
 الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبية

 وزارة التّعليم العالي والبحث العلميّ 
 األمين العام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 2017ي ـفـانـج

علي م العالي
ّ ن  ن العام لوزارة ال  لألمي 

ّ
مي ي 

 
ظ
ن  ّ
 
اط الت ّش 

 
 الن

 
ّ
لمي

لع
حث ا  2016ب عن وان سن ة والب 

رات()
ّ
ر ومذك ي 

 
اش  من 

 



1 / 114 

 

 

 تقديم

عليم العالي والبحث العلمي، عام لوزارة الّتألمني الد السّييتضّمن هذا اجملّمع جممل األنشطة الّتنظيمّية ل

 .2016بعنوان سنة 

لّتعيني، حيث مّت ارارات ومقّررات قلى غرار دي علفرمل ُتدرج يف هذا اجملّمع الّنصوص ذات الّطابع ا

 املفعول.ا ساري اّليت يظّل أثرهو، ّكرات(ومذ ري)مناش الّنصوص ذات األثر الّتنظيمي االقتصار على

يسمرب، مع استثناء شهر د إىل نهاية ل جانفين أّوا ممّت ترتيب الّنصوص وفقا لتواريخ صدورها، أي بدء

لّسنة، حيث مّت ترتيبها در بعنوان نفس اّص آخر صىل نل إالّنصوص املتعّلقة باملوضوع نفسه، أو اّليت حتي

تستند إليه من  اًل عن إحلاق مااملة، فضكيها ة فسوّيًا من أجل تسهيل اإلحاطة باألحكام املضمَّن

 ع عليها.ّطالالا لمراجع مماثلة صدرت بعنوان سنوات سابقة، تيسري

مباشرة، حيث مل يتم  إحلاقها ببعضها سّية مّتلفرنوا بالّنسبة للّنصوص اّليت صدرت بالّلغتني العربية

 ّلغة الوطنّية.غة واحدة وهي الّنصوص بله الهذ إعداد جمّمع مستقّل لكّل منها نظرا لتحرير معظم
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 احملتويات

 املوضوع الّصفحة
  الّتاريخ

(2016) 

رقم 

 النّص

 535 10-26 )منشور( عرب اخلّطاملاسرت  05

 536 11-06 املاسرت عرب اخلّط )منشور تكميلي( 07

 279 02-29 (ني)بالّلغت مّدة الّتكوين يف املاسرت 08

 1059 07-31 ( )بالّلغتني(2018ن واآخر أجل للّتسجيل يف املاجستري )ج 10

12 
 ()بالفرنسية الّتسجيل يف املاجستري -

 الرتّشح ملسابقة الّدكتوراه -
27-09 1279 

 1506 11-10 غتني(بالّل)اه ورمتديد آجال مناقشة أطروحات الّدكت 13

 1547 11-20 غتني(بالّله )وراأطروحات الّدكتمتديد آجال مناقشة  15

 1326 10-10 فرنسية()بال مةقامسابقة االلتحاق بالّتكوين يف اإل 16

 1189 09-06 فرنسية(ويالت )بالالّتحو تالولوج لألرضية الّرقمية للّتسجيال 20

 1199 09-07  2016/2017الّدخول اجلامعي  22

 298 03-08 ني(غتّل)بالبرنامج حتسني املستوى باخلارج  24

 18 01-06 ةمّيالّصفقات العموتطبيق أحكام قانون  26

 32 01-11 الّصفقات العمومّيةشروط تنفيذ  28

 33 01-11 ترتيبات مراقبة أعمال التسيري 30

 532 04-11 2017صفقات اإلطعام والّنقل لسنة  31

 948 06-28 الّلغتني()ب والّري موميةلعال آجال إجناز مشاريع البناء واألشغا 33

 575 04-17 2017ـة ة لسننيزاحتضري مشروعي قانون املالية واملي 35

 588 04-20 (غتنيلّلا)ب تقارير املفتشية العامة للمالية 37

 36 01-11 ييميائك يواألرضيات الّتقنية للّتحليل الفيز 39

 63 01-28 الفرنسية(تي )بساالربيد املؤّساملواقع االلكرتونية و 41

 1012 07-17 نسية(بالفر)ي اتاملرجعّية الوطنّية لألمن املعلوم 44

 1013 07-17 نسية(بالفر)ي اتاملرجعّية الوطنّية لألمن املعلوم 45

 81 01-20 طلبات إعادة اهليكلة 46

 158 02-09 طلبات إعادة اهليكلة 47

 640 04-28 م العاليتعليال اتاقرتاحات إنشاء وإعادة هيكلة مؤسس 48

 226 02-17 غتني(بالّل) ةجمالس اإلدارة واجملالس الّتوجيهّي 49
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 املوضوع الّصفحة
  الّتاريخ

(2016) 

رقم 

 النّص

 438 03-28 ةجمالس اإلدارة واجملالس الّتوجيهّي 53

 951 06-28 ةجمالس اإلدارة واجملالس الّتوجيهّي 54

 1335 10-11 (!ن اجلامعةرئيس ديوا) عاليال يمالّتنظيم اإلداري ملؤّسسات الّتعل 56

 1164 08-28 مراجعة القانون األساسي للجامعة 57

 478 04-05 تفويض اإلمضاء 59

 1383 10-20 معّية(دمات اجلات اخلرياي)مد احرتام سّلم الّسلطة اإلدارّية 61

 94 01-24 الفرنسية(اب )ببلّشلالّندوة االقتصادية واالجتماعّية  62

 151 02-08 تساّسالتبليغ عن احلوادث الواقعة باملؤ 66

 248 02-08 ةسات اجلامعيالوقاية واألمن باملؤّس 67

 666 05-04 الّلجوء إىل العدالة 68

 696 05-10 لعليااصب املنا اقرتاح الّتعيني وإنهاء املهام يف 69

 1265 09-26 لعليااصب املنا اقرتاح الّتعيني وإنهاء املهام يف 80

 905 06-15 ةليية األّوداول األصلاجلو ر أولية لألجآجال تقديم املصفوفة األّو 82

 912 06-15 دلى التقاععومية لعمات سات واإلداراإحالة مستخدمي املؤّس 84

 902 06-14 (غتنيلّلا)ب استعمال اليد العاملة األجنبّية 87

 946 06-27 املهّمات املنّفذة يف اخلارج 89

 573 04-17 ()بالّلغتني عتمدةملا زيارات وفود الّسفارات والقنصليات 90

 963 06-28 تأمني ومحاية الّرعايا األجانب 92

 1244 10-22 تأمني ومحاية الّرعايا األجانب 93

 1585 11-24 تأمني ومحاية الّرعايا األجانب 94

 983 07-03 غتني()بالّل انّيلكرتواة ضااالعرتاف بالوثائق القضائّية املم 96

 1009 07-14 ربملاناء العضأل والّشكاوى املرفوعة من قب العرائض 98

99 

 صدور قرارات وزارّية:

 ؛باحثاذ الستأللالساعي األسبوعي للتدريس  احلجم -

ستاذ س لألريدكيفّيات تكييف احلجم الساعي للّت -

 ؛الباحث يف طور حتضري الّدكتوراه

تاذ لألس يسدرتغيري احلجم الساعي للت كيفّيات -

 ؛الباحث الذي يشغل منصًبا عالًيا

تنظيم املرافقة البيداغوجية لفائدة األستاذ الباحث  -

03-08 1073 
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 املوضوع الّصفحة
  الّتاريخ

(2016) 

رقم 

 النّص

 ؛حديث الّتوظيف

 تها.مكافحوة ميالقواعد املتعلقة بالّسرقة العل -

101 

، الذي 2016جويلية  28املؤرخ يف  931القرار رقم تطبيق 

باحث الذي اذ الستلأل تغيري احلجم الساعيكيفّيات حيّدد 

 يشغل منصبا عاليا

24-10 1391 

 1158 08-28 امعّيةات اجلاماإلقبمراكز اإلطعام املالحظة الّنقائص  102

 1183 09-06 ياكلهاع وهلقطات منع تعاطي تبغ الّتدخني يف مؤّسسا 103

 1229 09-18 ة()بالفرنسي ساتذةألل ةتنصيب خاليا املرافقة البيداغوجّي 108

 1184 09-06 ة()بالفرنسي ساتذةأللة تنصيب خاليا املرافقة البيداغوجّي 109

 1239 09-20 لفرنسية()با ساتذةة لألجّيغواألرضية الّرقمية للمرافقة البيدا 110

 1452 11-05 ثاحاملرافقة البيداغوجية لألستاذ الب 111

 1465 11-08 نّية اجلديدةااللكرتو رتّيةيوملبااستعمال بطاقة الّتعريف الوطنّية  112

 1613 12-01 (رنسيةلفباانطالق عملّية الّتقييم الّذاتي ) 114
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 بيةعاجلمهورية اجلزائرية الّدميقراطية الّش

 العلمي والبحث العالي الّتعليم وزارة

 

 

 خلطاعرب  يل يف دراسات املاسرتيتعلق بالتسج  2016أكتوبر  26مؤرخ يف 535منشور رقم 

 2017-2016بعنوان السنة اجلامعية 

 

طور الثاني املتوجة جيل يف دراسات الال التسجميف  بقةيهدف هذا املنشور إىل حتديد القواعد العامة املط

 .عرب اخلط بشهادة املاسرت

 مؤّسسات التعليم والتكوين العاليني املعنية:- 1

لة أوىل البدء ببعض علمي، تقّرر كمرحالبحث اللي ولعااحلداثة هذه التجربة بالنسبة لقطاع التعليم  نظرا

ات اجلامعية مر على املؤسسألا حبيث استقّر ين،املؤسسات اجلامعية فقط لضمان هذا النمط من التكو

 اآلتية:

  رة ومالية.: إداصصختقوق، ياسية، فرع ح، بالنسبة مليدان حقوق وعلوم س1جامعة اجلزائر 

  ع حماسبة وماليةارية، فروم جتة، تسيري وعل، بالنسبة مليدان علوم اقتصادي3جامعة اجلزائر ،

 ختصص: حماسبة

  تماع اع، ختصص: علم اجم االجتمرع علفواجتماعية،  ، بالنسبة مليدان علوم انسانية2جامعة البليدة

 املنظمات وتنمية املوارد البشرية.

 رة حملية.صص: إداوق، ختاسية، فرع حقبالنسبة مليدان حقوق وعلوم سي، 1جامعة قسنطينة 

  قيةصص: لسانيات تطبيغوية، ختات لة، فرع دراس، بالنسبة مليدان آداب ولغة عربي1جامعة وهران 

 تسجيل:لالشروط العامة وكيفيات ا -2

هم يف االلتحاق يعربون عن رغبت نلبة الذيالط ح لكل، حبيث ُيسم وطنياطابعا عرب اخلط  يكتسي املاسرت

 . يف حدود املناصب البيداغوجية املتوفرة، بالتكوين

 الية:الت يريإىل املعا هذا النمط من التكوينيستند التسجيل يف 

 ،الرغبة املعرب عنها من طرف املرتشح 

  هلا.شهادة الليسانس أوشهادة أجنبية معادلة 
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 ة ملؤسسات التعليم اهليئات املخول  من قبلاسرتاملبتحاق يتم حتديد مالمح الليسانس اليت تسمح باالل

 وين،لتكا، وذلك باقرتاح من فرقة املذكورة أعاله العالي

 لتعليم عن بعد الالزمة لنشاطات لبشرية ااارد ملوتوفر التجهيزات والربجميات والبنية التحتية وا. 

 كيفيات التسجيل-3

 ية عرب اخلط عنليم العالي املسسة التعى مؤلد الراغب يف التسجيل إيداع ملفه جيب على املرتشح. 

 :يتضمن امللف 

  معّللطلب، 

 ،نسخة من شهادة البكالوريا 

 ا،ة هلشهادة أجنبية معادل نسخة من شهادة الليسانس أو 

 سانس،لليامعي اجل سارامللحق الوصفي للشهادة وخمتلف كشوف النقاط للم 

 يم. تنظالتكوين، اليت يتّم حتديدها عن طريق ال تكاليف 

ذه الدراسة يف ملرتشحني. تأخذ هملفات ا راسةلد وفق منط التكوين عن بعد خيضع التسجيل يف املاسرت

 .لعقوبات التأديبية...(يض، االستدراك، اج، التعولتدر، ااحلسبان املعطيات والنتائج البيداغوجية )التقييم

بات األرضيات ملتطلستحقاق وفقا حسب اال شحنيرتول يف املاسرت، بعد ترتيب امليتم اإلعالن عن القب

ملوقع اإللكرتوني املقبولني على ا ملرتشحنيمة اائتنشر ق .التكنولوجية املسخرة هلذا النمط التكويين

 للمؤسسة اجلامعية املعنية.

 ر. من طرف الوزي ّددراءات حتوإج اعدخيضع نظام الدراسة يف هذا النمط من التكوين، لقو

ه بتطبيق كل فيما خيص جلامعية املعنية،ؤسسات اء املدرايكلف املدير العام للتعليم والتكوين العاليني وم

 أحكام هذا املنشور.

 

 األمني العام  

اإلمضاء: صديقي احمّمد حمّمد صاحل الّدين  
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 بيةعاجلمهورية اجلزائرية الّدميقراطية الّش

 العلمي والبحث العالي الّتعليم وزارة

 

 

 واملتعّلق 2016أكتوبر  26خ يفؤّرامل536 ور رقميكّمل املنش 2016نوفمرب  06مؤّرخ يف  536منشور رقم 

 2017-2016امعية ة اجللسنبعنوان ا عرب اخلط بالتسجيل يف دراسات املاسرت

 

راسات املاسرت عرب اخلّط لّتسجيل يف داواملتعّلق ب اله،أع عطفا على القواعد اّليت تضّمنها املنشور املذكور

 ؛2016/2017بعنوان الّسنة اجلامعّية 

 يقع على عاتق جامعة الّتكوين املتواصل:

 ضمان املرافقة الّتقنية طيلة مّدة الّتكوين؛

 ين؛ن الّتكوممط لّنصة هلذا اتسيري وإدارة األرضية الّتعليمية املخّص

ني جامعة الّتكوين ربم اّتفاقيات بُتّتكوين، ن الممط ولتحديد صالحيات ومهام كّل الفاعلني يف هذا الّن

 املتواصل واملؤّسسات اجلامعّية املعنّية.

