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-  ــــقـــتــــضـى الــــرّئــــاسيّ رقم 14-145 اHــــؤرّخ في 28
جــمـــادى الــثــانــيــة عــام 1435 اHــوافق 28 أبــريل ســنــة 2014

rالوزير األوّل Yتضمّن تعيHوا

- و قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمضان عــام 1415 اHوافــق 15 فبـراير سنـة 1995

rاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا

- و ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-280 اHؤرّخ
في 19 شــعـــبــان عــام 1433 اHــوافــق 9 يـــولــيــو ســنــــة 2012

rالذي يحدّد كيفيات االستفادة من العطلة العلمية
- و قـتـضى اHرســوم الـتّنـفـيذيّ رقم 13-77 اHـؤرّخ
في 18 ربـيع األوّل عام 1434 اHوافق 30 ينـاير  سنة 2013
الــذي يــحــدّد صـالحــيــات وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

العلمي.
- و ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرّخ
في 25 شـوّال عـــام 1425 اHـوافــق 8 ديـســمــبـر ســنــة 2004
الــذي يحـدّد مـبلغ اHنـحة اHـدفوعة لـلمسـتفـيد من العـطلة

rالعلمية باخلارج وشروط منحها

يقريقرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 13 من اHـرسوم
الــتّــنـفــيــذيّ رقم 12-280 اHـؤرّخ في 19 شـعــبــان عـام 1433
اHـوافــق 9 يــولـيــو ســنـة 2012 واHــذكــور أعالهr يــحــدّد هـذا
الـقــرار مـبـلغ اHــنـحـة الــتي تـدفع لـلــمـسـتــفـيـد من الــعـطـلـة

العلمية باخلارج.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـحــدّد اHــبــلغ الــشــهــري لــلـمــنــحــة اHــدفــوعـة
لــلـمـسـتـفـيــد من الـعـطـلـة الــعـلـمـيـة بــاخلـارجr حـسب رتـبـته
واHــنــطــقــة الــتـي يــنــتــمي إلــيــهــا الــبــلــد اHــســتــقــبلr طــبــقــا

للجدول اHبيّن أدنـاه :

- والة الـــواليـــات الـــتي تـــوجـــد فـــيـــهـــا اHـــدن اجلـــديــدة
rعنيةHا

rدن اجلديدةHديرون العامون لهيئات اHا -
- رؤســاء اجملـــالس الـــشــعـــبـــيــة الـــبــلـــديـــة لــلـــبــلـــديــات

rعنيةHا
- رؤســاء اجملــالس الـــشــعــبــيــة لــلـــواليــات اHــعــنــيــة أو

rثلوهم§
- §ـــثــلــو الـهــيــئــات اHـكــلـــفــة عـلى اHـسـتـوى احملـلي

 ا يأتي :
rتوزيع الطاقة * 

rياه وتطهيرهاHتوزيع ا * 

rالنقل * 

rاالتصاالت السلكية والالسلكية * 

rاحملافظة العقارية * 

rمديرية أمالك الدولة * 

- §ــثـل عن كل قـــطـــاع وزاري و/أو هـــيـــئــة �ـــكن أن
تكون معنية بأشغال اللجنة.

تـلـغـى أحـكـام الــقـرار اHـؤرخ في 26 جــمـادى الـثــانـيـة
عـام 1434 اHـوافق 7 مـايـو سـنـة 2013 الـذي يـحـدد تـشـكـيـلـة
اللجنة الوزاريـة اHشتركة لدراسة مخطط تهيئة اHدينة

اجلديدة.

وزارة التعلـيم العاليوزارة التعلـيم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي

قــــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرقــــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرّخ في خ في 24  مـــحـــر  مـــحـــرّم عــام م عــام 1436
اHوافق اHوافق 17  نوفـمبر سنة   نوفـمبر سنة r2014 يحد يحدّد مـبلغ اHنحةد مـبلغ اHنحة
الـــتي تـــدفع لـــلـــمـــســتـــفـــيـــد من الـــعـــطـــلــة الـــعـــلـــمـــيــةالـــتي تـــدفع لـــلـــمـــســتـــفـــيـــد من الـــعـــطـــلــة الـــعـــلـــمـــيــة

باخلارج.باخلارج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األوّل
rاليّةHووزير ا

rووزير التعليم العالي والبحث العلمي

اHبلغ الشهرياHبلغ الشهري الـرتبـةالـرتبـة

أستاذ وأستاذ استشفائي جامعي ومدير بحث

أســتــاذ مــحــاضــر قــسم "أ" وأســتــاذ مــحــاضــر اســتـشــفــائي
جامعي قسم "أ" وأستاذ بحث قسم "أ"

اHنطقة الثانية

184.000.00 دج

152.000.00 دج

اHنطقة األولى

208.000.00 دج

176.000.00 دج
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عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بقاسم بوشمالبقاسم بوشمال

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
محمد مباركيمحمد مباركي

- و ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 87-258 اHــــؤرخ في 10
ربـيع الــثـاني عـام 1408 اHـوافق أول ديــسـمـبــر سـنـة 1987
واHـتـضـمن تـغـيـيـر تـسـمـيـة مـدرسـة تـكـوين اإلطـارات في

rالشراقة وإعادة تنظيمها
- و قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا 

