
العدد العدد 53

السالسّنة الرابعة واخلمسوننة الرابعة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
غرب ا
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
غرب العربي ا

سنـةسنـة

1090,00 د.ج د.ج

2180,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 14,00 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 28,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّن السّابقة : حسب التّسعيرة.
. وتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

 األربعاء األربعاء 22 ذو احلجة  ذو احلجة عام عام 1438 هـهـ

وافق 13 سبتمبر سنة سبتمبر سنة 2017 م م وافق ا ا

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
طبعة الرّسميسمّية طبعة الرا ا

حي البسات بئر مراد رايس 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 للمشترك خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
ـوافق 11 سـبـتـمـبـر سـنة 2017 يـتـعـلق بـنـمـوذج الـتـصـريح مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 17-250 مـؤرخ في 20 ذي احلـجـة عـام 1438 ا
بالترشح النتخاب أعضاء اجملالس الشعبية البلدية والوالئية.............................................................................

ـوافق 11 سـبـتـمـبـر سـنة 2017 يـتـعـلق بـاسـتـمـارة اكـتـتاب مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 17-251 مـؤرخ في 20 ذي احلـجـة عـام 1438 ا
ترشح النتخاب أعضاء اجملالس الشعبية البلدية والوالئية........................ التوقيعات الفردية في صالح قوائم ا

ـــوافق 11 ســـبــتـــمــبـــر ســنــة 2017 يــتــعــلـق بــإيــداع قــوائم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 17-252 مـــؤرخ في 20 ذي احلــجـــة عــام 1438 ا
ترشح النتخاب أعضاء اجملالس الشعبية البلدية والوالئية.......................................................................... ا

وافق 11 سـبتـمبـر سنة 2017 يحـدد نص أوراق التصويت مـرسوم تـنفـيذي رقم 17-253 مؤرخ في 20 ذي احلجـة عام 1438 ا
يزاتها التقنية............................................ التي تستعمل النتخاب أعضاء اجملالس الشعبية البلدية والوالئية و

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
وافق 13 يوليو سنة 2017 يتضمنان إنهاء مهام والة...................... مرسومان رئاسيان مؤرخان في 19 شوال عام 1438 ا

......... وافق 13 يوليو سنة 2017 يتضمنان إنهاء مهام والة منتدب مرسومان رئاسيان مؤرخان في 19 شوال عام 1438 ا

وافق 13 يوليو سنة 2017 يتضمن إنهاء مهام كتاب عام في الواليات.... مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1438 ا

ــفـتش الــعــام في واليـة ـوافق 13 يـولــيـو ســنـة 2017 يــتــضـمن إنــهــاء مـهــام ا مــرسـوم رئــاسي مـؤرخ في 19 شــوال عـام 1438 ا
سيدي بلعباس............................................................................................................................................

وافق 13 يوليو سنة 2017 يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الواليات... مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1438 ا

ـقـاطـعـت ـوافق 13 يـولـيـو سـنة 2017 يتـضـمن إنـهـاء مـهام أمـيـنـ عـام  مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في 19 شـوال عام 1438 ا
.................................................................................................................................... إداريت في واليت

ـوافق 30 يــولـيـو سـنـة 2017 يـتـضـمن إنـهــاء مـهـام مـديـر بـرمـجـة الـبـحث مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في 7 ذي الـقـعـدة عـام 1438 ا
ديـرية الـعامة لـلبـحث العـلمي والـتطـوير التـكنـولوجي بـوزارة التـعلـيم العـالي والبحث والـتقـييم واالسـتشـراف في ا
العلمي.......................................................................................................................................................

ـوافق 30 يــولــيــو ســنـة 2017 يــتــضــمن إنــهــاء مــهــام نــواب مــديــرين في مــرسـوم رئــاسي مــؤرخ في 7 ذي الــقــعــدة عـام 1438 ا
ديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.............................. ا

وافق 30 يوليو سنة 2017 يتضمن إنهاء مهام بجامعة بومرداس.......... مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 ا

وافق 30 يولـيو سنة 2017 يـتضـمنـان إنهـاء مهـام نائبـي مديرين مـرسومـان رئاسيـان مؤرخان في 7 ذي القـعدة عام 1438 ا
.................................................................................................................................................. بجامعت

ـوافق 30 يــولـيـو سـنـة 2017 يــتـضـمـن إنـهـاء مــهـام عـمــيـد كـلــيـة احلـقـوق مـــرســوم رئــاسي مـؤرخ في 7 ذي الـقـعـدة عـام 1438 ا
والعلوم السياسية بجامعة اجللفة...................................................................................................................

وافق 13 يوليو سنة 2017 يتضمن تعي والة........................................ مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1438 ا

............... وافق 13 يوليو سنة 2017 يتضمنان تعي والة منتدب مرسومان رئاسيان مؤرخان في 19 شوال عام 1438 ا

ـفـتـشـيـة الـعـامـة ـوافق 30 يــولـيـو سـنـة 2017 يـتـضـمن تـعـيــ مـفـتش بـا مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في 7 ذي الـقـعـدة عـام 1438 ا
للبيداغوجيا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي....................................................................................

وافق 30 يـولـيو سـنة 2017 يتـضـمـنان تـعـي نـواب مـديرين في مـرسـومـان رئاسـيـان مـؤرخان في 7 ذي الـقـعـدة عام 1438 ا
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي............................................................................................................
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ـوافق 30 يــولـيـو سـنـة 2017 يـتــضـمـنـان تــعـيـ نـائــبي مـديـرين مـرسـومــان رئـاسـيــان مـؤرخـان في 7 ذي الـقـعـدة عـام 1438 ا
.................................................................................................................................................. بجامعت

...... وافق 30 يوليو سنة 2017 يتضمن تعي عميدي كليت بجامعت مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 ا

درسة العليا لألساتذة وافق 30 يوليو سنة 2017 يتضمن تعيـ مدير ا مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 ا
بسطيف....................................................................................................................................................

ــركــز اجلــامــعي ـــوافق 30 يــولــيــو ســنــة 2017 يــتــضــمن تــعــيــ مــديــر ا مــرســـوم رئــاسي مــؤرخ في 7 ذي الـــقــعــدة عــام 1438 ا
بتامنغست.................................................................................................................................................

ـوافق 30 يــولــيــو ســنــة 2017 يــتــضــمن تــعــيــ مــديــر مــعــهــد الــهــنــدسـة مــرســـوم رئــاسي مــؤرخ في 7 ذي الــقــعــدة عـام 1438 ا
الكهربائية واإللكترونيك بجامعة بومرداس....................................................................................................

قرارات مقرقرارات مقرّرات آراءرات آراء
وزارة الداخلية واجلماعات احملليوزارة الداخلية واجلماعات احملليّة والتهيئة العمرانيةة والتهيئة العمرانية

ـميّزات التّـقنيّة لـنموذج التًّصـريح بالتّرشّح وافق 12 سبتـمبر سنة 2017 يحدّد ا قرار مؤرّخ في 21 ذي احلجـة عام 1438 ا
النتخاب أعضاء اجملالس الشّعبيّة البلديّة والوالئيّة..........................................................................................

ـــمــيّــزات الــتّــقـــنــيّــة الســتـــمــارة اكــتــتــاب ـــوافق 12 ســبــتـــمــبــر ســنــة 2017 يــحــدّد ا قــرار مــؤرّخ في 21 ذي احلــجــة عــام 1438 ا
ترشّح النتخاب أعضاء اجملالس الشّعبيّة البلديّة والوالئيّة........................ التوقيعات الفردية في صالح قوائم ا

الية اليةوزارة ا وزارة ا

دير العام للميزانية...... وافق 29 غشت سنة 2017 يتضمّن تفويض اإلمضاء إلى ا قرار مؤرّخ في 7 ذي احلجّة عام 1438 ا

رأة رأةوزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا ا وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا ا

هنية ـسابقات واالمتحـانات ا وافق  7 فبـراير سنة 2017 يـحدد إطار تنظيم ا قرار مؤرخ في 10 جمادى األولى عام 1438 ا
كلفة بالتضامن الوطني..................................................... نتمية لألسالك اخلاصة باإلدارة ا لاللتحاق بالرتب ا
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسـوم تنـفيذي مرسـوم تنـفيذي رقم رقم 17-250 مؤرخ في مؤرخ في 20 ذي احلـجة عام ذي احلـجة عام
ــــوافق 11 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة  ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 2017  يــــتــــعــــلقيــــتــــعــــلق ــــوافق  ا 1438 ا

بـــنـــمـــوذج الــتـــصـــريح بـــالـــتــرشـح النـــتــخـــاب أعـــضــاءبـــنـــمـــوذج الــتـــصـــريح بـــالـــتــرشـح النـــتــخـــاب أعـــضــاء
اجملالس الشعبية البلدية والوالئية.اجملالس الشعبية البلدية والوالئية.

ـــــــــــــــــــــــــــ

إنّ الوزيـر األول
- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات

احمللية والتهيئة العمرانية
ـــادتــان 99 -4 - وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــور ال ســـيّـــمـــا ا

و143 ( الفقرة 2)  منه
- وبــمـــقــتــضـى الــقــانــون الــعــضــوي رقـم 16 - 10
الــــمــــؤرّخ فـي 22 ذي الــــقــــعــــدة عــــام 1437 الــــمــــوافـق 25
ـتــعـلق بـنـظـام االنـتــخـابـات ال سـيـمـا غــشت سـنـة 2016 وا

ادّة 72 منه ا
- وبــمـــقــتــضـى الــقــانــون الــعــضــوي رقـم 16 - 11
ــوافق 25 غــشت الــــمـــؤرّخ في 22 ذي الــقـــعــدة عــام 1437 ا
ـراقــبـة ـســتــقـلــة  ــتــعـلق بــالــهـيــئـة الــعــلـيــا ا سـنـة 2016 وا

االنتخابات 
ــؤرّخ في 20 ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 11 - 10 ا - و
ــتــعــلق ــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 وا رجب عــام 1432 ا

بالبلدية
ــؤرّخ في 28 ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 07 ا - و
ـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012 ربــــيـع األول عــــام 1433 ا

تعلق بالوالية  وا
ؤرخ رسـوم الرئاسي رقم 17- 242 ا قتـضى ا - و
ـوافق 15 غــشت ســنـة 2017 في 23 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي الوزير األول وا
ؤرخ رسـوم الرئاسي رقم 17- 243 ا قتـضى ا - و
ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017 في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة  وا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

ــادّة األولى :ة األولى : تـــطـــبــــيـــقـــا ألحــــكـــام الـــمـــادة 72 مـن ــادا ا
ـؤرّخ في 22 ذي الــقـعـدة الـقـانـون الـعـضـوي رقم 16 - 10 ا
ــتــعــلق بــنــظــام ــوافق 25 غــشت ســنـة 2016 وا عـام 1437 ا
ـــوذج ـــرســــوم إلى حتــــديــــد  االنــــتـــخــــابــــات يـــهــــدف هــــذا ا
الـتـصـريح بــالـتـرشح النـتــخـاب أعـضـاء اجملـالس الــشـعـبـيـة

البلدية والوالئية.

ادّة ة 2 :  : يـتم الـتـصــريـح بالــتـرشـح علـى اسـتمارة ادا ا
تــعــدهـــا الــمــصـــالـح الــمــخـــتــصــة لـــلــوزارة الــمـــكــلــفــة

بالداخلية.

ـــــصـــــالح ـــــادّة ة 3 :  : يـــــتم ســـــحـب االســـــتـــــمـــــارة لـــــدى ا ـــــادا ا
تضمن رسوم الرئاسي ا اخملتصة في الواليـة بعد نشر ا
اسـتــدعـاء الــهـيــئـة االنــتـخــابــيـة النــتـخــاب أعـضــاء اجملـالس

الشعبية البلدية والوالئية.

ؤهل قـانونا ـمثل ا ادّة ة 4 :  : تـسلّم االستـمارة إلى ا ادا ا
ـعتـزمـ الـترشح للـحـزب الـسيـاسي أو لـلـقـائمـة احلـرة ا
بــنــاء عــلى تــقــد رســالــة تـعــلـن فـيــهــا نــيــة تــكــوين قــائــمـة
مـترشحـ النتـخاب أعـضاء اجملـالس الشعـبيـة البـلدية أو

الوالئية.

ـادة 5 :  : يـــحــدد الـــوزيــر الـــمـــكــلـف بـــالـــداخــلـــيــة ـادة ا ا
ــمــيــزات الــتــقـنــيــة الســتــمــارة الــتــصــريح ــوجـب قــرار ا

بالترشح. 

ـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة ـادة 6 :  : يـنشـر هـذا ا ـادة ا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

ــوافق حــرّر بــاجلــزائــر في 20 ذي احلــجــة عــام 1438 ا
11 سبتمبر سنة 2017.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 17-251 مؤرخ في  مؤرخ في 20 ذي احلـجة عام ذي احلـجة عام
ــــوافق 11 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة  ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 2017 يــــتــــعــــلق يــــتــــعــــلق ــــوافق  ا 1438 ا

بــاسـتـمـارة اكـتـتـاب الـتـوقــيـعـات الـفـرديـة في صـالحبــاسـتـمـارة اكـتـتـاب الـتـوقــيـعـات الـفـرديـة في صـالح
ــــتـــــرشـــــحـــــ النــــتـــــخـــــاب أعـــــضــــاء اجملـــــالس ــــتـــــرشـــــحـــــ النــــتـــــخـــــاب أعـــــضــــاء اجملـــــالسقــــوائـم ا قــــوائـم ا

الشعبية البلدية والوالئية.الشعبية البلدية والوالئية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

إنّ الوزير األول

- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات
احمللية والتهيئة العمرانية

ـــادتــان 99 - 4 - وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــور ال ســيّـــمــا ا
و143 (الفقرة 2)  منه
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- وبــمــقـــتــضـى الـــقــانــون الــعــضــوي رقـم 16 - 10
ــوافق 25 غــشت الــــمـــؤرّخ في 22 ذي الــقـــعــدة عــام 1437 ا
سـنـة 2016 والـمـتـعــلـق بـنـظـام االنـتـخـابـات ال سـيـما

ادة 73 منه ا

- وبــمـــقــتــضـى الــقــانــون الــعــضــوي رقـم 16 - 11
ــوافق 25 غــشت الــــمــؤرّخ في 22 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1437 ا
ـراقــبـة ـســتــقـلــة  ــتــعـلق بــالــهـيــئـة الــعــلـيــا ا سـنـة 2016 وا

االنتخابات

ــؤرّخ في 20 ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 11 - 10 ا - و
ــتــعــلق ــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 وا رجب عــام 1432 ا

بالبلدية

ــؤرّخ في 28 ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 07 ا - و
ـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012 ربــــيـع األول عــــام 1433 ا

تعلق بالوالية  وا

ؤرخ رسـوم الرئاسي رقم 17- 242 ا قتـضى ا - و
ـوافق 15 غــشت ســنـة 2017 في 23 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي الوزير األول وا

ؤرخ رسـوم الرئاسي رقم 17- 243 ا قتـضى ا - و
ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017 في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة  وا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

ـــــرســـــوم إلـى حتـــــديـــــد ـــــادّة األولى :ة األولى : يـــــهـــــدف هــــــذا ا ـــــادا ا
ـادة 73 من الـقـانـون الـعـضـــوي كـيـفــيـات تـطـبــيق أحـكـام ا
ــــــــــؤرّخ فــي 22 ذي الــــــــقــــــــعــــــــدة عــــــــام 1437 رقـــم 16 - 10 ا
ــــــتـــــعـــــلـــق بـــــنـــــظــــــام ـــــوافــق 25 غــــــشـت ســـــنـــــــة 2016 وا ا

االنتخابـات.

ــادّة ة 2 :  : تــعــــــد اســتــمـــارات اكــتــتـــاب الــتــوقـــيــعــات ــادا ا
ــتــرشـحــ النــتــخــاب أعــضـاء الــفــرديــة في صــالح قــوائم ا
ـصـالح اجملـالس الـشــعـبـيـة الــبـلـديــة والـوالئـيـة مـن طـرف ا

كلفة بالداخلية . اخملتصة للوزارة ا

ــــصـــالح 3 :  :  يـــتم ســــحب االســـتــــمـــارات لـــدى ا ــادّة ة  ــادا ا
ـتـضـمن ـرســوم الـرئـاسي ا اخملـتـصـة لــلـواليـة بـعـد نـشـر ا
اسـتــدعـاء الــهـيــئـة االنــتـخــابــيـة النــتـخــاب أعـضــاء اجملـالس

الشعبية البلدية والوالئية.

ـدوّنة ادة 4 :  :  يجب أن يـصادق عـلى الـتوقـيـعات ا ادة ا ا
في اسـتـمـارات اكـتـتـاب الـتـوقـيـعـات الـفـرديـة لدى ضـابط

عمومي.

ـادة 5 :  : يــقــصــد "بـالــضــابط الــعــمــومي" في مــفــهـوم ـادة ا ا
رسوم : هذا ا

1 - رئيس اجمللس الشـعبي البلـدي وبتفويض منه
نــــوابه واألمــــ الـــــعــــام لــــلــــبــــلــــديــــة ومـــــنــــدوبــــو الــــبــــلــــديــــة

ندوبون اخلاصون وا

وثق 2 - ا

3 - احملضر القضائي.

ـادة 6 :  : يـجب عـلى الضـابط الـعـمومـي قبل الـقـيام ـادة ا ا
بإجراء التصديق التأكد من :

- احلــضــور الــشـخــصي لــلــمــوقّع مــصــحـوبــا بــوثــيــقـة
تثبت هويته

ه بــطـاقـة الــنـاخب أو ـوقّـع بـتـقــد - صـفــة الـنــاخب ا
شهادة تسجيله في القائمة االنتخابية.

