربص.

يـتم تـقـيـيـم الـتـربص الـتـطـبــيـقي من طـرف مـوظـفي
التفتيش التابعX لوزارة التربية الوطنية.

اIــادة اIــادة 13 :  : يــتـــعــX عــلى اIــوظــفــX عــنــد نــهــايــة دورة
الـتـكـوينr إعـداد مـذكـرة نــهـايـة الـتـكـوين حـول مـوضـوع له

صلة ببرنامج التكوين.

اIــادة اIــادة 14 : : يــعــد حـــضــور اIــوظــفـــX في الــتـــجــمــعــات
اIــبـــرمــجــة إلـــزامــيـــا أثــنـــاء الــتــكـــوين و يـــقــصى من دورة
الــــتــــكــــوين كل مــــوظـف بــــلــــغت غــــيــــابــــاته ثــــلث (3/1) عــــدد

التجمعات.   

اIــادة اIــادة 15 :  : يـــجب أن يـــكـــون اIـــعـــدل الـــعـــام لـــلـــنـــجـــاح
النهائي مساويا أو يفوق 10/20 ويحسب كما يأتي:

1- مـعدل اIـراقـبـة البـيـداغـوجيـة اIـستـمـرةr اIـعامل

(3) ويشمل:

* معدل عالمات النشاطات لكل وحدة.

* عالمة استعمال األرضية التعليمية.

* عالمة التربص التطبيقي.

2- مــــعــــدل االمــــتــــحــــانــــات الـــكــــتــــابــــيــــةr اIــــعــــامل (3)

ويشمل:

* مـجـمـوع الـعـالمـات اIـتـحـصل عـلـيـهـا في الـوحـدات

اIقررةr  مقسمة على مجموع اIعامالت.

3- عالمة مذكرة نهاية التكوينr اIعامل (6).

اIـادة اIـادة 16 :  :  يـعـتــبـر اIـوظـفــون احلـائـزون مــعـدال عـامـا
يــــســــاوي أو يــــفـــوق 10 من 20 في الــــتــــقـــيــــيـم اIـــذكــــور في

اIادة 15 أعالهr ناجحX نهائيا في التكوين.

اIادة اIادة 17 :  : يـسلم مـدير اIـؤسسـة العـمومـية لـلتـكوين
اIـعـنـيـةr شـهـادة لـلـمـوظـفـX الـذين تـابـعـوا بـنـجـاح الدورة

التكوينيةr بناء على محضر جلنة نهاية التكوين.

اIادة اIادة 18 :  : تتكون جلنة نهاية التكوين من: 
- الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيــX أو ¡ــثــلــهـا

rؤهل قانوناIا
rكلفة بالوظيفة العموميةIثل السلطة ا¡ -

- مـديــر اIـؤســسـة الــعـمــومـيــة لــلـتــكـوين اIــعـنــيـة أو
rثله¡

- ¡ـثـلــX اثـنـX (2) عن ســـلك الــتــعــلــيـم لــلــمــؤســســة
التكوينية.

 اIـادة  اIـادة 19 :  : يـرقـى اIــوظـفــون الــذين تــابــعــوا بــنــجـاح
دورة الـتـكـوين اIـتـخصص حـسب احلـالـة في رتـبــة أسـتاذ

اIدرسة االبتدائية أو رتبة أستاذ التعليم اIتوسط.

اIـادة اIـادة 20 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرر بـــاجلــزائــر في 13 مــحــرم عــام 1435 اIــوافق 17
نوفمبر سنة 2013.

عن الوزيرr األمX العام للحكومةعن الوزيرr األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
محمد مباركيمحمد مباركي

وزير التربية الوطنيةوزير التربية الوطنية
عبد اللطيف بابا أحمدعبد اللطيف بابا أحمد



15 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 43 15 رمضان عام  رمضان عام 1435 هـ هـ
13 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م

اIلحق اIلحق 1
برنامج التكوين اIتخصص للترقية إلى رتبة أستاذ اIدرسة االبتدائيةبرنامج التكوين اIتخصص للترقية إلى رتبة أستاذ اIدرسة االبتدائية

1.1- تخصص: لغـة عربيــةتخصص: لغـة عربيــة
1- برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (- برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (10) أشهر) أشهر

الوحدةالوحدة

النحو والصرف

اIناهج الـتعلـيمية
والــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــقــــــــــــــــــو®

البيداغوجي

عــــــــــــــلـم الــــــــــــــنـــــــــــــفـس
التربوي

اســـــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــمـــــــــــــال
تـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيــــات
اإلعالم واالتـــــصــــال

في التعليم

الرقمالرقم

1

2

3

4

2- تربص تطبيقي : مدته شهران (- تربص تطبيقي : مدته شهران (2)

القسمالقسم
االفتراضياالفتراضي

احلجم الساعي السنوياحلجم الساعي السنوي

اIعاملاIعاملاجملموعاجملموع

مجموع احلجم الساعيمجموع احلجم الساعي

- الكلمة و الكالم 
- اجلملة العربية : تعريفها r أقسامها و إعرابها

- الكلمة : أقسامها و بنيتها 
- اإلعراب و البناء 

- مدخل  إلى اIناهج التعليمية 
- أشكال تنظيم اIنهج 

- أنواع اIناهج 
- األهداف التعليمية

- تقسيم العملية التعليمية
- اIقاربة بالكفاءات 

- استراتيجية التدريس وفق حل اIشكالت
- طرائق التدريس اخملتلفة

- الـــتـــقـــو® : تـــعـــريـــفه وأهـــدافه وأنـــواعـه (إعــداد
األســـئــلـــة - إعـــداد مــواضـــيع االخـــتــبـــارات-إعــداد

مواضيع االمتحانات الرسمية)
- شبكات التقو®

- مدخل إلى علم النفس التربوي
- سيكولوجية التعلّم

- دافعية التعلم
- العمليات العقلية اIعرفية
- اإلدارة الصفية في التعلم

- مفاهيم التعــلّــم
- الوسائـل التعليمية

- استعمال البرمجيات في التعليم
- مجتمع اIعرفة وتطور التعليم

- تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني
- برمجيات اIصدر اIفتوح 

- استعمال األنترنيت
- محركات البحث
- احلقوق الرقمية

- إنتاج الوثائق البيداغوجية  الرقمية 
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15 رمضان عام  رمضان عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1643
13 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م

اIلحق اIلحق 1 (تابع) (تابع)
2.1- تخصص: لغـة فرنسيةتخصص: لغـة فرنسية

1- برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (- برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (10) أشهر) أشهر

الوحدةالوحدة

النحو والصرف

اIناهج الـتعلـيمية
والــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــقــــــــــــــــــو®

البيداغوجي

عــــــــــــــلـم الــــــــــــــنـــــــــــــفـس
التربوي

اســـــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــمـــــــــــــال
تـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيــــات
اإلعالم واالتـــــصــــال

في التعليم

الرقمالرقم

1

2

3

4

2- تربص تطبيقي : مدته شهران (- تربص تطبيقي : مدته شهران (2)

القسمالقسم
االفتراضياالفتراضي

احلجم الساعي السنوياحلجم الساعي السنوي

اIعاملاIعاملاجملموعاجملموع

مجموع احلجم الساعيمجموع احلجم الساعي

Les types de phrases

Les formes de phrases

Les constituants de la phrase

La phrase simple et la phrase complexe

La juxtaposition et la subordination

La concordance des temps

L�enseignement de la grammaire

L�enseignement du vocabulaire

La compétence de l�oral

La compétence de l�écrit

L�évaluation : sa  définition, ses objectifs et ses
types   (élaboration  des questions, élaboration
des sujets de compositions, élaboration des sujets
des examens officiels)

Grilles d�évaluation 

Introduction à la psychopédagogie

La  psychologie de l�apprentissage

Motivation de l�apprentissage

Les processus mentaux cognitifs

La gestion de classe dans l'apprentissage
 

Concepts d�apprentissage

Les moyens didactiques

Utilisation des logiciels dans l�enseignement

Société du savoir et de l�évolution de
l�enseignement

Technologie de l�enseignement et  de
l�enseignement électronique 

Logiciels libres (open source)

Utilisation de l�Internet

Les moteurs de recherche

Les droits numériques

Production de documents pédagogiques
numériques 

78
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120

120

80
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17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 43 15 رمضان عام  رمضان عام 1435 هـ هـ
13 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م

اIلحق اIلحق 2
برنامج التكوين اIتخصص للترقية إلى رتبة أستاذ التعليم اIتوسطبرنامج التكوين اIتخصص للترقية إلى رتبة أستاذ التعليم اIتوسط