 

 
 األمني العام

اإلمضاء: صديقي احمّمد حمّمد صاحل الّدين  
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 الّشعبية اجلمهورية اجلزائرية الّدميقراطية

 العلمي والبحث العالي الّتعليم وزارة

    األمني العام
    

 2016 فيفري 29 باجلزائر، يف        2016/عأ./ 279 رقم

 

 

 

 امعيةاجلت ساؤّساملمديري الّسادة الّسيدات و إىل

 

ذمًرا تري مؤسسة أحدثت غإلشاعة  معيةجلايتم الرتويج هذه األيام على مستوى املؤسسات ا

تكوين يف املاسرت لتنتقل ها متديد مدة اللة، مفادسؤوامل وقلًقا يف أوساط الطلبة، اإلشاعة املنتشرة وغري

 من سنتني إىل ثالثة سنوات حسب أقوال البعض.

 ة من كل أساس.لرتويج هلا عارييت يتم اة اللومبأن هذه املعإنين ومن خالل هذه املذكرة، أؤكد 

قطاع االجتماعي املوسعة إىل ال ة األخريةوطنيال جيدر التذكري أن التوصيات املنبثقة عن الندوة

 ن خالل:ة وذلك ملثالثاسني التكوين يف األطوار حت، ترمي إىل 2016واالقتصادي، واملنعقدة يف شهر جانفي 

رت، مع لتكوين يف املاسامل عروض لتش عهاملطابقة وضمان دميومتها وتوسيمواصلة عملية ا -

 .ينهاا بمراعاة متفصل تكوينات الليسانس واملاسرت فيم

يف  لى عروض التكويننسجام عء االضفاإيف هذا اإلطار مت الشروع هذه السنة يف عملية 

 ظيم.لتناملاسرت، دون املساس مبدة التكوين املكرسة يف ا

اعات ة ودحض هذه اإلشة ملواجهناسباملب منكم استغالل كل الوسائل املتاحة وهلذا أطل

 املضرة. 

 

 

 

  

 األمني العام

اإلمضاء: صديقي احمّمد حمّمد صاحل الّدين  
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 بيةعجلزائرية الّدميقراطية الّشاجلمهورية ا

République Algérienne Démocratique et Populaire 
   

Ministère de l’Enseignement Supérieur                                   
et de la Recherche Scientifique   

Le Secrétaire Général   

N° : 279/S.G/2016     Alger, le 29 février 2016 

 
A l’attention des chefs d’établissements d’enseignement 
supérieur 

 

Des rumeurs infondées circulent dans les établissements universitaires créant le désarroi 

et des inquiétudes, l’information irresponsable répandue ces derniers jours est relative à la durée 

du master, qui passe selon les « dires » des uns et des autres de deux ans à trois ans. Je confirme 

que ces informations sont dénuées de tout fondement. 

Les recommandations issues des travaux de la dernière conférence nationale, élargie au 

secteur socio-économique qui s’est déroulée en janvier 2016, visent l’amélioration de la 

formation dans les trois cycles. 

Cela se traduit par : 

- La poursuite du travail de mise en conformité de la licence en l’inscrivant dans la 

durée et en l’étendant aux offres de formation de master, tout en veillant à l’articulation des 

formations de licence et de master entre elles. 

Dans ce cadre, une opération d’harmonisation du master a démarré cette année. 

Je vous demande donc d’utiliser tous les moyens appropriés pour faire face à ces rumeurs 

nuisibles. 

 

 
 األمني العام

حمّمد صاحل الّدين اإلمضاء: صديقي احمّمد  
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 اجلمهورية اجلزائرية الّدميقراطية الّشعبية

 العلمي والبحث العالي الّتعليم وزارة

        األمني العام

 2016 جويلية 31 باجلزائر، يف        2016/عأ./ 1059 رقم

 

 

 معيةاجلاسات ؤّسملا اءالّسادة مدرمذكرة للّسيدات و

 

عتبار م، تأخذ بعني االبكة تقييلى ش، عيرتكز الطور الثالث املتّوج بشهادة الدكتوراه

 02املؤّرخ يف 547م س فإن القرار رقاسوعلى هذا األ األطروحة والتكوين وجمموعة من األعمال العلمية،

عداد الدكتوراه إث وشروط لثاللطور اتنظيم التكوين يف ا ، الذي ُيحّدد كيفيات2016جوان 

 اإلمكانية ما يشري أيضا إىلاسرت، كة املهادشومناقشتها، خيص بصفة خاصة الطلبة احلاصلني على 

ملسابقة والتكوين لى إعفاءهم من اعر زيادة لقراذا اهاالستفادة من  املمنوحة حلاملي شهادة املاجستري

 النظري.

لوم عيف الّدكتوراه  لنيملسّجري ا غحاملي شهادة املاجستري ا، أّنأيض وجدير بالذكر

فق الشروط ويف الّدكتوراه  تسجيلهم اءاتإجربإمكانهم التقرب من املؤسسات اجلامعية للقيام ب

ق بالّتكوين يف واملتعّل 1998أوت  17املؤّرخ يف  254-98واإلجراءات املذكورة يف املرسوم التنفيذي رقم 

ما رأي اجملالس العلمية، سّيّدل واملتّمم، الاملعص، تخّصامل أهيل اجلامعّي وما بعد التدّرجراه والّتالّدكتو

 .2018جوان  30وذلك يف أجل أقصاه 

ة، وتوضيح هذه الديناميكي لكّلي يفاط اخنررجى من مدراء املؤسسات اجلامعية االوعليه، ُي

 هذا املسعى لكافة مكّونات األسرة اجلامعية. 

 

 األمني العام  

اإلمضاء: صديقي احمّمد حمّمد صاحل الّدين  
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 بيةعجلزائرية الّدميقراطية الّشاجلمهورية ا

République Algérienne Démocratique et Populaire 
   

Ministère de l’Enseignement Supérieur                                   
et de la Recherche Scientifique   

Le Secrétaire Général   

N° : 1059/S.G/2016    Alger, le31 juillet 2016 

   

Note aux chefs d’établissements 
 

La formation du 3ème cycle, couronnée par le doctorat, s’articule autour d’une grille 

d’évaluation, prenant en compte la thèse, la formation et un ensemble des travaux scientifique. A 

cet effet l’arrêté 547 du 02 juin 2016, qui fixe les modalités d’organisation de la formation en 

3ème cycle et les conditions d’élaboration et de soutenance du doctorat concerne, en particulier, 

les étudiants titulaires de master. Il est indiqué également dans cet arrêté la possibilité accordée 

aux titulaires de magister de bénéficier de cet arrêté tout en étant dispensés du concours et de la 

formation théorique. 

Par ailleurs, les titulaires de magister n’ayant pas procédé à une inscription en doctorat en 

sciences, peuvent se rapprocher des établissements universitaires pour s’inscrire au doctorat 

conformément aux conditions et modalités citées par le décret exécutif n°98-254 modifié et 

complété, notamment l’avis des instances scientifiques et ce au plus tard le 30 juin 2018. 

Il est donc demandé aux chefs d’établissements de s’inscrire dans cette dynamique en 

clarifiant cette démarche auprès de l’ensemble de la communauté universitaire.  

 

 األمني العام

اإلمضاء: صديقي احمّمد حمّمد صاحل الّدين  
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جلزائرية الّدميقراطية الّشعبيةاجلمهورية ا  
République Algérienne Démocratique et Populaire 

   
Ministère de l’Enseignement Supérieur                                   

et de la Recherche Scientifique   

Le Secrétaire Général   

N°: 1279/S.G/2016    Alger, le 27 septembre 2016
  

    

 

A Mesdames et Messieurs les Chefs d’Etablissements 
Universitaires 

 

Il m’a été donné de constater des disparités et écarts dans l’application des dispositions 

réglementaires régissant la formation de 3ème cycle notamment l’arrêté n°547 du 02 juin 2016. 

A cet effet, il y’a lieu de porter les clarifications suivantes : 

 Les titulaires de magisters, continueront à être inscrits en doctorat conformément aux 

dispositions du décret n°98-254 (C.F note n°1059/SG du 31 juillet 2016). 

 L’étude des dossiers de candidature au concours de 3èmecycle des titulaires de masters 

étrangers, des ingénieurs et des étudiants ayant eu un autre parcours que licence et master est du 

ressort du comité de formation doctorale, étant donné que ces catégories n’ont pas d’annexe 

descriptives (C.F note n°528/DGEFS/ du08 septembre 2016.) 

 Le nombre minimal des candidats participants au concours est fixé à dix (10) fois le 

nombre de postes ouverts (C.F arrêté n°547 du 02 juin 2016).  

 Le plafonnement du nombre maximal des candidats participants au concours est du 

ressort du comité formation doctorale (CFD). 

 Il est recommandé de donner la chance de participation au concours au maximum de 

candidats et de procéder au plafonnement seulement pour les filières ayant un nombre 

important de titulaires de masters.  

 Dans le cas où le CFD décide de plafonner le nombre de candidat, il est impératif de 

prendre l’ensemble des candidats ayant la même mention et éviter de faire le classement entre 

les candidats de la même catégorie. 

J’accorde un intérêt particulier à l’application de ce qui précède et demande aux chefs 
d’établissements universitaires concernés d’assurer une très large diffusion de la présente note. 

 األمني العام 

اإلمضاء: صديقي احمّمد حمّمد صاحل الّدين  
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 يةعباجلمهورية اجلزائرية الّدميقراطية الّش

 العلمي والبحث العالي الّتعليم وزارة

     األمني العام
    

 2016 نوفمرب 10 باجلزائر، يف         2016/عأ./1506 رقم

 

 

 ت للجامعا ّيةهوإىل الّسادة رؤساء الّندوات اجل

 العالي ليمعمؤّسسات الّت باالّتصال مع مديري

 

موعة من طلبة حث العلمي مع جمالي والبالع ليمعلى مستوى وزارة التع لقاءات املسؤولني أثناء

يف املرسوم التنفيذي رقم  شة كما هو حمّددة للمناقنونيلقاالّدكتوراه املتأّخرين الّذين جتاوزوا اآلجال ا

ّرق مّت التط 2008أوت  19املؤّرخ يف  265-08واملرسوم التنفيذي رقم  1998أوت  17املؤّرخ يف 98-254

لّدكتوراه ل.م.د( كتوراه علوم وا يف الّدّجلنيلمسلللمشاكل املتعّلقة مبناقشة األطروحة )بالّنسبة 

 والتمسوا منحهم أجال إضافّيا.

لتعليم العالي، ن قبل مؤّسسات اسّلمة م، املراهبعد االّطالع على حصيلة تعدادات طلبة الّدكتو

( لفائدة هؤالء 01احدة )ونح سنة إضافية ائّية، متستثنافة فع، لذلك وبصتبّين أّن عدد الطلبة املعنيني مرت

أوت  17املؤّرخ يف  254-98نفيذي رقم رسوم التامل كامالّطلبة املسّجلني يف الّدكتوراه )اخلاضعني ألح

وحاتهم ( قصد متكينهم من إيداع أطر2008أوت  19املؤّرخ يف  265-08واملرسوم التنفيذي رقم  1998

 .أجل كآخر 2017ديسمرب 31اريخ تقبل 

جناح هذه العملّية اهلاّمة إلؤّهلة التجّند علمية املت اليئاأطلب من كافة املصاحل اإلدارية املعنّية واهل

 .2017قصد إمتامها نهائيا أواخر سنة 

هذه التعليمة وأدعو مدراء املؤّسسات اجلامعّية لضمان نشر أولي أهمّية بالغة بتطبيق ما ورد يف 

 حمتواها.

 

 

 

 األمني العام

اإلمضاء: صديقي احمّمد حمّمد صاحل الّدين  
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 بيةعجلزائرية الّدميقراطية الّشاجلمهورية ا

République Algérienne Démocratique et Populaire 
   

Ministère de l’Enseignement Supérieur                                   
et de la Recherche Scientifique   

Le Secrétaire Général   

N° : 1506/S.G/2016    Alger, le 10 novembre 2016 

   

A Messieurs les présidents des conférences régionales  
(en communication avec les chefs d’établissements) 

 

Lors des rencontres des responsables du ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique avec un groupe de doctorants retardataires ayant dépassé les délais 

règlementaires de soutenance fixés par les décrets exécutifs n°98-254 du 17 août 1998etn°08-

265 du 19 août 2008, le problème lié aux difficultés de soutenance a été évoqué (en sciences et en 

D/LMD) et un délai supplémentaire a été sollicité. 

Après analyse des bilans relatifs aux effectifs des doctorants, transmis par les 

établissements, il ressort que le nombre d’étudiants restants était important, à cet effet et à titre 

exceptionnel, un délai d’une année supplémentaire (01) est accordé à ces doctorants (régis par 

les décrets exécutifs n° 98-254 et n°08-265) afin de leur permettre de déposer leur thèse avant le 

31 décembre 2017 délai de rigueur. 

Il est demandé aux services administratifs concernés et à l’instance scientifique 

compétente de se mobiliser pour la réussite de cette opération d’envergure pour une clôture 

définitive à la fin de l’année 2017. 

J’accorde une très grande importance à l’application de la présente note et j’invite les chefs 

d’établissements universitaires à assurer une large diffusion de son contenu. 