كـــمـــا يــجب عـــلى الـــضــابـط الــعـــمــومـي الــتـــأكــد حتت
ـوقّع مسجل في القـائمة االنتـخابية مـسؤوليته من أن ا

عنية. للدائرة االنتخابية ا

ـــــادة 7 :  : يـــــجب أن تـــــقـــــدم اســـــتـــــمـــــارات اكـــــتـــــتـــــاب ـــــادة ا ا
التـوقـيعـات الفـردية مـرفقـة ببـطاقـة معـلومـاتيـة تتـضمن
وقّـع إلى رئـيس اللـجنـة اإلدارية االنـتخـابية بـيانـات ا
اخملـــتــصــة إقــلــيــمــيــا بــالــنــســبــة النــتــخــاب أعــضــاء اجملــالس
الـــشـــعــبـــيــة الـــبـــلــديـــة وإلى أحـــد رؤســاء الـــلــجـــان اإلداريــة
االنـتـخـابـيـة لـلبـلـديـات الـتـابـعـة لـلواليـة اخملـتـصـة إقـلـيـمـيا
بــالــنـســبــة النــتـخــاب أعــضـاء اجملــالس الــشـعــبــيـة الــوالئــيـة
وذلـك قــــبـل أربع وعـــــشــــرين (24) ســــاعــــة عــــلـى األقل من
انــــقــــضــــاء األجل اخملــــصـص إليــــداع قــــوائم الــــتــــرشــــيــــحــــات
ـادة 74 من الــقـانـون الــعـضـوي رقم ـنــصـوص عــلـيه في ا ا
ــــوافق 25 ــــؤرّخ في 22 ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1437 ا 16 - 10 ا

ذكور أعاله.  غشت سنة 2016 وا

وقّع علـوماتية لـقب ا يجب أن تتضمن الـبطاقــة ا
ـيـالد والعـنـوان ورقم التـسـجيل واسـمه وتـاريخ ومكـان ا
فـي الـقائمـة االنتـخابـية ورقم بـطاقة الـتعـريف الوطـنية

وقّع. أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية ا

ـراقـبـة الـتـوقـيـعـات والـتـأكـد يـقـوم رئـيس الـلـجــنـة 
من صــحـتـهــا ويـعـدّ مــحـضــرا بـذلك تـســلّم نـســخـة مـنه إلى

ؤهل قانونا ترشح ا ثل قائمة ا

في حــــالـــة عـــدم اســــتـــيــــفـــاء قــــائـــمـــة الــــتـــرشـح الـــعـــدد
ــؤهل ــمــثـل الـقــائــمــة ا ــكن  ــطــلــوب مـن الـتــوقــيــعــات  ا
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ــذكــور قــانـــونــا قــبل انـــقــضــاء أجل إيــداع االســـتــمــارات ا
أعاله أن يـــطــــلب كـــتــــابـــيــــا من رئـــيـس الـــلـــجــــنـــة اإلداريـــة
ـعنية منحـه أجال الستكمال عـدد التوقيعات االنـتخابية ا

الناقصة مرفقة ببطاقة معلوماتية محينة.

ـادة 8 :  : طــبــقـا ألحــكــام الــمـادة 187 مـن الــقــانـون ـادة ا ا
الـعـضـوي رقـم 16 - 10 الـمـؤرّخ فـي 22 ذي الـقـعـدة عام
ــــتـــــعــــلـق بــــنـــــظــــام ـــــوافق 25 غــــشـت ســــنــــة 2016 وا 1437 ا

االنــتــخــابــات يــعـــفى الــتــصــديق عــلى اســتــمــارة اكــتــتــاب
ــــتــــرشــــحـــ الــــتــــوقــــيـــعــــات الــــفــــرديــــة في صــــالح قــــوائم ا

النــتـــخــاب أعــضـــاء الــمـــجــالـس الــشـــعــبـــيــة الــبـــلــديــة
ـصــاريف والــوالئــيــة من رســوم الــدمــغــة والــتــسـجــيـل وا

القضائية.

ـوجب ــكــلف بــالـداخــلــيــة  ـادة 9 :  : يـحــدد الــوزيـر ا ـادة ا ا
ـمـيـزات الـتـقـنـيـة السـتـمـارة اكـتـتـاب الـتـوقـيـعات قـرار ا

الفردية.

ـادة 10 :  : يــنــشـــر هــذا الــمـــرســوم فـي الـــجــريــدة ـادة ا ا
الـرّسـمــيـّة للــجـمـهـوريّــة الـجـزائــريّـة الـديّـمــقـراطـيّـة

الشّعبيّة.

ــوافق حــرّر بــاجلــزائــر في 20 ذي احلــجــة عــام 1438 ا
11 سبتمبر سنة 2017.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 17-252 مؤرخ في  مؤرخ في 20 ذي احلـجة عام ذي احلـجة عام
وافق 11 سبـتمبـر سنة  سبـتمبـر سنة 2017 يتـعلق بإيداع يتـعلق بإيداع وافق  ا 1438 ا

ــــتـــــرشـــــحـــــ النــــتـــــخـــــاب أعـــــضــــاء اجملـــــالس ــــتـــــرشـــــحـــــ النــــتـــــخـــــاب أعـــــضــــاء اجملـــــالسقــــوائـم ا قــــوائـم ا
الشعبية البلدية والوالئية.الشعبية البلدية والوالئية.

ـــــــــــــــــــــــــــ

إنّ الوزير األول

- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات
احمللية والتهيئة العمرانية

ـــادتــان 99 - 4 - وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــور ال ســيّـــمــا ا
و143 (الفقرة 2)  منه

ـؤرّخ ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 12 - 03 ا - و
ـوافق 12 يـنـايـر سـنـة 2012 الـذي في 18 صــفـر عـام 1433 ا
ـرأة في اجملالس يـحـدد كيـفـيـات تـوسيـع حظـوظ تـمـثـيل ا

نتخبة ا

ـؤرّخ ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 12 - 04 ا - و
ــــوافق 12 يــــنــــايــــر ســــنــــة 2012  في 18 صــــفــــر عــــام 1433 ا

تعلق باألحزاب السياسية وا

ـؤرّخ ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 16 - 10 ا - و
ـوافق 25 غــشت ســنـة 2016 في 22 ذي الـقــعــدة عـام 1437 ا
واد 71 و72 و74 ـتـعـلق بـنـظـام االنـتـخـابـات ال سـيـمـا ا وا

و75 و79 منه

ـؤرّخ ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 16 - 11 ا - و
فـي 22 ذي الـقــعـدة عـام 1437 الــمـوافـق 25 غــشـت سـنـة
ـــراقـــبـــة ــــســـتـــقـــلــــة  ـــتــــعـــلق بـــالــــهـــيـــئـــة الــــعـــلـــيـــا ا 2016 وا

االنتخابات

ؤرخ رسـوم الرئاسي رقم 17- 242 ا قتـضى ا - و
ـوافق 15 غــشت ســنـة 2017 في 23 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي الوزير األول وا

ؤرخ رسـوم الرئاسي رقم 17- 243 ا قتـضى ا - و
ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017 في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة  وا

ـرسـوم الـتــنـفـيـذي رقـم 250-17 - وبـمـقـتــضـى ا
الــــمـــؤرّخ فـي 20  ذي الـــحــــجـــة عـــام 1438 الــــمـــوافـق 11
ــــتـــعــــلق بــــنـــمــــوذج الـــتــــصـــريح ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة 2017 وا
بــالــتــرشح النــتـخــاب أعــضــاء اجملــالس الــشــعـبــيــة الــبــلــديـة

والوالئية

ــرســوم الـتــنــفــيذي رقم 251-17 - وبــمــقـتــضـى ا
الــــمـــؤرّخ فـي 20  ذي الـــحــــجـــة عـــام 1438 الــــمـــوافـق 11
ــــتـــعـــلق بـــاســــتـــمـــارة اكـــتـــتـــاب ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 2017 وا
ــــتــــرشــــحـــ الــــتــــوقــــيـــعــــات الــــفــــرديــــة في صــــالح قــــوائم ا

النــتـــخــاب أعــضـــاء الــمـــجــالـس الــشـــعــبـــيــة الــبـــلــديــة
والوالئية

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

ـتــعـلـقـة ـرســوم األحـكـام ا ـادّة األولى :ة األولى : يـحــدد هـذا ا ـادا ا
ــــتـــرشـــحــــ النـــتـــخـــاب أعــــضـــاء اجملـــالس بــــإيـــداع قـــوائم ا

الشعبية البلدية والوالئية.

ـادّة ة 2 :  : يــتـم إيــداع قــوائـم الــمــتــرشــحــيـن عــلـى ـادا ا
مـسـتـوى الــواليـة مـن طـرف الـمـتـرشـح الـذي يـتـصـدر
الـقـائـمــة أو إذا تـعـذر عـلـيـه ذلـك مـن طـرف الـمترشح
الــذي يـــلـــيـه مـــبـــاشـــرة فـي الـــتـــرتــيــب مــقـــابـل وصـل

باالستالم.
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ـادّة ة 3 : : يـــبــدأ األجــل الــمـــخـــصـص إليـــداع قــوائـم ـادا ا
الــتـــرشــيـحـات بــعـــد اســــتــدعــاء الــهــيــئـــة االنــتـخـابـيـة
ويــنــتــهـي قــبـل ســتـيـن (60) يــومــا كــامــلـة مــن تـاريـخ

االقتراع.

ـلف ـتــرشــحــ  4 :  : يــجب أن تــرفق قــائــمــة ا ـادّة ة  ـادا ا
خـــاص بـــكل مـــتـــرشح أســـاسـي ومـــســـتـــخـــلف مــــذكــــور في

القائمة ويتكوّن من الوثائق اآلتية :

- شهادة أداء اخلدمة الوطنية أو اإلعفاء منها

- شهادة اجلنسية اجلزائرية

- مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية

- صورة (1) شمسية

يالد بالنسبة للمترشح - مستخرج من شهـادة ا
قـيّدين في السـجل الوطني ـولودين في اخلارج وغـير ا ا

دنية اآللي للحالة ا

- نــــســـــخــــة مـن الـــــمــــحــــضــــر الـــــذي أعــــدّه رئــــيـس
الـلـجــنـة اإلداريـة االنــتـخـابـيــة الـمـخــتـصـة إقـلــيـمـيـا
بــالـنـسـبـة النــتـخـاب الـمـجــالـس الـشـعـبـيــة الـبـلـديـة
أو رئـــــيـس إحـــــدى الـــــلـــــجـــــان اإلداريـــــة االنـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة
لــلـبــلـديــات الـتـابــعـة لــلـواليــة اخملـتــصـة إقـلــيـمــيـا بــالـنــسـبـة
النـــتــخــاب اجملـــالس الــشــعـــبــيــة الــوالئـــيــة وذلك بــالـــنــســبــة
تـرشـحــيـن الـمعـنـيــة بـاكـتـتـاب الـتوقيعات لــقـوائـم ا

الفردية للناخب

- نـسخـة من البـرنامج االنـتخـابي بالـنسـبة لـقوائم
ترشح األحرار. ا

تطـلب إدارة الـواليـة من اجلهـات الـقضـائـية اخملـتـصة
مــســـتـــخــرجـــا رقم 2 مـن صـــحــيـــفـــة الـــســـوابق الـــقـــضـــائـــيــة

. للمترشح

5 :  : ال يــجــوز الــقــيــام بــأي إضــافــــة أو إلــغــاء أو ـادة  ـادة ا ا
تغييـر للـترتيــب بعد إيــداع قوائـم الترشيحات ما عدا
في حـالة الوفـاة أو حصـول مانع شرعي وحـسب الشروط

اآلتية :

- فــي حـــــــالــــــة وفـــــــاة أو حـــــــصـــــــول مـــــــانــع شـــــــرعـي
لــمـــتــرشـح مــن مــتـــرشــحـي الـــقــائـــمـــة قــبـل أربـــعــيـن
(40) يـوما مـن تــاريـخ االقـتـراع يـســتـخـلـف مـن طرف
الــــحـــزب الـــســـيـــاســي الـــذي يـــنـــتـــمــي إلـــيـه أو حـــسـب
ـتـرشـحـ ـتـرشـحـ فـي الـقـائـمـة إذا كـان من ا تـرتـيب ا

األحرار

- فـي حـــــــالـــــــة وفــــــاة أو حـــــــصـــــــول مـــــــانـع شـــــــرعـي
لــمـــتــرشـح مـن مــتـــرشــحـي الــقــائـــمــة خـالل أربــعــيـن
ـكن اسـتخالفه. (40) يـومـا الـسـابـقة لـتـاريخ االقـتـراع ال 
ـتـرشـحـ الـبـاقـ صـاحلـة دون إجراء أي وتبـقـى قائـمـة ا
تـعــديل عـلى الــتــرتـيب الــعـام لــلـمــتـرشــحـ في الــقـائــمـة
ـتــرشــحــون الــذين يــوجــدون في الــرتـبــة األدنى ويـرتـب ا
ـترشـحون ن فيـهم ا في الـرتـبة الـتي تـعلـوهـا مبـاشـرة 

ستخلفون. ا

تـبـقى الـوثـائق الـتي أعـدّت إليـداع الـقـائـمـة األصـلـية
وكذا اكتتاب التوقيعات صاحلة.

6 :  : يـــنـــشـــر هـــذا الـــمـــرســـوم فـي الـــجـــريـــدة ـادة  ـادة ا ا
الـرّسـمــيـّة للــجـمـهـوريّــة الـجـزائــريّـة الـدّيـمــقـراطـيّـة

الشّعبيّة.

ــوافق حــرّر بــاجلــزائــر في 20 ذي احلــجــة عــام 1438 ا
11 سبتمبر سنة 2017.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 17-253 مؤرخ في  مؤرخ في 20 ذي احلـجة عام ذي احلـجة عام
ــوافق 11 ســبـــتــمــبــر ســنــة  ســبـــتــمــبــر ســنــة 2017 يــحــدد نص يــحــدد نص ــوافق  ا 1438 ا

أوراق الـتـصــويت الـتي تـسـتـعــمل النـتـخـاب أعـضـاءأوراق الـتـصــويت الـتي تـسـتـعــمل النـتـخـاب أعـضـاء
ــيــزاتــهــا ــيــزاتــهــااجملــالس الــشــعــبــيــة الــبــلــديــة والــوالئــيــة و اجملــالس الــشــعــبــيــة الــبــلــديــة والــوالئــيــة و

التقنية.التقنية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

إنّ الوزير األول

- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات
احمللية والتهيئة العمرانية

ـــادتــان 99 - 4 - وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــور ال ســيّـــمــا ا
و143 (الفقرة 2)  منه

- وبــمـــقــتــضـى الــقــانــون الــعــضــوي رقـم 16 - 10
الــــمـــؤرّخ فـي 22 ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1437 الــــمــــوافـق 25
ـتــعـلق بـنـظـام االنـتــخـابـات ال سـيـمـا غــشت سـنـة 2016 وا

ادة 35 منه ا

- وبــمـــقــتــضـى الــقــانــون الــعــضــوي رقـم 16 - 11
ــوافق 25 غــشت الــــمـــؤرّخ في 22 ذي الــقـــعــدة عــام 1437 ا
ـراقــبـة ـســتــقـلــة  ــتــعـلق بــالــهـيــئـة الــعــلـيــا ا سـنـة 2016 وا

االنتخابات 
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ــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 17 - 242 ــــــقـــــتــــــضى ا - و
وافق 15 غـشت سنة ؤرخ في 23 ذي القـعدة عام 1438 ا ا

تضمن تعي الوزير األول 2017 وا

ــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 17 - 243 ــــــقـــــتــــــضى ا - و
الــــمــــؤرخ فـي 25 ذي الــــقــــعــــدة عــــام 1438 الــــمــــوافـق 17
غــــشـت ســــنــــة 2017 والــــمــــتــــضــــمـن تــــعــــيــــيـن أعــــضــــاء

احلكومة 

ــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 17 - 246 ــــــقـــــتــــــضى ا - و
الـــــمـــــؤرّخ فـي 4 ذي الـــــحـــــجـــــة عــــام 1438 الـــــمـــــوافـق 26
ـــــتـــــضــــمـن اســــتـــــدعـــــاء الــــهـــــيـــــئــــة غـــــشـــت ســـــنـــــة 2017 وا
االنـتـخـابــيـة النـتـخـاب أعـضــاء اجملـالس الـشـعـبــيـة الـبـلـديـة

والوالئية

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

ــادّة األولى :ة األولى : تـــطـــبــــيـــقـــا ألحــــكـــام الـــمـــادة 35 مـن ــادا ا
الـــقــــانــــون الـــــعــــضــــوي رقــم 16 - 10 الــــمـــؤرّخ فـي 22
ذي الــقـــعــدة عــام 1437 الــمــوافـق 25 غـــشـت ســنــة 2016
والـــــمـــــتـــــعـــــلـق بـــــنـــــظـــــام االنـــــتـــــخـــــابـــــات يـــــحـــــدد هــــذا
الـــــمــــــرســــوم نـص أوراق الـــــتــــصـــــويت الـــــتي تـــــســـــتــــعـــــمل
النــتـخــاب أعــضـاء اجملــالس الــشــعـبــيــة الـبــلــديـة والــوالئــيـة

يزاتها التقنية. و

ـادّة ة 2 :  : تــكــون أوراق الـــتــصــويــت الــتـي تــوضـع ـادا ا
فـي مـتـنـاول الـنــاخـبـيـن النـتـخـاب أعـضـاء الـمـجالس
ــوذج مـوحّــد ولـونـ الــشـعــبـيــة الـبــلـديــة والـوالئــيـة ذات 

. مختلف

يــخـــتـــلـف شـــكـل أوراق الــتـــصـــويـت بـــالــنـــســـبــة
النــتـــخــاب أعــضـــاء الــمـــجــالس الــشـــعــبـــيــة الــبـــلــديــة
ــــطــــلــــوب شــــغــــلــــهــــا في الــــدائــــرة ــــقــــاعــــد ا بــــحــــسـب عــــدد ا

االنتخابية.

وتــكـون ورقــة الــتـصــويـت بـالــنــسـبــة النـتــخـاب
أعــضـــاء الـــمــجـــالـس الـــشـــعــبـــيـــة الــوالئـــيـــة فـي شــكـل

موحّد.

3 :  : تـــعـــد ورقـــة الــــتـــصـــويـت عـــلـى ورق مـن ـادّة ة  ـادا ا
لـون أبـيـض بــالـنــسـبــة النـتــخـاب أعــضـاء الــمـجـالـس
الــــشـــــعــــبــــيـــــة الــــبــــلـــــديــــة. وعــــلــى ورق مـن لــــون أزرق
بـالــنــســبـة النــتــخــاب أعـضــاء الــمــجــالـس الـشــعــبــيـة

الوالئية.

4 :  :  يــــجـب أن تـــــتــــضـــــمـن أوراق الــــتـــــصـــــويت ــــادّة ة  ــــادا ا
البيانات اآلتية :

- نوع االنتخاب

عنية - الدائرة االنتخابية ا

- تاريخ االنتخاب.

ـقدمـة حتت رعايـة حزب أو عدة  بالنـسبـة للـقوائم ا
أحزاب سياسية :

- تـــســمــيــة احلــزب أو األحــزاب الــســـيــاســيــة بــالــلــغــة
العربية وباألحرف الالتينية

ترشح متصدر القائمة - صورة تعريف ا

- الرقم التعريفي الوطني للقائمة

ـــســتـــخــلـــفــ ــتـــرشــحـــ األســاســـيــ وا - ألــقـــاب ا
وأسـمــاؤهم بــالـلــغــة الـعــربـيــة وبــاألحـرف الالتــيــنـيــة وكـذا

ترتيبهم فــي القائمة

ترشح األحرار : بالنسبة لقوائم ا

- عـبــارة "قـائــمـة حــرة "بـالــلـغــة الـعــربـيــة وبـاألحـرف
ـنح على مـستوى الالتينـية تـتبع بـحرف أبجـدي عربي 
الــدائـــرة االنـــتــخـــابـــيــة عـــلى أســـاس تــاريـخ وســاعـــة إيــداع

القائمة

ترشح متصدر القائمة - صورة تعريف ا

ـــســتـــخــلـــفــ ــتـــرشــحـــ األســاســـيــ وا - ألــقـــاب ا
وأســمـاؤهم بـالــلـغـة الـعــربـيـة وبــاألحــرف الالتـيــنـيـة وكــذا

ترتيبهم فـي القائمة.  

وجب ـكـلـف بالـداخلـية  ادّة ة 5 :  : يحـدد الوزيــر ا ادا ا
ـــيـــزاتــــهـــا الــــتـــقــــنـــيـــة قــــرار شــــكل أوراق الـــتــــصـــويـت و

األخرى.