1.2- تخصص:تخصص: رياضيات رياضيات 
1- برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (- برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (10) أشهر) أشهر

الوحدةالوحدة

التحليل الرياضي

اIناهج الـتعلـيمية
والــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــقــــــــــــــــــو®

البيداغوجي

علم النفس
التربوي

اســـــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــمـــــــــــــال
تـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيــــات
اإلعالم واالتـــــصــــال

في التعليم

الرقمالرقم

1

2

3

4

2- تربص تطبيقي : مدته شهران (- تربص تطبيقي : مدته شهران (2)

القسمالقسم
االفتراضياالفتراضي

احلجم الساعي السنوياحلجم الساعي السنوي

اIعاملاIعاملاجملموعاجملموع

مجموع احلجم الساعيمجموع احلجم الساعي

- خواص اIستقيم احلقيقي
- اIتتاليات العددية

- الدوال احلقيقية الوحيدة اIتغير
- الدوال اIألوفة

- الدوال القابلة لالشتقاق

- تـطــور الــبــرامج الــتــعــلـيــمــيــة من وجــهــة نــظـر 
   التحويل التعليمي

- التعلمات واألخطاء واIفاهيم
- تطبيقات متنوعة

- تعليمية الرياضيات
- اIقاربة بالكفاءات 

(إعــداد - الـــتـــقـــو® : تــــعـــريـــفه وأهـــدافه وأنـــواعه 
األســـئــلـــة - إعـــداد مــواضـــيع االخـــتــبـــارات-إعــداد

مواضيع االمتحانات الرسمية)
- شبكات التقو® 

- مدخل إلى علم النفس التربوي
- سيكولوجية التعلم

- دافعية التعلم
- العمليات العقلية اIعرفية
- اإلدارة الصفية في التعلم

- مفاهيم التعلم
- الوسائـل التعليمية

- استعمال البرمجيات في التعليم
- مجتمع اIعرفة وتطور التعليم

- تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني
- برمجيات اIصدر اIفتوح 

- استعمال األنترنيت
- محركات البحث
- احلقوق الرقمية

- إنتاج الوثائق البيداغوجية الرقمية 

78
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2

2

1

1
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15 رمضان عام  رمضان عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1843
13 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م

اIلحق اIلحق 2  (تابع)  (تابع)
2.2- تخصص:- تخصص: علوم الفيزياء والتكنولوجياعلوم الفيزياء والتكنولوجيا

1- برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (- برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (10) أشهر) أشهر

الوحدةالوحدة

مدخل الى
اIيكانيك

اIناهج الـتعلـيمية
والــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــقــــــــــــــــــو®

البيداغوجي

عــــــــــــــلـم الــــــــــــــنـــــــــــــفـس
التربوي

اســـــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــمـــــــــــــال
تـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيــــات
اإلعالم واالتـــــصــــال

في التعليم

الرقمالرقم

1

2

3

4

2- تربص تطبيقي : مدته شهران (- تربص تطبيقي : مدته شهران (2)

القسمالقسم
االفتراضياالفتراضي

احلجم الساعي السنوياحلجم الساعي السنوي

اIعاملاIعاملاجملموعاجملموع

مجموع احلجم الساعيمجموع احلجم الساعي

- ذاكرة الرياضيات 
- حركيات النقطة

- مباد¯ فيزيائية لتحريك النقطة 
- قوانX كبلير

- العمل و االستطاعة
- الطاقة احلركية و الطاقة الكامنة

- أعمال تطبيقية
- تعليمية الفيزياء
- تعليمية الكيمياء

- العوائق اIعرفية في الكيمياء
- مكانة ودور التجريب في تعليم الكيمياء

- التقو®  في الكيمياء
- اجلزء التجريبي

- اIقاربة بالكفاءات
- الـــتـــقـــو® : تـــعـــريـــفه وأهـــدافه وأنـــواعـه (إعــداد
األســـئــلـــة - إعـــداد مــواضـــيع االخـــتــبـــارات-إعــداد

مواضيع االمتحانات الرسمية)
- شبكات التصحيح والتقو®    
- مدخل إلي علم النفس التربوي

- سيكولوجية التعلم
- دافعية التعلم

- العمليات العقلية اIعرفية
- اإلدارة  الصفية في التعلم

- مفاهيم التعلم
- الوسائـل التعليمية

- استعمال البرمجيات في التعليم
- مجتمع اIعرفة وتطور التعليم

- تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني
- برمجيات اIصدر اIفتوح 

- استعمال األنترنيت
- محركات البحث
- احلقوق الرقمية

- إنتاج الوثائق البيداغوجية الرقمية 
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19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 43 15 رمضان عام  رمضان عام 1435 هـ هـ
13 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م

اIلحق اIلحق 2  (تابع)  (تابع)
3.2- تخصص:تخصص: علوم طبيعيةعلوم طبيعية

1- برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (- برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (10) أشهر) أشهر

الوحدةالوحدة

اإلنتاج احليواني

تــعـلــيــمــيــة الــعــلـوم
الـــــــــطــــــــبــــــــيـــــــــعــــــــيــــــــة
والــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــقــــــــــــــــــو®

البيداغوجي

عــــــــــــــلـم الــــــــــــــنـــــــــــــفـس
التربوي

اســـــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــمـــــــــــــال
تـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيــــات
اإلعالم واالتـــــصــــال

في التعليم

الرقمالرقم

1

2

3

4

2- تربص تطبيقي : مدته شهران (- تربص تطبيقي : مدته شهران (2)

القسمالقسم
االفتراضياالفتراضي

احلجم الساعي السنوياحلجم الساعي السنوي

اIعاملاIعاملاجملموعاجملموع

مجموع احلجم الساعيمجموع احلجم الساعي

- تعريف اإلنتاج احليواني
- تربيـة األرانب
- تربيـة الدواجن
- تربيـة األبقار
- تغذيـة األغنام
- تربية النحل

- أهداف تدريس العلوم الطبيعية
- التخطيط في تدريس العلوم الطبيعية

- حتكم اIعلم في اIادة العلمية
- إحصاء اIكتسبات

- صياغة األهداف في تدريس العلوم
- طرائق تدريس العلوم الطبيعية

- الوسائل التعليمية
- تقو® العملية التعليمية/ التعلمية

-  اIقاربة بالكفاءات 
- الــــتــــقـــو®: تــــعـــريــــفه وأهــــدافه وأنــــواعه (إعـــداد
األســئـــلــة - إعــداد مــواضــيـع االخــتــبــارات -إعــداد

مواضيع االمتحانات الرسمية)
- شبكات التقو® 

- مدخل إلي علم النفس التربوي
- سيكولوجية التعلم

- دافعية التعلم
- العمليات العقلية اIعرفية
- اإلدارة الصفية في التعلم

- مفاهيم التعلم
- الوسائـل التعليمية

- استعمال البرمجيات في التعليم
- مجتمع اIعرفة وتطور التعليم

- تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني
- برمجيات اIصدر اIفتوح 

- استعمال األنترنيت
- محركات البحث
- احلقوق الرقمية

- إنتاج الوثائق البيداغوجية الرقمية.
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15 رمضان عام  رمضان عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2043
13 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م

اIلحق اIلحق 2  (تابع)  (تابع)
4.2- تخصص:تخصص: أدب عربيأدب عربي

1- برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (- برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (10) أشهر) أشهر

الوحدةالوحدة

البالغة العربية 

اIناهج التعليمية
والــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــقــــــــــــــــــو®

البيداغوجي

عــــــــــــــلـم الــــــــــــــنـــــــــــــفـس
التربوي

اســـــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــمـــــــــــــال
تـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيــــات
اإلعالم واالتـــــصــــال

في التعليم

الرقمالرقم

1

2

3

4

2- تربص تطبيقي : مدته شهران (- تربص تطبيقي : مدته شهران (2)

القسمالقسم
االفتراضياالفتراضي

احلجم الساعي السنوياحلجم الساعي السنوي

اIعاملاIعاملاجملموعاجملموع

مجموع احلجم الساعيمجموع احلجم الساعي

- مدخل عام 
- البالغة العامة

- علم اIعاني 
- علم البيان 

- مدخل إلى اIناهج التعليمية 
- أشكال تنظيم اIنهج 

- أنواع اIناهج 
- األهداف التعليمية

- تقسيم العملية التعليمية
- اIقاربة بالكفاءات 

- استراتيجية التدريس وفق حل اIشكالت
- طرائق التدريس اخملتلفة

- الــــتـــقــــو®: تـــعــــريـــفه وأهــــدافه وأنــــواعه (إعـــداد
األسئلة - إعداد مواضيع االختبارات-إعداد