  

 األمني العام

اإلمضاء: صديقي احمّمد حمّمد صاحل الّدين  
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 ةبيالّشعاجلمهورية اجلزائرية الّدميقراطية 

 العلمي والبحث العالي الّتعليم وزارة

     األمني العام
    

 2016 نوفمرب 20 باجلزائر، يف        2016/عأ./ 1547رقم

 

 

 ت للجامعا ّيةهوإىل الّسادة رؤساء الّندوات اجل

 العالي ليمعمؤّسسات الّت باالّتصال مع مديري

 

 

ة واملتعلقة بتمديد أجال مناقش 2016 نوفمرب 10 املؤرخة يف 1506 ا عن املذكرة رقمعطًف

 17في خالمؤر   254-98 لتنفيذي رقمملرسوم اام احككتوراه للطلبة املتأخرين اخلاضعني ألأطروحة الّد

ور مع وبعد التشا ،2008 أوت سنة 19 يف خاملؤّر 265-08 واملرسوم التنفيذي رقم 1998أوت سنة 

كتوراه إىل الّد ة مناقشة أطروحةديد فرتر متقّرتلطالبية، الشركاء االجتماعيني وممثلي املنظمات ا

 كآخر أجل. 2018 جوان30 غاية

 

 يمة.علين أولي أهمية كبرية لتنفيذ أحكام هذه الّتإّن

  

 األمني العام

اإلمضاء: صديقي احمّمد حمّمد صاحل الّدين  
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 بيةعجلزائرية الّدميقراطية الّشاجلمهورية ا

République Algérienne Démocratique et Populaire 
   

Ministère de l’Enseignement Supérieur                                   
et de la Recherche Scientifique   

Le Secrétaire Général   

N° : 1547/S.G/2016    Alger, le 20novembre 2016 

   

 

 

A Messieurs les Présidents des Conférences Régionales  
en communication avec les Chefs d’Etablissements 

 

 

Additionnellement à la note n°1506 du 10 novembre 2016, relative à la prolongation des 

délais de soutenance de thèse de doctorat pour les  retardataires ayant dépassé les délais 

règlementaires de soutenance, régis par les dispositions des décrets exécutifs n°98-254 du 17 

août 1998 etn°08-265 du 19 août 2008, et après concertation avec les partenaires sociaux et les 

représentants des organisations estudiantines, il a été décidé de prolonger les délais de 

soutenance de thèse de doctorat au 30 juin 2018 délais de rigueur.   

 

J’accorde une très grande importance à l’application de la présente note. 

 األمني العام

اإلمضاء: صديقي احمّمد حمّمد صاحل الّدين  
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 جلزائرية الّدميقراطية الّشعبيةاجلمهورية ا

République Algérienne Démocratique et Populaire 
   

Ministère de l’Enseignement Supérieur                                   
et de la Recherche Scientifique   

Le Secrétaire Général   

N° : 1326/S.G/2016    Alger, le 10 octobre 2016 

   

Note d’orientation relative aux modalités 
d’organisation du concours d’accès à la formation de 
résidanat 
A l’attention des recteurs en communication  
avec les doyens des facultés de médecine 

 

En application des dispositions de l’arrêté interministériel du 10 août 2016, modifié, 

portant ouverture de postes de résidanat au titre de la session d’octobre 2016, la présente note 

d’orientation a pour objet de fixer les modalités d’organisation du concours d’accès à la 

formation de résidanat au titre de l’année universitaire 2016-2017. 

Le concours de résidanat est organisé par les facultés de médecine habilitées. 

L’organisation du concours se déroule en sept (07) étapes : 

1. Gestion des banques de questions ;  

2. Inscription des candidats au concours ; 

3. Constitution du jury ; 

4. Préparation du concours par les membres du jury ; 

5. Organisation du concours de résidanat ; 

6. Proclamation des résultats ; 

7. Répartition des postes de résidanat. 

1. Gestion des banques de questions : 

 Récolte des questions : 

L’accès aux questions émanant des différents comités pédagogiques (CP), fera l’objet 

de codage au niveau de la faculté de médecine. 
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 Validation des questions : 

Trois (03) commissions de validation, une par département (médecine, pharmacie et 

médecine dentaire) composées d’enseignants de rang magistral, expérimentés en docimologie, 

seront désignées par le conseil scientifique de la faculté de médecine. 

Les questions, une fois validées par la commission seront injectées dans les différentes 

bases de données par le président de la commission, en présence du président du conseil 

scientifique de la faculté de médecine. 

 Unités de stockage : 

Les trois (03) banques de questions ainsi constituées seront stockées dans des unités 

centrales de PC dédiées aux trois (03) départements (médecine, pharmacie et médecine 

dentaire). 

L’accès aux unités centrales de PC, est protégé par deux (02) mots de passe, le premier 

pour l’ouverture de session, le second pour l’accès à la banque de données. 

Les unités centrales seront gardées dans un coffre-fort, au niveau du doyen de la 

faculté de médecine. 

2. Inscription des candidats au concours ; 

Les candidats au concours seront informés, des dates de début et de clôture des 

inscriptions. 

Les candidats doivent procéder à une préinscription en ligne sur le site de la faculté de 

médecine avant le dépôt du dossier d’inscription. 

3. Constitution du jury : 

Le jury de chaque filière (médecine, pharmacie et médecine dentaire) sera composé de 

cinq (05) membres et de trois (03) suppléants. 

Les membres des jurys seront tirés au sort parmi les enseignants de rang magistral, en 

session extraordinaire du conseil scientifique de la faculté de médecine. 

4. Préparation du concours par les membres du jury : 

Une réunion de préparation du concours des différents jurys sera programmée, deux 

(02) à trois (03) jours avant la date du concours. Ces séances de travail auront pour objectifs de : 

- Procéder à la répartition et à la ventilation des étudiants conformément à une liste 

établie selon un mode aléatoire informatisé ; 

- Préparer et vérifier les grilles de réponses nominatives en vue de la correction 

automatique. 
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5. Organisation du concours de résidanat : 

- Lors du concours, il sera dédié au sein de la faculté un espace « protégé » à accès 

interdit. 

- La surveillance sera assurée par les enseignants universitaires. 

- Il sera désigné un enseignant responsable par salle qui devra remettre, en main 

propre, l’ensemble des copies au président du jury. 

- Le sujet de chaque épreuve doit être préparé le jour même en puisant sur « QCM 

editors » (bases de données validées). 

- Pour les besoins de la correction automatique, les réponses seront reportées sur la 

grille (préparée à l’avance pour chaque candidat). 

- Les corrigés type seront préparés après la fin de chaque épreuve. 

- La correction se fera dans les deux heures suivant la dernière épreuve. 

6. Proclamation des résultats : 

Les résultats sont affichés et portés à la connaissance des candidats immédiatement 

après les délibérations des jurys au niveau et sur le site de la faculté de médecine. 

7. Répartition des postes de résidanat : 

La cérémonie de répartition publique des postes de résidanat au prorata des notes 

obtenues aura lieu dans la semaine qui suit la proclamation des résultats. 

 

 األمني العام

اإلمضاء: صديقي احمّمد حمّمد صاحل الّدين  
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 جلزائرية الّدميقراطية الّشعبيةاجلمهورية ا

République Algérienne Démocratique et Populaire 
   

Ministère de l’Enseignement Supérieur                                   
et de la Recherche Scientifique   

Le Secrétaire Général   

N° : 1189/S.G/2016    Alger, le 06 septembre 2016 

   

 

Note à l’attention de Mesdames et Messieurs : 
- Les Directeur Généraux ; 
- Les Directeurs Centraux ; 
- Les chefs d’établissements d’enseignement 

supérieur ; 
- Le Directeur Général de l’ONOU 

 

 

Objet : A/S de l’accès à la plateforme numérique d’inscriptions et de transferts. 

 

Le système d’orientation et d’inscription des nouveaux bacheliers occupe une place 

importante parmi les outils de gouvernance du secteur de l’enseignement supérieur, pour la 

régulation des flux à l’entrée aussi bien qu’en tant que vitrine ouverte pour l’information du 

grand public. 

Après plus de trois décennies d’amélioration continue de ses techniques et pratiques, ce 

système a intégré cette année de nouvelles technologies le renforçant par des fonctionnalités 

visant une meilleure prise en charge de l’accueil du nouveau bachelier ainsi que la gestion de la 

scolarité de l’étudiant, en général. Les premiers résultats enregistrés montrent que la plateforme 

interactive a contribué au confort et la satisfaction des nouveaux bacheliers, leurs parents et du 

personnel mobilisé pour l’opération d’inscription. Après une évaluation globale, nous 

apporterons, au courant de l’année, les correctifs nécessaires afin d’améliorer davantage le 

système, en prévision de la prochaine échéance. 

Pour cette rentrée universitaire 2016-2017 et en attendant sa généralisation progressive 

aux autres aspects de la gestion de la scolarité et de la vie de l’étudiant jusqu’à l’obtention de son 

diplôme, veuillez noter que la plateforme numérique est dédiée exclusivement à la gestion des 

inscriptions définitives et des transferts des étudiants. 

J’insiste particulièrement sur le fait que, s’agissant d’un outil innovant, sa mise en œuvre 

sera progressive et ce, au fur et à mesure de la maîtrise effective de sa technique et de 

l’acquisition des moyens d’accompagnement, par tous les établissements. 
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Aussi, afin de s’assurer que l’usage de l’outil soit à la hauteur de notre projet de 

modernisation de la gouvernance tout en étant profitable à tous, la gestion de la plateforme sera, 

dans une première phase, centralisée et tout accès soumis à une demande préalable adressée aux 

services compétents du ministère. 

J’attache une importance particulière à l’application des orientations contenues dans la 

présente note et compte sur votre collaboration pour la réussite de cette évolution décisive de 

notre système d’orientation.   

 

  
 األمني العام

اإلمضاء: صديقي احمّمد حمّمد صاحل الّدين  
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 يةعباجلمهورية اجلزائرية الّدميقراطية الّش

 العلمي والبحث العالي الّتعليم وزارة

     األمني العام
    

 2016 سبتمرب 07 باجلزائر، يف        2016/عأ./ 1199 رقم

 

ت، للجامعا ّيةهو الّسادة رؤساء الّندوات اجلإىل

 لعالي.ايم علمؤّسسات الّت مديريباالّتصال مع 
   

 .2016/2017خبصوص الّدخول اجلامعي املـوضــوع:

عة من اخلطوات ليم العالي جمموات الّتعؤّسسع ملقد جرت العادة أثناء كّل دخول جامعي أن تّتب

مكانيات، فإّن التأّخر يف ود وُيخّصص من إُل من جهبَذا ُيوالّتدابري الكفيلة بإجناحه، إاّل أّنه، ورغم م

اعي اهلام على مستوى هذا احلدث القط يت تشوبة اّلّسملبيداغوجّية، يظّل الاالنطالق الفعلي لألنشطة ا

 نهائّيًا. ى تفاديهل عللعمبعض املؤّسسات، وهو األمر الواجب التكّفل به وا

صد ضمان صاحلكم قمافة كيد من أجل ذلك، أطلُب منكم جتّندكم شخصّيا، وجتن

 ، مع احلرص على:2016سبتمرب  18 هصااالنطالق الفعلي لكّل الّدروس واحلصص يف أجل أق

 سرت(نس واملايساالّل)أّواًل ـ بالّنسبة للّطورين األّول والّثاني 

رات، لّتوقيت )احملاضا جداول يفجمة ملرباالبيداغوجّية  لألنشطةضمان االنطالق الفعلي  .1

الكّليات، ويف كّل وقسام واملعاهد مجيع األ ستوىم ىاألعمال املوّجهة، األعمال الّتطبيقّية ...( عل

 امليادين والفروع والتخّصصات؛

ّدفعات قيد أعاله، لكّل ال نّومثلما هو مد ضمان االنطالق الفعلي لألنشطة البيداغوجّية، .2

ّسنة الّسنة األوىل إىل ال الّليسانس، ومن سبة لطورالّنة بالّتكوين، من الّسنة األوىل إىل الّسنة الّثالث

 الّثانية يف طور املاسرت.

 ظيفومسابقات الّتو ّدكتوراه اليفين ثانيًا ـ بالّنسبة ملسابقات االلتحاق بالّتكو

 على: ّسهرال قصد تفادي أّي اضطراب يف الّدراسة، أطلب منكم

خلميس إىل اام املمتّدة من ل األّيه خالوراتنظيم مسابقات االلتحاق بالّتكوين يف الّدكت .1

 الّسبت؛
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 ت؛ّسبتنظيم خمتلف مسابقات الّتوظيف خالل أّيام ال .2

يف الّدكتوراه  الفعل للّتكوين االنطالقبسمح ا يتنظيم املسابقات املذكورة يف آجال معقولة مب .3

 ؛2016نوفمرب  15اه يف أجل أقص

ارج وتفادي لرتّبصات إىل اخلة منح اعملّيم لكما يتوّجُب عليكم الّسهر على الّتنظيم امُلحك

 ري العادي للّدروس.ل اجلامعي والّسى الّدخوك علذل األساتذة منها دفعًة واحدًة، نظرًا لتأثري متكني

م تنظيم ، أطلب منك2016سبتمرب  04املؤّرخ يف  1175يف ذات الّشأن، وعطفًا على إرسالنا رقم 

 ، مبا يتخّلله من خطاباتكم2016سبتمرب  18وم الّدخول اجلامعي الّشريف على مستوى مؤّسساتكم ي

اب معالي السّيد جريات إلقاء خطبعتكم مُلمتا ماناملوّجهة إىل األسرة اجلامعّية، مع احلرص على ض

ة املعلوماتّية القطاعّية ان عرب الّشبكّثاّلَذين سيب ي"،الوزير وكذا الّدرس حول "أخالقيات البحث اجلامع

 .رةضر ببسكيف ذات اليوم انطالقًا من جامعة حمّمد خي

وافاة هياكل ري، أطلب منكم مات وتدابجراءن إختامًا، وقصد املتابعة املستمّرة ملا ُذِكر م

 ختصاصه:اار كّل من، حسب عي، بإخطجلاماول إدارتنا املركزّية بكّل ما من شأنه إعاقة الّدخ

 ؛جّيةلجوانب البيداغولّنسبة ل: باينياملديرّية العامة للّتعليم والّتكوين العال 

 اهلياكل؛بتعّلقة ب املوانمديرّية الّتنمية واالستشراف: بالّنسبة للج 

 جلامعّية.ّلقة باخلدمات انب املتعلجوالبة الّديوان الوطين للخدمات اجلامعّية: بالّنس 

 ه.ّمنة أعالملتضاات أولي أهّميًة قصوى للّتطبيق الّصارم للّتوجيه

 