6 :  : يـــنـــشـــر هـــذا الـــمـــرســـوم فـي الـــجـــريـــدة ـادّة ة  ـادا ا
الـرّسـمــيـّة للــجـمـهـوريّــة الـجـزائــريّـة الـدّيـمــقـراطـيّـة

الشّعبيّة.

ــوافق حــرّر بــاجلــزائــر في 20 ذي احلــجــة عــام 1438 ا
11 سبتمبر سنة 2017.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـــرســـومــان رئـــاســـيـــان مــؤرخـــان في مـــرســـومــان رئـــاســـيـــان مــؤرخـــان في 19 شـــوال عــام  شـــوال عــام 1438
وافق 13 يولـيو سـنة  يولـيو سـنة 2017 يـتضـمنـان إنهـاء مهام يـتضـمنـان إنهـاء مهام وافق ا ا

والة.والة.
ـــــــــــــــــــــــــ

ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسي مـــؤرخ في 19 شـــوال عــام
ـوافق 13 يــولـيــو ســنـة 2017 تـنـــهى مــهـام الــسـادة 1438 ا

اآلتـــيـــة أســـمـــاؤهم بـــصــــفـــتـــهم والة في الـــواليـــات اآلتـــيـــة
لتكليفهم بوظائف أخرى :

- مصطفى ليماني في والية أدرار
- محمد سلماني في والية باتنة
- مولود شريفي في والية البويرة
- محمد حجار في والية سكيكدة
دية - مصطفى لعيادي في والية ا
- صالح العفاني في والية معسكر

- عبد الله بن منصور في والية البيض
- عطا الله موالتي في والية إيليزي

- عبد السميع سعيدون في والية برج بوعريريج
- محمد لبقى في والية الطارف
- محمد بوشمة في والية الوادي
- حمو بكوش في والية خنشلة

-  محمد جمال خنفار في والية ميلة
- حجري درفوف في والية غليزان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسي مـــؤرخ في 19 شـــوال عــام
ـوافق 13 يــولـيــو ســنـة 2017 تـنـــهى مــهـام الــسـادة 1438 ا

اآلتـــيـــة أســـمـــاؤهم بـــصــــفـــتـــهم والة في الـــواليـــات اآلتـــيـــة
لتكليفهم بوظائف أخرى :

- فوزي بن حس في والية الشلف
- بلقاسم سلمي في والية تامنغست

- علي بوقره في والية تبسة
- ساعد أقوجيل في والية اجللفة
- العربي مرزوق في والية جيجل
- جلول بوكرابيلة في والية سعيدة

- عباس كمال في والية قسنطينة
- عبد الغاني فياللي في والية سوق أهراس

- عبد احلميد الغازي في والية النعامة
- أحمد التوهامي حمو في والية ع تموشنت.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـومــان رئـــاســـيـــان مــؤرخـــان في مـــرســـومــان رئـــاســـيـــان مــؤرخـــان في 19 شـــوال عــام  شـــوال عــام 1438
وافق 13 يولـيو سـنة  يولـيو سـنة 2017 يـتضـمنـان إنهـاء مهام يـتضـمنـان إنهـاء مهام وافق ا ا

. .والة منتدب والة منتدب
ـــــــــــــــــــــــــ

ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسي مـــؤرخ في 19 شـــوال عــام
وافق 13 يولـيو سـنة 2017 تـنـهـى مهـام السـيدين 1438 ا

اآلتي اسـمــاهـمـا بــصـفــتـهـمــا والـيـ مــنـتــدبـ لـدى والي
والية اجلزائر لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

- جياللي دومي بالدار البيضاء

- حمانة ڤنفاف بباب الوادي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسي مـــؤرخ في 19 شـــوال عــام
ـوافق 13 يــولـيــو ســنـة 2017 تــنــهـى مـهــام الــســيـد 1438 ا

عـبـد الـقـادر بن سـعـيـد بـصــفـته والـيـا مـنـتـدبـا لـلـمـقـاطـعـة
اإلداريــة لــتــوقــرت فـي واليــة ورقــلــة لــتــكــلــيــفه بــوظــيــفــة

أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

وافق 13 وافق  ا مرسـوم رئـاسي مؤرخ في مرسـوم رئـاسي مؤرخ في 19 شـوال عام  شـوال عام 1438 ا
يولـيو سـنة يولـيو سـنة 2017 يـتضمن إنـهاء مـهام كتـاب عام يـتضمن إنـهاء مـهام كتـاب عام

في الواليات.في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــ

ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسي مـــؤرخ في 19 شـــوال عــام
وافق 13 يولـيو سنة 2017 تنـهى مـهام السيدت 1438 ا

والـــســادة اآلتــيـــة أســمــاؤهـم بــصــفـــتــهم كـــتــابـــا عــامــ في
الواليات اآلتية لتكليفهم بوظائف أخرى :

- نصيرة رمضان في والية الشلف
- محمد بلكاتب في والية باتنة
- علي بن يعيش في والية بشار
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وافق 13 وافق  ا مرسـوم رئـاسي مؤرخ في مرسـوم رئـاسي مؤرخ في 19 شـوال عام  شـوال عام 1438 ا
يــولـــيــو ســـنــة يــولـــيــو ســـنــة 2017 يــتـــضــمن إنــهـــاء مــهــام أمـــيــنــ يــتـــضــمن إنــهـــاء مــهــام أمـــيــنــ

. قاطعت إداريت في واليت .عام  قاطعت إداريت في واليت عام 
ـــــــــــــــــــــــــ

ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسي مـــؤرخ في 19 شـــوال عــام
وافق 13 يولـيو سـنة 2017 تـنـهـى مهـام السـيدين 1438 ا

اآلتي اسـمـاهـمـا بـصـفـتـهـمـا أمـيـنـ عـامـ لـلـمـقـاطـعـتـ
اإلداريــتـ في الـواليــتـ اآلتــيـتـ لــتـكـلــيف كل مـنــهـمـا

بوظيفة أخرى :

- عبد القادر رقاع ببني عباس في والية بشار

- األخضر زيدان بتوقرت في والية ورقلة.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســــوم رئــــاسـي مــــؤرخ فـي مــــرســــوم رئــــاسـي مــــؤرخ فـي 7 ذي الــــقــــعــــدة عــام  ذي الــــقــــعــــدة عــام 1438
ـوافق 30 يـولـيــو سـنـة  يـولـيــو سـنـة 2017 يـتـضــمن إنـهــاء مـهـام يـتـضــمن إنـهــاء مـهـام ـوافق ا ا
مــديـر بـرمـجــة الـبـحث والــتـقـيـيـم واالسـتـشـراف فيمــديـر بـرمـجــة الـبـحث والــتـقـيـيـم واالسـتـشـراف في
ــــديـــريــــة الـــعــــامــــة لـــلــــبـــحث الــــعــــلـــمي والــــتـــطــــويـــر ــــديـــريــــة الـــعــــامــــة لـــلــــبـــحث الــــعــــلـــمي والــــتـــطــــويـــرا ا
الـــتــكـــنــولـــوجي بـــوزارة الــتـــعــلـــيم الــعـــالي والـــبــحثالـــتــكـــنــولـــوجي بـــوزارة الــتـــعــلـــيم الــعـــالي والـــبــحث

العلمي.العلمي.
ـــــــــــــــــــــــــ

وجب مـرسوم رئـاسي مؤرخ في 7 ذي القـعـدة عام
ــوافق 30 يــولــيــو ســنـة 2017 تــنـهـى مــهــام الــســيـد 1438 ا

حـسان بلبشيـر بصفته مديـرا لبرمجة الـبحث والتقييم
ـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلـــبــــحث الـــعـــلـــمي واالســـتـــشـــراف فـي ا
والتـطوير التـكنولـوجي بوزارة التـعليم الـعالي والبحث

العلمي.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

وافق وافق ا مرسـوم رئـاسي مؤرخ في مرسـوم رئـاسي مؤرخ في 7 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1438 ا
30 يـــولــيــو ســنــة  يـــولــيــو ســنــة 2017 يــتــضــمن إنــهــاء مــهــام نــواب يــتــضــمن إنــهــاء مــهــام نــواب

ــــديـــريـــة الــــعـــامـــة لـــلــــبـــحث الــــعـــلـــمي ــــديـــريـــة الــــعـــامـــة لـــلــــبـــحث الــــعـــلـــميمـــديــــرين في ا مـــديــــرين في ا
والــتـطــويــر الـتــكـنــولــوجي بـوزارة الــتــعـلــيم الــعـاليوالــتـطــويــر الـتــكـنــولــوجي بـوزارة الــتــعـلــيم الــعـالي

والبحث العلمي.والبحث العلمي.
ـــــــــــــــــــــــــ

بـمــوجـب مـرسـوم رئـاسـي مـؤرخ في 7 ذي القعدة
ــــوافق 30 يــــولــــيــــو ســــنـــة 2017 تــــنــــهى مــــهـــام عــــام 1438 ا
الــــســـيــــدة والـــســــادة اآلتــــيـــة أســــمـــاؤهم بــــصــــفـــتــــهم نـــواب
مــــديــــريـن فـي الــــمـــديــــريـــة الـــعـــامــــة لــلــــبــحـث الــعـــلــمي
والتـطوير التـكنولـوجي بوزارة التـعليم الـعالي والبحث

العلمي :

- أحمد زين الدين أحمودة في والية سطيف
- عبد اخلالق صيودة في والية قسنطينة

دية - عيسى بوحلية في والية ا
- بشير فار في والية مستغا

- لبيبة وينز في والية الطارف
- سيف اإلسالم لوح في والية ع تموشنت

- كمال نويصر في والية غرداية
- عباس بداوي في والية غليزان.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

وافق 13 وافق  ا مرسـوم رئـاسي مؤرخ في مرسـوم رئـاسي مؤرخ في 19 شـوال عام  شـوال عام 1438 ا
ـفتش العام ـفتش العام يتضمن إنـهاء مهام ا يولـيو سنة يولـيو سنة 2017 يتضمن إنـهاء مهام ا

في والية سيدي بلعباس.في والية سيدي بلعباس.
ـــــــــــــــــــــــــ

ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسي مـــؤرخ في 19 شـــوال عــام
ـوافق 13 يــولـيــو ســنـة 2017 تــنــهـى مـهــام الــســيـد 1438 ا

مــصــطــفـى صــادق بـصــفــتـه مــفــتــشــا عــامــا فـي واليـة
سيدي بلعباس لتكليفه بوظيفة أخرى.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

وافق 13 وافق  ا مرسـوم رئـاسي مؤرخ في مرسـوم رئـاسي مؤرخ في 19 شـوال عام  شـوال عام 1438 ا
يولـيو سنة يولـيو سنة 2017 يتضـمن إنهاء مهام رؤساء دوائر يتضـمن إنهاء مهام رؤساء دوائر

في الواليات.في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــ

ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسي مـــؤرخ في 19 شـــوال عــام
ـوافق 13 يـولـيــو سـنـة 2017 تـنــهـى مـهـام الــسـيـدة 1438 ا

والــســـادة اآلتــيـــة أســمـــاؤهم بـــصــفـــتــهم رؤســـاء دوائــر في
الواليات اآلتية لتكليفهم بوظائف أخرى :

- والية بجاية :- والية بجاية :
دائرة خراطة : مهدي بوشارب.

- والية البليدة :- والية البليدة :
دائرة العفرون : فتيحة زيبوش.

- والية وهران :- والية وهران :
دائرة وهران : بن عمر كياس.

- والية تيبازة :- والية تيبازة :

دائرة فوكة :  عثمان عبد العزيز.
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مـــــــرســــــوم رئـــــاسـي مـــــؤرخ في مـــــــرســــــوم رئـــــاسـي مـــــؤرخ في 7 ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام  ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1438
ـوافق 30 يـولـيــو سـنـة  يـولـيــو سـنـة 2017 يـتـضــمن إنـهــاء مـهـام يـتـضــمن إنـهــاء مـهـام ـوافق ا ا
عـمــيـد كــلــيـة احلــقـوق والــعـلــوم الـســيـاســيـة بــجـامــعـةعـمــيـد كــلــيـة احلــقـوق والــعـلــوم الـســيـاســيـة بــجـامــعـة

اجللفة.اجللفة.
ـــــــــــــــــــــــــ

وجب مـرسوم رئـاسي مؤرخ في 7 ذي القـعـدة عام
ــوافق 30 يــولــيــو ســنـة 2017 تــنـهـى مــهــام الــســيـد 1438 ا

نور الدين حـمادي بصـفته عـميدا لـكليـة احلقوق والـعلوم
السياسية بجامعة اجللفة.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

وافق 13 وافق  ا مرسـوم رئـاسي مؤرخ في مرسـوم رئـاسي مؤرخ في 19 شـوال عام  شـوال عام 1438 ا
يوليو سنة يوليو سنة 2017 يتضمن تعي والة. يتضمن تعي والة.

ـــــــــــــــــــــــــ

ـــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرخ في 19 شـــوّال عــام
ـوافـق 13 يــولــيــو ســنـة 2017 تــعــيّـن الـسـيـدتان 1438 ا

والسادة اآلتية أسماؤهم والة في الواليات اآلتية :
- حمو بكوش في والية أدرار

- عبد الله بن منصور في والية الشلف
- عبد اخلالق صيودة في والية باتنة
- مصطفى لعيادي في والية البليدة
- مصطفى ليماني في والية البويرة
- جياللي دومي في والية تامنغست
- عطا الله موالتي في والية تبسة
- علي بن يعيش في والية تلمسان
- حمانة ڤنفاف في والية اجللفة
- بشير فار في والية جيجل

- سيف اإلسالم لوح في والية سعيدة
- حجري درفوف في والية سكيكدة
- محمد سلماني في والية عنابة

- عبد السميع سعيدون في والية قسنطينة
دية - محمد بوشمة في والية ا
- محمد لبقى في والية معسكر
- مولود شريفي في والية وهران

- محمد جمال خنفار في والية البيض
- عيسى بوحلية في والية إيليزي

- صالح العفاني في والية برج بوعريريج
- محمد بلكاتب في والية الطارف

- عبد القادر بن سعيد في والية الوادي
- كمال نويصر في والية خنشلة

- عباس بداوي في والية سوق أهراس

- فــريــال ســوامي نــائــبــة مــديــر لإلبــتــكــار والــرصــد
التكنولوجي

- الــهــادي زواوي نــائب مــديــر لالســتــغالل وصــيــانـة
الهياكل األساسية للبحث وجتهيزاته

- مـــــرزاق رمـــــضـــــة نـــــائـب مـــــديـــــر لإلحـــــصـــــائـــــيـــــات
وتخطيط االستثمارات

- جــــــمــــــيـل حــــــمــــــولـي نــــــائـب مــــــديــــــر لـــــــلــــــتــــــطــــــويــــــر
التكنولوجي والشراكة.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

وافق وافق ا مرسـوم رئـاسي مؤرخ في مرسـوم رئـاسي مؤرخ في 7 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1438 ا
30 يـولـيـو سـنـة  يـولـيـو سـنـة 2017 يـتـضـمن إنـهـاء مـهـام بـجـامـعـة يـتـضـمن إنـهـاء مـهـام بـجـامـعـة

بومرداس.بومرداس.
ـــــــــــــــــــــــــ

وجب مـرسوم رئـاسي مؤرخ في 7 ذي القـعـدة عام
ـوافق 30 يـولـيـو سـنة 2017 تـنهـى مهـام الـسـيدين 1438 ا

اآلتي اسماهما بجامعة بومرداس :

- مــــحـــمــــد حـــمــــادي بــــصـــفــــته نــــائب مــــديـــر مــــكـــلــــفـــا
بالتنمية واالستشراف والتوجيه

- محمد عليوات بصفته عميدا لكلية العلوم.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مرسـومـان رئـاسـيـان مـؤرخان في مرسـومـان رئـاسـيـان مـؤرخان في 7 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1438
وافق 30 يولـيو سـنة  يولـيو سـنة 2017 يـتضـمنـان إنهـاء مهام يـتضـمنـان إنهـاء مهام وافق ا ا

. .نائبي مديرين بجامعت نائبي مديرين بجامعت
ـــــــــــــــــــــــــ

بــمـــوجـب مــرســوم رئـاسي مـؤرخ في 7 ذي الــقـعـدة
عـام 1438 الـمـوافـق 30 يـولـيـو سـنـة 2017 تـنـهـى مهام
الـســيـد جــمـال الـديـن أكــرتـش بـصــفـتـه نــائـب مـديـر
مـــكـــلـــفــــا بـــالـــتـــكـــويــن الـــعـــالـي فـــيــــمـــا بـــعـــد الـــتـــدرج
والــتــأهـــيل اجلــامــعي والـــبــحث الــعــلــمـي بــجــامــعــة هــواري
بــومــديـن لـلــعــلـوم والــتــكــنــولـوجــيـا لـتـكـليـفه بـوظـيـفة

أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بــمــوجـب مـرســوم رئــاسي مؤرخ في 7 ذي الـقـعدة
ــــوافق 30 يــــولــــيـــو ســــنـــة 2017 تـــنـــهـى مـــهـــام عـــــام 1438 ا
الـــســـيـــد إيــديـــر أحـــمـــد زايـــد بـــصـــفـــتـه نـــائـب مـــديــر
مــكــلــفــا بــالــتــنــمــيــة واالسـتـشـراف والـتـوجـيه بـجـامـعـة

تيزي وزو.
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مرسـومـان رئـاسـيـان مـؤرخان في مرسـومـان رئـاسـيـان مـؤرخان في 7 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1438
ــوافق 30 يــولـــيــو ســـنــة  يــولـــيــو ســـنــة 2017 يــتــضــمــنــان تــعــيــ يــتــضــمــنــان تــعــيــ ــوافق ا ا

نـواب مـديـرين في وزارة الـتـعـلـيم الـعـالي والـبـحثنـواب مـديـرين في وزارة الـتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
العلمي.العلمي.