مواضيع االمتحانات الرسمية)
- شبكات التقو®

- مدخل إلى علم النفس التربوي
- سيكولوجية التعلم

- دافعية التعلم
- العمليات العقلية اIعرفية
- اإلدارة الصفية في التعلم

- مفاهيم التعلــــم
- الوسائـل التعليمية

- استعمال البرمجيات في التعليم
- مجتمع اIعرفة وتطور التعليم

- تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني
- برمجيات اIصدر اIفتوح 

- استعمال األنترنيت
- محركات البحث
- احلقوق الرقمية

- إنتاج الوثائق البيداغوجية  الرقمية.
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21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 43 15 رمضان عام  رمضان عام 1435 هـ هـ
13 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م

اIلحق اIلحق 2  (تابع)  (تابع)
5.2- تخصص:تخصص: العلوم االجتماعيةالعلوم االجتماعية

1- برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (- برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (10) أشهر) أشهر

الوحدةالوحدة

اIغرب اإلسالمي

اIناهج التعليمية
والــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــقــــــــــــــــــو®

البيداغوجي

عــــــــــــــلـم الــــــــــــــنـــــــــــــفـس
التربوي

اســـــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــمـــــــــــــال
تـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيــــات
اإلعالم واالتـــــصــــال

في التعليم

الرقمالرقم

1

2

3

4

2- تربص تطبيقي : مدته شهران (- تربص تطبيقي : مدته شهران (2)

القسمالقسم
االفتراضياالفتراضي

احلجم الساعي السنوياحلجم الساعي السنوي

اIعاملاIعاملاجملموعاجملموع

مجموع احلجم الساعيمجموع احلجم الساعي

- الفتح اإلسالمي لبالد اIغرب 
- فتح األندلس   

- مراحل احلكم اإلسالمي في األندلس 
- العصر األموي في األندلس 

- ظهور الدويالت اIستقلة في اIغرب اإلسالمي
- الدولة الرستمية 
- الدولة اإلدريسية 

- الدولة الفاطمية باIغرب 
 XرابطIدولة ا -
- الدولة اIوحدية

- الدولة احلفصية 
- دولة بني مرين 

- مدخل إلى  اIناهج التعليمية 
- أشكال تنظيم اIنهج

- أنواع اIناهج  
- األهداف التعليمية   

- تقسيم العملية التعليمية 
- اIقاربة بالكفاءات 

- استراتيجية التعليم وفق حل اIشكالت 
- طرائق التدريس اخملتلفة

- الـــتـــقـــو® : تـــعـــريـــفـه وأهـــدافه وأنـــواعه (إعـــداد
األســـئــلـــة - إعـــداد مــواضـــيع االخـــتــبـــارات-إعــداد

مواضيع االمتحانات الرسمية)
- شبكات التقو®

- مدخل إلى علم النفس التربوي
- سيكولوجية التعلم

- دافعية التعلم
- اإلدارة الصفية في التعلم

- مفاهيم التعلــــم
- الوسائـل التعليمية

- استعمال البرمجيات في التعليم
- مجتمع اIعرفة وتطور التعليم

- تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني
- برمجيات اIصدر اIفتوح 

- استعمال األنترنيت
- محركات البحث
- احلقوق الرقمية

- إنتاج الوثائق البيداغوجية الرقمية.
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15 رمضان عام  رمضان عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2243
13 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م

اIلحق اIلحق 2  (تابع)  (تابع)
6.2- تخصص:تخصص: اللغة األمازيغيةاللغة األمازيغية

1- برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (- برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (10) أشهر) أشهر

الوحدةالوحدة

النحو والصرف

اIناهج التعليمية
والــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــقــــــــــــــــــو®

البيداغوجي

عــــــــــــــلـم الــــــــــــــنـــــــــــــفـس
التربوي

اســـــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــمـــــــــــــال
تـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيــــات
اإلعالم واالتـــــصــــال

في التعليم

الرقمالرقم

1

2

3

4

2- تربص تطبيقي : مدته شهران (- تربص تطبيقي : مدته شهران (2)

القسمالقسم
االفتراضياالفتراضي

احلجم الساعي السنوياحلجم الساعي السنوي

اIعاملاIعاملاجملموعاجملموع

مجموع احلجم الساعيمجموع احلجم الساعي

- اجلــمـــلـــة األمـــازيـــغـــيـــة : تـــعــريـــفـــهـــا وأقـــســـامـــهــا
وإعرابها 

- الكلمة : أقسامها وبنيتها 
- اإلعراب والبناء

- مدخل إلى اIناهج التعليمية 
- أشكال تنظيم اIنهج 

- أنواع اIناهج 
- األهداف التعليمية

- تقسيم العملية التعليمية
- اIقاربة بالكفاءات 

- استراتيجية التدريس وفق حل اIشكالت
- طرائق التدريس اخملتلفة 

- الــــتـــقــــو®: تـــعــــريـــفه وأهــــدافه وأنــــواعه (إعـــداد
األســـئــلـــة - إعـــداد مــواضـــيع االخـــتــبـــارات-إعــداد

مواضيع االمتحانات الرسمية)
- شبكات التقو®

- مدخل إلى علم النفس التربوي
- سيكولوجية التعلم

- دافعية التعلم
- العمليات العقلية اIعرفية
- اإلدارة الصفية في التعلم

- مفاهيم التعلــم
- الوسائـل التعليمية

- استعمال البرمجيات في التعليم
- مجتمع اIعرفة وتطور التعليم

- تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني
- برمجيات اIصدر اIفتوح 

- استعمال األنترنيت
- محركات البحث
- احلقوق الرقمية

- إنتاج الوثائق البيداغوجية الرقمية
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23 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 43 15 رمضان عام  رمضان عام 1435 هـ هـ
13 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م

اIلحق اIلحق 2  (تابع)  (تابع)
7.2- تخصص:تخصص: التربية الفنية والتشكيليةالتربية الفنية والتشكيلية

1- برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (- برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (10) أشهر) أشهر

الوحدةالوحدة

تقنـيات التـنشيط
الفني

اIناهج التعليمية
والتقو®

البيداغوجي

علم النفس
التربوي

اســـــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــمـــــــــــــال
تـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيــــات
اإلعالم واالتـــــصــــال

في التعليم

الرقمالرقم

1

2

3

4

2- تربص تطبيقي : مدته شهران (- تربص تطبيقي : مدته شهران (2)

القسمالقسم
االفتراضياالفتراضي

احلجم الساعي السنوياحلجم الساعي السنوي

اIعاملاIعاملاجملموعاجملموع

مجموع احلجم الساعيمجموع احلجم الساعي

- تاريخ الفن
- التيارات الفنية
- التقنيات الفنية

- مدخل إلى اIناهج التعليمية 
- أشكال تنظيم اIنهج 

- أنواع اIناهج 
- األهداف التعليمية

- تقسيم العملية التعليمية
- اIقاربة بالكفاءات 

- استراتيجية التدريس وفق حل اIشكالت
- طرائق التدريس اخملتلفة 

الـــــتـــــقــــو®: تـــــعـــــريـــــفه وأهـــــدافه وأنـــــواعـه (إعــــداد
األســئـــلــة - إعــداد مــواضــيـع االخــتــبــارات -إعــداد

مواضيع االمتحانات الرسمية)
- شبكات التقو®.