- و قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 91-71 اHـؤرخ
في 15 شــــعــــبــــان عـــام 1411 اHــــوافق 2 مــــارس ســــنــــة 1991
YـــوظــــفـــHــــركـــز الــــوطـــنـي لـــتــــكـــويـن اHــــتـــضــــمن نــــقل اHوا

rYتخصصHا
- و ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 09-353 اHؤرخ
في 20 ذي القـعـدة عام 1430 اHـوافق 8 نـوفـمبـر سـنة 2009
YــــوظــــفـــHوالــــمـــــتــــضــــمن الــــقـــانــــون األســــاسي اخلــــاص بـــا
اHــنــتــمــY لألسالك اخلــاصــة بــاإلدارة اHــكــلــفــة بــالــتــضــامن

rادة 166 منهHال سيما ا rالوطني
- و ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 اHؤرخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اHـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

rواإلصالح اإلداري
يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى : تطبـيقا ألحكام اHادة 166 من اHرسوم
التـنفيذي رقم 09-353 اHؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430
اHـوافق 8 نـوفـمـبـر سـنـة 2009 واHـذكـور أعالهr يــحّـدد هـذا
الـقرار كيفيات تـنظيم وتقيـيم التكوين التـحضيري بعد
الــتــعــيــY في اHــنــاصب الــعــلــيــا بــعــنـوان األسـالك اخلــاصـة
بـاإلدارة اHــكـلــفـة بــالـتـضــامن الـوطــني ومــحـتـوى بــرامـجه

حسب ما يأتي :
rتخصصةHمفتش تقني وبيداغوجي للتربية ا -
rتخصصHمفتش تقني وبيداغوجي للتعليم ا -

rمفتش إداري ومالي -
rمنسق نفساني -
rمنسق اجتماعي -

- مراقب عام.
اHـادة اHـادة 2 : : يتـم االلتـحـاق بـالـتـكـوين الـتـحـضـيـري بـعد
تعيY اHوظفY اHعنيY في اHناصب العليا اHذكورة في

اHادة األولى أعالهr وفقا للتنظيم اHعمول به.
اHـادة اHـادة 3 :  : يـتـم فـتح دورة الـتـكــوين الـتـحــضـيـري بـعـد
الـتعيY فـي اHناصب العـليا اHـذكورة أعالهr  وجب قرار
من الـوزيـر اHـكــلف بـالـتـضـامن الـوطـني الـذي يـحـدد عـلى

اخلصوص ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة ة 3 :  : حتــــدّد قــــائــــمــــة الــــبــــلــــدان اHـــصــــنــــفــــةr عــــلى
الــتــواليr فـي اHــنــطــقــتــY األولى والـــثــانــيــة واHــنــصــوص

عليها في اHادّة 2 أعالهr كما يأتي :
rالـــيـــابـــان rـــنـــطـــقـــة 1 :  : بـــلـــدان االحتــــاد األوروبيHـــنـــطـــقـــة - اHا -
rYالـصـ rكـوريـا rـتـحـدة األمــريـكـيـةHالـواليـات ا rســويـسـرا

اإلمارات العربية اHتحدةr الكويتr األردنr روسيا.
- اHنطقة - اHنطقة 2 :  : البلدان األخـرى.

اHــاداHــادّة ة 4 :  : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اHــشـــتــرك
اHؤرّخ في 25 شـوّال عــام 1425 اHوافـق 8 ديسـمبـر سنـة

2004 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 5 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 24 مــحــرّم عــام 1436 اHــوافق 17
نوفمبر سنة 2014.

وزير اHاليةوزير اHالية

محمد جالبمحمد جالب

وزارة التضامن الوطني واألسرةوزارة التضامن الوطني واألسرة
وقضايا اKرأةوقضايا اKرأة

قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في 28 صــــفـــــر عــــام  صــــفـــــر عــــام 1436
اHــوافق اHــوافق 21 ديـــســمـــبـــر ســـنــة  ديـــســمـــبـــر ســـنــة r2014 يـــحــدد كـــيـــفـــيــاتr يـــحــدد كـــيـــفـــيــات
Yتنـظـيم وتقـيـيم الـتكـوين الـتحـضـيري بـعـد التـعـيYتنـظـيم وتقـيـيم الـتكـوين الـتحـضـيري بـعـد التـعـي
فـي اHــــنــــاصب الـــــعــــلــــيــــا بــــعـــــنــــوان األسالك اخلــــاصــــةفـي اHــــنــــاصب الـــــعــــلــــيــــا بــــعـــــنــــوان األسالك اخلــــاصــــة
بـــاإلدارة اHـــكـــلــفـــة بـــالـــتـــضـــامن الـــوطـــني ومـــحـــتــوىبـــاإلدارة اHـــكـــلــفـــة بـــالـــتـــضـــامن الـــوطـــني ومـــحـــتــوى

برامجه.برامجه.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول
rرأةHووزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا ا

-  ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 66-145 اHـــــؤرخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واHـــتـــعــلق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

rتممHعدل واHا rYوظفHأو الفردي التي تهم وضعية ا
- و ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 87-257 اHــــؤرخ في 10
ربـيع الــثـاني عـام 1408 اHـوافق أوّل ديــسـمـبــر سـنـة 1987
YــــوظــــفـــHـــتــــضــــمن إنــــشـــاء مــــركــــز وطــــني لــــتـــكــــوين اHوا

rYعوقHفي مؤسسات ا Yاالختصاصي