ـــــــــــــــــــــــــ

بــمـوجـب مـرسـوم رئـاسـي مـؤرخ في 7 ذي القعدة
عـــام 1438 الــــمـــوافــق 30 يـــولــــيــــو ســــنـــة 2017 تــــعـــيـن
اآلنــســة والــســيــدة والــســيــد اآلتــيــة أســمــاؤهـم نــواب
مــــديــــريــن فـي وزارة الــــتـــــعــــلــــيــم الــــعــــالــي والــــبــــحـث

العلمي :

- مامة لفجح نائبة مدير للتعاون الثنائي

ـة بـلـهـوشـات نائـبـة مـديـر لـلـتـكـوين وحتـس - كـر
ستوى في اخلارج واإلدماج ا

- عــــــمـــــــر الــــــعــــــوفـي نــــــائـب مــــــديـــــــر لالســـــــتــــــشــــــراف
والتخطيط.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـــمـــوجب مــرســوم رئــاسي مــؤرخ في 7 ذي الــقــعـدة
عـــام 1438 الــــمــــوافـق 30 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2017 يــــعــــيـن
الـــســـيـــد مـــراد نـــاقـــة نــــائب مـــديـــر لـــتـــمـــويـل الـــبـــحث في
الـــــمـــــديـــــريــــة الــــعــــامــــة  لــــلــــبــــحث الــــعــــلــــمـي والــــتــــطــــويـــر
الـــتــكــنــولـــوجـي بــوزارة الــتـــعــلــيـم الــعـــالي والــبــحـث

العلمي.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مرسـومـان رئـاسـيـان مـؤرخان في مرسـومـان رئـاسـيـان مـؤرخان في 7 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1438
ــوافق 30 يــولـــيــو ســـنــة  يــولـــيــو ســـنــة 2017 يــتــضــمــنــان تــعــيــ يــتــضــمــنــان تــعــيــ ــوافق ا ا

. .نائبي مديرين بجامعت نائبي مديرين بجامعت
ـــــــــــــــــــــــــ

بــمــوجـب مـرســوم رئــاسي مؤرخ في 7 ذي الـقـعدة
ــوافق 30 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2017 يــعـــ الــســـيــد عـــام 1438 ا
بلقاسم دراوي نائب مديـر مكلفا بالتنمية واالستشراف

والتوجيه بجامعة بشار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـمــوجـب مـرسـوم رئـاسـي مـؤرخ في 7 ذي القعدة
عـــام 1438 الــــمــــوافـق 30 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2017 يــــعــــيـن
الـســيـد ســيــدي مـحــمـد غــمـاري نــائـب مــديـر مــكـلــفـا
بـــالـــتـــنـــمـــيــــة واالســـتـــشـــراف والـــتـــوجــــيـه بـــجـــامـــعـــة

. مستغا

- أحمد زين الدين أحمودة في والية ميلة
- محمد حجار في والية النعامة

- لبيبة وينز في والية ع تموشنت
- نصيرة رمضان في والية غليزان.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـومــان رئـــاســـيـــان مــؤرخـــان في مـــرســـومــان رئـــاســـيـــان مــؤرخـــان في 19 شـــوال عــام  شـــوال عــام 1438
وافق 13 يولـيو سنة  يولـيو سنة 2017 يتضـمنان تـعي والة يتضـمنان تـعي والة وافق ا ا

. .منتدب منتدب
ـــــــــــــــــــــــــ

ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسي مـــؤرخ في 19 شـــوّال عــام
ـــــوافق 13 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 2017 تــــعـــــيّـن الــــســـــيــــدة 1438 ا

والـسادة اآلتـيـة أسـمـاؤهم والة منـتـدبـ لـدى والي والية
اجلزائر :

- فتيحة زيبوش ببوزريعة

- مهدي بوشارب باحلراش

- عثمان عبد العزيز بباب الوادي

- مصطفى صادق بالدار البيضاء

- بن عمر كياس ببئر مراد رايس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسي مـــؤرخ في 19 شـــوّال عــام
ـوافق 13 يـولـيـو سـنة 2017 يـعـيّن الـسـيدان اآلتي 1438 ا

ــقـاطــعــة اإلداريـة في اســمـاهــمــا والـيــ مــنـتــدبـ لــدى ا
الواليت اآلتيت :

- عبد القادر رقاع بإن قزام في والية تامنغست

- األخضر زيدان بتقرت في والية ورقلة.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

وافق وافق ا مرسـوم رئـاسي مؤرخ في مرسـوم رئـاسي مؤرخ في 7 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1438 ا
30 يــــولــــيــــو ســــنـــة  يــــولــــيــــو ســــنـــة 2017 يـــتـــضــــمن تــــعـــيـــ مــــفـــتش يـــتـــضــــمن تــــعـــيـــ مــــفـــتش

فـتشـيـة العـامـة للـبيـداغـوجيـا في وزارة الـتعـليم فـتشـيـة العـامـة للـبيـداغـوجيـا في وزارة الـتعـليمبـا بـا
العالي والبحث العلمي.العالي والبحث العلمي.

ـــــــــــــــــــــــــ

بــمــوجـب مـرســوم رئــاسي مؤرخ في 7 ذي الـقـعدة
ــوافق 30 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2017 يــعـــ الــســـيــد عـــام 1438 ا
ـــفــــتــــشــــيـــة الــــعــــامـــة جــــمــــال الــــدين أكــــرتش مــــفــــتـــشــــا بــــا
لـــلــــبـــيـــداغــــوجـــيـــا في وزارة الـــتــــعـــلـــيم الـــعــــالي والـــبـــحث

العلمي.
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وافق وافق ا مرسـوم رئـاسي مؤرخ في مرسـوم رئـاسي مؤرخ في 7 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1438 ا
ـركز ـركز يـتـضـمن تـعـيـ مـديـر ا 30 يـولـيـو سـنـة  يـولـيـو سـنـة 2017 يـتـضـمن تـعـيـ مـديـر ا

اجلامعي بتامنغست.اجلامعي بتامنغست.
ـــــــــــــــــــــــــ

ــوجـب مــرسـوم رئـاسي مــؤرخ في 7 ذي الــقــعـدة
عـام 1438 الـموافق 30 يـولــيـو سـنـة 2017 يـعــ السيد
عـــبـــد الـــغـــنـي شـــوشـــة مـــديـــرا لـــلـــمـــركـــز الـــجـــامـــعـي

بتامنغست.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

وافق وافق ا مرسـوم رئـاسي مؤرخ في مرسـوم رئـاسي مؤرخ في 7 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1438 ا
30 يـولـيــو سـنـة  يـولـيــو سـنـة 2017 يـتـضـمن تــعـيـ مـديــر مـعـهـد يـتـضـمن تــعـيـ مـديــر مـعـهـد

الـــهــنـــدســـة الــكـــهــربـــائـــيــة واإللـــكـــتــرونـــيك بـــجــامـــعــةالـــهــنـــدســـة الــكـــهــربـــائـــيــة واإللـــكـــتــرونـــيك بـــجــامـــعــة
بومرداس.بومرداس.

ـــــــــــــــــــــــــ

بـمــوجـب مرسـوم رئاسي مـؤرخ في 7 ذي الـقـعـدة
عــــام 1438 الــــمـــوافـق 30 يـــولــــيــــو ســــنـــة 2017 يــــعـــيـن
الــســيــد عــيــسـى خــلــدون مــديــرا لــمــعـــهــد الــهــنــدسـة

الكهـربائية واإللكترونيك بجامعة بومرداس.

وافق وافق ا مرسـوم رئـاسي مؤرخ في مرسـوم رئـاسي مؤرخ في 7 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1438 ا
30 يـــولـــيــــو ســـنـــة  يـــولـــيــــو ســـنـــة 2017 يـــتـــضـــمن تـــعـــيـــ عـــمـــيــدي يـــتـــضـــمن تـــعـــيـــ عـــمـــيــدي

. .كليت بجامعت كليت بجامعت
ـــــــــــــــــــــــــ

ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسي مــــؤرخ في 7 ذي الـــقـــعـــدة
ـوافق 30 يــولـيــو ســنـة 2017 يـعـ الــسـيـدان عــام 1438 ا

اآلتي اسماهما عميدي كليت باجلامعت اآلتيت :
- يـوسف قـاسـمي عـمـيـدا لـكـلـيـة الـعـلـوم اإلنـسـانـية

ة واالجتماعية بجامعة قا
ـيـكـانـيـكـية - عـبـاس عـزي عـمـيـدا لكـلـيـة الـهـنـدسة ا

بجامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

وافق وافق ا مرسـوم رئـاسي مؤرخ في مرسـوم رئـاسي مؤرخ في 7 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1438 ا
درسة درسة يتضـمن تعي مـدير ا 30 يولـيو سنة  يولـيو سنة 2017 يتضـمن تعي مـدير ا

العليا لألساتذة بسطيف.العليا لألساتذة بسطيف.
ـــــــــــــــــــــــــ

وجب مـرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القـعدة عـام
ــوافق 30 يــولـــيـــو ســـنــة 2017 يـــعــ الـــســيـــد عــلي 1438 ا

بوقرورة مديرا للمدرسة العليا لألساتذة بسطيف.

قرارات مقرقرارات مقرّرات آراءرات آراء
وزارة الداخلية واجلماعات احملليوزارة الداخلية واجلماعات احملليّة

والتهيئة العمرانيةوالتهيئة العمرانية
ــــــــوافق 12 ــــــــوافق  ا قـــــــرار مــــــــؤرقـــــــرار مــــــــؤرّخ في خ في 21 ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام  ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام 1438 ا
ــمــيّـــزات الــتـــزات الــتّــقـــنــيــقـــنــيّــةــة ــمــيد ا ســبـــتــمــبـــر ســنــة ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2017 يــحـــ يــحـــدّد ا
لـــنـــمـــوذج الــتلـــنـــمـــوذج الــتًًّّـــصـــريح بـــالـــتـــصـــريح بـــالـــتّـــرشـــرشّح النـــتـــخـــاب أعـــضــاءح النـــتـــخـــاب أعـــضــاء

اجملالس الشاجملالس الشّعبيعبيّة البلدية البلديّة والوالئية والوالئيّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيــر الــدّاخــلــيّـة واجلــمــاعــات احملــلّــيّــة والــتــهــيــئـة
العمرانية

ؤرّخ في قتـضى القانـون العضوي رقم 16-10 ا  -
ــــوافق 25 غــــشـت ســــنــــة 2016 22 ذي الــــقــــعــــدة عــــام 1437 ا

تعلق بنظام االنتخابات وا
ـؤرّخ ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 16-11 ا - و
ـوافق 25 غــشت ســنـة 2016 في 22 ذي الـقــعــدة عـام 1437 ا

راقبة االنتخابات ستقلة  تعلق بالهيئة العليا ا وا

ـؤرخ ـرسـوم الـرئـاسي رقم 17-243 ا قـتـضى ا - و
ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017 في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة  وا
ؤرّخ رسوم الـتنـفيذي رقم 17-250 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 11 ســبـــتــمــبـــر ســنــة في 20  ذي احلــجــة عــام 1438 ا
ــتــعــلق بــنــمــوذج الــتــصــريح بــالــتــرشح النــتــخـاب 2017 وا

أعضاء اجملالس الشعبية البلدية والوالئية
ؤرّخ رسوم الـتنـفيذي رقم 17-252 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 11 ســبـــتــمــبـــر ســنــة في 20  ذي احلــجــة عــام 1438 ا
ترشحـ النتخاب أعـضاء تعلق بإيـداع قوائم ا 2017 وا

اجملالس الشعبية البلدية والوالئية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

ـرسـوم ـادة 5 من ا ـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام ا ـادا ا
ؤرّخ في 20  ذي احلجة عام 1438 التنفيذي رقم 17-250 ا
ذكـور أعاله يحدد هذا وافق 11 سبـتمبر سنة 2017 وا ا
ـمـيـزات الـتـقـنــيـة لـنـمـوذج الـتــصـريح بـالـتـرشح الـقــرار ا

النتخاب أعضاء اجملالس الشعبية البلدية والوالئية.
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يالد ومكانه - تاريخ ا

يالد - رقم عقد ا

- رقم التسجيل في القائمة االنتخابية

هنة - ا

ستخدمة - الهيئة ا

- اجلنسيّة

- النّسب

- احلالة العائليّة

- العنوان الشّخصيّ

- الوضعيّة إزاء اخلدمة الوطنيّة

ستوى التّعليميّ - ا

- تــعــهّــد شــرفــي بــاحــتـرام أحــكــام الــمــادّة 76 مـن
ــؤرّخ في 22 ذي الــقــعـدة الــقــانــون الــعــضــوي رقم 16-10 ا
عــام 1437 الــمــوافـق 25 غـــشـت ســنــة 2016 والـــمــذكــور

أعاله.

الورقة الثانية في الوجه األمامي :الورقة الثانية في الوجه األمامي :

- إطــــــار مـــــخــــــصًّـص لإلدارة يــــــبــــــيّـن تـــــاريـخ قــــــبـــــول
علل قانونا. التّرشح أو رفضه ا

ــــــادّة ة 5 :  : يــــــجـب أن يــــــبـــــــيّن مـــــــطــــــبـــــــوعــــــا تــــــرتـــــــيب ــــــادا ا
تـرشّـح مع الـمــتــرشّحـ بـالـلغـة الـعـربيـة تـرتيـب ا

إبراز بالنسبة لكل مترشح ما يأتي :

- الــــلـــــقب واالسـم بــــالـــــلّـــــغــــة الـــــعــــربـــــيّــــة وبـــــاحلــــروف
الالّتينيّة

يالد ومكانه - تاريخ ا

- اجلنس

- العنوان الشخصي

- التوقيع.

ـادّة ة 6 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة ـادا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

ــوافق حــرّر بــاجلــزائــر في 21 ذي احلــجــة عــام 1438 ا
12 سبتمبر سنة 2017.

نور الدين بدوينور الدين بدوي

وذج الـتّـصريح بـالـتّرشّح في ـادّة ة 2 :  : يتمّ تـكـوين  ـادا ا
شكل موحّد يتضمّن ما يأتي :

ــتـرشحيـن (في شكل - اسـتـمـارة إيــداع قـائـمـة ا
حافظة ملف)

ـــعــلـــومـــات اخلــاصـــة بـــكلّ مــتـــرشّح في - اســـتـــمــارة ا
القائمة (في شكل ورقة مزدوجة)

ــــــتــــــرشّــــــحـــــ - مـــــــطـــــــبـــــــوع يــــــتــــــضـــــمّـن تــــــرتــــــيب ا
األساسي

ـــــتـــــرشّـــــحـــــ - مـــــطــــــبــــــوع يــــــتــــــضــــــمّـن تـــــرتـــــيـب ا
. اإلضافي

ترشّح ادّة ة 3 :  : تتضمن اسـتمارة إيداع قائـمة ا ادا ا
البيانات اآلتية باللّغة العربيّة :

الورقة األولى في الوجه األمامي :الورقة األولى في الوجه األمامي :

عنيّة - الدّائرة االنتخابيّة ا

ترشّح - تسمية قائمة ا

لفّ واسمه (ها) - لقب مودع ا

- اللقب واالسم باحلروف الالتينية

لفّ في القائمة - ترتيب مودع ا

لف وساعته - تاريخ إيداع ا

لف - توقيع مودع ا

- توقيع وختم اإلدارة.

الورقة الثانية في الوجه اخللفي :الورقة الثانية في الوجه اخللفي :

طلوبة لتكوين ملف الترشح. - قائمة الوثائق ا

ـــذكــورة في ــادّة ة 4 : : يــجب أن تـــبــيّـن االســتـــمــارة ا ــادا ا
ــعــلــومــات ــادة 2 أعـاله بــالــلــغــة الــعــربــيــة ا ــطــة 2 من ا ا

اآلتـيـة :

الورقة األولى في الوجه األمامي :الورقة األولى في الوجه األمامي :

عنيّة - الدّائرة االنتخابيّة ا

ترشّح - تسمية قائمة ا

ترشح في القائمة - ترتيب ا

- االنتماء السياسي

ـتـرشح واسـمه بـاللّـغـة الـعـربـيّـة وبـاحلروف - لـقب ا
الالّتينيّة

- اجلنس
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- انــتــخـــاب أعــضــاء اجملــالـس الــشّــعــبــيّـــة الــبــلــديّــة أو
الوالئيّة حسب احلالة

- استمارة اكتتاب التوقيع الشخصي
عنيّة - الدّائرة االنتخابيّة ا

ــوقّـع بــالـــلــغـــة الــعـــربــيـــة وبــاحلــروف - لــقـب واسم ا
ـيالد ومكـانه وكذلك اسم األب ولقب الالتـينـية وتاريخ ا

األم واسمها
ستفيدة من التوقيع - عناصر تعريف القائمة ا

- الــتــعـهــد الـشـرفـي الذي يـثـبـت بـأن هذا الـتـوقـيع
لم يعط إالّ لقائمة مترشح واحدة

ــــوقّع ومــــراجع بــــطـــاقــــته االنـــتــــخـــابــــيـــة - عـــــنـــوان ا
وكـــذلك مـــراجـع بـــطـــاقـــة الـــتـــعـــريف الـــوطـــنـــيـــة أو جـــواز

السفر أو رخصة السيّاقة ذات صالحية جارية
عني" صادقة وعبارة "بصمة ا عني مع ا - توقيع ا
ـادت 73 و212 مـن - مالحـظـة هامـة تـذكّـر بأحـكـام ا
الــــقـــانــــون الــــعـــضــــوي رقـم 16-10 الــــمـــؤرّخ فــي 22 ذي
ــذكــور ــوافق 25 غــشت ســنـة 2016 وا الـقــعــدة عـام 1437 ا

أعاله.

ـادّة ة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة ـادا ا
قراطيّة الشّعبيّـة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

ــوافق حــرّر بــاجلــزائــر في 21 ذي احلــجــة عــام 1438 ا
12 سبتمبر سنة 2017.

نور الدين بدوينور الدين بدوي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لحـق لحـقا ا

تـطــبع اسـتــمـارة اكــتـتــاب الـتّــوقـيــعـات الـفــرديـة في
ورق من لون أبيض وأصفر بـالنسبة للمجالس الشعبية
الـــبــلــديــة ومـن لــون أزرق ووردي بــالــنـــســبــة لـــلــمــجــالس
الشعـبية الـوالئية من 72 غـرام وبـقياس21 سم X 27 سم

طباعة : لون أسود على الوجه.
ـقـراطــيـقـراطــيّـة الـشـة الـشّـعـبـيـعـبـيّـةـة 1 - اجلـمـهـوري - اجلـمـهـوريّــة اجلـزائـريــة اجلـزائـريّـة الـدـة الـدّ

في األعلى على اليم :في األعلى على اليم :
- نوع احلروف : مطبعيّ

- السّمك : 16 ضعيف.
2 - انــتـخــاب أعـضــاء اجملـالس الــش - انــتـخــاب أعـضــاء اجملـالس الــشّـعــبـيـعــبـيّــة الـبــلـديــة الـبــلـديّـة أوـة أو

اجملالس الشاجملالس الشّعبيعبيّة الوالئية الوالئيّة حسب احلالة :ة حسب احلالة :
- نوع احلروف : مطبعيّ

- السّمك : 24 ضعيف.