- مدخل إلى علم النفس التربوي
- سيكولوجية التعلم

- دافعية التعلم
- العمليات العقلية اIعرفية
- اإلدارة الصفية في التعلم

- مفاهيم التعلـم
- الوسائـل التعليمية

- استعمال البرمجيات في التعليم
- مجتمع اIعرفة وتطور التعليم

- تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني
- برمجيات اIصدر اIفتوح 

- استعمال األنترنيت
- محركات البحث
- احلقوق الرقمية

- إنتاج الوثائق البيداغوجية الرقمية. 
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15 رمضان عام  رمضان عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2443
13 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م

اIلحق اIلحق 2  (تابع)  (تابع)
8.2- تخصص:تخصص: التربية الفنية اIوسيقيةالتربية الفنية اIوسيقية

1- برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (- برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (10) أشهر) أشهر

الوحدةالوحدة

تقنـيات التـنشيط
اIوسيقي

اIناهج التعليمية
والــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــقــــــــــــــــــو®

البيداغوجي

عــــــــــــــلـم الــــــــــــــنـــــــــــــفـس
التربوي

اســـــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــمـــــــــــــال
تـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيــــات
اإلعالم واالتـــــصــــال

في التعليم

الرقمالرقم

1

2

3

4

2- تربص تطبيقي : مدته شهران (- تربص تطبيقي : مدته شهران (2)

القسمالقسم
االفتراضياالفتراضي

احلجم الساعي السنوياحلجم الساعي السنوي

اIعاملاIعاملاجملموعاجملموع

مجموع احلجم الساعيمجموع احلجم الساعي

- تاريخ اIوسيقى
- األشكال و العالمات اIوسيقية

- تعريف اآلالت اIوسيقية و أنواعها

- مدخل إلى اIناهج التعليمية
- أشكال تنظيم اIنهج

- أنواع اIناهج
- األهداف التعليمية

- تقسيم العملية التعليمية
- اIقاربة بالكفاءات 

- استراتيجية التدريس وفق حل اIشكالت
- طرائق التدريس اخملتلفة

- الــــتــــقـــو®: تــــعـــريــــفه وأهــــدافه وأنــــواعه (إعـــداد
األســـئــلـــة - إعـــداد مــواضـــيع االخـــتــبـــارات-إعــداد

مواضيع االمتحانات الرسمية)
- شبكات التقو®

- مدخل إلى علم النفس التربوي
- سيكولوجية التعلم

- دافعية التعلم
- العمليات العقلية اIعرفية
- اإلدارة الصفية في التعلم

- مفاهيم التعلــــم
- الوسائـل التعليمية

- استعمال البرمجيات في التعليم
- مجتمع اIعرفة وتطور التعليم

- تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني
- برمجيات اIصدر اIفتوح

- استعمال األنترنيت
- محركات البحث
- احلقوق الرقمية

- إنتاج الوثائق البيداغوجية  الرقمية
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25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 43 15 رمضان عام  رمضان عام 1435 هـ هـ
13 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م

اIلحق اIلحق 2  (تابع)  (تابع)
9.2- تخصص: التربية البدنيةتخصص: التربية البدنية

1- برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (- برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (10) أشهر) أشهر

الوحدةالوحدة

الــتـربــيـة الــبـدنــيـة
والرياضية

اIناهج التعليمية
والــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــقــــــــــــــــــو®

البيداغوجي

عــــــــــــــلـم الــــــــــــــنـــــــــــــفـس
التربوي

اســـــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــمـــــــــــــال
تـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيــــات
اإلعالم واالتـــــصــــال

في التعليم

الرقمالرقم

1

2

3

4

2- تربص تطبيقي : مدته شهران (- تربص تطبيقي : مدته شهران (2)

القسمالقسم
االفتراضياالفتراضي

احلجم الساعي السنوياحلجم الساعي السنوي

اIعاملاIعاملاجملموعاجملموع

مجموع احلجم الساعيمجموع احلجم الساعي

- تاريخ الرياضة
- نظرية النشاطات البدنية و الرياضية

- ¡ارسة الرياضة اجلماعية
- ¡ارسة الرياضة الفردية

- مدخل إلى اIناهج التعليمية 
- أشكال تنظيم اIنهج 

- أنواع اIناهج 
- األهداف التعليمية

- تقسيم العملية التعليمية
- اIقاربة بالكفاءات 

- استراتيجية التدريس وفق حل اIشكالت
- طرائق التدريس اخملتلفة

- الــــتـــقــــو®: تـــعــــريـــفـه وأهـــدافـه وأنـــواعه (إعــــداد
األســـئــلـــة - إعـــداد مــواضـــيع االخـــتــبـــارات-إعــداد

مواضيع االمتحانات الرسمية)
- شبكات التقو®

- مدخل إلى علم النفس التربوي
- سيكولوجية التعلم

- دافعية التعلم
- العمليات العقلية اIعرفية
- اإلدارة الصفية في التعلم  

- مفاهيم التعلـم
- الوسائـل التعليمية

- استعمال البرمجيات في التعليم
- مجتمع اIعرفة وتطور التعليم

- تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني
- برمجيات اIصدر اIفتوح 

- استعمال األنترنيت
- محركات البحث
- احلقوق الرقمية

- إنتاج الوثائق البيداغوجية الرقمية 
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15 رمضان عام  رمضان عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2643
13 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م

الوحدةالوحدة

األدب الفرنسي

تـــعـــلـــيـــمــيـــة الـــلـــغــة
الــــــــــفــــــــــرنــــــــــســــــــــيــــــــــة
والــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــقــــــــــــــــــو®

البيداغوجي

عــــــــــــــلـم الــــــــــــــنـــــــــــــفـس
التربوي

اســـــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــمـــــــــــــال
تـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيــــات
اإلعالم واالتـــــصــــال

في التعليم

الرقمالرقم

1

2

3

4

القسمالقسم
االفتراضياالفتراضي

احلجم الساعي السنوياحلجم الساعي السنوي

اIعاملاIعاملاجملموعاجملموع

مجموع احلجم الساعيمجموع احلجم الساعي

Le moyen âge

Le XVIE siècle

Le XVIIE siècle ( le grand siècle)

La poésie (en vers et en prose)

Le roman 

La nouvelle

La didactique : définitions

Les concepts  fondamentaux de la didactique

Les notions fondamentales de la didactique des
langues

Les méthodologies

L�évaluation : sa définition, ses objectifs et ses
types   (élaboration des questions, élaboration
des sujets de composition, élaboration des sujets
des examens officiels) 

Grilles d�évaluation

introduction à la psychopédagogie

Psychologie de l�apprentissage (le processus
d�enseignement/ apprentissage)

La psychologie de l�adolescence 

Motivation de l�apprentissage 

Les processus mentaux cognitifs

La gestion de la classe dans l'apprentissage

Concepts d�apprentissage

Moyens didactiques

Utilisation des logiciels dans l�enseignement

Société du savoir et de l�évolution de
l�enseignement

technologie de l�enseignement et  de
l�enseignement électronique 

Logiciels libres (open source)

Utilisation de l�Internet

Les moteurs de recherche

Les droits numériques

Production de documents pédagogiques et
numériques.
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اIلحق اIلحق 2  (تابع)  (تابع)
10.2- تخصص : لغة فرنسيةتخصص : لغة فرنسية

1- برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (- برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (10) أشهر) أشهر

2- تربص تطبيقي : مدته شهران (- تربص تطبيقي : مدته شهران (2)



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 43 15 رمضان عام  رمضان عام 1435 هـ هـ
13 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م

اIلحق اIلحق 2  (تابع)  (تابع)
11.2- تخصص: لغة إجنليزية- تخصص: لغة إجنليزية

1- برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (- برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (10) أشهر) أشهر

2- تربص تطبيقي : مدته شهران (- تربص تطبيقي : مدته شهران (2)

الوحدةالوحدة

القواعد

الــــــــــــتــــــــــــوجــــــــــــهـــــــــــات
الـــــبـــــيـــــداغـــــوجـــــيـــــة
واألنـــــــــــــــــظــــــــــــــــــمـــــــــــــــــة

التربوية

عــــــــــــــلـم الــــــــــــــنـــــــــــــفـس
التربوي

اســـــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــمـــــــــــــال
تـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيــــات
اإلعالم واالتـــــصــــال

في التعليم

الرقمالرقم

1

2

3

4

القسمالقسم
االفتراضياالفتراضي

احلجم الساعي السنوياحلجم الساعي السنوي

اIعاملاIعاملاجملموعاجملموع

مجموع احلجم الساعيمجموع احلجم الساعي

- The parts of speech

- Word categories

- Word functions

- Nouns

- Pronouns

- Introduction to pedagogical trends and educa-
tional systems.

- Types of educational philosophy

- Concepts related educational  philosophy

- Plato on education

- Evolution of the Educational Theories - during
the Middle Ages

- Education during the European Renaissance

- 18th century Romanticism and Education

- Current trends of Educational Philosophy

- 20th century Educational Philosophies.