ل اإلعالم ي  ة على سب 
 
سخ
 
   :ن

ّد معالي إلى   -  وزي ر.الالسي 

اب عة ل المي  ي  ة على سب 
 
سخ
 
   :ن

ن؛إ - ي  كوي ن العالي 
علي م والي ّ

ت ّ ّد المدي ر العام لل  لى السي 

امعي ّة.  - دمات الخ  لخ 
ي ل

 
ّد المدي ر العام للدّي وان الوطن  إلى السي 

امعات. إلى - ن الخ  ي  ي ادل ما ب 
ّ 
عاون والب

ت ّ ّد مدي ر ال  السي 

راف؛ - ش 
 
مي ة واالست

ي 
ّ 
ّد مدي ر الب  إلى السي 

امعي ة. - صاالت الخ 
مة اإلعالم واالب ّ

 
ظ
 
ي كة وأب

 
ّد مدي ر ش  إلى السي 

  

 األمني العام

حمّمد صاحل الّدين اإلمضاء: صديقي احمّمد  
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 يةعباجلمهورية اجلزائرية الّدميقراطية الّش

 العلمي والبحث العالي الّتعليم وزارة

     األمني العام
    

 2016 مارس 08 باجلزائر، يف         2016/عأ./ 298 رقم

 

 

 

 جامعاتلل ّيـةجلهوات ارؤساء الّندوالّسادة مذّكرة إىل 

 عاليم العليمديري مؤّسسات الّتباالتصال مع 

 

جيهات املتعّلقة شكل حمتشم الّتوتطّبق ب ق أوطّبلقد الحظنا أّن بعض املؤّسسات اجلامعّية مل ت

الرغم من صدور بلدكتوراه، وهذا ة طلبة افائدلرج حتسني املستوى باخلا باالستفادة من منح ترّبصات

سني رنامج حتبل يف معايري االنتقاء للقبو ، الذي حيّدد2014ديسمرب  29املؤّرخ يف 2010القرار رقم 

 اتذة أو طلبة(.الّدكتوراه )أس سجلني يفللم ويةاملستوى باخلارج، والذي مّت من خالله منح األول

يز اسرتاتيجيتها مي قد أعادت تركبحث العلوال اليب الّتذكري بأّن وزارة الّتعليم العوعليه، جي

منحه إمكانيات خالل مرافقته و وعّية مننذو  ًناحنو تكّفل أمثل بطالب الّدكتوراه لتضمن له تكوي

 نبيةخابر األجرة على مستوى املات متطّوقنّيك تإلقاء مداخالت يف امللتقيات الدولية وكذا امتال

 املتخّصصة واكتشاف مقاربات منهجّية للبحث.

تكم املكّلفة ة التابعة ملؤسست املخولهيئالل وعلى ضوء ما سبق، أطلب منكم إسداء الّتعليمات

ملنظمة لتحسني لفعلي للّنصوص التطبيق الى اع هرسبتسيري ملف تربصات حتسني املستوى باخلارج، لل

 املستوى باخلارج.

ة تربصات الّنظر يف برجم ل إعادةن خالة مإّنه من الضروري االخنراط يف هذه الديناميكّي

 .وراهكتحتسني املستوى بغية التكّفل بانشغاالت طلبة الّد

 إّني أولي أهمّية خاصة للّتطبيق الصارم حملتوى هذه املذكرة. 

 

  

 األمني العام

اإلمضاء: صديقي احمّمد حمّمد صاحل الّدين  
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 بيةعجلزائرية الّدميقراطية الّشاجلمهورية ا

République Algérienne Démocratique et Populaire 
   

Ministère de l’Enseignement Supérieur                                   
et de la Recherche Scientifique   

Le Secrétaire Général   

N° : 298/S.G/2016    Alger, le 08 mars 2016 

 
A Messieurs les Présidents des Conférences Régionales 
des universités, en communication aux chefs 
d’établissements d’enseignement supérieur 

 

Il m’a été donné de constater que certains établissements n’appliquent pas ou appliquent 

timidement, les directives relatives à l’octroi des stages de perfectionnement à l’étranger au 

profit des doctorants et ce en dépit de l’arrêté n°2010 du 29 décembre 2014, fixant les critères de 

sélection d’admissibilité au programme de perfectionnement à l’étranger, en vertu du quoi, il a 

été décidé de donner la priorité aux doctorants (enseignants ou étudiants). 

Je vous rappelle que le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique recentre sa stratégie vers une meilleure prise en charge du doctorant en lui assurant 

une formation de qualité, en l’accompagnant et en lui offrant des possibilités de communiquer 

dans des colloques internationaux et de s’approprier les technique développées au sein des 

laboratoires étrangers spécialisés et de découvrir d’autres approches méthodologiques de 

recherche. 

Au vu de ce qui précède, je vous demande d’instruire les organes compétents en charge de 

la gestion de ces stages au niveau de votre établissement, de veiller à l’application effective de la 

règlementation régissant le perfectionnent à l’étranger. 

Il est impératif de s’inscrire dans cette dynamique en réexaminant la programmation des 

stages de perfectionnement en vue de prendre en charge les préoccupations des doctorants. 

J’accorde une importance particulière à l’exécution de cette directive. 

  
 األمني العام

اإلمضاء: صديقي احمّمد حمّمد صاحل الّدين  



26 / 114 

 

 يةعباجلمهورية اجلزائرية الّدميقراطية الّش

 العلمي والبحث العالي الّتعليم وزارة

     األمني العام
    

 2016 جانفي 06 باجلزائر، يف         2016/عأ./018 رقم

 

 

 اليليم العلّتعاات مديري مؤّسسالّسادة السّيدات و إىل

 والبحث العلمّي 

  [ 

 رفق العام.ويضات املوتف وميةخبصوص تطبيق أحكام قانون الصفقات العماملوضـوع: 

العمومية  فقاتلّصاتنظيم واملتضّمن  2015سبتمرب  16املؤّرخ يف  247-15املرسوم الرئاسي رقم -ع: ـاملرجـ

 وتفويضات املرفق العام؛

 .2015نوفمرب  04املؤّرخ يف  1507إرسالي رقم -

  

بل قب منكم موافاتي  أن أطلشرفينيه، ا مبحتوى إرسالي املذكور يف املرجع أعالتذكري

 كآخر أجل مبا يلي: 31/01/2016

مع تبيان كل من  2015ملالية السنة ا نوانا بعقائمة للصفقات العمومية اليت أبرمتموه: أواًل

 .ليهاحلائزة عات اؤسسو جتمعات املمبالغ وأمساء املؤسسات املستفيدة أ

حتى وإن مت 2016الية أثناء السنة امل الق فيهاالنطان الربنامج التقديري للمشاريع اليت يتعّي ا:ثاني

كم )التسيري، صة لالسنوية املخّص يزانياتذ املنفيتعديلها خالل نفس السنة املالية وهذا يف إطار ت

 لوجي(.تكنوال التجهيز، الصندوق الوطين للبحث العلمي والتطوير

 إني ألولي االهتمام الكبري الحرتام اآلجال احملّددة إلجناز العمل املطلوب.

 

 

 

  

 األمني العام

اإلمضاء: صديقي احمّمد حمّمد صاحل الّدين  
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 يةعباجلمهورية اجلزائرية الّدميقراطية الّش

 العلمي والبحث العالي الّتعليم وزارة

     األمني العام
    

 2016 جانفي 11 باجلزائر، يف         2016/عأ./ 32 رقم

 

الي ملؤسسات التعليم الع صرفبال إلـى السّيدات والّسادة اآلمرين

 والبحث العلمي
   

 الصفقات العمومية. شروط تنفيذخبصوص ــوع: املـوض

ــاملرج ــ إىل اآلمرين بصرف  املّوجهة 2016جانفي  4املؤّرخة يف  2016و.أ//11تعليمة السيد الوزير األول رقم : ـعــ

 ميزانية الدولة.

  

امية إىل وضع حّد رجع أعاله، الره يف اململنّواول إطار تطبيق حمتوى تعليمة السيد الوزير األ يف

 أتي:يت تتلخص فيما يالية والامل ابةللمخالفات والنقائص املسّجلة من قبل هيئات الرق

 يات،ستوامل التأخر يف رصد االعتمادات املالية على مجيع 

 دة منها،ستفاالاة وحرية عدم التقّيد مببادئ الصفقات العمومي 

 ل اقتناء املتعاقد من أج ر الشريكختياوا غياب الشفافية واملنافسة يف سري االستشارات

 ة، وميالسلع واخلدمات يف جمال إبرام الصفقات العم

 ريةالتنفيذ املتأّخر ملخطط تسيري املوارد البش، 

 ب صيص اخلاص )حساخساب التحبلقة تعاالختالالت يف مراقبة االلتزام بالنفقات امل

 .وجي(نولالصندوق الوطين للبحث العلمي والتطوير التك

قائص ك تغطية هذه النمة لتدارلالز اوعليه، يشرفين أن أطلب منكم اختاذ كل التدابري

ص وترشيد عناية على تقلي لعمل بكلا وابًلواملخالفات والسهر شخصًيا على عدم تكرارها مستق

 بأكرب قدر ممكن كل من: 

 إخل،والتغذية .. اد،مصاريف حفالت االستقبال والتظاهرات، واألعي. 

 انفكت تتزايد، اليت ما رباءلكهاألعباء املتعلقة باهلاتف، املاء، الغاز وا 

 ية،ية الفعلملهنف امصاريف املهام اليت يتعّين أن تغطي املصاري 



29 / 114 

 

 كها غري مّدة اهتالغم أن ملكاتب راثاث وأ املصاريف املرتبطة بالتجديد املتكرر للعتاد

 مكتمل. 

االلتزام الصارم وتعليمة ذه التولونها ألحكام ه للعناية اخلاصة اليت أكون جّد ممنونوأخرًيا، 

ة واملادية واملالية املوارد البشري استعمال رشيدتلى عبتنفيذ حمتواها، وذلك ملا هلا من آثار إجيابية 

آلجال يف ن خالل احرتام امستمرة موصلة تواماملخّصصة لكم من جهة، وتعزيز التحكم فيها بصفة 

 هة أخرى. من ج ميةلعموامة تنفيذها وضمان نوعية أفضل يف تقديم وتأدية اخلد

  

 األمني العام

اإلمضاء: صديقي احمّمد حمّمد صاحل الّدين  
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 يةعباجلمهورية اجلزائرية الّدميقراطية الّش

 العلمي والبحث العالي الّتعليم وزارة

    األمني العام
    

 2016 جانفي 11 باجلزائر، يف         2016/عأ./ 33 رقم

 

لتعليم العالي ؤسسات اف مللصرباإلـى السّيدات والّسادة اآلمرين 

 والبحث العلمي
  

 .خبصوص ترتيبات مراقبة أعمال التسيرياملـوضــوع: 

ـــع: ــ  .2016جانفي  04املؤّرخة يف  2016و.أ//09السيد الوزير األول رقم  تعليمة املرجــ

 

تعلقة باألحكام اجلديدة يف رجع أعاله، امليف امل هاه بنّويف إطار تطبيق تعليمة السّيد الوزير األول امل

طار مسار عصرنة العدالة ات اجلزائية يف إاإلجراء انونن قجمال تعزيز محاية اإلطارات املسّيرين املدرجة ضم

لى مستوى التحقيقات اعدين متخّصصني عيابة مبسالن انةواملتعلقة بتأطري احلبس االحتياطي وإمكانية استع

سمح بتفادي الّلجوء لذي من شأنه أن ياالشهود  ايةمحان ي كل متابعة غري مؤسسة من جهة، وضماألولية لتفاد

سّيرين ويف تشويه  حق اإلطارات املر تعسف يفمصد انتكإىل الرسائل والوشايات اجملهولة اليت كثرًيا ما 

 مسعتهم من جهة أخرى، فإنين أطلب منكم ما يأتي:

 العتماد على حتت سلطتكم با نيالعاملن ّيريملسق اإلطارات ااالمتناع عن اختاذ أي قرار يف ح

 الوشايات اجملهولة،

  ت صلة باألمن رتبطة بقضايا ذاتلك امل ثناءاستبعدم إيالء أي اهتمام للرسائل جمهولة املصدر

 ون.اليت أخطر بها القضاء وفًقا للقان الوطين أو

ونظًرا ملا هلذه التدابري من آثار إجيابية على أداء ومحاية اإلطارات املسّيرين من جهة، وضمان 

 احلفاظ على املال العام من جهة أخرى، فإنين أطلب منكم التقّيد الصارم مبضمون هذه التعليمة.