ــــــــوافق 12 ــــــــوافق  ا قـــــــرار مــــــــؤرقـــــــرار مــــــــؤرّخ في خ في 21 ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام  ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام 1438 ا
ــمــيّـــزات الــتـــزات الــتّــقـــنــيــقـــنــيّــةــة ــمــيد ا ســبـــتــمــبـــر ســنــة ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2017  يــحـــديــحـــدّد ا
السـتـمــارة اكـتـتــاب الـتــوقـيـعــات الـفـرديــة في صـالحالسـتـمــارة اكـتـتــاب الـتــوقـيـعــات الـفـرديــة في صـالح
ــــتـــــرشّـــــحـــــ النــــتـــــخـــــاب أعـــــضــــاء اجملـــــالســـــحـــــ النــــتـــــخـــــاب أعـــــضــــاء اجملـــــالس ــــتـــــرشقــــوائـم ا قــــوائـم ا

الشالشّعبيعبيّة البلدية البلديّة والوالئية والوالئيّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيــر الــدّاخــلــيّـة واجلــمــاعــات احملــلّــيّــة والــتــهــيــئـة
العمرانية

ؤرّخ في قتـضى القانـون العضوي رقم 16-10 ا  -
ــــوافق 25 غــــشـت ســــنــــة 2016 22 ذي الــــقــــعــــدة عــــام 1437 ا

تعلق بنظام االنتخابات  وا
ـؤرّخ ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 16-11 ا - و
ـوافق 25 غــشت ســنـة 2016 في 22 ذي الـقــعــدة عـام 1437 ا

راقبة االنتخابات ستقلة  تعلق بالهيئة العليا ا وا
ـؤرخ ـرسـوم الـرئـاسي رقم 17-243 ا قـتـضى ا - و
ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017 في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة  وا
ؤرّخ رسوم الـتنـفيذي رقم 17-251 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 11 ســبـــتــمــبـــر ســنــة في 20  ذي احلــجــة عــام 1438 ا
تعلق باستـمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في 2017 وا

ــــتــــرشــــحــــ النــــتــــخــــاب أعــــضــــاء اجملــــالس صــــالح قــــوائم ا
الشعبية البلدية والوالئية

ؤرّخ رسوم الـتنـفيذي رقم 17-252 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 11 ســبـــتــمــبـــر ســنــة في 20  ذي احلــجــة عــام 1438 ا
ترشحـ النتخاب أعـضاء تعلق بإيـداع قوائم ا 2017 وا

اجملالس الشعبية البلدية والوالئية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

ـرسـوم ـادة 9 من ا ـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام ا ـادا ا
ؤرّخ في 20  ذي احلجة عام 1438 التنفيذي رقم 17-251 ا
ذكـور أعاله يحدد هذا وافق 11 سبـتمبر سنة 2017 وا ا
ـميّـزات الـتّقـنيّـة الستـمارة اكـتتـاب التـوقيـعات الـقرار ا
ــتــرشّـحــ النــتــخــاب أعــضـاء الــفــرديــة في صــالح قــوائم ا

اجملالس الشّعبيّة البلديّة والوالئيّة.

ادّة 2 :  : تعـد استمـارة اكتتـاب التوقـيعات الـفردية ادا ا
ــوذج مـوحّــد ومن ألـوان مــخــتـلــفـة تــبـعــا لـلــمـمــيـزات في 

التقنية احملددة في ملحق هذا القرار.

3 :  : تــتــضــمن اســتــمـارة اكــتــتــاب الــتــوقــيــعـات ـادّة ة  ـادا ا
الفردية البيانات اآلتية باللغة العربية :

قراطية الشعبية - اجلمهورية اجلزائرية الد
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14 - مـالحـظة هام - مـالحـظة هامّة :ة :

- نوع احلروف : مطبعيّ
- السّمك : 16 ضعيف.

ـادّتـ تـ 73 و و212 من القانون من القانون ـاد - "تذكـيـر بأحكـام ا 15 - "تذكـيـر بأحكـام ا

ـؤرّخ في خ في 22 ذي الـقــعــدة عـام  ذي الـقــعــدة عـام 1437 ـؤر ا الــعــضـوي الــعــضـوي رقم رقم 16-10 ا
تعلق بنظام االنتخابات".علق بنظام االنتخابات". ت وا وافق وافق 25 غشت سنة  غشت سنة 2016 وا ا

- نوع احلروف : مطبعيّ
- السّمك : 12 ضعيف.

الية اليةوزارة ا وزارة ا
ــوافق 29 غــشت غــشت ــوافق  ا قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 7 ذي احلــج ذي احلــجّــة عـام ــة عـام 1438 ا
ــديــر ــديــرن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى ا ســنــة ســنــة 2017 يــتــضــم يــتــضــمّن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى ا

العام للميزانية.العام للميزانية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

الية إنّ وزير ا
ـؤرّخ ــرســوم الــرّئــاسي رقم 17-243 ا ـقــتــضى ا  -
ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017 في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمّن تعي أعضاء احلكومة وا
ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 ا ـقـتـضى ا - و
ـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995 في 15 رمــضــان عـام 1415 ا

الية الذي يحدد صالحيات وزير ا
ؤرّخ رسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 ا ـقتـضى ا - و
وافق 28 نوفمبر سنة 2007 في 18 ذي القعدة عام 1428 ا
ــالــيّــة ــركــزيــة فـي وزارة ا ــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة ا وا

تمّم عدّل وا ا
ؤرخ رسوم التنفيذي رقم 17-182 ا قتضى ا - و
ـوافق 29 مايـو سـنة 2017 الـذي في 3 رمـضـان عام 1438 ا

يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
ؤرّخ في رسـوم الــرّئاسي ا - وبعــد االطالع عـلى ا
ـــوافق أول ســبــتـــمــبــر ســنــة 2007 19 شــعـــبــان عــام 1428 ا

ـــتـــضــــمّن تـــعـــيــــ الـــسّـــيـــد فــــريـــد بـــاقـــة مــــديـــرا عـــامـــا وا
اليّة للميزانية بوزارة ا

يقـريقـرّر ما يأتي :ر ما يأتي :
ـديـر ادّة األولى :ة األولى : يفـوض إلى السـيد فـريد بـاقة ا ادا ا
الـعـــام لـلـمــيـزانــيـة اإلمــضــاء في حــدود صالحـيــاته بـاسم
ا في ذلك ـقـررات  الـيـة علـى جمـيع الـوثائق وا وزيـر ا

القرارات.
ـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة ـادا ا

قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ
ـوافق 29 حرّر بـاجلـزائر في 7 ذي احلـجّـة عام 1438 ا

غشت سنة 2017.
عبد الرحمان راويةعبد الرحمان راوية

3 - العنوان : استمارة الت - العنوان : استمارة التّوقيع الشوقيع الشّخصيخصيّ : :
- نوع احلروف : مطبعيّ

- السّمك : 28 ضعيف.
4 - الوالية - الوالية : .................................
البلديّة : ......................................

- نوع احلروف : مطبعيّ
- السّمك : 14 ضعيف.

وقّع :ع : وق -  تصريح ا 5 -  تصريح ا
- نوع احلروف : مطبعيّ

- السّمك : 14 ضعيف.
ـوقّع واسـمه بـالـلع واسـمه بـالـلّـغـة الـعـربـيـغـة الـعـربـيّـة وبـاحلـروفـة وبـاحلـروف ـوق - لـقب ا 6 - لـقب ا

الالتينية :الالتينية :
- نوع احلروف : مطبعيّ

- السّمك : 14 ضعيف.
وقع ومكانه : وقع ومكانه : - تاريخ ميالد ا 7 - تاريخ ميالد ا

- نوع احلروف : مطبعيّ
- السّمك : 14 ضعيف.

8 - اسم األب ولقب األم - اسم األب ولقب األمّ واسمها : واسمها :
- نوع احلروف : مطبعيّ

- السّمك : 14 ضعيف.

وقّع :ع : وق - عنوان ا 9 - عنوان ا
- نوع احلروف : مطبعيّ

- السّمك : 14 ضعيف.

وقّع في القائمة االنتخابيع في القائمة االنتخابيّة :ة : وق - رقم تسجيل ا 10 - رقم تسجيل ا

- نوع احلروف : مطبعيّ
- السّمك : 14 ضعيف.

11 - رقم وتـــاريخ  ومـــكــان تـــســـلـــيم الــوثـــيـــقـــة الــتي - رقم وتـــاريخ  ومـــكــان تـــســـلـــيم الــوثـــيـــقـــة الــتي

وقّع :ع : وقة ا تثبت هويتثبت هويّة ا
- نوع احلروف : مطبعيّ

- السّمك : 14 ضعيف.

صادقة في اجلهة اليمنى : صادقة في اجلهة اليمنى :وقيع مع ا 12 - الت - التّوقيع مع ا

- نوع احلروف : مطبعيّ
- السّمك : 12 خشن.

عني" في اجلهة اليسرى : عني" في اجلهة اليسرى : - عبارة "بصمة ا 13 - عبارة "بصمة ا

- نوع احلروف : مطبعيّ
- السّمك : 12 خشن.
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تقرر ما يـأتي : تقرر ما يـأتي : 

ـرسوم ـادة 8 من ا ــادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام ا ــادا ا
ؤرخ في 3 جـمـادى الثـانيـة عـام التـنفـيذي رقم 12- 194 ا
ذكـور أعاله يـهدف وافق  25 أبـريل سنة 2012 وا 1433 ا

ـــــســـــابـــــقــــات هـــــذا الـــــقـــــرار إلى حتـــــديـــــد إطـــــار تـــــنـــــظـــــيـم ا
نتمية لألسالك هنية لاللتحاق بالرتب ا واالمتحانات ا

كلفة بالتضامن الوطني. اخلاصة باإلدارة ا

ــادّة ة 2 : : تــــتـــضــــمـن الــــمـــســـابــــقـــات عــــلـى أســـاس ــادا ا
هنية االختبارات اآلتية :  االختبارات واالمتحانات ا

1 - -  بـالــنــسـبــة لـشــعــبـة احلــضــانـة والــتــربـيــة وإعـادةبـالــنــسـبــة لـشــعــبـة احلــضــانـة والــتــربـيــة وإعـادة
التربية : التربية : 

ساعدات احلاضنات - رتبة ا
- رتبة مساعدات األمومة

ساعدين في احلياة اليومية - رتبة ا
 . تخصص رب ا - رتبة ا

أوال : عـن طـريق مــســابــقــة عـلى أســاس االخــتــبـاراتأوال : عـن طـريق مــســابــقــة عـلى أســاس االخــتــبـارات
تخصص :  تخصص : لاللتحاق بالتكوين ا لاللتحاق بالتكوين ا

أ - االختبارات الكتابية للقبول : أ - االختبارات الكتابية للقبول : 

ـدّة ســاعـتـان (2) 1- اخـتــبـار في الــثـقـافــة الـعــامـة ا

عامل 2 ا

2 - اخـــتـــبـــار اخـــتـــيـــاري يــتـــعـــلـق بـــبــرنـــامـج الـــســـنــة
واد اآلتية :  الثالثة ثانوي في ا

- العلوم الطبيعية 
- تاريخ وجغرافية اجلزائر.

عامل 3. دّة ( 3) ساعات ا ا

3-  اخـتبـار اختـياري في الـلغـة األجنـبيـة ( فرنـسية

عامل 1. دّة ساعتان 2 ا أو إجنليزية ) ا

ب - اختبار شفهي للقبول النهائي : ب - اختبار شفهي للقبول النهائي : 

يــتــمــثل االخــتــبــار في مــحــادثــة مع أعــضــاء الــلــجــنــة
ـدّة القـصوى ـسابـقة ا حـول موضـوع له عالقة بـبـرنامج ا

عامل 1. 20 دقيقة ا

هني :  هني : ثانيا : عن طريق االمتحان ا ثانيا : عن طريق االمتحان ا

تخصص :  رب ا تخصص : - رتبة ا رب ا - رتبة ا

ـدّة ســاعـتـان (2) 1- اخـتــبـار في الــثـقـافــة الـعــامـة ا

عامل 2 ا

وزارة التضامن الوطني واألسرةوزارة التضامن الوطني واألسرة
رأة رأةوقضايا ا وقضايا ا

ــــوافق 7 ــــوافق ا قــــرار مــــؤرخ في قــــرار مــــؤرخ في 10 جــــمــــادى األولى عــــام  جــــمــــادى األولى عــــام 1438 ا
ـسـابـقـات ـسـابـقـات يـحـدد إطــار تـنـظـيـم ا فـبـرايـر سـنـة فـبـرايـر سـنـة 2017 يـحـدد إطــار تـنـظـيـم ا
ـنـتـمـيـة ـهـنــيـة لاللـتـحـاق بـالــرتب ا ـنـتـمـيـةواالمـتـحـانـات ا ـهـنــيـة لاللـتـحـاق بـالــرتب ا واالمـتـحـانـات ا
ــــكـــــلــــفـــــة بــــالـــــتــــضـــــامن ــــكـــــلــــفـــــة بــــالـــــتــــضـــــامنلألسـالك اخلــــاصـــــة بـــــاإلدارة ا لألسـالك اخلــــاصـــــة بـــــاإلدارة ا

الوطني.الوطني.
ـــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــرة الــــتـــضـــامـن الـــوطـــني واألســــرة وقـــضـــايـــا
رأة  ا

ــــؤرخ في 12 ـــــرســــوم رقم  66-145 ا ــــقـــــتــــضى ا  -
ـــتـــعــلق ــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 وا صـــفـــر عــام 1386 ا
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

تمم عدل وا وظف ا أو الفردي التي تهم وضعية ا

ـؤرخ ـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 ا قـتـضى ا - و
ــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015 فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 ا

عدل تضمن تعي أعضاء احلكومة ا وا

ـؤرخ ـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 90-99 ا ـقــتـضى ا - و
ـوافق 27 مــارس ســنـة 1990 في أول رمــضــان عـام 1410 ا
ـتـعـلق بـســلـطـة الـتـعـيـ والـتــسـيـيـر اإلداري بـالـنـسـبـة وا
ركزية والـواليات والبلديات للموظفـ وأعوان اإلدارة ا

ؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري وا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 09-353 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 8 نـوفـمبـر سـنة 2009 في 20 ذي القـعـدة عام 1430 ا
ـنتـم ـوظفـ ا تـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص با وا
كلفة بالتضامن الوطني لألسالك اخلاصة باإلدارة ا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 12-194 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 25 أبــريل ســنــة في 3 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1433 ا
سابقات واالمتحانات 2012 الذي يحدد كيفـيات تنظيم ا

ـؤسـسـات واإلدارات الـعـمـومـيـة ـهـنـيــة في ا والـفـحـوص ا
وإجرائها

ؤرخ رسوم التنفيذي رقم 13- 134 ا قتضى ا - و
ــوافق 10 أبـــريل ســـنــة في 29 جـــمـــادى األولى عــام 1434 ا
2013 الـــذي يــحـــدد صالحـــيـــات وزيــر الـــتـــضـــامن الـــوطــني

رأة واألسرة وقضايا ا

ـكـلــفـة بـالــوظـيـفـة ــطـابق لـلــسـلـطــة ا - وبــعـد الـرأي ا
ـؤرخ في 5 جـمـادى األولى الـعــمـومــيـة واإلصالح اإلداري ا

وافق 2 فبراير سنة 2017 عام 1438 ا
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(امتحان مهني) :(امتحان مهني) :
ـدّة ســاعـتـان (2) 1- اخـتــبـار في الــثـقـافــة الـعــامـة ا

عامل 2 ا
2- اخـــتــبــار حـــول مــوضــــوع تـــقـــني بـــيـــداغـــوجـي

عامل 3 دّة 3 ساعات ا ا
3- اخـــتـــبــار حـــول حتـــلـــيل وضـــعــيـــة وتـــقـــيــيـم بــرامج

عامل 2. دّة 3 ساعات ا التكفل ا
ـتــخــصـص وإعـادة ـتــخــصـص وإعـادةبــالــنــســبــة لــشــعــبــة الــتـعــلــيـم ا 2- بــالــنــســبــة لــشــعــبــة الــتـعــلــيـم ا

هني :  هني : التكييف ا التكييف ا
ـهـني : (مـســابـقـة ـهـني :- رتـبـة مــدربي إعـادة الـتـكــيـيف ا - رتـبـة مــدربي إعـادة الـتـكــيـيف ا

على أساس االختبارات) :
ـــدّة ســـاعـــتـــان (2) 1- اخـــتـــبـــار في دراســـة الـــنص ا

عامل 2  ا
2- اختـبار تقـني حول تسـيير وسـير ورشة مـهنية

عامل 3  دّة 3 ساعات ا ا
ـــــهـــــنـــــيـــــة في 3- اخـــــتــــــبـــــار حـــــول الـــــتـــــطـــــبـــــيـــــقـــــات ا

عامل 2. دّة ساعتان 2 ا االختصاص ا
ـهـني الـرئيـسـي ـهـني الـرئيـسـيرتـبـة مـدربي إعادة الـتـكـييف ا - رتـبـة مـدربي إعادة الـتـكـييف ا

(مسابقة على أساس االختبارات) :
ـدّة ســاعـتـان (2) 1- اخـتــبـار في الــثـقـافــة الـعــامـة ا

عامل 2 ا
دّة 3 2- اختـبار تـقني حـول إجناز مـشروع مـهني ا

عامل 3  ساعات ا
ـــهــنــيــة في 3- اخـــتــبــار تــقــنـي حــول الــتــطـــبــيــقــات ا

عامل 2.  دّة ساعتان (2) ا االختصاص ا
ـهني الهني الـرئرئـيـسـي :ي : - رترتـبـة مدربة مدربـي إعادة الي إعادة الـتـكـيـيف ايف ا

(امتحان مهني) :
ـدّة ســاعـتـان (2) 1- اخـتــبـار في الــثـقـافــة الـعــامـة ا

عامل 2 ا
ـــهــنــيــة في 2- اخـــتــبــار تــقــنـي حــول الــتــطـــبــيــقــات ا

عامل 3 دّة 3 ساعات ا االختصاص ا
ـدّة ساعـتان (2) 3- اختـبار في الـتـحريـر اإلداري ا

عامل 2. ا
ــهـني الــرؤسـاء : ــهـني الــرؤسـاء :رتــبـة مــدربي إعـادة الــتــكـيــيف ا - رتــبـة مــدربي إعـادة الــتــكـيــيف ا

(مسابقة على أساس االختبارات) :

أ - االختبارات الكتابية للقبول : أ - االختبارات الكتابية للقبول : 
ـدّة ســاعـتـان (2) 1- اخـتــبـار في الــثـقـافــة الـعــامـة ا

عامل 2 ا

ـدّة 3 2- اخـتـبـار حـول مـوضـوع تـقـني بـيـداغـوجي ا

عامل 3 ساعات ا

ـدّة ساعـتان (2) 3- اختـبار في الـتـحريـر اإلداري ا

عامل 2. ا

ساعدات احلاضنات الرئيسيات ساعدات احلاضنات الرئيسياترتبة ا - رتبة ا

- رتبة مساعدات األمومة الرئيسيات- رتبة مساعدات األمومة الرئيسيات

ساعدين في احلياة اليومية الرئيسي ساعدين في احلياة اليومية الرئيسي- رتبة ا - رتبة ا

. تخصص الرئيسي رب ا .- رتبة ا تخصص الرئيسي رب ا - رتبة ا

أوال : عـن طـريق مــســابــقــة عـلى أســاس االخــتــبـاراتأوال : عـن طـريق مــســابــقــة عـلى أســاس االخــتــبـارات
تخصص :  تخصص : لاللتحاق بالتكوين ا لاللتحاق بالتكوين ا

أ أ _ االختبارات الكتابية للقبول :  االختبارات الكتابية للقبول : 

ـدّة ســاعـتـان (2) 1- اخـتــبـار في الــثـقـافــة الـعــامـة ا

عامل 2 ا

2 - اخـــتـــبـــار اخـــتـــيـــاري يــتـــعـــلـق بـــبــرنـــامـج الـــســـنــة
واد اآلتية :  الثالثة ثانوي في ا

- العلوم الطبيعية 

- تاريخ وجغرافية اجلزائر.