- Introduction to educational psychology

- Adolescence

- Aspects of Adolescent Development

- Approaches to Adolescence

- Motivation and learning

-Teachers and Teaching

-The meaning of learning

- didactic means

- the use of logiciel in teaching

- the society of knowledge and evolution in
teaching

- technology of teaching and electronic teaching

- open source

- the use of internet

- the motors of research

- the numerical duties

- production of numerical and pedagogic
document

78

78

38

19

120

120

80

40

2

2

1

1

360 ساسا213 ساسا147 ساسا

التجمعاتالتجمعاتاحملتوىاحملتوى

42

42

42

21
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- أســـتـــاذ مـــتــــخـــصص في الـــتـــكـــوين
والتعليم اIـهنيX مكـلف بالهندسة

البيداغوجية.

rمـــــتـــــصــــرف رئـــــيـــــسـي عـــــلى األقل -
يـثبت ثالث (3) سنـوات من اخلدمة

الفعلية بهذه الصفة.

- أســـتـــاذ مـــتــــخـــصص في الـــتـــكـــوين
والـــتــــعـــلـــيـم اIـــهـــنــــيـــX من الــــرتـــبـــة
الـــثــانــيـــة أو أســتـــاذ مــتـــخــصص في
الــتـــكــوين والـــتــعـــلــيم اIـــهــنـــيــX من
الـــرتــبـــة األولىr يـــثـــبت ثـــمــاني (8)
ســنــوات من اخلـدمــة الــفـعــلــيـة بــهـذه

الصفة.

قرار من
الوزير

اIعهد
الوطني

اIتخصص
في

التكوين
اIهني

502 م 2 ب مدير

Dوزارة التكوين والتعليم ا=هنيDوزارة التكوين والتعليم ا=هني
قـــــرار وزاري مــــــشـــــتـــــرك مــــــؤرخ في قـــــرار وزاري مــــــشـــــتـــــرك مــــــؤرخ في 12 رجب عـــــام  رجب عـــــام 1434
اIـوافق اIـوافق 22 مـايـو سـنـة  مـايـو سـنـة r2013 يـحـدد تـصـنـيف اIـعـهـدr يـحـدد تـصـنـيف اIـعـهـد
الــوطــني اIـتــخـصـص في الـتــكـويـن اIـهــني وشـروطالــوطــني اIـتــخـصـص في الـتــكـويـن اIـهــني وشـروط

االلتحاق باIناصب العليا التابعة له.االلتحاق باIناصب العليا التابعة له.
ــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Xإن األم
rاليةIووزير ا

rXهنيIووزير التكوين و التعلم ا
- �ــقـتــضى اIــرســوم الـرئــاسي رقم 07-307 اIـؤرخ
في17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق 29 سـبـتـمـبـر سـنة 2007
الــذي يـحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيـادة االســتـداللـيـة لــشـاغـلي

rؤسسات واإلدارات العموميةIناصب العليا في اIا
- و�ـقتـضى اIـرسـوم الـرئاسي رقم 12-326 اIـؤرخ
في 17 شــوال عــام 1433 اIــوافق 4 ســبـــتــمــبــر ســنــة 2012 

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 95-54 اIـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

rاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقـتـضى اIـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 03-87 اIـؤرخ
30 ذي احلــجـة عـام 1423 اIـوافق 3 مــارس سـنـة 2003 الـذي

rXهنيIيحدد صالحيات وزير التكوين والتعليم ا
- و�ـقـتــضى اIـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 08-04 اIـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عــــام 1429 اIــــوافق 19 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2008

XنتمIا Xتضمن القـانون األساسي اخلاص بالـمــوظفIوا
rؤسسات واإلدارات العموميةIشتركة في اIلألسالك ا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 09-93 اIـؤرخ
في 26 صــــفــــر عـــام 1430 اIــــوافق 22 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2009
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا

rXهنيIلألسالك اخلاصة بالتكوين والتعليم ا
- و�ــقـتـضـى اIـرسـوم الــرئـاسي اIـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمن

rالعام للحكومة Xاألم Xتعي
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرخ في
12 شــــــــــوال عـــــــــام 1433 اIــــــــــوافـق 30 غــــــــــشـت ســـــــــنـــــــــة 2012

واIتضـمن التنـظيم الداخـلي للـمعهـد الوطني اIـتخصص
rهنيIفي التكوين ا

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :
اIـادة األولى :اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 13 من اIـرسوم
الــرئـــاسي رقم 07-307 اIــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428
اIوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واIذكور أعالهr يهدف هذا
الـقـرار إلى حتــديـد تــصـنـيف اIــعـهـد الــوطـني اIــتـخـصص
في الــتــكــوين اIــهــنـي وكــذا شــروط االلــتــحــاق بــاIــنــاصب

العليا التابعة له.
اIــادة اIــادة 2 : يـــصــنف اIـــعــهـــد الـــوطــني اIـــتــخـــصص في

التكوين اIهني في الصنف ب القسم 2.
3 : حتـــــدد الـــــزيــــادة االســـــتـــــداللــــيـــــة لـــــشــــاغـــــلي اIــــادة اIــــادة 
اIـنـاصب الـعلـيـا الـتابـعـة لـلمـعـهـد الوطـني اIـتـخصص في
الــتــكــوين اIــهـنـي وكــذا شـروط االلــتــحــاق بــهــذه اIـنــاصب

طبقا للجدول اآلتي :

طريقةطريقة
XالتعيXالتعي

اIؤسسةاIؤسسة
العموميةالعمومية

اIناصباIناصب
اIستوىاIستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاق باشروط االلتحاق باIناصبIناصب
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طريقةطريقة
XالتعيXالتعي

اIؤسسةاIؤسسة
العموميةالعمومية

اIناصباIناصب
اIستوىاIستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاق باشروط االلتحاق باIناصبIناصب

- مــــــتـــــصــــــرفr يــــــثـــــبـت ثـــــمــــــاني (8)
سـنـوات من اخلـدمــة الـفـعـلــيـة بـهـذه

الصفة.

- مقتصد مسير Iؤسسات التكوين
والــتـعــلـيم اIــهــنـيــX يـثــبت ثــمـاني
(8) ســـنــوات من اخلـــدمــة الـــفــعـــلــيــة

بهذه الصفة.

- أســـتـــاذ مـــتــــخـــصص في الـــتـــكـــوين
والــــــتـــــعــــــلــــــيـم اIـــــهــــــنــــــيـــــX مــــــكــــــلف

بالهندسة البيداغوجية.

- مــســتــشــار رئــيـــسي في الــتــوجــيه
والــتـقــيـيم واإلدمــاج اIـهــنـيــX عـلي
األقــل مـــــــــــرسـم يــــــــــــثـــــــــــبـت ثـالث (3)
سنـوات من اخلدمـة الفـعلـية بـصفة

موظف.

- مـسـتـشـار فـي الـتـوجـيه والـتـقـيـيم
واإلدمـاج اIهـنـيrX يـثبت أربع (4)
سـنـوات من اخلـدمــة الـفـعـلــيـة بـهـذه

الصفة.

- أســـتـــاذ مـــتــــخـــصص في الـــتـــكـــوين
والـــتـــعـــلـــيم اIـــهـــنـــيـــX مـن الـــرتـــبــة
الــثــانــيــة أو أســتــاذ مــتــخــصص في
الــتــكــوين والــتـــعــلــيم اIــهــنــيــX من
الـــــرتـــــبـــــة األولىr يـــــثـــــبت أربع (4)
سـنـوات من اخلـدمــة الـفـعـلــيـة بـهـذه

الصفة.

rمـــــتــــــصـــــرف رئــــــيـــــسـي عـــــلـى األقل -
مــرسم يـثـبت ثالث (3) سـنـوات من

اخلدمة الفعلية بصفة موظف.

- متـصرفr يثبت أربع (4) سنوات
من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مقتصد مسير Iؤسسات التكوين
والتـعـليم اIـهـنيـX يـثبت أربع (4)
سـنـوات من اخلـدمــة الـفـعـلــيـة بـهـذه

الصفة.