 األمني العام 

حمّمد صاحل الّدين اإلمضاء: صديقي احمّمد  
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 اجلمهورية اجلزائرية الّدميقراطية الّشعبية

 العلمي والبحث العالي الّتعليم وزارة

        األمني العام

 2016 أفريل 11 باجلزائر، يف         2016/عأ./ 532 رقم

 

 

 

 إىل:مذّكـرة 

 ؛جلامعّيةلخدمات الين لوطالّسيد املدير العام للديوان ا -

 امعّية.اجل ـاتمدراء اخلدم الّسادةالّسيدات و -

 

 .2017ّسنة املالية امعيني بعنوان اللبة اجلالّط ئدةخبصوص إبرام صفقات اإلطعام والّنقل لفا املوضوع:

تنظيم واملتضّمن  2015سبتمرب  16املؤّرخ يف  247-15من املرسوم الرئاسي رقم  34املادة  املرجـع:

 .الّصفقات العموميـة وتفويضـات املرفق العـام

 

لى الّتطبيق عمن جهة والسهر  جلامعينيبة الّطلوالنقل لفائدة ايف إطار ترشيد نفقيت اإلطعام 

 ّيد مبا يأتي:أطلب منكم التق شرفين أنيرى، أخ الّصارم ألحكام قانون الّصفقات العمومية من جهة

والنقل لسنة   جمالي اإلطعاملطلبات يفات اصفقلضرورة االنتهاء من إعداد دفاتر الشروط  :أوال

رة الّتعليم ت على مستوى وزاة للصفقاطاعيلقان الصفقات املختصة )اللجنة اوإرساهلا إىل جل 2017

رية وهذا قبل للدراسة والتأش جلامعية(ات ادمالعالي والبحث العلمي أو جلان صفقات مديريات اخل

 كآخر أجل. 2016أفريل30

 2017ام والنقل لسنة ات لإلطعلطلبت اضرورة برجمة دراسة دفاتر الشروط لصفقا ثانيا:

 كآخر أجل. 2016 ماي 31بل ا قلكافة مديريات اخلدمات اجلامعية والتأشرية عليه

لكافة  2017النقل لسنة إلطعام ولبات لطلضرورة اإلعالن عن طلب العروض لصفقات ا ثالثا:

 كآخر أجل. 2016مديريات اخلدمات اجلامعية يف شهري ماي وجوان 
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الّنقل للطلبة صفقات اإلطعام ولالشروط  فاترع دإعطاء األولوية يف برجمة دراسة مشاري رابًعا:

رية بغية تفادي املصاريف اإلجباوملنقولة ري اوغ اجلامعيني وكذا صفقات الصيانة لألمالك املنقولة

 ية.نائالّلجوء إىل احللو االستعجالية املّلحة واالستث

أفريل  30قبل  2017والنقل لسنة  عامييت اإلطيزانمل ضرورة تبليغ التقييم اإلداري واملالي ا:خامًس

ا لصفقات ال احلدود الدنيبيل املثلى سع لكافة مديريات اخلدمات اجلامعية )على أن تؤخذ 2016

 (.لديونخارج النفقات االستثنائية وأعين ا 2016اإلطعام والنقل امليزانيات املخّصصة لسنة 

عتبار عند ن تأخذ بعني االب أل، جيالنقوام أّما خبصوص احلدود القصوى ملبالغ صفقات اإلطع

ىل معد الّتضخم إامعية باإلضافة دمات اجلاخل من احتسابها التدفقات الطالبية الصافية للمستفيدين

 ة. انياملرخص به سنوًيا يف إطار قانون املالية وامليز

ر الشروط على دفات يداع والتأشريةتاريخ اإلبًيا تابكضرورة تبليغ األمانة العامة للوزارة  سادًسا:

ا دّعًمم، لكافة مديريات اخلدمات اجلامعية 2017لصفقات اإلطعام والنقل بعنوان السنة املالية 

 بالوثائق الثبوتية.

امعية حول طين للخدمات اجليوان الوللد امةضرورة تقديم عرض من قبل املديرية الع سابًعا:

على مستوى اجمللس التنسيق والتشاور  2016ة اليامل وضعية تنفيذ صفقات اإلطعام والنقل بعنوان السنة

 ديريات اخلدماتخّصصة ملقل امليات اإلطعام والّنتفادًيا لتجميد ميزان 2016ماي  31للوزارة وهذا قبل 

ملعنية من املؤسسات ين واحقات كافة املوردمن جهة وضمان تسديد مست 2016اجلامعّية بعنوان سنة 

 جهة أخرى.

 رة.ه املذّكى هذتوللتجسيد الفعلي حملإّني ألولي االهتمام الكبري 

 األمني العام  

اإلمضاء: صديقي احمّمد حمّمد صاحل الّدين  
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 يةعباجلمهورية اجلزائرية الّدميقراطية الّش

 العلمي والبحث العالي الّتعليم وزارة

     األمني العام
    

 2016 جوان 28 باجلزائر، يف         2016/عأ./ 948 رقم

 

 

 لجامعاتة لهويالّسادة رؤساء الّندوات اجل إىل

 علميالبحث الي وعاللتبليغ مديري مؤسسات التعليم ال

 

 ي.مية والّرلعمواغال خبصوص آجال إجناز مشاريع البناء واألش املوضوع:

 .2016جوان  09بتاريخ  261رقم األّول  تعليمة السيد الوزير ـع:ــاملرج

 

ت الدفع، وتوفري اعتمادا عوبة حشدصيف  لىجتالبالد، والذي  الظرف املالي الذي متر به إّن

يت جتد صعوبات ومية خصوصا، والغال العماألشء وانعكس سلبا على املؤسسات الناشطة يف جمال البنا

  حتصيل مستحقاتها.يفأخري ، بسبب الّتاحملددة قديةتعايف تنفيذ املشاريع املوكلة إليها، يف اآلجال ال

ير ليمة السيد الوزعمال بتعواع، لقطايف أثر هذا الوضع على مشاريع وعليه، وقصد ختف

يبات ع، باختاذ الرتتاب مشاريأصح فتكماملرجع، فإنين أرخص لكم، بصاألول، املذكورة يف 

لحق اتفاق، عن طريق مشاريع، هذه امل نفيذتال الضرورية مع شركائكم املتعاقدين، بغرض متديد أج

يم الصفقات ، املتضّمن تنظ2015سبتمرب  16 يفاملؤرخ  247-15اسي رقم طبقا ألحكام املرسوم الرئ

خصوصا،  بانتؤخذ يف احلس ، على أنرفنيلطاحل االعمومية وتفويضات املرفق العام، وذلك يف ص

 حشدها. وعات اليت يتعنيجم املدفحكذا وها أهمية املشروع وطبيعة األشغال اليت ينبغي تنفيذ

و حتبني أسمح بأي مراجعة كن أن يميال  جالوأشدد يف هذا السياق، على أن إجراء متديد اآل

، كما ينبغي أن ملالية للمشاريعالتكاليف اادة زي لألسعار الوحدوية وال أي تعويضات أخرى تؤدي إىل

 شهًرا(. 12إىل  6تكون آجال التمديد معقولة )من 

 التعليمة.وإّنين أولي أهمية خاصة لتنفيذ هذه 

 األمني العام  

د حمّمد صاحل الّديناإلمضاء: صديقي احمّم  
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 بيةعجلزائرية الّدميقراطية الّشاجلمهورية ا

République Algérienne Démocratique et Populaire 
   

Ministère de l’Enseignement Supérieur                                   
et de la Recherche Scientifique   

Le Secrétaire Général   

N° : 948/S.G/2016    Alger, le 28 juin 2016 

   

 

Messieurs les Présidents de Conférences Régionales des 
Universités, En communication aux Chefs 
d’établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche scientifique 

 

Objet : A/S des délais de réalisation dans le secteur du bâtiment, des travaux publics et de 

l’hydraulique. 

La conjoncture financière que connait le pays s’est traduite par des contraintes dans la 

mobilisation et la mise en place des crédits de paiement. Cette situation a un impact sur les 

entreprises nationales activant dans le secteur du bâtiment et des travaux publics qui, en déficit 

de trésorerie, peinent à exécuter les marchés. 

Afin d’atténuer l’impact de cette situation sur les projets de notre secteur et sur la société 

en général, vous êtes autorisés, en votre qualité de maître d’ouvrage, à entreprendre les mesures 

nécessaires avec vos partenaires cocontractants pour proroger, par voie d’avenant, 

conformément aux dispositions du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant 

règlementation des marchés publics et des délégations de service public, les délais d’exécution 

des projets en question. Il est important que cette mesure soit prise dans l’intérêt des deux 

parties, en tenant compte notamment de l’importance du projet, de la nature des travaux à 

exécuter et du volume des paiements à mobiliser. 

Il reste bien entendu que la prolongation des délais initiés entre les deux parties 

contractantes ne doit permettre aucun surcoût financier induisant des révisions ou actualisations 

des prix supplémentaires ainsi que toutes autres indemnités et que la prolongation des délais 

doit être raisonnable (6 à 12 mois). 

J’attache une importance particulière pour la mise en œuvre de la présente note.  

 األمني العام  

اإلمضاء: صديقي احمّمد حمّمد صاحل الّدين  
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 يةعباجلمهورية اجلزائرية الّدميقراطية الّش

 العلمي والبحث العالي الّتعليم وزارة

     األمني العام
    

 2016 أفريل 17 باجلزائر، يف         2016/عأ./ 575 رقم

 

 

 

 ى:ـإلمذّكـرة 

 لوصايـةحتـت ا سـاتؤّسرؤسـاء امل ادةـالّسالسّيـدات و-

 

 .2017سنـة لنية يزاخبصوص حتضري مشروعي قانون املالية واملاملوضـوع: 

 ملالية.للسّيد وزير ا 2015أفريل  09 الّصادرة يف642املذّكرة التوجيهية رقم  املرفقـات:

 

وافيكم أ، يشرفين أن 2017 املالية لسنةلية يف إطار إعداد مشروعي قانون املالية وامليزان

للسّيد  2017ية للسنة املالية ملالية وامليزانقانون ا روعيمش بنسخة من املذّكرة التوجيهّية املتعّلقة بتحضري

ملؤسساتكم، وفق حمتوى املذّكرة  2017الية امل سنةوزير املالية، بغية إعداد تقديرات امليزانية لل

 لقطاعية اآلتية:بار التوجيهات اني االعتذ بعخورة األالتوجيهّية ومناذج اجلداول املرفقة، مع ضر

  ـ خبصوص نفقات املستخدمني:أّوال

 ،2016لسنة املالية ة خالل انجزامل إدراج األثر املالي الناجم عن عمليات التوظيف -

الية جديدة مرتاح فتح مناصب جتّنب اقوغرة لشااألولية إلعادة توزيع املناصب املالية ا منح -

زية ف اهلياكل املركتوى خمتلى مسعل باستثناء تلك اليت قّدرتها السلطات العمومية

 والّلامركزية،

 ة،نونية والتنظيميروط القاالش يهماإلحالة على التقاعد للموظفني الذين تتوفر ف -

 ،املوظفني اريفمص  عمليات الّتوظيف بغية الّتحكم يفالّتحكم يف -

 .كافة املستخدمنيللداخلية اقية لرتضرورة التكفل باالنعكاس املالي الّناجم عن ا -

 ثانًيا: خبصوص نفقات الّتسيري:

 تدعيم ميزانية كل من: -

 ،األعمال التطبيقية 
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 العدد )امج حيّدد فيه: قديم برنتساس ألى عالّطلبة يف الوسط املهين  تداريب وترّبصات

 ،مجالية(ة اإلكلفاملعين، مدة التداريب، الكلفة اليومية، ال

 ث.ّثالال الّدراسات العليا ملا بعد الّتدرج والّطور 

جلامعيني افائدة األساتذة اخلارج لبدى امل ترشيد ميزانية التكوين وحتسني املستوى قصرية -

ئات املختّصة ليه من قبل اهليعج مصادق رنامبيم املوظفني اإلداريني والتقنيني على أساس تقدو

 للمؤّسسة.

ن قبل مامج مصادق عليه قديم برنتساس ألى ترشيد ميزانية التظاهرات العلمية والتقنية ع -

 حتضان تنظيمها.اللقطاعية ية احتاجمللس العلمي، مع إعطاء األولوية للبنى الّت

 ملنقولة.اغري ولة نفقات الصيانة اجلارية لألمالك املنقو ترشيد -

 اصة بـ:رورة العناية اخلنص على ضتليت ل االتطبيق األمثل لتعليمات السّيد الوزير األو -

 اد،تكاليف حفالت االستقبال والتظاهرات واألعي 

 يد، ما انفكت تتزارباء اليتالكه، واألعباء املتعلقة باهلاتف، واملاء، والغاز 

 يف وقت ال يزال املكاتب أثاثد والتكاليف املرتبطة بالتجديد املتكرر للعتا 

 استهالكها غري مكتمل،

 ية،ية الفعلملهنف اتكاليف املهام اليت يتعني أن تغطي املصاري 

 نرتانت(،الاالنرتنت وا هار،إلشنفقات األعباء امللحقة )اإلجيار، النشر وا 

عول، مع ية السارية املفالتنظيم صوصلّناار تطبيق تنظيم حظرية السيارات وتطهريها يف إط -

 ات.سيارال ضرورة حتيني مقررات التخصيصات النظرية حلظائر

وان السنة املالية ية املطلوبة بعنات املالتمادالعاتربير أن أؤكد لكم على ضرورة  وال يفوتين إاّل

املعّدل  1984جويلية  07املؤّرخ يف 17-84ن رقم من القانو 25، وهذا يف إطار تطبيق أحكام املادة 2017

ة نفقات الّتسيري بصفة سنوية الّلازمة لتغطي عتماداتر االرّبتواملتّمم واليت تنّص صراحة على أّنه "ينبغي أن 

املالية التالية". مع   جتديدها للسنةأي حق يف اليةمنة وكلية، وال ختّول االعتمادات املفتوحة بعنوان س

ت ومكافحة ل ترشيد النفقاصة من خالخّصامل االستعمال األمثل للموارد ضرورة العمل على ضمان

 ومية.دمة العماخل عيةخمتلف أشكال التبذير والّسهر على احلفاظ على نو

تكم لدى مديرية امليزانية ملؤّسسا 2017إّني ألولي االهتمام الكبري إليداع تقديرات امليزانية لسنة 

كآخر أجل مع ضرورة عرضها على  2016أفريل  24والوسائل ومراقبة التسيري يف نسختني وهذا قبل 

، مع العلم أن تقديرات امليزانية املستلمة بعد 2016جوان  30جمالس اإلدارة أو جمالس التوجيه للّتداول قبل 

 األمني العام االعتبار.هذا الّتاريخ احملّدد سوف لن تؤخذ بعني 

اإلمضاء: صديقي احمّمد حمّمد صاحل الّدين  
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 يةعباجلمهورية اجلزائرية الّدميقراطية الّش

 العلمي والبحث العالي الّتعليم وزارة

     األمني العام
    

 2016 أفربل 20 باجلزائر، يف         2016/عأ./ 588 رقم

 

 

 لوصايةت حتت اّسساملؤإلـى السّيدات والّسادة رؤساء ا

 

 عامة للمالية.فتشية الامل اريرمتابعة وتنفيذ التوصيات الواردة يف تقاملوضـوع: 

خة163تعليمة السيد الوزير األول رقم  املرجــع:  .2016أفريل  11يف  المؤر 

  

يف املرجع أعاله  مُلنّوه بهاالوزير األول ا يمة السيدتعل عناوائر الوزارية األخرى، تلقى قطاعلى غرار الّد

سيري بعض مؤسساتنا ات اخلطرية يف توالتجاوز قائصالناليت ُتشري إىل جمموعة من االختالالت املتكررة و

قارير املراقبة والتحقيق تتضمنتها خمتلف  ية، واليتامعاجل البيداغوجية والبحثية وهياكل أخرى تابعة للخدمات

 اليت قامت بها املفتشية العامة للمالية.