عامل 3. دّة (3) ساعات ا ا

3-اخـتـبـار اخـتـيـاري في الـلغـة األجـنـبـيـة ( فـرنـسـية

عامل 1. دّة ساعتان (2) ا أو إجنليزية ) ا

ب - اختبار شفهي للقبول النهائي : ب - اختبار شفهي للقبول النهائي : 

يــتــمــثل االخــتــبــار في مــحــادثــة مع أعــضــاء الــلــجــنــة
ـدّة القـصوى ـسابـقة ا حـول موضـوع له عالقة بـبـرنامج ا

عامل 1. 20 دقيقة ا

هني :  هني : ثانيا : عن طريق االمتحان ا ثانيا : عن طريق االمتحان ا

ـدّة ســاعـتـان (2) 1- اخـتــبـار في الــثـقـافــة الـعــامـة ا

عامل 2 ا

ـدّة 2 - اخــتـبــار حـول مــوضــوع تـقــني بــيـداغــوجي ا
عامل 3 (3) ساعات ا

ـدّة ساعـتان(2) 3 - اختـبار في الـتـحريـر اإلداري ا
عامل2. ا

ساعدات احلاضنات الرئيسات ساعدات احلاضنات الرئيساترتبة ا - رتبة ا

- رتبة مساعدات األمومة الرئيسات- رتبة مساعدات األمومة الرئيسات

ساعدين في احلياة اليومية الرؤساء ساعدين في احلياة اليومية الرؤساء- رتبة ا - رتبة ا

تخصص الرؤساء.  رب ا تخصص الرؤساء. - رتبة ا رب ا - رتبة ا
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ـــتـــخـــصص الـــرؤســاء : ـــتـــخـــصص الـــرؤســاء :ـــمـي الــتـــعـــلـــيم ا - رتـــبـــة مـــعــلرتـــبـــة مـــعــلّـــمـي الــتـــعـــلـــيم ا
(مسابقة على أساس االختبارات) :

أ- االختبارات الكتابية للقبول : أ- االختبارات الكتابية للقبول : 
ـدّة ســاعـتـان (2) 1- اخـتــبـار في الــثـقـافــة الـعــامـة ا

عامل 2 ا
ـــدّة 3 ســـاعـــات 2- اخــــتـــبــــار في لــــغــــة الــــتـــدريـس ا

عامل 3 ا
ــــدّة ســـــاعــــتــــان (2) 3- اخـــــتــــبـــــار في اإلعـالم اآللي ا

عامل 1.  ا
ب- االختبار الشفهي للقبول النهائي : ب- االختبار الشفهي للقبول النهائي : 

يــتــمــثل االخــتــبــار في مــحــادثــة مع أعــضــاء الــلّــجــنــة
ـدّة القـصوى ـسابـقة ا حـول موضـوع له عالقة بـبـرنامج ا

عامل 1. 20 دقيقة ا

ـــتـــخـــصص الـــرؤســاء : ـــتـــخـــصص الـــرؤســاء :ـــمـي الــتـــعـــلـــيم ا - رتـــبـــة مـــعــلرتـــبـــة مـــعــلّـــمـي الــتـــعـــلـــيم ا
(امتحان مهني) :

ـدّة ســاعـتـان (2) 1- اخـتــبـار في الــثـقـافــة الـعــامـة ا

عامل 2 ا
ـــدّة 3 ســــاعــــات 2- اخــــتــــبــــار فـي لـــغــــة الــــتــــدريـس ا

عامل3 ا
تخصص 3- اخـتبار تقني حـول تعليـمية التعـليم ا

عامل 2. دّة 3 ساعات ا ا
تـخصص : (مسـابقـة على تـخصص :- رتبـة أساتـذة الـتعـلـيم ا - رتبـة أساتـذة الـتعـلـيم ا

أساس االختبارات) :
أ- االختبارات الكتابية للقبول : أ- االختبارات الكتابية للقبول : 

ـدّة ســاعـتـان (2) 1- اخـتــبـار في الــثـقـافــة الـعــامـة ا

عامل 2 ا
ــــدّة 3 ســــاعــــات ــــدرّســــة ا ـــــادة ا 2- اخــــتــــبـــــار في ا

عامل 3 ا
ــــدّة ســـــاعــــتــــان (2) 3- اخـــــتــــبـــــار في اإلعـالم اآللي ا

عامل 1.  ا
ب- االختبار الشفهي للقبول النهائي : ب- االختبار الشفهي للقبول النهائي : 

يــتــمــثل االخــتــبــار في مــحــادثــة مع أعــضــاء الــلّــجــنــة
ــــدّة ــــتـــــرشح ا حــــول مــــوضـــــوع له عـالقــــة بــــاخــــتـــــصــــاص ا

عامل 1. القصوى 20 دقيقة ا
ـتــخـصص الــرئـيــسـيـ : ـتــخـصص الــرئـيــسـيـ :رتـبــة أسـاتــذة الـتــعـلــيم ا - رتـبــة أسـاتــذة الـتــعـلــيم ا

(مسابقة على أساس االختبارات) :
أ - االختبارات الكتابية للقبول : أ - االختبارات الكتابية للقبول : 

ـدّة   سـاعـتان (2) 1- اخـتـبـار في الــثـقـافـة الـعـامـة ا

عامل 2 ا

ـــهــنــيــة في 2- اخـــتــبــار تــقــنـي حــول الــتــطـــبــيــقــات ا

عامل 2  دّة ساعتان (2) ا االختصاص ا
دّة 3 3- اختـبار تـقني حـول إجناز مـشروع مـهني ا

عامل 3.     ساعات ا
ب ب _ اختبار شفهي للقبول النهائي :  اختبار شفهي للقبول النهائي : 

يــتــمــثل االخــتــبــار في مــحــادثــة مع أعــضــاء الــلــجــنــة
دّة القصوى تـرشح ا حول موضوع له عالقـة بتخصص ا

عامل 1. 20 دقيقة ا

ــهـني الــرؤسـاء : ــهـني الــرؤسـاء :رتــبـة مــدربي إعـادة الــتــكـيــيف ا - رتــبـة مــدربي إعـادة الــتــكـيــيف ا
(امتحان مهني) :

ـدّة ســاعـتـان (2) 1- اخـتــبـار في الــثـقـافــة الـعــامـة ا

عامل 2 ا
ـدّة 3 سـاعـات 2- اخـتــبـار تــقـني في االخــتـصــاص ا

عامل 3  ا
ـدّة 3-  اخــتــبــار تـطــبــيــقي حــول وضــعــيــة مــهــنــيــة ا

عامل 2. ساعتان 2 ا
ــتـخــصص الـرئـيــسـيـ : ــتـخــصص الـرئـيــسـيـ :ــمي الـتــعـلـيم ا - رتـبــة مـعـلرتـبــة مـعـلّــمي الـتــعـلـيم ا

(مسابقة على أساس االختبارات) :
أ - االختبارات الكتابية للقبول : أ - االختبارات الكتابية للقبول : 

ـدّة ســاعـتـان (2) 1- اخـتــبـار في الــثـقـافــة الـعــامـة ا

عامل 2 ا
ـــدّة 3 ســـاعـــات 2 - اخـــتـــبــــار في لــــغـــة الـــتــــدريس ا

عامل 3 ا
ــــدّة ســـــاعــــتــــان (2) 3- اخـــــتــــبـــــار في اإلعـالم اآللي ا

عامل 1.  ا

ب - االختبار الشفهي للقبول النهائي : ب - االختبار الشفهي للقبول النهائي : 

يــتــمــثل االخــتــبــار في مــحــادثــة مع أعــضــاء الــلّــجــنــة
ـدّة القـصوى ـسابـقة ا حـول موضـوع له عالقة بـبـرنامج ا

عامل 1. 20 دقيقة ا

ــتـخــصص الـرئـيــسـيـ : ــتـخــصص الـرئـيــسـيـ :رتـبــة مـعـلــمي الـتــعـلـيم ا - رتـبــة مـعـلــمي الـتــعـلـيم ا
(امتحان مهني) :

ـدّة ســاعـتـان (2) 1- اخـتــبـار في الــثـقـافــة الـعــامـة ا

عامل 2  ا
ـــدّة 3 ســــاعــــات 2- اخــــتــــبــــار فـي لـــغــــة الــــتــــدريـس ا

عامل 3 ا
3- اخــــتــــبــــار تـــقــــنـي حـــول بــــيــــداغــــوجــــيــــا الــــتـــعــــلــــيم

عامل 2. دّة  3 ساعات ا تخصص ا ا
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3- اختبار في مـنهجية إعداد مشروع بحث في علم

عامل 2. دّة 3 ساعات ا النفس العيادي ا
ب- االختبار الشفهي للقبول النهائي : ب- االختبار الشفهي للقبول النهائي : 

يــتــمــثل االخــتــبــار في مــحــادثــة مع أعــضــاء الــلّــجــنــة
دّة القصوى تـرشح ا حول موضوع له عالقـة بتخصص ا

عامل 1. 20 دقيقة ا

- رترتـبة البة الـنفسنفسـانيانيـ الع العـياديياديـ من الدرج من الدرجـة الثة الثـانية :انية :
(امتحان مهني) :

ـدّة ســاعـتـان (2) 1- اخـتــبـار في الــثـقـافــة الـعــامـة ا

عامل 2 ا

ــــدّة 3 2- اخــــتـــــبــــار حــــول دراســـــة حــــالــــة عـــــيــــاديــــة ا

عامل 3 ساعات ا

3- اختبار في مـنهجية إعداد مشروع بحث في علم

عامل 2. دّة 3 ساعات ا النفس العيادي ا

- رتبرتبـة النة النـفسفسـانانـي الي الـعيعيـادي من الادي من الـدرجة الدرجة الـثالثالـثة :ثة :
(امتحان مهني) :

ـدّة ســاعـتـان (2) 1- اخـتــبـار في الــثـقـافــة الـعــامـة ا

عامل 2 ا

ـــدّة 3 2- اخـــتـــبـــار حـــول إعـــداد حـــصـــيـــلـــة عـــيـــاديـــة ا

عامل 3 ساعات ا
3- اخـــتــبــار حــول مــتــابــعــة وتــقــيــيـم بــرامج الــتــكــفل

عامل 2. دّة 3 ساعات ا العيادي ا
- -  رتبرتبـة النفة النفـسانسانـي التي التـربويربويـ من الدرجة األولى : من الدرجة األولى :

(مسابقة على أساس االختبارات) :
أ-  االختبارات الكتابية للقبول : أ-  االختبارات الكتابية للقبول : 

ـدّة ســاعـتـان (2) 1- اخـتــبـار في الــثـقـافــة الـعــامـة ا

عامل 2 ا
دّة 3 سـاعات 2- اخـتبـار في علم النـفس التـربوي ا

عامل 3 ا
3- اختبار في مـنهجية إعداد مشروع بحث في علم

عامل 2. دّة 3 ساعات ا النفس التربوي ا
ب- االختبار الشفهي للقبول النهائي : ب- االختبار الشفهي للقبول النهائي : 

يــتــمــثل االخــتــبــار في مــحــادثــة مع أعــضــاء الــلّــجــنــة
دّة القصوى تـرشح ا حول موضوع له عالقـة بتخصص ا

عامل 1. 20 دقيقة ا

- رتبة الرتبة الـنفسنفسـانيانيـ الترب التربـوي من الوي من الـدرجة الثدرجة الثـانية :انية :
(مسابقة على أساس االختبارات) :

ــــدّة 3 ســــاعــــات ــــدرّســــة ا ـــــادة ا 2- اخــــتــــبـــــار في ا

عامل 3 ا
ــــدّة ســـــاعــــتــــان (2) 3- اخـــــتــــبـــــار في اإلعـالم اآللي ا

عامل 1.  ا
ب- االختبار الشفهي للقبول النهائي : ب- االختبار الشفهي للقبول النهائي : 

يــتــمــثل االخــتــبــار في مــحــادثــة مع أعــضــاء الــلّــجــنــة
ــــدّة ـــــتــــرشح ا حــــول مـــــوضــــوع له عـالقــــة بــــاخـــــتــــصــــاص ا

عامل 1. القصوى 20 دقيقة ا
ــتـخـصـص الـرئـيــسـيـ : ــتـخـصـص الـرئـيــسـيـ :- رتــبـة أسـاتــذة الـتـعــلـيم ا - رتــبـة أسـاتــذة الـتـعــلـيم ا

(امتحان مهني) :
ـدّة ســاعـتـان (2) 1- اخـتــبـار في الــثـقـافــة الـعــامـة ا

عامل 2  ا
ــدّة 3 ســاعــات 2- اخــتــبــار تــقــنـي في الــتــخــصص ا

عامل 3 ا
تخصص 3- اخـتبار تقني حـول تعليـمية التعـليم ا

عامل 2. دّة 3 ساعات ا ا
3 -  بالنسبة لشعبة علم النفس : بالنسبة لشعبة علم النفس : 

- رتبـة النفـسانـي الـعيـادي من الـدرجة األولى :- رتبـة النفـسانـي الـعيـادي من الـدرجة األولى :
(مسابقة على أساس االختبارات) :

أ- االختبارات الكتابية للقبول : أ- االختبارات الكتابية للقبول : 
ـدّة ســاعـتـان (2) 1- اخـتــبـار في الــثـقـافــة الـعــامـة ا

عامل 2 ا
دّة 3  ساعات 2- اختبـار في علم النفس العيادي ا

عامل 3 ا
3- اخـتــبـار حـول إعــداد مـشــروع الـتـكــفل الـنــفـسـاني

عامل 2. دّة 3 ساعات ا العيادي ا
ب- االختبار الشفهي للقبول النهائي : ب- االختبار الشفهي للقبول النهائي : 

يــتــمــثل االخــتــبــار في مــحــادثــة مع أعــضــاء الــلّــجــنــة
دّة القصوى تـرشح ا حول موضوع له عالقـة بتخصص ا

عامل 1. 20 دقيقة ا

- رتــــبـــة الـــنــــفـــســــانــيـــ الــعــــيـــاديــ مـن الـــدرجــةرتــــبـــة الـــنــــفـــســــانــيـــ الــعــــيـــاديــ مـن الـــدرجــة
الثانية : الثانية : (مسابقة على أساس االختبارات) :

أ- االختبارات الكتابية للقبول : أ- االختبارات الكتابية للقبول : 
ـدّة ســاعـتـان (2) 1- اخـتــبـار في الــثـقـافــة الـعــامـة ا

عامل 2 ا
ــدّة 3 2- اخــتـــبـــار حــول حتـــلـــيل وضـــعــيـــة عـــيــاديـــة ا

عامل 3 ساعات ا
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ب - االختبار الشفهي للقبول النهائي : ب - االختبار الشفهي للقبول النهائي : 

يــتــمــثل االخــتــبــار في مــحــادثــة مع أعــضــاء الــلّــجــنــة
دّة القصوى تـرشح ا حول موضوع له عالقـة بتخصص ا

عامل 1. 20 دقيقة ا

- رتـبـة النـفسـانـي في تـصـحيح الـنطق والـتـعبـيررتـبـة النـفسـانـي في تـصـحيح الـنطق والـتـعبـير
الـــلـــغـــوي من الـــدرجـــة الـــثـــانـــيــة :الـــلـــغـــوي من الـــدرجـــة الـــثـــانـــيــة : (مـــســـابـــقـــة عـــلـى أســاس

االختبارات) :

أ- االختبارات الكتابية للقبول : أ- االختبارات الكتابية للقبول : 

ـدّة ســاعـتـان (2) 1- اخـتــبـار في الــثـقـافــة الـعــامـة ا

عامل 2 ا

2- اختـبار حول تـقنيـات إعادة التـربية اللـغوية في

عامل 3 دّة 3 ساعات ا الكالم والصوت ا

3- اخــتـــبــار في مــنــهــجــيــة إعــداد مــشــروع بــحث في

دّة 3 ساعات مـجال تصحـيح النطق والتـعبير الـلغوي ا
عامل 2. ا

ب- االختبار الشفهي للقبول النهائي : ب- االختبار الشفهي للقبول النهائي : 

يــتــمــثل االخــتــبــار في مــحــادثــة مع أعــضــاء الــلّــجــنــة
دّة القصوى تـرشح ا حول موضوع له عالقـة بتخصص ا

عامل 1. 20 دقيقة ا

- رتـبـة النـفسـانـي في تـصـحيح الـنطق والـتـعبـيررتـبـة النـفسـانـي في تـصـحيح الـنطق والـتـعبـير
اللغوي من الدرجة الثانية :اللغوي من الدرجة الثانية : (امتحان مهني) :

ـدّة ســاعـتـان (2) 1- اخـتــبـار في الــثـقـافــة الـعــامـة ا

عامل 2 ا

2- اختبار حول دراسة حالة في مجال تصحيح

عامل 3 دّة 3 ساعات ا النطق والتعبير اللغوي ا

3- اخــتـــبــار في مــنــهــجــيــة إعــداد مــشــروع بــحث في

دّة 3 ساعات مـجال تصحـيح النطق والتـعبير الـلغوي ا
عامل 2. ا

- رتـبـة النـفسـانـي في تـصـحيح الـنطق والـتـعبـيررتـبـة النـفسـانـي في تـصـحيح الـنطق والـتـعبـير
اللغوي من الدرجة الثالثة : اللغوي من الدرجة الثالثة : (امتحان مهني) :

ـدّة ســاعـتـان (2) 1- اخـتــبـار في الــثـقـافــة الـعــامـة ا

عامل 2 ا

2- اختـبـار حول إعـداد حـصـيلـة في تـصحـيح الـنطق

عامل 3 دّة 3 ساعات ا والتعبير اللغوي ا

3- اخـتـبـار حول مـتـابعـة وتـقـييم بـرامج الـتـكفل في

ــدّة 3 ســـاعــات تـــصــحـــيح الـــنــطـق والــتـــعــبـــيــر الـــلــغـــوي ا
عامل 2. ا

أ-االختبارات الكتابية للقبول : أ-االختبارات الكتابية للقبول : 
ـدّة ســاعـتـان (2) 1- اخـتــبـار في الــثـقـافــة الـعــامـة ا

عامل 2 ا
2- اخـتـبـار حـول تــحـلـيـل وضـعـيـة بـيـداغـوجـية

عامل 3  دّة 3 ساعات ا ا
3- اختبار في مـنهجية إعداد مشروع بحث في علم

عامل 2. دّة 3 ساعات ا النفس التربوي ا
ب - االختبار الشفهي للقبول النهائي : ب - االختبار الشفهي للقبول النهائي : 

يــتــمــثل االخــتــبــار في مــحــادثــة مع أعــضــاء الــلّــجــنــة
دّة القصوى تـرشح ا حول موضوع له عالقـة بتخصص ا

عامل 1. 20 دقيقة ا

- -  رتبرتبـة النفسة النفسـاني الاني الـتربويتربويـ من الدرجة ال من الدرجة الـثانيةثانية : :
(امتحان مهني) :

ـدّة ســاعـتـان (2) 1- اخـتــبـار في الــثـقـافــة الـعــامـة ا

عامل 2 ا
دّة 2- اخـتـبار حـول إعـداد مشـروع نـفسي تـربـوي ا

عامل 3 3 ساعات ا
3- اختبار في مـنهجية إعداد مشروع بحث في علم

عامل 2.  دّة 3 ساعات ا النفس التربوي ا
- رتبرتبـة النفسة النفسـاني الاني الـتربويتربويـ من الدرجة ال من الدرجة الـثالثة :ثالثة :