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

اIعهد
الوطني

اIتخصص
في

التكوين
اIهني
(تابع)

181

181

م-1

م-1

2

2

ب

ب

مدير
(تابع)

مدير فرعي
للدراسات
والتربصات

مدير فرعي
Xللتمه
والتكوين
اIهني

اIتواصل

مدير فرعي
لإلدارة
واIالية
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وزير التكوينوزير التكوين
XهنيIوالتعليم اXهنيIوالتعليم ا
محمد مباركيمحمد مباركي

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
 األمX العام األمX العام
 ميلود بوطبة ميلود بوطبة

عن األمX العام للحكومة عن األمX العام للحكومة 
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

طريقةطريقة
XالتعيXالتعي

اIؤسسةاIؤسسة
العموميةالعمومية

اIناصباIناصب
اIستوىاIستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف

- مــســتــشــار رئــيـــسي في الــتــوجــيه
والـتــقـيـيم واإلدمـاج اIـهـنـيـX عـلى

األقلr مرسم.
- مـــســـتـــشـــار الـــتـــوجـــيـه والـــتـــقـــيـــيم
واإلدمـــاج اIــهـــنـــيـــrX يـــثـــبت ثالث
(3) ســنــوات من اخلـــدمــة الــفــعــلــيــة

بهذه الصفة.
- أســـتـــاذ مـــتــــخـــصص في الـــتـــكـــوين
والـــتــعـــلـــيم اIـــهــنـــيــX مـن الــرتـــبــة
الـثــانـيــة أو أسـتــاذ مـتــخـصص في
الــتـكــوين والــتــعــلـيم اIــهــنــيـX من
الــــرتـــبــــة األولىr يــــثــــبت ثالث (3)
سـنـوات من اخلدمـة الـفـعـلـيـة بـهذه

الصفة.
rمـــــتـــــصــــرف رئـــــيـــــسـي عـــــلى األقل -

مرسم.
- متصرفr يثبت  ثالث (3) سنوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مقتصد مسير Iؤسسات التكوين
والــتــعــلــيم اIــهــنـيــrX يــثــبت ثالث
(3) ســنــوات من اخلـــدمــة الــفــعــلــيــة

بهذه الصفة.

مقرر من
مدير اIعهد

مقرر من
مدير اIعهد

اIعهد
الوطني

اIتخصص
في

التكوين
اIهني 
(تابع)

108

108

م-2

م-2

2

2

ب

ب

رئيس
مصلحة
تقنية

رئيس
مصلحة
إدارية

اIادة اIادة 4 : يجب أن يـنتـمي اIوظـفون الـذين يشـغلون
مناصب عـليـا إلى رتب تكون مـهامـها موافـقة لـصالحيات

الهياكل اIعنية.

اIـادة اIـادة 5 : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 12 رجـب عـــام 1434 اIــــوافق 22
مايو سنة 2013.

وزارة العالقات مع البر=انوزارة العالقات مع البر=ان
قــــــرار وزاري مـــــــشـــــــتـــــــرك مـــــــؤرخ في قــــــرار وزاري مـــــــشـــــــتـــــــرك مـــــــؤرخ في 4 رجب عــــــام  رجب عــــــام 1435
4 مـايــو ســنـة  مـايــو ســنـة r2014 يــعـدل الــقــرار الـوزاريr يــعـدل الــقــرار الـوزاري اIـوافق اIـوافق 
اIــــــشـــــــتـــــــرك اIـــــــؤرخ في اIــــــشـــــــتـــــــرك اIـــــــؤرخ في 11 ربــــــيـع األول عــــــام  ربــــــيـع األول عــــــام 1430
اIــــوافقاIــــوافق  8 مــــارس ســــنــــة  مــــارس ســــنــــة 2009 الــــذي يــــحــــدد تــــعــــداد الــــذي يــــحــــدد تــــعــــداد
مــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاصمــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاص
بـاألعـوان الـعامـلـX فـي نـشـاطات احلـفـظ أوالـصـيـانةبـاألعـوان الـعامـلـX فـي نـشـاطات احلـفـظ أوالـصـيـانة

أواخلدمات بعنوان وزارة العالقات مع البرIانأواخلدمات بعنوان وزارة العالقات مع البرIان.
ــــــــــــــــــــ

rاليةIإن وزير ا
والوزيـر لـدى الوزيـر األولr اIـكلف بـإصالح اخلـدمة

rالعمومية
rانIووزير العالقات مع البر

- �ـقـتــضى اIـرســوم الـرئـاسي رقم  07-308 اIـؤرخ
في17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق 29 سـبــتـمـبـر سـنـة 2007

شروط االلتحاق باشروط االلتحاق باIناصبIناصب
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الـــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تـــوظــــيف األعــــوان اIــــتــــعـــاقــــدين
وحــقـــوقـــهم وواجــبـــاتـــهم والــعـــنـــاصــر اIـــشــكـــلـــة لــرواتـــبــهم
والـقــواعـد اIــتـعــلـقــة بــتـســيـيــرهم وكـذا الــنـظــام الـتــأديـبي

rادة 8 منهIال سيما ا rطبق عليهمIا
- و�ـقتـضى اIـرسـوم الـرئاسي رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 95-54 اIـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقـتــضى اIـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 98-04 اIـؤرخ
في 19رمـضان عام 1418 اIوافق 17 ينـاير سنة 1998 الذي

rانIكلف بالعالقات مع البرIيحدد صالحيات الوزير ا
- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 03-190 اIؤرخ
في 26 صـفـر عام 1424 اIـوافق 28 أبـريل سـنة 2003 الـذي

rدير العام للوظيفة العموميةIيحدد صالحيات ا

- و�قتضى اIرسوم التنفيذي رقم 13- 382 اIؤرخ
في 15 مــحــرم عــام 1435 اIــوافق 19 نــوفــمـــبــر ســنــة 2013
الـذي يحـدد تـنظـيم اإلدارة اIركـزيـة للـوزارة لدى الـوزير

rكلفة بإصالح اخلدمة العموميةIاألول ا

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرخ في
11 ربيع األول عام 1430 اIوافق 8 مارس سنة 2009 الذي

يــحــدد تــعــداد مــنــاصب الـــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد
اخلاص باألعوان العاملX في نشاطات احلفظ أو الصيانة

rانIأو اخلدمات بعنوان وزارة العالقات مع البر

يقـريقـرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اIــادة األولى : اIــادة األولى : يــعــدل جــدول تــعــداد مــنــاصب الــشــغل
اIنـصوص عـليه في الـقرار الـوزاري اIشـترك اIؤرخ في
11 ربــــــيع األول عـــــام 1430 اIـــــوافق 8 مـــــارس ســـــنـــــة 2009

واIذكور أعالهr ويحرّر كما يأتي :

مناصب الشغلمناصب الشغل

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

الصنفالصنف

التصنيفالتصنيف

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

التعدادالتعداد
( ( 2+ + 1)

( ( 1 ) )
عقد غير محدد اIدةعقد غير محدد اIدة

( ( 2 ) )
عقد محدد اIدةعقد محدد اIدة

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

- عامل مهني من اIستوى األول

- عون خدمة من اIستوى األول

- حارس

- سائق سيارة من اIستوى األول

- سائق سيارة من اIستوى الثاني

- عامل مهني من  اIستوى الثالث

- عون وقاية من اIستوى األول

- عون وقاية من  اIستوى  الثاني

4

1

5

5

1

11

1

5

5

1

13

2

5

2

3

1

39اجملموع العاماجملموع العام

7

288

219

240

200

348

1

11

30

اIادة اIادة 2 :  : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حرر باجلزائر في 4  رجب عام 1435 اIوافق 4 مايو سنة 2014.

وزير  اIاليةوزير  اIالية
كر® جوديكر® جودي

وزير العالقات مع البرIانوزير العالقات مع البرIان
محمود خذريمحمود خذري

2

9

9

1

عن الوزير لدى الوزير األول عن الوزير لدى الوزير األول 
اIكلف بإصالح اخلدمة العمومية اIكلف بإصالح اخلدمة العمومية 

وبتفويض منهوبتفويض منه
اIدير العام للوظيفة العمومية اIدير العام للوظيفة العمومية 

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

"

"
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قـــرار مـــــؤرخ فـــي قـــرار مـــــؤرخ فـــي 16 ربـــيـع الـــثـــانـي عـــام  ربـــيـع الـــثـــانـي عـــام 1434 الـــمـــوافق  الـــمـــوافق 27  فــــبـــرايــــر ســنـة فــــبـــرايــــر ســنـة r r2013 يــعــدل الــقــــرار اIــــؤرخ فــي يــعــدل الــقــــرار اIــــؤرخ فــي 29
جــمـــادى الـــثـــانـــيــة عــــام جــمـــادى الـــثـــانـــيــة عــــام 1432 اIـــــوافــق أول يــونـيــو سـنـة اIـــــوافــق أول يــونـيــو سـنـة 2011 و اIـتــضـمـن جتـديـد تــشـكــيـلــة الـلــجـنــة اIـتــسـاويـة و اIـتــضـمـن جتـديـد تــشـكــيـلــة الـلــجـنــة اIـتــسـاويـة

األعضاء اخملتصة بأسالك موظفي وزارة العالقات مع البرIان.األعضاء اخملتصة بأسالك موظفي وزارة العالقات مع البرIان.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرخ فـي 16 ربــيع الـثــانـي عام 1434 اIـوافق 27 فـبـرايـر سـنة r2013 يعـدل اجلـدول اIـنـصـوص عـليه
في الــقـرار اIـؤرخ في 29 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1432 اIــوافق أول يـونـيــو سـنـة 2011 و اIـتــضـمن جتــديـد تـشــكـيــلـة الـلــجـنـة