لعامة للوصاية حول بها املفتشية ا يدة قامتر عدارينفس املعاينة اليت مت ملسها لدى قراءة تق وهي

 ا.امج عملهبرن طارملفات تتعلق بالتحقيقات وبالتقييم، سجلتها يف إ

راقبة الداخلية ء عناية خاصة للمية وإيالأهم طاءجيب الرتكيز على ضرورة التزام امُلّسريين بإع

 املالية.واملادية ية وبشروأكثر صرامة لتسيري املوارد ال ووضع آليات شفافة

، ةصراح أطلب منكم وع، فإنيننكل  من يف هذا اإلطار، وأمام استمرار هذه االحنرافات

ارية املفعول، سعية والتنظيمية ص التشريلنصولرم وذلك بالتطبيق الصا االمتثال للتنظيم املعمول به

عيل كل مية من جهة، وتفوالتنظي اريةإلداواستخدام صالحياتكم قصد تقليص وختفيف اإلجراءات 

 خرى.هة أن جعملية من شأنها حتسني أداء احلكامة ملؤسساتكم، م

 إني ألولي اهتماًما خاًصا للتطبيق الصارم والفعلي هلذه التعليمة.

 األمني العام  

الّديناإلمضاء: صديقي احمّمد حمّمد صاحل   
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عبيةجلزائرية الّدميقراطية الّشاجلمهورية ا  

République Algérienne Démocratique et Populaire 
   

Ministère de l’Enseignement Supérieur                                   
et de la Recherche Scientifique   

Le Secrétaire Général   

N° : 588/S.G/2016    Alger, le 20 avril 2016 

   

A Mesdames et Messieurs : 
- Les directeurs généraux ; 
- Les chefs d’établissements. 

  

Objet : Suivi et mise en œuvre des recommandations contenues dans les rapports de 

l’Inspection Générale des Finances. 

Réf.    : Note n°163/IM du 11 avril 2016 de Monsieur le Premier Ministre. 

 

A l’instar des autres départements ministériels, notre secteur a été destinataire d’une 

instruction sus référencée émanant de Monsieur le Premier Ministre mettant en évidence une 

série d’anomalies  récurrentes, de lacunes et de dépassements graves dans la gestion de certains 

de nos établissements pédagogiques et de recherche et des autres structures relevant des œuvres 

universitaires, rapportés dans différents rapports de contrôle et de vérifications de l’Inspection 

Générale des Finances . 

Aussi , le même constat est perceptible à la lecture de plusieurs rapports établis par notre 

Inspection Générale sur des dossiers portant sur des enquêtes et des missions d’évaluation, 

inscrites et réalisées dans le cadre de son programme d’action.  

L’accent est mis sur la nécessité pour les gestionnaires de donner toute l’importance et de 

porter une attention particulière au contrôle interne et à mise en place d’une gestion 

transparente et plus rigoureuse des moyens humains, matériels et financiers. 

A ce titre, et devant la persistance de ces dérives de tout genre, je vous demande 

expressément de vous conformer à la réglementation dans le cadre de l’application strict des 

textes législatifs et réglementaires en vigueur, en usant de vos prérogatives afin de réduire les 

pesanteurs des procédures administratives et réglementaires d’une part, et dynamiser toute 

action susceptible d’améliorer la gouvernance de vos établissements d’autre part. 

J’attache une importance particulière à la stricte application des termes de cette 

instruction .  
 األمني العام

اإلمضاء: صديقي احمّمد حمّمد صاحل الّدين  
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 يةعباجلمهورية اجلزائرية الّدميقراطية الّش

 
 العلمي والبحث العالي الّتعليم وزارة

     األمني العام
    

 2016 جانفي 11 باجلزائر، يف         2016/عأ./ 36 رقم

 

 لعالياليم لتعامؤسسات  مديري ادةـالّسالّسيـدات و

 والبحث العلمي 

 

 ائي.وكيميفيزيخبصوص األرضيات التقنية للتحليل الاملـوضــوع: 

لمي لعامة للبحث العاملديرية االل ن خبرجمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي م

صاحل تبارها م، باعلتحليل الفيزيوكيميائيلأرضية تقنية  19( إجناز DGRSDTوالتطوير التكنولوجي )

 11-98قم قتضى القانون ر وهذا مبلوطينا لرتابمشرتكة، على مستوى عدة مؤسسات جامعية عرب ا

مج هي والربناواملتضمن القانون التوجي 1998أوت سنة  22املوافق  1419ربيع الثاني عام  29املؤرخ يف 

 املعدل واملتمم. 2002-1998اخلماسي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي 

 2012يوليو  21املؤّرخ يف  293-12قم ذي رنفيولتجسيد هذه العملية اهلامة وفق املرسوم الت

فاديا الزدواجية ، وتمها وتسيريهاجي وتنظينولولتكاحملدد ملهام املصاحل املشرتكة للبحث العلمي وا

البحث العلمي  د مت تكليف مركزامها، فقستخدايد اقتناء املعدات التقنية والعلمية الثقيلة، وترش

فضى إىل أا ممت املعنية، ( للتنسيق ما بني املؤسساCRAPCوالتقين يف التحاليل الفيزيوكيميائية )

 ( جماالت:04أرضيات يف أربعة )استحداث 

 املواد العضوية وغري العضوية واملختلطة، -

 البيئة )اهلواء، املاء، الرتبة(، -

 الصحة، الصيدلة، ومستحضرات التجميل، -

 ية.غذائال املنتجات الطبيعة، ومنتجات األلبان واملواد -
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ع كل مميائية للتشاور لفيزيوكييل احالكما يضطلع مركز البحث العلمي والتقين يف الت

قة بها، استنادا التقنية املتعل ملتطلباتة والميمؤسسة ذات الصلة، بغية إعداد قائمة املعدات الع

 .ولوجيطوير التكنبحث العلمي والتلعامة للارية دياملللمواصفات املذكورة يف املشروع الذي بادرت به 

ت املعنية، من قبل املؤسسا التقنية ضياتألروبعد االنتهاء من عمليات إجناز وجتهيز هذه ا

ائية لضمان كل يل الفيزيو كيمي التحالين يفلتقتسند مسؤولية تسيريها إىل مركز البحث العلمي وا

 عمليات التوظيف وصيانة التجهيزات.

اجيات حلمدى االستجابة  ساسا علىتم أي حثإن اختيار وانتقاء األسالك التقنية لدعم الب

عنية بهدف يف املؤسسة امل ملتواجدةاءات كفاجمال ختصص كل أرضية، مع األخذ بعني االعتبار ال

 ليمها؟اجدة بإقملتوة ااستقطابها وإدماجها وتشجيعها للعمل بذات املؤسس

ؤسسات على امله يتوجب فإّن ،امةاهل اكلوإذ حنن بصدد التحضري الستالم أوىل هذه اهلي

ع ضمان مماعي لكل منطقة ي واالجتتصادالقااملعنية احلرص على االستجابة الحتياجات القطاع 

 التكوين يف اجملاالت املذكورة.

 

 

  

 األمني العام

اإلمضاء: صديقي احمّمد حمّمد صاحل الّدين  
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 بيةعجلزائرية الّدميقراطية الّشاجلمهورية ا

République Algérienne Démocratique et Populaire 
   

Ministère de l’Enseignement Supérieur                                   
et de la Recherche Scientifique  

Le Secrétaire Général  

N° : 63/S.G/2016    Alger, le 28 janvier 2016 

 

Messieurs les Présidents de Conférences Régionales des 
Universités, en communication avec les Chefs 
d’établissements d’enseignement supérieur 

 

Objet : Mise à niveau des sites web des établissements et utilisation du mail institutionnel. 

Le web est devenu un média stratégique que le plan de l’image donnée par une 

institution universitaire. Etant accessible du monde entier, il est un canal privilégié à travers 

lequel l’observateur extérieur juge de la qualité de cette institution. 

De la crédibilité du site, donc de la qualité des contenus qu’il renferme, et de leur 

actualité, dépendra la perception de l’institution, des enseignements qui y prodigués, et in fine de 

la valeur des diplômes qui y sont délivrés. 

Or, l’observation de certains sites web des établissements fait ressortir une quasi 

obsolescence des informations qu’y sont présentées. Certains sites web n’ont pas été actualisés 

depuis de nombreux mois, ou ils le sont à des fréquences très espacées. 

En conséquence, je vous demande de veiller à un suivi rigoureux de vos sites web par la 

suppression des contenus obsolètes et leur alimentation en informations up to date. Vous 

trouverez en annexe de ce courrier, une liste non exhaustive de contenus qui devraient figurer 

sur le site web d’un établissement universitaire. 

En outre, il est avéré que certains chefs d’établissement continuent d’utiliser des boites 

mails hébergées sur des serveurs étrangers, avec toutes les conséquences que cela implique au 

niveau de la sécurité des données institutionnelles. 

Il m’a été également permis de constater, à travers les rapports générés par le 

monitoring du serveur mail du MESRS, que plusieurs comptes institutionnels (mesrs.dz), mis à 

la disposition des chefs d’établissement par le Ministère, n’ont jamais été consultés, ou ne l’ont 

pas été depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. 

En plus de la restriction du transit des données (éventuellement sensibles) à l’intérieur 

de l’ARN, l’utilisation régulière de ces comptes par tous les responsables du Secteur, permet une 

simplification de la diffusion et de l’échange des courriers et autres documents officiels, en 

raccourcissant leur délai d’acheminement de façon notable. 
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En conséquence, je vous réitère la nécessité de l’exclusive utilisation du compte mail 

institutionnel, ou à défaut celui de l’établissement, s’il existe (univ-etab.dz), pour toute 

correspondance officielle, qu’elle soit à l’adresse des entités nationales ou étrangères. 

Meilleures salutations 

 

 األمني العام

اإلمضاء: صديقي احمّمد حمّمد صاحل الّدين  
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 بيةعجلزائرية الّدميقراطية الّشاجلمهورية ا

République Algérienne Démocratique et Populaire 
   

Ministère de l’Enseignement Supérieur                                   
et de la Recherche Scientifique   

Le Secrétaire Général   

N° : 1012/S.G/2016    Alger, le 17 juillet 2016 

   

 
Monsieur le directeur général de la recherche 
scientifique et du développement technologique 
Monsieur le directeur général de l’office national des 
œuvres universitaires. 
Monsieur le directeur général de l’office des 
publications universitaires 

 

Objet : Mise en œuvre d’un Référentiel National Normalisé de Sécurité Informatique. 

P.J   : Instruction n°2 de Monsieur le Premier Ministre. 

  

J’ai l’honneur de vous faire parvenir, ci-attaché, l’instruction n°2 de Monsieur le Premier 

Ministre, relative à la mise en œuvre d’un « Référentiel National Normalisé de Sécurité 

Informatique » (RNNSI), à l’effet de parer aux attaques ciblant les systèmes d’information des 

administrations et entreprises publiques économiques du pays. 

Le RNNSI, que vous trouverez dans votre boite mail institutionnelle, ‘codifie, avec minutie, 

le comportement des Commis de l’Etat devant les machines connectées à l’Internet, qu’ils 

manipulent au quotidien dans l’exécution des missions professionnelles qui leur sont assignées’. 

Conformément à l’instruction de Monsieur le Premier Ministre, il vous est demandé de 

veiller, scrupuleusement, à sa vulgarisation ‘auprès de tous les travailleurs dotés de moyens 

technologiques connectés, quelque soient leurs fonctions, tout en les exhortant à s’y conformer 

avec rigueur et célérité’.  

J’attache la plus haute importance à la stricte et diligente application de cette circulaire. 

  

 األمني العام

اإلمضاء: صديقي احمّمد حمّمد صاحل الّدين  
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 بيةعجلزائرية الّدميقراطية الّشاجلمهورية ا

République Algérienne Démocratique et Populaire 
   

Ministère de l’Enseignement Supérieur                                   
et de la Recherche Scientifique   

Le Secrétaire Général   

N° : 1013/S.G/2016    Alger, le 17 juillet 2016 

   

 

Messieurs les présidents des conférences régionales des 
universités, en relation avec Mesdames et Messieurs les 
chefs d’établissements universitaires 

 

 

Objet : Mise en œuvre d’un Référentiel National Normalisé de Sécurité Informatique. 

P.J    : Instruction n°2 de Monsieur le Premier Ministre. 

  

J’ai l’honneur de vous faire parvenir, ci-attaché, l’instruction n°2 de Monsieur le Premier 

Ministre, relative à la mise en œuvre d’un « Référentiel National Normalisé de Sécurité 

Informatique » (RNNSI), à l’effet de parer aux attaques ciblant les systèmes d’information des 

administrations et entreprises publiques économiques du pays. 

Le RNNSI, que vous trouverez dans votre boite mail institutionnelle, ‘codifie, avec minutie, 

le comportement des Commis de l’Etat devant les machines connectées à l’Internet, qu’ils 

manipulent au quotidien dans l’exécution des missions professionnelles qui leur sont assignées’. 

Conformément à l’instruction de Monsieur le Premier Ministre, il vous est demandé de 

veiller, scrupuleusement, à sa vulgarisation ‘auprès de tous les travailleurs dotés de moyens 

technologiques connectés, quelque soient leurs fonctions, tout en les exhortant à s’y conformer 

avec rigueur et célérité’.  

J’attache la plus haute importance à la stricte et diligente application de cette circulaire. 