(امتحان مهني) :
ـدّة ســاعـتـان (2) 1- اخـتــبـار في الــثـقـافــة الـعــامـة ا

عامل 2 ا
2- اخــتــبــار حــول إعـــداد حــصــيــلــة نــفــســيــة تــربــويــة

عامل 3 دّة 3 ساعات ا ا
3- اخـــتــبــار حــول مــتــابــعــة وتــقــيــيـم بــرامج الــتــكــفل

عامل 2. دّة 3 ساعات ا النفسي التربوي ا

- رتـبـة النـفسـانـي في تـصـحيح الـنطق والـتـعبـيررتـبـة النـفسـانـي في تـصـحيح الـنطق والـتـعبـير
الــــلـــــغــــوي من الـــــدرجــــة األولى :الــــلـــــغــــوي من الـــــدرجــــة األولى : (مــــســـــابــــقــــة عـــــلى أســــاس

االختبارات) :
أ - االختبارات الكتابية للقبول : أ - االختبارات الكتابية للقبول : 

ـدّة ســاعـتـان (2) 1- اخـتــبـار في الــثـقـافــة الـعــامـة ا

عامل 2 ا
2- اختـبار حـول إعداد مـشروع الـتكـفل في تصـحيح

عامل 2 دّة 3 ساعات ا النطق والتعبير اللغوي ا
3- اخـــتـــبـــار حـــول االضـــطـــرابـــات الـــلـــغـــويـــة والـــكالم

عامل 3. دّة 3 ساعات ا والصوت ا
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ـــســـاعــديـن االجــتـــمـــاعــيـــ الـــرئــيـــســـيــ : ـــســـاعــديـن االجــتـــمـــاعــيـــ الـــرئــيـــســـيــ :رتـــبــة ا - رتـــبــة ا
(امتحان مهني) :

ـدّة ســاعـتـان (2) 1- اخـتــبـار في الــثـقـافــة الـعــامـة ا

عامل 2  ا

2- اخـتــبـار حـول تـقــنـيـات الــتـحـقـيـق االجـتـمـاعي أو

ـــدّة 3 ســـاعـــات إعــــداد مـــخــــطط الــــنـــشــــاط االجـــتــــمــــاعي ا
عامل 3 ا

ـدّة ساعتان (2) 3 - اختبار في الـتحرير اإلداري ا
عامل 2. ا

- رتـــبـــة الــــوســـطـــاء االجـــتـــمـــاعــــيـــ الـــرئـــيـــســـيـــ :رتـــبـــة الــــوســـطـــاء االجـــتـــمـــاعــــيـــ الـــرئـــيـــســـيـــ :
(امتحان مهني) :

ـدّة ســاعـتـان (2) 1- اخـتــبـار في الــثـقـافــة الـعــامـة ا

عامل 2  ا

2- اخــتــبــار تـــقــني حــول الــوســاطـــة االجــتــمــاعــيــة أو

ـــدّة 3 ســــاعــــات إعـــــداد مــــخــــطط الــــتــــدخـل االجـــتــــمــــاعـي ا
عامل 3 ا

دّة ساعتان (2) 3 - اختبار في الـتحرير اإلداري ا
عامل 2. ا

سـاعدين االجتمـاعي الرؤساء : (امتحان سـاعدين االجتمـاعي الرؤساء :رتبة ا - رتبة ا
مهني) :

ـدّة ســاعــتـان (2) ا 1- اخـتــبــار في الــثـقــافــة الـعــامــة

عامل 2  ا

2- اخـــتـــبــار تـــقـــنـي حـــول مــتـــابـــعـــة وتـــقـــيـــيم بـــرامج

ـساعدة االجتـماعية أو مـنهجية إعـداد مشروع بحث في ا
عامل 3 دّة 3 ساعات ا ساعدة االجتماعية ا مجال ا

ـدّة ساعـتان (2) 3- اختـبار في الـتـحريـر اإلداري ا

عامل 2. ا

- رتـبـة الوسـطـاء االجتـمـاعيـ الـرؤساء : رتـبـة الوسـطـاء االجتـمـاعيـ الـرؤساء : (امـتـحان
مهني) :

ـدّة ســاعـتـان (2) 1- اخـتــبـار في الــثـقـافــة الـعــامـة ا

عامل 2  ا

2- اخـــتـــبــار تـــقـــنـي حـــول مــتـــابـــعـــة وتـــقـــيـــيم بـــرامج

الـتـدخل االجـتـمـاعي أو مـنـهـجيـة إعـداد مـشـروع بـحث في
عامل 3 دّة 3 ساعات ا مجال الوساطة االجتماعية ا

ـدّة ساعـتان (2) 3- اختـبار في الـتـحريـر اإلداري ا

عامل 2. ا

ــــســـــاعــــدة والـــــوســــاطــــة ــــســـــاعــــدة والـــــوســــاطــــةبــــالـــــنــــســــبـــــة لــــشـــــعــــبـــــة ا 4 - - بــــالـــــنــــســــبـــــة لــــشـــــعــــبـــــة ا
االجتماعية : االجتماعية : 

ساعدين االجتماعي ساعدين االجتماعي- رتبة ا - رتبة ا

. .- رتبة الوسطاء االجتماعي - رتبة الوسطاء االجتماعي

عن طـــــريـق مـــــســـــابـــــقـــــة عـــــلى أســـــاس االخـــــتـــــبـــــارات
تخصص :  لاللتحاق بالتكوين ا

أ- االختبارات الكتابية للقبول : أ- االختبارات الكتابية للقبول : 

ـدّة ســاعـتـان (2) 1- اخـتــبـار في الــثـقـافــة الـعــامـة ا

عامل 2  ا

2- اخـتبار اختيـاري يتعلق بـبرنامج السنـة الثالثة

واد اآلتية :  ثانوي في ا

- العلوم الطبيعية 

- تاريخ وجغرافية اجلزائر.

عامل 3 دّة  3 ساعات ا ا

3- اخـتـبـار اخـتـيـاري في الـلـغـة األجـنـبـيـة (فـرنـسـية

عامل  1. دّة ساعتان (2) ا أو إجنليزية) ا

ب- االختبار الشفهي للقبول النهائي : ب- االختبار الشفهي للقبول النهائي : 

يــتــمــثل االخــتــبــار في مــحــادثــة مع أعــضــاء الــلّــجــنــة
ـدّة القـصوى ـسابـقة ا حـول موضـوع له عالقة بـبـرنامج ا

عامل 1. 20 دقيقة ا

ساعدين االجتماعي الرئيسي ساعدين االجتماعي الرئيسيرتبة ا - رتبة ا

. .- رتبة الوسطاء االجتماعي الرئيسي - رتبة الوسطاء االجتماعي الرئيسي

عن طـــــريـق مـــــســـــابـــــقـــــة عـــــلى أســـــاس االخـــــتـــــبـــــارات
تخصص :  لاللتحاق بالتكوين ا

أ- االختبارات الكتابية للقبول : أ- االختبارات الكتابية للقبول : 

ـدّة ســاعـتـان (2) 1- اخـتــبـار في الــثـقـافــة الـعــامـة ا

عامل 2  ا

دّة 2- اخـتبـار حـول تقـنيـات االتصـال االجـتمـاعي ا

عامل 3  3ساعات ا

3- اخـتـبـار اخـتـيـاري في الـلـغـة األجـنـبـيـة (فـرنـسـية

عامل 1. دّة ساعتان (2) ا أو إجنليزية) ا

ب- االختبار الشفهي للقبول النهائي : ب- االختبار الشفهي للقبول النهائي : 

يــتــمــثل االخــتــبــار في مــحــادثــة مع أعــضــاء الــلّــجــنــة
ـدّة القـصوى ـسابـقة ا حـول موضـوع له عالقة بـبـرنامج ا

عامل 1. 20 دقيقة ا



23 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 53 22 ذو احلجة عام  ذو احلجة عام 1438 هـ هـ
13 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2017 م م

قتصدين الرئيسي : (امتحان مهني) : قتصدين الرئيسي : رتبة ا - رتبة ا
ـدّة ســاعـتـان (2) 1- اخـتــبـار في الــثـقـافــة الـعــامـة ا

عامل 2 ا
2- اخـــــتــــــبـــــار اخـــــتـــــيـــــاري فـي الـــــقـــــانـــــون اإلداري أو

ــدّة 4 ســاعــات ـــالــيــة الـــعــامــة ا احملــاســبـــة الــعــمـــومــيــة وا
عامل 3 ا

ــدّة 3 ســاعــات 3- اخــتــبــار في الــتــحــريــر اإلداري ا

عامل 2. ا
6 - - بــــالــــنــــســـبــــة لــــشــــعــــبــــة الـــتــــكــــويـن في الــــنــــشـــاطبــــالــــنــــســـبــــة لــــشــــعــــبــــة الـــتــــكــــويـن في الــــنــــشـــاط

االجتماعي : االجتماعي : 
- رتـبـة أسـاتـذة الـتـكـوين في الـنـشـاط االجـتـمـاعي :- رتـبـة أسـاتـذة الـتـكـوين في الـنـشـاط االجـتـمـاعي :

(مسابقة على أساس االختبارات) :
أ- االختبارات الكتابية للقبول : أ- االختبارات الكتابية للقبول : 

ـدّة ســاعـتـان (2) 1- اخـتــبـار في الــثـقـافــة الـعــامـة ا

عامل 2 ا
2 - اخــتــبــار فـي مــنــهــجــيــة إعـــداد مــشــروع بــحث له

عامل 3 دّة 3 ساعات ا ترشح ا عالقة بتخصص ا
3 - اخـتبـار اختـياري في الـلغـة األجنـبيـة ( فرنـسية

عامل 1. دّة ساعتان (2) ا أو اجنليزية) ا
ب - اختبار شفهي للقبول النهائي : ب - اختبار شفهي للقبول النهائي : 

يــتــمــثل االخــتــبــار في مــحــادثــة مع أعــضــاء الــلــجــنــة
دّة القصوى تـرشح ا حول موضوع له عالقـة بتخصص ا

عامل 1 20 دقيقة ا

- رتــبــة أسـاتــذة الــتـكــوين في الــنــشـاط االجــتــمـاعي- رتــبــة أسـاتــذة الــتـكــوين في الــنــشـاط االجــتــمـاعي
الرئيسي :الرئيسي : (امتحان مهني) :

ـدّة ســاعـتـان (2) 1- اخـتــبـار في الــثـقـافــة الـعــامـة ا

عامل 2 ا
ـدّة 4 ســاعــات 2- اخــتــبــار في هــنــدســة الــتـكــويـن ا

عامل 3 ا
3- اخــتــبــار في تــقــيــيـم بــرامج الــتــعــلــيم ومــســارات

عامل 2. دّة 3 ساعات ا التكوين ا

3 : : كـل عـالمــــــــــــة تـــــــــــقـل عـن 5 / 20 فـي أحـــــــــــد ــــــــــــادّة   ــــــــــــادا ا
ذكورة أعاله تعد إقصائية. االختبارات ا

ــتــرشــحــون احلــاصـــلــون عــلى مــعــدل عــام ـــادّة   4 : : ا ـــادا ا
يـــســــاوي أو يـــفـــوق 10 من 20 دون احلــــصـــول عــــلى عـالمـــة
ـشـاركة في إقـصائـيـة في اخـتبـارات الـقـبول بـإمـكانـهم ا

االختبار الشفهي للقبول النهائي. 

قتصدية :  قتصدية : بالنسبة لشعبة ا 5- بالنسبة لشعبة ا

قتصدين : (امتحان مهني) : قتصدين :- رتبة نواب ا - رتبة نواب ا
ـدّة ســاعـتـان (2) 1- اخـتــبـار في الــثـقـافــة الـعــامـة ا

عامل 2 ا
الـيـة العـامة 2- اخـتـبار في احملـاسـبة الـعـمومـيـة وا

عامل 3 دّة 4 ساعات ا ا
ـدّة ساعـتان (2) 3- اختـبار في الـتـحريـر اإلداري ا

عامل 2. ا
ـقــتـصــدين الــرئـيــسـيـ : (مـســابــقـة ـقــتـصــدين الــرئـيــسـيـ :رتــبـة نــواب ا - رتــبـة نــواب ا

على أساس االختبارات) :
ـدّة ســاعـتـان (2) 1- اخـتــبـار في الــثـقـافــة الـعــامـة ا

عامل 2 ا
الـيـة العـامة 2- اخـتـبار في احملـاسـبة الـعـمومـيـة وا

عامل 3 دّة 4 ساعات ا ا
3- اخـتـبـار اخـتـيـاري في الـلـغـة األجـنـبـيـة (فـرنـسـية

عامل 1. دّة ساعتان (2) ا أو إجنليزية) ا
ـقــتـصــدين الــرئـيــسـيـ : (امــتــحـان ـقــتـصــدين الــرئـيــسـيـ : رتــبـة نــواب ا - رتــبـة نــواب ا

مهني) :
ـدّة ســاعـتـان (2) 1- اخـتــبـار في الــثـقـافــة الـعــامـة ا

عامل 2 ا
الـيـة العـامة 2- اخـتـبار في احملـاسـبة الـعـمومـيـة وا

عامل 3 دّة 4 ساعات ا ا
ــدّة 3 ســاعــات 3- اخــتــبــار في الــتــحــريــر اإلداري ا

عامل 2. ا
ـــــقـــــتـــــصـــــدين : (مـــــســـــابـــــقـــــة عـــــلى أســـــاس ـــــقـــــتـــــصـــــدين : رتـــــبـــــة ا - رتـــــبـــــة ا

االختبارات) :
ـدّة ســاعـتـان (2) 1- اخـتــبـار في الــثـقـافــة الـعــامـة ا

عامل 2 ا
الـيـة العـامة 2- اخـتـبار في احملـاسـبة الـعـمومـيـة وا

عامل 3 دّة 4 ساعات ا ا
3- اخـتـبـار اخـتـيـاري في الـلـغـة األجـنـبـيـة (فـرنـسـية

عامل 1. دّة ساعتان (2) ا أو إجنليزية) ا
قتصدين : (امتحان مهني) : قتصدين : رتبة ا - رتبة ا

ـدّة ســاعـتـان (2) 1- اخـتــبـار في الــثـقـافــة الـعــامـة ا

عامل 2 ا
الـيـة العـامة 2- اخـتـبار في احملـاسـبة الـعـمومـيـة وا

عامل 3 دّة 4 ساعات ا ا
ــدّة 3 ســاعــات 3- اخــتــبــار في الــتــحــريــر اإلداري ا

عامل 2. ا
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- سـبع (7) نــقـاط بــالـنـســبـة لـلــمـتـرشـح الـذي حتـصل
على معدل عام يساوي أو يفوق 20/16.

ــدارس ـــدارس الـــكـــبـــرى (ا * يـــســـتـــفــيـــد خـــريـــجـــو ا
. الوطنية للتكوين العالي) من نقطت (2)  إضافيت

ـؤسـسات * يـسـتـفيـد األوائل فـي دفعـاتـهم خـريـجـو ا
العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة (1). 
ــتــرشــحــ احلـاصــلــ عــلـى شــهـادة * فــيــمــا يـخـص ا

اجيستير فإن التنقيط يتم كما يأتي :  ا
 - ثالث (3) نـقـاط لــتـقـديــر "حـسن جــدا " أو"مـشـرف

جدا "
 - نــــــقــــــطـــــتــــــان ونــــــصف (2,5) لــــــتــــــقـــــديــــــر " حــــــسن "

أو"مشرّف "
 - نقطتان (2) لتقدير " قريب من احلسن"
 - نقطة ونصف (1,5)  لتقدير " مقبول".

ــطـلــوبـان ــؤهل ا ــكـمل لــلــشـهــادة أو ا ــطـلــوبـانالـتــكــوين ا ــؤهل ا ــكـمل لــلــشـهــادة أو ا 2- الـتــكــوين ا

ـــســـابـــقــــة في نـــفس الــــتـــخـــصص عـــنـــد ـــســـابـــقــــة في نـــفس الــــتـــخـــصص عـــنـــدلـــلـــمـــشـــاركــــة في ا لـــلـــمـــشـــاركــــة في ا
االقتضاءاالقتضاء ( 0 إلى نقطت (2)) : 

ـكـمل األعـلى من الـشـهـادة أو يـتم تـنـقـيط الـتـكـوين ا
هام طلـوب في نفس التخصص الذي له صلة با ؤهل ا ا
ـراد االلتحـاق بـها على أساس 0,25 ــرتبطـة بـالـرتبة ا ا
عـن كل ســــــداسي دراسـي أو تـــــكــــــوين مــــــكـــــمـل في حــــــدود

نقـطت (2).

ـــــنــــــجــــــزة مـن طـــــرف ـــــنــــــجــــــزة مـن طـــــرفاألشــــــغــــــال أو الــــــدراســــــات ا 3- األشــــــغــــــال أو الــــــدراســــــات ا

ـتــرشح في نـفس الـتـخـصص عــنـد االقـتـضـاء بـالـنـسـبـة ـتــرشح في نـفس الـتـخـصص عــنـد االقـتـضـاء بـالـنـسـبـةا ا
ـصنفـة في الصنف 11 فـما فـما ـصنفـة في الصنف سـابقات االلـتحاق بـالرتب ا سـابقات االلـتحاق بـالرتب ا

فوق فوق ( 0 إلى نقطة واحدة (1)) : 

ـنــشـورة في يــتم تـنـــقـيـط الـبــحـوث أو الــدراســات ا
مــجـلـة مـتخـصـصـة وطـنـية أو أجـنـبـيـة عـلى أسـاس نصف

 0,5 نقطة عـن كل إصدار في حـدود نقطة واحدة (1).

ترشح كتـسبة من قبل ا ترشحالـخـبـرة الـمــهـنـيـة ا كتـسبة من قبل ا 4 - - الـخـبـرة الـمــهـنـيـة ا
( 0 إلى 6 نقـاط) : 

ــكـــتـــســبـــة من قــبل ـــهــنــيـــة ا ــكـــتـــســبـــة من قــبليـــتم تــنــــقــيط اخلـــبــرة ا ـــهــنــيـــة ا يـــتم تــنــــقــيط اخلـــبــرة ا
ترشـح ال سيما في إطـار :  ترشـح ال سيما في إطـار : ا ا

- عقود ما قبل التشغيل

- اإلدماج االجتماعي للشباب حاملي الشهادات 

هني - اإلدماج ا

- صفة متعاقد.