اIتساوية األعضاء اخملتصة بأسالك موظفي وزارة العالقات مع البرIانr كما يأتي :

األسالكاألسالك
¡ثلو اIوظفX¡ثلو اIوظفX¡ثلو اإلدارة¡ثلو اإلدارة

األعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيوناألعضاء الدائموناألعضاء الدائموناألعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيوناألعضاء الدائموناألعضاء الدائمون
مراد حامدي

عباس عبد الكر®
كشرود

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)(بدون تغيير)(بدون تغيير)(بدون تغيير)

قـرار مـــؤرخ فـــي قـرار مـــؤرخ فـــي 16 ربـيـع الـ ربـيـع الــثـاني عــام ثـاني عــام 1434 الـمـوافق الـمـوافق
27  فــفــــــبـبـــــــرايــرايــــــر سر ســــــنــــة ة r 2013 يr يــــعــــــدل الـدل الـــــقــقــــــــرار اIــرار اIــــــؤرخؤرخ

فــي فــي 11 رم رمـضـان عـــام ان عـــام 1432 اIـــ اIــــوافــق وافــق 11 غ غـشت سشت سـنةنة
 2011 و اIتضمن جتديد تشكيلة جلنة الطعن اخملتصة و اIتضمن جتديد تشكيلة جلنة الطعن اخملتصة

بأسالك موظفي وزارة العالقات مع البرIان.بأسالك موظفي وزارة العالقات مع البرIان.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجب قـــــرار مــــؤرخ فـي 16 ربـــــيع الــــثــــانـي عـــام
1434 اIـوافق 27 فـبـرايـر ســـنـــة r2013 يــعـــدل الـــجـدول

اIـنــصـــوص عـلـيه في الـقـرار اIؤرخ في 11 رمـضـان عام
1432 اIــــوافق 11 غــــشت ســــنـــة 2011 و اIــــتـــضــــمن جتــــديـــد

تــشــكــيــلــة جلــنــة الــطـعـن اخملــتـصــة بــأسالك مــوظــفي وزارة
العالقات مع البرIانr كما يأتي :

¡ثلو اIوظفX¡ثلو اIوظفX¡ثلو اإلدارة¡ثلو اإلدارة

مراد حامدي
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

قــــرار مـــؤرقــــرار مـــؤرّخ في خ في 21  رجـب عــــام   رجـب عــــام 1435 اIــــوافق  اIــــوافق 21  مـــايـــو  مـــايـــو
r r2014  يـتـضـم يـتـضـمّن تـفـويض اإلمـضـاء إلى مـديـرن تـفـويض اإلمـضـاء إلى مـديـر سـنـة سـنـة 

اإلدارة العامة.اإلدارة العامة.
ـــــــــــــــــــــــــ

rانIإن وزير العالقات مع البر

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-154 اIـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 98-04 اIـؤرّخ
في 19 رمـــضـــان عــام 1418 اIــوافق 17 يــنـــايـــر ســـنــة 1998
الــذي يـــحـــدّد صالحــيــــات الــــوزيــــر اIــكـــلّـف بــالــعالقــــات

rانIمــع البـر

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-144 اIؤرّخ
في 26 مــــحــــرّم عــــام 1424 اIــــوافق 29 مــــارس ســــنــــة 2003
واIـتـضـمّن تــنـظـيم اإلدارة اIـركــزيـة في وزارة الـعالقــات

rانIمـع البـر

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اIؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

rيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعــــد االطالع عــلـى اIــرســـــوم الــــرئـــاسيّ اIــؤرّخ
في 15 جـــمـــادى األولى عــام 1434 اIــوافق 27 مــارس ســنــة
2013 واIـــتـــضـــمّن تـــعـــيـــX الــســـيـــد مـــراد حـــامـــديr مـــديــرا

rانIلإلدارة العامة بوزارة العالقات مع البـر

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

rــــادة األولى : يــــفـــوض إلـى الـــســــيــــد مـــراد حــــامـــديIــــادة األولى :اIا
مديـر اإلدارة العـامةr اإلمـضاء في حـدود صالحيـاتهr باسم
وزيــــر الـــــعالقـــــات مع الـــــبــــرIـــــانr عـــــلى جـــــمــــيـع الــــوثـــــائق

واIقررات باستثناء القرارات.

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

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 21 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 21
مايو سنة 2014.

خليل ماحيخليل ماحي

"

"



33 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 43 15 رمضان عام  رمضان عام 1435 هـ هـ
13 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م

قــــــراران مــــــؤرقــــــراران مــــــؤرّخــــــان في خــــــان في 21  رجب عـــــــام   رجب عـــــــام 1435 اIــــــوافق  اIــــــوافق 21
مـايــو سـنــة مـايــو سـنــة r2014  يــتـضـم يــتـضـمّـنــان تــفــويض اإلمـضــاءـنــان تــفــويض اإلمـضــاء

إلى نائبي مدير.إلى نائبي مدير.
ـــــــــــــــــــــــــ

rانIإن وزير العالقات مع البر

- �ــقـتــضى اIــرســوم الـرّئــاسيّ رقم 14-154 اIـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايـــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسوم الـتّـنـفـيذيّ رقم 98-04 اIـؤرّخ
في 19 رمـــضـــان عــام 1418 اIــوافق 17 يــنـــايــر ســـنــة 1998
الــذي يــحـــدّد صالحــيــــات الــــوزيـــر اIــكـــلّــف بـالــعـالقـــات

rانIمــع البـر

- و�قتـضى اIرسوم التّـنفيذيّ رقم 03-144 اIؤرّخ
في 26 مــــحــــرّم عــــام 1424 اIــــوافق 29 مــــارس ســــنــــة 2003
واIـتـضـمّن تـنــظـيم اإلدارة اIـركـزيـة في وزارة الـعالقــات

rانIمـع البـر

- و�قتـضى اIرسوم التّـنفيذيّ رقم 14-155 اIؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 5 مـــايــــو ســـنـــة 2014 الــــذي

rيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعــــد االطالع عــلـى اIــرســــوم الـــــرئــاسيّ اIــؤرّخ
في 16 جــمــادى األولى عــام 1435 اIــوافق 18 مــارس ســنــة
rالسيد عبـاس عبد الكر® كشرود Xتضمّن تعـيI2014 وا

rانIبوزارة العالقات مع البـر Xنائب مدير للموظف

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIادة األولى :اIادة األولى : يفـوض إلى السـيد عـباس عـبد الـكر®
كــــشــــرودr نــــائب  مــــديــــر اIــــوظــــفــــrX اإلمـــضــــاء فـي حـــدود
صالحياتهr باسم وزيـر العالقات مع البـرIانr على جميع

الوثائق واIقررات باستثناء القرارات.

اIـادة اIـادة 2 : : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 21 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 21
مايو سنة 2014.

خليل ماحيخليل ماحي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rانIإن وزير العالقات مع البر
- �ــقـتــضى اIــرســوم الـرّئــاسيّ رقم 14-154 اIـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايـــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 98-04 اIـؤرّخ
في 19 رمـــضـــان عــام 1418 اIــوافق 17 يــنـــايـــر ســـنــة 1998
الــذي يـــحـــدّد صالحــيــــات الــــوزيــــر اIــكـــلّـف بــالــعالقــــات

rانIمــع البـر
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-144 اIؤرّخ
في 26 مــــحــــرّم عــــام 1424 اIــــوافق 29 مــــارس ســــنــــة 2003
واIـتـضـمّن تــنـظـيم اإلدارة اIـركــزيـة في وزارة الـعالقــات

rانIمـع البـر
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اIؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

rيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عــلـى اIــرســـــوم الــــرئـــاسيّ اIــؤرّخ
في 15 ربـيع األول عام 1433 اIوافق 8 فبـراير سـنة 2012
واIــتـضــمّـن تــعـيــX الــســيــد مــحــمــود ســفــيــرr نـائـب مــديـر
للميزانـية واحملاسبة والوسائل العامـة بوزارة العالقـات

rانIمـع البـر

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIادة األولى :اIادة األولى : يفوض إلى السـيد محمـود سفيرr نائب
 مـديـر اIيـزانـية واحملـاسـبـة والوسـائل الـعامـةr اإلمـضـاء في
حـدود صالحياتـهr بـاسم وزيـر العالقـات مــع البـرIانr على

جمـيع الـوثـائق واIقـررات باستثنـاء القرارات.