  

لعاماألمني ا  

اإلمضاء: صديقي احمّمد حمّمد صاحل الّدين  
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 يةعباجلمهورية اجلزائرية الّدميقراطية الّش

 العلمي والبحث العالي الّتعليم وزارة

     األمني العام
    

 2016 جانفي 20 باجلزائر، يف         2016/عأ./ 81 رقم

 

 جلامعيةاسات ؤسمدراء املإىل الّسيدات والّسادة 

 

 طلبات إعادة اهليكلة.خبصوص : املـوضــوع

إىل  أقسام، ص إعادة هيكلة )عية خبصوجلاماات بناًء على الطلبات العديدة الصادرة عن املؤسس

 فس الوقت:تكفل بها يف نلاجيب طرحها و ون،ومعاهد،وكليات ...( مّثة أسئلة حول الشكل واملضم

 عتمدة،دونة الفروع املمطابقة مع مري غسام عادة ما تكون العناوين املقرتحة لتسمية األق -

 نى،قدرات التأطري عادة ما تكون يف مستواها األد -

مة حبيث عادة اهليكة، مهإن طلبات ة عنامجالوسائل البشرية )السيما املناصب العليا( ال -

 ها،مع يصعب على خمطط تسيري املوارد البشرية التكيف

ن، بل شرتكة لكل ميداجلذوع املاسيري تص اإلقرتاحات اليت تشرت فيها امة األقسام خبصو -

 حتى لكل فرع،

ويف  من هيكلة سابقة ستفادتهاغم ا، رذهبت بعض املؤسسات القرتاح هيكلة جديدة أخرى -

ىل مروم جديد إدي حتما ة تؤديدأجال جد قريب، خاصة إذا علمنا أن كل هيكلة ج

 السيما ملا يتعلق األمر بإحداث كليات جديدة،

، 2015أكتوبر  03املؤرخة يف 308قم مة رعليأن أذكركم بالت  يسعين إاّليف هذا اإلطار، ال

ص تنظيمي له نسيادته، على أي لملبدئية قة اوافبامل ادرة عن السيد الوزير األول، والقاضيةوالّص

 إعادة اهليكلة. ناء تقديم طلباتتقنية أثة الطاقانعكاسات مالية، باإلضافة إىل ضرورة احرتام الب

ي للجامعة...( ي، اجمللس العلمس اإلدارجملل)ا طلب منكم إعادة النظر يف إطار تشاوريا، أأخري

ير املؤسسة جها يف خمطط تطودى اندمااة مراعيف اقرتاحات إعادة اهليكلة احملتملة، من خالل م

 .صددواألخذ بعي االعتبار توجيهات احلكومة يف هذا ال

 األمني العام إّنين أولي أهمية بالغة، لتطبيق فحوى هذه املذكرة.

حمّمد صاحل الّدين اإلمضاء: صديقي احمّمد  
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 بيةعجلزائرية الّدميقراطية الّشاجلمهورية ا

République Algérienne Démocratique et Populaire 
   

Ministère de l’Enseignement Supérieur                                   
et de la Recherche Scientifique   

Le Secrétaire Général  

N° : 158/S.G/2016    Alger, le 09février 2016 

 
 

 
Note A l’attention des Chefs d’établissements 

 

 

 

Objet : A/S demande de restructuration. 

 

 

Il m’a été donné de constater que les établissements universitaires transmettent des 

dossiers de restructuration de leur structures à diverses directions du Ministère. 

A ce titre, l’ensemble des chefs d’établissement sont priés instamment de transmettre leurs 

demandes au Secrétariat Général du Ministère que se charge de leur étude préalable. 

J’attache une très grande importance au respect de cette note. 

  

 األمني العام

اإلمضاء: صديقي احمّمد حمّمد صاحل الّدين  
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 يةعباجلمهورية اجلزائرية الّدميقراطية الّش

 العلمي والبحث العالي الّتعليم وزارة

     األمني العام
    

 2016 أفربل 28 باجلزائر، يف         2016/عأ./ 640 رقم

 

 

 

 ي مؤسسات التعليم العاليريإىل الّسيدات والّسادة مد 

 

 الي.عليم العالت سساتخبصوص اقرتاحات إنشاء وإعادة هيكلة مؤاملوضوع: 

 

خربكم أن ية، يشرفين أن أت العمومسلطاال يف إطار إجراءات ترشيد النفقات اليت اعتمدتها

سام، ومدارس( ليات ومعاهد، أقك)إنشاء  عاليال كل اقرتاحات إنشاء وإعادة هيكلة مؤسسات التعليم

 .2016مارس  30تاريخ بعقد ملنقد مّت تأجيلها بقرار من احلكومة يف اجتماعها ا

، اليت ؤسسات اجلامعيةد بعض املمعاهت وا اإلجراء األقسام املشكلة لكلياتستثنى من هذ

دية، اجللفة، امل ط، عني تيموشنت،، األغوالشلف: اوافقت عليها احلكومة يف اجتماعاتها السابقة وهي

ترقية ملحقيت مغنية  (، باإلضافة إىلالرياضيةية وبدنتبسة )معهدي املناجم وعلوم وتقنيات النشاطات ال

 بريكة إىل مركزين جامعيني.و

يف  خري إعادة النظرهذا األ ؤوليمس فيما خيص املركز  اجلامعي بربيكة، يتعّين على

 ملقرتحة، بغية تقليص عدد املعاهد.اهليكلة ا

 رفع التجميد.خطاركم بإاية غىل إوعليه يرجى عدم إرسال أي اقرتاح بهذا الشأن، 

  

 األمني العام

حمّمد صاحل الّدين اإلمضاء: صديقي احمّمد  
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 يةعباجلمهورية اجلزائرية الّدميقراطية الّش

 العلمي والبحث العالي الّتعليم وزارة

     األمني العام
    

  2016 فيفري 17 باجلزائر، يف         2016/عأ./ 226 رقم

 

 جامعات ة للهويإىل الّسادة رؤساء الّندوات اجل-

 ليلعااإلبالغ مدراء مؤّسسات الّتعليم 

 لتكنولوجياالتطوير مي ولعلاإىل الّسيد املدير العام للبحث -

 يعلمإلبالغ مسؤولي مؤّسسات البحث ال
 

ت الّتعليم العالي لى مستوى مؤّسساهليئات عّم اأه تعترب جمالس اإلدارة واجملالس الّتوجيهّية من

سيري جمد، توخلق تصّور  عة،عمل ناج ياسةساق والبحث العلمي، إذ أّن جناح هذه األخرية يف إحق

سة، وبإيالئها العناية العاّمة للمؤّس  احلياةا يفامًلملرتبط مبدى متكني هذه اجملالس من أداء دورها ك

 حيات.ا من صالّوهلوخ الّلازمة يف ظّل ما أحاطها به القانون من ضوابط

يرد إلينا من  ماع على مضامني ل االطالن خالوم إال أّن، ويف إطار متابعتنا لسري هذه اجملالس

 سّيما:ال ات،تباهنا ما يشوبها من مالحظت انحماضر دوراتها لف

مثلما  رات هذه اجملالسنعقاد دوااضر حم إغفال بعض املؤّسسات لواجب موافاتنا بنسخ عن .1

 يقتضيه الّتنظيم املعمول به،

 به، لّتنظيم املعموللس وفًقا الاجمل م االنتظام يف عقد الّدورات العادّية هلذهعد .2

سّيما س، الكيلة ذات اجملالت على تشريايتغ تأّخر بعض املؤّسسات يف إخطارنا مبا يطرأ من .3

احل ط كبري على املصغض ما يتسّبب يف فيما خيّص ممّثلي الّدوائر الوزارية األخرى،

 ا،هلحملّددة ارية وزاأخري حتيني القرارات الاملختّصة بالوزارة وت

ها بتعيني زارية قصد إخطاراعات الوالقطبرة جلوء بعض مدراء املؤّسسات إىل االّتصال مباش .4

ورة خمالفة ّصة بالوزارة بصحل املختملصاالم ممّثليها يف تلك اجملالس أو استبداهلم دون ع

 ،لألعراف اإلدارية املعمول بها يف هذا الّشأن

تصار أغلبّية احملاضر الواردة إلينا على تقارير نشاطات املؤّسسة خالل الّسنة املنقضية اق .5

وتقديراتها املوازناتية للّسنة املوالية، وإغفال ما دون ذلك مّما خيّوهلا القانون من دور أمشل 

 وصالحّيات أعّم.
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وجيهّية من واجملالس الّترة لس اإلداجما كنيتبًعا لذلك، وقصد التكّفل بهذه الوضعّية ومت

 :اليةلّتاأداء دوهلا، أطلب منكم التقّيد بالّتوجيهات 

وجيهي م أو جملسها الّتمؤّسستك دارةإلس ضمان االنتظام يف عقد الّدورات العادية جمل .1

ذه الّدورات ّدد فرتات عقد هّشأن، حتا الهذ وفًقا ملا يقتضيه الّتنظيم املعمول به، ويف

 الية:وفًقا للفرتات الّت

 نوفمرب، 30أكتوبر إىل  15 ة منتّدالّدورة العادية األوىل: خالل الفرتة املم 

 ماي. 30أفريل إىل  15ن مّدة متالّدورة العادية الّثانية: خالل الفرتة امل 

عشر  ّدى مخسة يتعالدورة يف أجل  ( نسخ عن حمضر انعقاد كّل04موافاتنا بأربع ) .2

 ث العلمي،يم العالي والبحر الّتعلوزي ّسيدتوّجه إىل ال( يوًما من تاريخ انعقادها، 15)

 جملس ائر الوزارّية يفلف الّدوخمت ليجيب على كّل مدير مؤّسسة ضمان التواصل مبمّث .3

بداهلم بآخرين، عدم است د منأكإدارة مؤّسسته أو جملسها الّتوجيهي قصد الّت

أ مبا يتيح غيري يطرتكّل برة، نعقاد الّدوا( على األقّل من موعد 01وإخطارنا، قبل شهر )

وزارّية اّليت يني القرارات الورية لتحلّضرت اللمصاحل املختّصة بالوزارة اّتخاذ اإلجراءا

ضغط، كما  وبعيًدا عن أّي ب اآلجالأنس يف حتّدد القوائم االمسّية ألعضاء هذه البيئات

 ،ّشأن هذا اليفرية وزايتعّين تفادي االّتصال مباشرة بالّدوائر ال

راكها يف ق والّتشاور وإشللّتنسي فضاءة كاستغالل جمالس اإلدارة واجملالس الّتوجيهّي .4

فّية لعلمّية والّثقااّنشاطات  اليفها بناء "مشروع املؤّسسة"، وإشراك خمتلف أعضائ

 للمؤّسسة قصد إدماجهم يف حياة هذه األخرية.

ويف األخري أطلب منكم الّسهر على تطبيق فحوى هذه املذّكرة وتبليغها إىل كافة رؤساء 

جمالس إدارة مؤّسساتكم وجمالسها الّتوجيهّية قصد احلرص، فيما خيّصهم، على االلتزام مبا تتضّمنه 

 .من توجيهات

ل عرض حال ي  ة  على سب 
 
سخ
 
  :ن

  ّد الوزي ر .إلى ي   السّ

  

 األمني العام

حمّمد صاحل الّدين اإلمضاء: صديقي احمّمد  
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 بيةعجلزائرية الّدميقراطية الّشاجلمهورية ا

République Algérienne Démocratique et Populaire 
   

Ministère de l’Enseignement Supérieur                                   
et de la Recherche Scientifique   

Le Secrétaire Général   

N° : 226/S.G/2016    Alger, le17 février 2016 

 
-Messieurs les présidents des conférences régionales des 
universités ; 
En communication aux chefs d’établissements 
d’enseignement supérieur 

-Monsieur le directeur général de la recherche 
scientifique et du développement technologique ; 
En communication aux chefs d’établissements de 
recherche scientifique 

 

Les conseils d’administration et d’orientation sont parmi les organes les plus importants au 

niveau des établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. La 

réussite de ces derniers à élaborer une politique de travail efficiente et une conception d’un mode 

de gestion efficace, est subordonnée au niveau de maitrise de ces conseils de leur rôle dans la vie 

de l’établissement, dans le cadre des prérogatives que la loi leur accorde.   

Néanmoins, notre suivi du fonctionnement de ces conseils à travers le contenu de procès-

verbaux de leurs sessions attire notre attention sur plusieurs remarques, notamment : 

1. La négligence de quelques établissements de l’obligation de transmission des copies des 

Procès-verbaux de sessions de ces conseils comme il est exigé par la règlementation en vigueur ; 

2. L’absence de régularité dans l’organisation des sessions ordinaires conformément à la 

règlementation en vigueur ; 

3. Le retard de quelques établissements à nous saisir au sujet des changements survenus 

dans la composition de ces conseils, notamment ce qui concerne les représentants des autres 

départements ministériels. Cette situation engendre une grande pression sur les services 

centraux du MESRS et le retard dans l’actualisation des arrêtés ministériel fixant la composition 

de lesdits conseils ; 

4. Le recours de certains chefs d’établissements aux départements ministériels pour la 

désignation de leur représentants dans leur conseils d’administration et d’orientation, sans 

informer nos services centraux concernés, et ce contrairement aux pratiques administratives ; 
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5. La plupart des procès-verbaux qui nous parviennent montrent que les conseils se 

limitent aux activités de l’établissement pendant l’année écoulée et aux prévisions budgétaires de 

l’année suivante, et négligent les plus larges de leurs prérogatives attribuées par la loi. 

A cet effet, et afin de prendre en charge de cette situation et de permettre aux conseils 

d’administration et d’orientation de jouer leur véritable rôle, je vous demande de veiller à 

l’application des orientations suivantes : 

1. Le respect de la régularité dans l’organisation des sessions ordinaires des conseils 

d’administration et d’orientation de votre établissement conformément à la règlementation en 

vigueur. Les deux sessions ordinaires doivent être organisées selon l’échéancier suivant : 

 La première (1ère) session ordinaire : du 15 Octobre au 30 Novembre ; 

 La deuxième (2ème) session ordinaire : du 15 Avril au 30 Mai. 