سابقات ـادّة  5 : :  تلحق بأصـل هذا القرار برامج ا ـادا ا
هنية لكل رتبة. على أساس االختبارات واالمتحانات ا

ـســابــقــة عــلى أســاس الــشــهـادات 6 :  :  تـشــمـل ا ــادّة   ــادا ا
ــــنـــتـــمـــيـــة لـألسالك اخلـــاصـــة لـاللـــتـــحـــاق بـــبــــعض الـــرتب ا
ــكـلــفـة بــالـتــضـامن الــوطـني مــعـايــيـر االنــتـقـاء بـاإلدارة ا
وكـذا الـتـنقـيط اخملـصص لـكل واحـد مـنـهـا حـسب األولـوية

اآلتية : 
تـرشـح مع مـتطـلبات تـرشـح مع مـتطـلباتمـالءمة مـؤهالت تكـوين ا  1- مـالءمة مـؤهالت تكـوين ا

الــســـلك أو الـــرتــبـــة الــمـــطــلـــوبــيــن لــلــــمــشــــاركــة فـيالــســـلك أو الـــرتــبـــة الــمـــطــلـــوبــيــن لــلــــمــشــــاركــة فـي
سـابقة (0 إلى 13 نقطة). سـابقة ا ا

1-1- تطابق تخصص الـشهادة مع متطلبات الرتبةتطابق تخصص الـشهادة مع متطلبات الرتبة

( 0 إلى 6 نقاط ) : 
ترشح حسب األولوية التي ترتب تخصـصات ا
ذكورة في حتددها السلـطة التي لها صالحية التعي وا
ــســـابـــقـــة عــلـى أســاس الـــشـــهــادات قـــرار أو مـــقـــرر فــتـح ا

وتنقط كما يأتي : 
- التخصص (ات) 1 : 6  نقاط
- التخصص (ات) 2 : 4 نقاط
- التخصص (ات) 3 : 3 نقاط
- التخصص (ات) 4 : 2 نقطت

- التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة.
1- 2 مسار الدراسة أو التكوين مسار الدراسة أو التكوين ( 0 إلى 7 نقاط) : 

يتم تـنقـيط مسـار الدراسـة أو التـكوين عـلى أساس
ـــتـــوج ـــعـــدل الـــعـــام لــــلـــمـــســـار الـــدراسي أو الـــتـــكـــوين ا ا

ؤهل كما يأتي :  بالشهادة أو ا
- نـقطة واحدة بـالنسبـة للمتـرشح الذي حتصل على

معدل عام يتراوح ما ب 20/10,50 و20/10,99
- نقـطتان (2) بالـنسـبة لـلمـترشح الـذي حتصل على

معدل عام يتراوح ما ب 20/11 و20/11,99
- ثالث (3) نـقـاط بــالـنـسـبــة لـلـمـتــرشح الـذي حتـصل

على معدل عام يتراوح ما ب 20/12 و20/12,99
- أربع (4) نــقـاط بــالـنـســبـة لـلــمـتـرشـح الـذي حتـصل

على معدل عام يتراوح ما ب 20/13 و20/13,99
- خـمس (5) نـقـاط بـالـنـسبـة لـلـمـتـرشح الـذي حتصل

على معدل عام يتراوح ما ب 20/14 و20/14,99
- ست (6) نـقــاط بـالــنــسـبــة لـلــمـتــرشح الــذي حتـصل

على معدل عام يتراوح ما ب 20/15 و20/15,99
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- التخصص (ات) 1 : 6 نقاط
- التخصص (ات) 2 : 4 نقاط
- التخصص (ات) 3 : 3 نقاط

- التخصص (ات) 4 : نقطتان (2)
- التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة (1).

  2.1 - مسار الدراسة أو التكوين - مسار الدراسة أو التكوين ( 0 إلى 7نقاط) :

يتم تـنقـيط مسـار الدراسـة أو التـكوين عـلى أساس
ـــتـــوج ـــعــــدل الـــعـــام لــــلـــمـــســــار الـــدراسي أو الــــتـــكـــويـن ا ا

ؤهل كما يأتي :  بالشهادة أو ا
- نـقـطـة واحـدة(1) بـالنـسـبـة لـلـمـتـرشح الـذي حتصل

على معدل عام يتراوح ما ب 20/10,50 و20/10,99
- نقـطتان (2) بالـنسـبة لـلمـترشح الـذي حتصل على

معدل عام يتراوح ما ب 20/11 و20/11,99
- ثالث (3) نـقـاط بــالـنـسـبــة لـلـمـتــرشح الـذي حتـصل

على معدل عام يتراوح ما ب 20/12 و20/12,99

- أربع (4) نــقـاط بــالـنـســبـة لـلــمـتـرشـح الـذي حتـصل
على معدل عام يتراوح ما ب 20/13 و20/13,99

- خـمس (5) نـقـاط بـالـنـسبـة لـلـمـتـرشح الـذي حتصل
على معدل عام يتراوح ما ب 20/14 و20/14,99

- ست (6) نـقــاط بـالــنــسـبــة لـلــمـتــرشح الــذي حتـصل
على معدل عام يتراوح ما ب 20/15 و20/15,99

- سـبع (7) نــقـاط بــالـنـســبـة لـلــمـتـرشـح الـذي حتـصل
على معدل عام يساوي أو يفوق 20/16.

ــدارس ــدارس الــكـــبــرى ( ا  * يــســـتــفــيـــد خــريــجـــو ا

الوطنية للتكوين العالي) من نقطت (2) إضافيت
ــــؤســــســــات * يــــســــتــــفـــــيــــد األوائـل في دفــــعـــــاتــــهم بـــــا

العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة (1).
2 - تاريخ احلصول على الشهادة - تاريخ احلصول على الشهادة ( 0 إلى 5 نقاط) :
 يتم حتديد أقدمـية الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح
0) نــقـطـة ــسـابـقـة ويــتم تـنـقــيـطـهـا عــلى أسـاس نـصف(5 ا

عن كل سنة في حدود خمس (5) نقاط.
3- احملادثة مع جلنة االنتقاءاحملادثة مع جلنة االنتقاء ( 0 إلى  3 نقاط) : 

- الــقـــدرة عــلــى الـــتـــحـــلــيــل والــتــلـــخـيـص : نــقــطـة
واحدة (1)

- القدرة على التواصل : نقطة واحدة (1)
- قدرات و/أو مؤهالت خاصة : نقطة واحدة (1).

- نــقـــطــة واحـــدة (1) عـــن كـل ســـنــة مــن الـــخـــدمــة
ـــهـــنـــيـــة فـي حـــدود ست (6) نـــقـــاط بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــخـــبـــرة ا
ــنــظــمـة ــؤســسـة أو اإلدارة الــعــمــومــيـة ا ــكـتــســبــة  في ا ا

للمسابقة
- نـــقـــطـــة واحــدة (1) عن كـل ســـنـــة خــدمـــة فـي حــدود
ـكــتـسـبـة في ـهــنـيـة ا أربع (4) نــقـاط بـالـنــسـبـة لـلــخـبـرة ا

مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى
) نـقـطـة عن كـل سـنـة خـدمـة في حـدود - نـصف( 0,5
ـكــتـسـبـة في ـهــنـيـة ا ثالث (3) نــقـاط بـالـنــسـبـة لـلــخـبـرة ا
ـؤسـسـات واإلدارات الـعــمـومـيـة في مــنـصب شـغل أدنى ا

راد شغله نصب ا مباشرة عن ا
- نـصف (0,5) نـقــطــة عن كل ســنـة خــدمــة في حـدود
ـكــتـسـبـة خـارج ـهــنـيـة ا نـقـطـتـ (2) بـالـنــسـبـة لـلــخـبـرة ا
قـطـاع الـوظــيـفـة الـعــمـومـيــة مـثـبـتــة بـشـهـادة عــمل مـرفـقـة
بـشـهـادة انـتـسـاب مـسـلـمـة من هـيـئـة الـضـمـان االجـتـمـاعي

عنية. ا
5- تاريخ احلصول على الشهادةتاريخ احلصول على الشهادة ( 0 إلى 5 نقاط) : 

يــتم حتـديـد أقـدمـيـة احلـصـول عــلى الـشـهـادة بـالـنـظـر
ــســابــقــة ويـــتم تــنــقــيــطــهــا عــلى أســاس إلـى تــاريخ فــتح ا
نــــصف (0,5) نــــقــــطــــة عـن كل ســــنــــة فـي حــــدود خــــمس (5)

نقاط.
6 - - احملادثة مع جلنة االنتقاء احملادثة مع جلنة االنتقاء ( 0 إلى 3 نقاط) : 

- الــقـدرة عـلـى الــتـحـلـيـل والــتـلـخــيـص : نـقـطـة
واحدة (1)

- القدرة على التواصل : نقطة واحدة (1)
- الــقــــدرات و/أو الـــمـــؤهـالت الــــخـــاصــة : نــــقـــطـــة

واحدة (1). 

ــســابـقــة كل مــتــرشح تــغـيب ـادّة ة  7 : :  يــقــصى من ا ـادا ا
قابلة مع جلنة االنتقاء. عن ا

ـســابــقــة عــلى أســاس الــشــهـادات ـادّة ة  8 : : تـشــمـل ا ـادا ا
ـتـخــصص مـعـايـيــر االنـتـقـاء وكـذا لاللــتـحـاق بـالـتــكـوين ا
الــــتـــنــــقـــيـط الــــمـــخـــصــص لـــكـل واحــــد مـــنـــهــــا حـــسـب

األولوية اآلتية :
تـرشـح مع مـتـطـلـبات تـرشـح مع مـتـطـلـبات مالءمـة مـؤهالت تـكـويـن ا  1- مالءمـة مـؤهالت تـكـويـن ا

راد االلتحاق به ( 0 إلى 13 نقطة) : راد االلتحاق بهالتكوين ا التكوين ا
1.1- تـطابق تخصص الـشهادة مع مـتطلبـات الرتبة- تـطابق تخصص الـشهادة مع مـتطلبـات الرتبة

( 0 إلى 6 نقاط) : 
تـرشحـ حسب األولـوية التي ترتب تـخصـصات ا
حتـددهـا الـسـلــطـة الـتي لـهــا صالحـيـة الـتــعـيـ وتـذكـر في
ــســـابـــقـــة عــلـى أســاس الـــشـــهــادات قـــرار أو مـــقـــرر فــتـح ا

وتنقط كما يأتي : 
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ـعـوقــ الـذين لـديـهم الـقـدرة - أصـنـاف األشـخـاص ا
راد االلتحاق بها رتبطة بالرتب ا هام ا على أداء ا

ترشح (األولوية لألكبر سنا)  - سن ا
 - الــوضـعـيـة الـعــائـلـيـة لـلـمــتـرشح( مـتـزوج له أوالد

متزوج بدون أوالد متكفل بعائلة أو أعزب).

ـــــادّة 13 :  :  يـــــجـب أن حتـــــتــــــوي مــــــلـــــفــــــات الـــــتــــــرشح ـــــادا ا
سابقات التوظيف على الوثائق اآلتية : 

 - طلب خطي
 - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

ـــطـــلـــوب الــذي ـــؤهـل ا - نـــســـخـــة من الـــشـــهـــادة أو ا
سار الدراسي أو ـتعلق بـا يكـون مرفقـا بكشف الـنقاط ا

التكويني
 - اســــتــــمـــــارة مــــعــــلــــومـــــات يــــتم مــــلـــــؤهــــا من طــــرف

ترشح. ا

قـبـول نـهائـيا ـتـرشحـ ا ادّة   14 :  :  يـجب على ا ادا ا
ـراد في مـسـابـقــات الـتـوظـيف قـبل الـتـعـيـ في الـرتب ا
ـجـمـوع الــوثـائق األخـرى االلــتـحـاق بـهــا إتـمـام مــلـفـاتـهـم 

اآلتية : 
ـتـرشح جتـاه  - نـسـخــة من شـهـادة إثـبـات وضـعـيـة ا

اخلدمة الوطنية
 - مـــســتـــخـــرج من صـــحــيـــفـــة الــســـوابق الـــقـــضــائـــيــة

فعول سارية ا
ـسابـقات الـتوظيف في  - شهادة اإلقـامة بـالنـسبة 

ناصب احملددة في الواليات أو البلديات البعيدة  ا
يالد  - مستخرج من شهادة ا

 - شــــهــــــادتــــان (2) طـــــبــــيـــــتـــــان (الــــطـب الــــعـــــام وطب
األمـــراض الـــصــــدريـــة مــــســـلّــــمـــتــــان من طـــبــــيب مــــخـــتص)

طلوب  نصب ا ترشح لشغل ا تثبتان أهلية ا
 - صورتان (2) شمسيتان 

 - شهـادة تثـبت صفـة (ابن أو ابنـة أو أرملـة شهـيد)
عند االقتضاء.

ــــــذكــــــورة أعـاله يــــــجب أن  إضــــــافــــــة إلـى الــــــوثــــــائق ا
ـــتــرشــحــ الــنــاجــحــ في مــســابــقــات تــتــضــمن مــلــفــات ا
التوظيف على أساس الشهادات على اخلصوص ما يأتي :
ـــهــــنـــيـــة - شـــهـــادات الــــعـــمـل الـــتي تــــثـــبـت اخلـــبــــرة ا
ــتــرشح في الــتـخــصص في الــقــطـاع ــكــتــسـبــة من قــبل ا ا
اخلاص عـند االقـتضـاء مرفـقة بـشهـادة االنتـساب مـسلّـمة

عنية. من طرف هيئة الضمان االجتماعي ا

ــتـسـاويـ ــتـرشـحـ ا ـادّة  9 :  :  يـتـم الـفـصل بـ ا ـادا ا
ـــتـــخــــصص وفـــقـــا ـــرتـــبـــة لـاللـــتـــحــــاق بـــالـــتـــكــــوين ا فـي ا

للمعايير اآلتية : 
سار الدراسة أو التكوين عدل العام  - ا

ؤهل. - أقدمية الشهادة أو ا

ـتـسـاوين ـتـرشـحـ ا ـادّة   10 :  :  يـتم الـفـصـل ب ا ـادا ا
ـرتبة بالنـسبة للـمسابقات عـلى أساس االختبارات في ا

وفقا للمعايير اآلتية : 
- ذوي احلقوق (ابن أو ابنة شهيد) 

ـــعــوقـــ الــذين لـــهم الــقــدرة - أصــنـــاف األشــخــاص ا
راد االلتحاق بها رتبطة بالرتب ا هام ا على أداء ا

- معدل االختبارات الكتابية
- العـالمة احملـصل عـلـيهـا في االخـتـبار الـذي له أكـبر

معامل .
ـــتـــرشـــحـــ فـي حـــالـــة مـــا إذا لم يــــتم الـــفـــصـل بـــ ا

ـذكــورة أعاله فـإنه ــعـايـيــر ا ـتــسـاويـ رغـم تـطـبــيق ا ا
ــعــايــيــر الــثــانــويــة اآلتي يـــتم حــسب األولــويــة تــطــبــيـق ا

ذكرها : 
سار الدراسة أو التكوين عدل العام  - ا

ؤهل - أقدمية الشهادة أو ا
ترشح (األولوية لألكبر سنا). - سن ا

ـتسـاوي ـترشـح ا ـادّة   11 : :  يتم الـفصل بـ ا ـادا ا
هـنـية وفـقـا لـلمـعـيار ـرتبـة بـالنـسـبـة لالمتـحـانـات ا في ا

اآلتي : 
- العـالمة احملـصل عـلـيهـا في االخـتـبار الـذي له أكـبر

معامل.
ـــتـــرشـــحـــ فـي حـــالـــة مـــا إذا لم يــــتم الـــفـــصـل بـــ ا

ـذكـور أعاله فـإنه يـتم ـعـيـار ا ـتـسـاوين رغم تـطـبـيق ا ا
عايير الثانوية اآلتي ذكرها :  حسب األولوية تطبيق ا

- األقدمية في الرتبة 
- األقدمية العامة

ترشح (األولوية لألكبر سنا). - سن ا

ـتـسـاوين ـتـرشـحـ ا ـادّة   12 :  :  يـتم الـفـصـل ب ا ـادا ا
ـرتـبـة بالـنـسـبـة للـمـسـابـقات عـلى أسـاس الـشـهادات في ا

وفقا للمعايير اآلتية : 
- ذوي احلقوق (ابن أو ابنة شهيد)



- نسخة من قرار أو مقرّر التعي أو الترسيم
- نـــســـخـــة من شــــهـــادة تـــثـــبت صـــفــــة الـــعـــضـــويـــة في
دنية جلبهة نظمـة ا صفوف جيش التحـرير الوطني أو ا
الـتــحـريـر الـوطــني أو أرمـلـة أو ابـن أو ابـنـة شـهــيـد عـنـد

االقتضاء.

ـادّة ة 16 :  : تـمنح زيادات لـلمتـرشح أعـضاء جيش ـادا ا
ــدنــيـة جلــبــهــة الــتــحــريـر ــنــظــمــة ا الــتــحـريــر الــوطــني وا
الــــوطـــــني وأرامـل وأبــــنـــــاء الــــشـــــهــــداء وفـــــقــــا لـــــلــــتـــــشــــريع

عمول بهما. والتنظيم ا

ــشـــاركــ في ـــتــرشـــحــ ا ــادّة ة  17 :  : يـــجب عــلى ا ــادا ا
نصوص عـليها في هذا هنـية ا ـسابقات واالمتـحانات ا ا
الـقـرار أن يـسـتـوفـوا مـسـبـقـا جـمـيع الـشـروط الـقـانـونـية
ـطــلـوبـة لاللـتـحـاق بـاألسالك والـرتب اخلـاصـة األسـاسـيـة ا
ـكــلـفـة بــالـتـضــامن الـوطـني كــمـا حـددتــهـا أحـكـام بـاإلدارة ا
ـؤرخ في 20 ذي الـقـعدة ـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 09-353 ا ا

ذكور أعاله. وافق 8 نوفمبر سنة 2009 وا عام 1430 ا

ـادّة 18 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة ـادا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 10 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1438
وافق 7 فبراير سنة 2017. ا

مونية مسلممونية مسلم

ــــؤداة من طــــرف - شـــــهــــادات تــــثــــبـت مــــدّة الــــعــــمـل ا
ـهـني ـتـرشح فـي إطـار الـعـقـود اخلـاصـة بـجـهـاز اإلدمـاج ا ا
أو االجـتـمـاعي حلـامـلي الـشـهادات أو بـصـفـة مـتـعـاقـد عـند

االقتضاء

- وثـيـقـة تثـبت تـكويـنـا مـكمال أعـلى من الـشـهادة أو
ــــســـابــــقـــة فـي نـــفس ــــطـــلــــوب لـــلــــمـــشــــاركـــة في ا ــــؤهل ا ا

التخصص عند االقتضاء

ـنجـزة من  - وثـيـقـة تـثـبت األعـمـال أو الـدراسـات ا
ترشح في التخصص عند االقتضاء طرف ا

تزوج   - شهادة عائلية بالنسبة للمترشح ا

ــتــرشح هــو األوّل في دفــعــته  - شــهــادة تــثــبـت أن ا
عند االقتضاء

ـــعــوق أو وثـــيــقــة  - نـــســخـــة من بــطـــاقــة الـــشــخص ا
ترشح عند االقتضاء. تثبت إعاقة ا

ـتـرشـحـ لـلـمـشـاركـة ـادّة  15 :  :  تـتـضـمن مـلـفــات ا ـادا ا
ترشح . هنية طلبا خطيا يقدمه ا في االمتحانات ا

ـسـتـوف ـوظـفـ ا  يتـم استـكــمـال مـلـفـات ترشح ا
الشروط القانونـية األساسية للمشاركـة في االمتحانات
ـسـتـخـدمـة ويـجب أن حتـتـوي ـهـنـيـة من طـرف اإلدارة ا ا

على الوثائق اآلتية : 
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