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

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 21 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 21
مايو سنة 2014.

خليل ماحيخليل ماحي

وزارة السياحة والصناعة التقليديةوزارة السياحة والصناعة التقليدية
قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 11 ربـــيع الـــثـــانـي عـــام  ربـــيع الـــثـــانـي عـــام 1434 اIــوافق  اIــوافق 21
فـــبـــرايـــر ســـنـــة فـــبـــرايـــر ســـنـــة r2013 يـــعـــدل الــــقـــرار اIـــؤرخ في r يـــعـــدل الــــقـــرار اIـــؤرخ في 15
ربيع الـثـاني عـام ربيع الـثـاني عـام 1433 اIـوافق  اIـوافق 8 مـارس سـنة  مـارس سـنة 2012
واIـتـضـمن تـعـيـX أعـضاء الـلـجـنـة اخملـتـصـة بـدراسةواIـتـضـمن تـعـيـX أعـضاء الـلـجـنـة اخملـتـصـة بـدراسة

مخططات اIشاريع الفندقية.مخططات اIشاريع الفندقية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرخ في 11 ربـيع الــثــاني عـام 1434
اIـوافــق 21 فـبـرايـر ســنة r2013 يـعـدل الـقـرار اIؤرخ في
15 ربــيع الـــثــاني عـــام 1433 اIــوافق 8 مــارس ســنــة 2012

واIـــتـــضــمـن تــعـــيـــX أعـــضـــاء الــلـــجـــنـــة اخملــتـــصـــة بـــدراســة
مخططات اIشاريع الفندقيةr كما يأتي :

................................................................... "



- الـسـيـدة لــيـنـدة لـيـمـانr زوجـة خــمـارr ¡ـثـلـة الـوزيـر
اIكلف باألشغال العموميةr خلفا للسيد عبد الكر® ساقو.

 .................(الباقي بدون تغيير) ................. ".
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 11 ربـــيع الـــثـــانـي عـــام  ربـــيع الـــثـــانـي عـــام 1434 اIــوافق  اIــوافق 21
فـــبـــرايـــر ســـنـــة فـــبـــرايـــر ســـنـــة r2013 يـــعـــدل الـــقـــرار اIـــؤرخ في r يـــعـــدل الـــقـــرار اIـــؤرخ في 26
جــــمــــادى األولى عــــام جــــمــــادى األولى عــــام 1433 اIــــوافق  اIــــوافق 18 أبــــريل ســــنـــة أبــــريل ســــنـــة
2012 واIــتـضــمن تــعــيــX أعــضـاء الــلــجــنــة الـتــقــنــيـة واIــتـضــمن تــعــيــX أعــضـاء الــلــجــنــة الـتــقــنــيـة

للمياه احلموية.للمياه احلموية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قـرار مـؤرخ في 11 ربـيع الــثـاني عـام 1434
اIـوافــق 21 فـبـرايـر ســنة r2013 يـعـدل الـقـرار اIؤرخ في
26 جـمـادى األولى عـام 1433 اIـوافق 18 أبـريل سـنة 2012

rأعضاء اللجنة التقنية للمياه احلموية Xتضمن تعيIوا
كما يأتي :

................................................................... "
- الــســيـدة نــاديــة شـاكــرr زوجــة بـوعــبــد الـلّـهr ¡ـثــلـة
rسـتشـفياتIـكلف بـالصحـة والسـكان وإصالح اIالوزير ا

خلفا للسيدة حسينة هالل.
 .................(الباقي بدون تغيير) ................. ".

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 11 ربـــيع الـــثـــانـي عـــام  ربـــيع الـــثـــانـي عـــام 1434 اIــوافق  اIــوافق 21
فـــبـــرايـــر ســـنـــة فـــبـــرايـــر ســـنـــة r2013 يـــعـــدل الـــقـــرار اIـــؤرخ في r يـــعـــدل الـــقـــرار اIـــؤرخ في 22
صـــــفـــــر عــــــام صـــــفـــــر عــــــام 1432 اIـــــوافق  اIـــــوافق 27 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة  يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2011
واIـــتــضـــمن تــعـــيــX أعـــضــاء مـــجــلس إدارة الـــوكــالــةواIـــتــضـــمن تــعـــيــX أعـــضــاء مـــجــلس إدارة الـــوكــالــة

الوطنية لتنمية السياحة.الوطنية لتنمية السياحة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قـرار مـؤرخ في 11 ربـيع الــثـاني عـام 1434
اIـوافــق 21 فـبـرايـر ســنة r2013 يـعـدل الـقـرار اIؤرخ في
22 صــــــفـــــــر عـــــــام 1432 اIــــــوافق 27 يـــــــنــــــايـــــــر ســـــــنــــــة 2011

واIتـضمـن تعـيX أعـضاء مـجلـس إدارة الوكـالة الـوطنـية
لتنمية السياحةr اIعدلr كما يأتي :

................................................................... "
- الـــســيــد مــحـــنــد الــســـعــيــد بن مـــرادr عــضــواr ¡ــثال
للوزير اIكلف بالتـهيئة العمرانية والبيئةr خلفا للسيد

محمد صغير بن حلرش.
 .................(الباقي بدون تغيير) ................. ".

قـرار مـؤرخ فـي قـرار مـؤرخ فـي 7 جـمـادى األولـى عـام  جـمـادى األولـى عـام 1435 الـمـوافـق الـمـوافـق
9 مـ مــارس سـنـة ارس سـنـة r2014 يـr يــتـضـتـضــمـن تـعـمـن تـعــيـيـن أعـيـيـن أعــضـاءضـاء
الالــــــــلــــــجــــــنــــــــة الة الــــــوطوطــــــــنــــــيــــــة العة العــــــــتــــــمــــــــاد وكاد وكــــــاالت الاالت الــــــســــــــيــــــاحاحــــــة

واألسفار. واألسفار. 
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرخ في 7 جــمــادى األولى عـام 1435
اIـــــوافق 9 مــــارس ســـــنــــة r2014 يــــعـــــيّن األعـــــضــــاء اآلتـــــيــــة
أسمـاؤهمr تـطبـيقـا ألحكـام اIادة 4 من اIـرسـوم التـنفـيذي
رقم 2000-47 اIـؤرخ في 25 ذي الـقــعـدة عـام 1420 اIـوافق
أول مــــارس ســــنــــة 2000 الــــذي يــــحــــدد تــــنــــظــــيم الــــلــــجــــنــــة
الــوطـنــيـة العــتـمــاد وكـاالت الــسـيــاحـة واألســفـار وســيـرهـا
اIــعـدلr في الــلـجـنــة الـوطــنـيـة العــتـمــاد وكـاالت الـســيـاحـة

واألسفار :

- الـــســـيــد نـــور الـــدين أحـــمـــد ســـيـــدr اIـــديـــر اIــكـــلف
�ـــخـــطـط جـــودة الـــســـيـــاحـــة والـــضـــبط بـــوزارة الـــســـيـــاحـــة

rرئيسا rوالصناعة التقليدية

- السيد عبـد احلق نعمانيr اIدير اIـكلف بالتنظيم
والــــشــــؤون الــــقــــانــــونـــيــــة والــــوثــــائـق بــــوزارة الــــســــيــــاحـــة

rوالصناعة التقليدية

- الــســيــدة أم اخلـيــر ســهــلـيr ¡ــثـلــة الــوزيــر اIــكــلف
rبالنقل

- اآلنــــســـة Iــــيـــاء إبــــازاتنr ¡ــــثـــلــــة الــــوزيـــر اIــــكـــلف
rبالتجارة

- الــــســــيــــد نــــذيــــر عــــاشــــورr ¡ــــثل الــــوزيــــر اIــــكــــلف
r(ديرية العامة لألمن الوطنيIا) باجلماعات احمللية

- الـسـيـد مـراد مجـدوبr ¡ـثل اIـديـر العـام لـلـديوان
rالوطني للسياحة

- السـيـد حـسـان كـداشr ¡ـثل الـفيـدرالـيـة الـوطـنـية
rلوكاالت السياحة

- الــسـيــد بــشــيــر جـريــبيr ¡ــثل الــنــقــابـة الــوطــنــيـة
لوكاالت األسفار.

تــلـغـى أحــكــام الـقــرار اIــؤرخ في 27 صــفــر عـام 1432
الـــــمــــوافــق أول فــــبـــــرايــــر ســـــنــــة 2011 والــــمــــتـــــضــــمـن
تعـيX أعـضاء الـلجنـة الوطـنيـة العتـماد وكـاالت السـياحة

واألسفار.
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