2. La transmission de quatre (04) copies de Procès-verbal de chaque session dans un délai 

n’excédant pas quinze (15) jours à partir de la date de sa tenue, en les adressant à Monsieur le 

Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; 

3. Le chef d’établissement doit être en contact permanent avec les représentants des 

différents départements ministériels pour s’assurer qu’ils sont toujours en postes. En cas de 

changement de ces représentants, il y’a lieu de saisir l’administration centrale, au minimum, un 

mois (01) avant la tenue de la session, pour permettre à nos services de prendre les mesures 

nécessaires à leur remplacement et actualiser les arrêtés fixant leur listes nominatives dans les 

délais requis, loin de toute pression. A ce sujet, les chefs d’établissements ne peuvent pas prendre 

contact directement avec les départements ministériels ; 

4. L’exploitation de ces organes comme espace de coordination et de concertation et leur 

association comme acteur dans la construction du "projet de l’établissement" et l’association de 

leurs membres aux évènements et activités scientifiques et culturels de l’établissement en vue de 

leur implication dans la vie de l’établissement. 

Enfin, je vous demande de veiller à l’application stricte de cette note et à sa transmission 

au président du conseil d’administration et d’orientation de votre établissement qui doit 

s’assurer, en ce qui le concerne, du respect de son contenu et de ses orientations.   

 

 

 

Copie à titre de compte rendu : 

 A Monsieur le Ministre. 

 

 

 األمني العام

اإلمضاء: صديقي احمّمد حمّمد صاحل الّدين  



53 / 114 

 

 يةعباجلمهورية اجلزائرية الّدميقراطية الّش

 العلمي والبحث العالي الّتعليم وزارة

     األمني العام
    

 2016 مارس 28  باجلزائر، يف         2016/عأ./ 438 رقم

 

 :إىل الّسادة

مؤّسسات  غ مدراءبالإلت للجامعا رؤساء الّندوات اجلهوّية-

 ؛الّتعليم العالي

إلبالغ  وجيلّتكنولير اطواملدير العام للبحث العلمي والّت-

 .مدراء مؤّسسات البحث العلمي
 

 

 خبصوص حماضر جمالس اإلدارة. املوضوع:

 .2015 فيفري 17فياملؤّرخة  226 املذّكرة رقم ـع:ـاملرج

 

اجملالس الس اإلدارة وجمبواملتعّلقة  اله،يف املرجع أععطفا على مذّكرتنا املشار إليها 

ب منكم ذه اهليئات، أطلهاجتماع  اضرل حم، وقصد تيسري استغالملؤّسسات القطاعالّتوجيهّية

 ، مبا يأتي:موافاتنا، عقب كّل دورة

م العالي الّتعلي وزير وّجه إىل السّيد( عن احملضر املعين، ت01نسخة ورقّية واحدة ) .1

 العلمي،والبحث 

 ق.مالحوئق نسخة رقمّية عن احملضر وما ُيرفق به من وثا .2

 تقّبلوا فائق التحّيات.

 األمني العام  

اإلمضاء: صديقي احمّمد حمّمد صاحل الّدين  
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 يةعباجلمهورية اجلزائرية الّدميقراطية الّش

 العلمي والبحث العالي الّتعليم وزارة

     األمني العام
    

 2016 جوان 28  باجلزائر، يف         2016/عأ./951  رقم

 

 

 :إىل الّسادة

 يلتكنولوجاوير لتطاملدير العام للبحث العلمي وا -

 مي؛علال مدراء مؤّسسات البحث إلبالغ

 اتامعرؤساء الّندوات اجلهوّية للج -

 . عيةدراء املؤّسسات اجلامم إلبالغ
 

 

 لقطاع.ؤّسسات اة ملهّيخبصوص جمالس اإلدارة واجملالس الّتوجي املوضوع:

 .2015مارس  28ة يف املؤّرخ 438مذّكرتنا رقم -ع:ـاملرجـ

 .2015فيفري  17املؤّرخة يف  226مذّكرتنا رقم - 

 

حطناكم، مبوجب دائها، سبق أن أأوتثمني  هّيةوجيُبغية حتسني سري جمالس اإلدارة واجملالس الّت

ضرورة احلرص على العقد بتعّلقة السّيما يهات املّتوجال مذّكرتينا املشار إليهما يف املرجع أعاله، ببعض

ل دوراتها لتمكينها من ول أعماإثراء جداوّددتني،  حمتنياملنتظم للّدورات العادية هلذه اهليئات خالل فرت

الوزير بنسخة واحدة فقط  ة موافاة السّيده، وضرورول بعمأداء دورها الكامل اّلذي يتيحه هلا الّتنظيم امل

قة بتنصيبها ّتوجيهات املتعّلن بعض العضال ، فعن حمضر اجتماعها يف دعامة ورقّية وأخرى رقمّية

 .ةت وزارّيوحتيني تشكيالتها اّليت تتّم مبوجب قرارا

داد بعض املؤّسسات خِطُر بعدم اعتلّشأن، ُتذا ا هإاّل أّن اإلرساالت واحملاضر الواردة إلينا يف

 لى غرار:ا، عيهمبالّتوجيهات املتضّمنة يف املذّكرتني املشار إل

ات، السّيما ة لبعض املؤّسسلّتوجيهّياالس جملعدم حتصيلنا حملاضر اجتماع جمالس اإلدارة وا .1

 ماي(؛ 31)لك اء الفرتة الّزمنية األوىل املخّصصة لذبعد انقض

مواصلة بعض املؤّسسات يف إرسال نسخ ورقّية فقط عن احملاضر دون إرفاقها بنسخة رقمّية،  .2

حمتوى هذه الوثائق على املستوى املركزي وما ُيرفق بها من ملّفات ويعّقد  ما يصّعب عملّية استغالل
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الّدعامات الّرقمية الواردة، تتضّمن يف كثري منها نسخا عن حماضر عملّية حفظها وأرشفتها. كما أّن 

(، أو وثائقا مرفقة أخرى wordغري قابلة لالستغالل كونها إّما غري خمتومة أو حمّملة يف صيغة وورد )

 دون احملاضر؛

ة واجملالس ت جمالس اإلدارلى تشكيالرأ عتط عدم تبليغ بعض املؤّسسات عن التغّيرات اّليت .3

ن الّنصاب القانوني تشكيالتها، وضماّددة لت احملاراوجيهّية يف اآلجال املناسبة قصد حتيني القرالّت

 النعقادها.

ملؤّسسات الّتعليم  الس الّتوجيهّيةرة واجملإلداالس قصد ضمان الّسري احلسن جملاتبعا ملا تقّدم، و

ة يف املذّكرتني جيهات املتضّمنوبالّتالتقّيد  دا،جمّدالعالي والبحث العلمي وتثمينها، أطلب منكم، 

 :املشار إليهما يف املرجع أعاله، السّيما

امال يف كمن أداء دورها  متكينها قصد ئاتالعمل على إثراء جداول أعمال دورات هذه اهلي .1

ن اقرتاح منمية، ومتكينها ّطط الّتو خمسة أالسّيما يف إعداد مشروع املؤّسحياة مؤّسساتكم، 

وارد، ؤّسسة من حيث املطوير املتّص خيخر ء يف هذا اجملال أو يف أّي جمال آتصّوراتها سوا

 املكانة...اخل؛

اهلا احملّددة، ه اجملالس يف آجادية هلذالع راتالّسهر على االنعقاد الّدوري واملنتظم للّدو .2

س جمللاعن حمضر انعقاد جملس اإلدارة أو  (10بنسخة ورقّية واحدة )وموافاتنا عقب كّل دورة 

نسخة تتضّمن  رقمّية مرفقا بدعامةمي،بحث العلوال اليالّتوجيهي، توّجه إىل السّيد وزير الّتعليم الع

 ورة.عمال الّدأدول واملتعّلقة جبلحقة به ومجيع الوثائق امل (PDFصيغة )رمسّية عن احملضر يف 

 

 

 

 

ة -
 
سخ
 
ل اإلعالم: ن ي   على سب 

د الوزي ر.  إلى السي 

  

 األمني العام

اإلمضاء: صديقي احمّمد حمّمد صاحل الّدين  
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 يةعباجلمهورية اجلزائرية الّدميقراطية الّش

 العلمي والبحث العالي الّتعليم وزارة

     األمني العام
    

 2016 أكتوبر 11 باجلزائر، يف        2016/عأ./ 1335 رقم

 

 

ات، ة للجامعوّيجلهإلـى الّسادة رؤساء الّندوات ا

 لعالي.ايم علمؤّسسات الّت مديريباالّتصال مع 
   

 

 عالي.يم اللّتعلالّتنظيم اإلداري ملؤّسسات اخبصوص  وع:ــوضـامل

يم العالي حتمل ضمن مؤّسسات الّتعل َبل بعضِقمن  ردةلقد لفت انتباهي أّن احملّررات الّرمسية الوا

من منصب يوصف  ّتب عنه واقعّياع ما يرت"، مير"ديوان املد بيانات املؤّسسة تسمية هيكل يوصف بـ

 بـ"مدير الّديوان".

ختلو أحكاُمها من  سّيةّدده قوانني أسالعالي حتيم اعلأذّكركم أنَّ الّتنظيم اإلداري ملؤسَّسات الّت

ة ممارسة ثائق رمسّيوا ُتصِدرونه من هما يف مدراجن إماهليكل واملنصب املشار إليهما أعاله، ما جيعُل 

 غري مؤسَّسة قانونًا.

ن عمسية الّصادرة رات الّرلمحّر لتبعًا لذلك، وقصد ضمان، خصوصًا، مصداقّية أكرب

وص القانونّية لى احرتام الّنصالّسهر عورة، ثامؤّسساتكم، أطلب منكم االنتباه إىل الوضعية امُل

 والّتنظيمّية املعمول بها يف هذا اجملال.

 .لتطبيق فحوى هذه املذّكرةُأولي أهّميًة قصوى 

 
 

ل اإلعالم ي  ة على سب 
 
سخ
 
   :ن

 .ّد الوزي ر  إلى السي 

  

 األمني العام

اإلمضاء: صديقي احمّمد حمّمد صاحل الّدين  
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 يةعباجلمهورية اجلزائرية الّدميقراطية الّش

 العلمي والبحث العالي الّتعليم وزارة

     األمني العام
    

 2016 أوت 28 باجلزائر، يف        2016/عأ./ 1164 رقم

 

 :الّسادة إىل

 ؛وسطال رئيس الّندوة اجلهوية جلامعات-

 ق.ّشرال رئيس الّندوة اجلهوية جلامعات-

    

 خبصوص مراجعة القانون األساسي للجامعة. املوضوع:

 ة. نسخة عن مشروع القانون األساسي للجامع املرفقات:

 

اع، نظرًا العتباره سة احليوّية للقطه املؤّسهلذ ّمةُيعتَبر القانون األساسي للجامعة أداة عمل ها

رمسها ملا ُيناط بها من  سريها، فضاًل عنعملها و ريقةطُر املرجعّية األوىل اّليت حتّدُد هياكلها، وُتأطِّ

 مهام، وتقنني ما ُيرجتى منها من نتائج وأهداف.

حتّديات  عطيات، ويطرُأ مندُّ من مستجا ُيمصد تكييف النّص املذكور مع اعتبارًا لذلك، وق

جتماعي، وبروٍز أهّم االقتصادي واال ع احمليطمتها القعجديدة على عاتق املؤّسسة اجلامعّية، السّيما يف 

فق الّدولي... ّتح أكثر على األواإلنتاج والتف  األداءية يفوعلرهانات الّرشادة يف الّتسيري وضمان اجلودة والّن

ح االشتغال على تكريسها ّورات، مبا ُيتيذه التصمة هللعاااخل، فقد بات لزامًا الّتفكري يف تقنني املبادئ 

وحتسينها باستمرار  ة بضمان حتيينهاغ الكفيللّصيد اميدانّيًا، وُيَمكِّن من صناعة املبادرات واعتما

 279-03رسوم الّتنفيذي رقم ول، أال وهو املري املفعي ساساسمستقباًل، ما ُيملي إعادة الّنظر يف القانون األ

 ملتّمم.، املعّدل واريهاظيمها وسبتن ةالقواعد اخلاّصد مهام اجلامعة وّداّلذي حي 2003أوت  23املؤّرخ يف 

جلامعات  جلهويةااجتهاد الّندوة  عن فحوى نسخة، بمتهيدا ملا تقّدم، أوافيكم، رفقة هذا اإلرسال

رونه مناسبا من ته، وإثرائه مبا لّرأي فياء اإبدالغرب خبصوص املوضوع، وذلك قصد االّطالع عليه، و

 اقرتاحات، مع احلرص على طرحه وعرضه على:

 اهليئات اإلدارية والعلمّية ملؤّسساتكم؛ .1



58 / 114 

 

املصاحل  اءجلامعات ورؤسا نّواب مدراء ما:سّياملسؤولني اإلداريني على مستوى املؤّسسات، ال .2

 اء املكتبات املركزّية؛ابعون هلم ومدرّيون الّتلفرعء االّتابعة هلم، األمناء العامون للجامعات واملدرا

 حث؛مدراء خمابر البالبحث و حداتواء مسؤولي وحدات البحث الّتابعة جلامعاتكم: مدر .3

 ام.العاري والقانون ظيم اإلدلّتنل اأساتذة باحثني أو باحثني دائمني خرباء يف جما .4

ات املنبثقة هوي لعرض املقرتحم لقاء جتنظيبى، يكّلف رئيسا الّندوتني للجامعات، كّل على حًد

لمشروع تتّم موافاتنا ة نهائّية لغمع إعداد صي ائج،ّنتعن األشغال على مستوى املؤّسسات، وحتصيل جممل ال

تدارسها مع  ك من أجل، وذلوأخرى رقمّية نسخة ورقّية ، كأقصى أجل، يف2016نوفمرب  20بها، قبل 

ي متكامل ُيعرُض على عداد مشروع نهائزّية، وإملركة افوج العمل املشتِغل على امللّف على مستوى اإلدار

 ع.ا لرتسيم املشروعمول بهت املاءامعالي السّيد الوزير قصد الّتقدير ومباشرة اإلجر

 ة واالهتمام.عاله كافة العنايأملبّينة اهات وجيم إيالء الّتواثقًا من حسن تعاونكم، أطلب منك

 حتّياتـــي اخلـــالــصـــــة.

 

 

 

 

ل اإلعالم ي  ة على سب 
 
سخ
 
   :ن

ّد الوزي ر.معالي إلى  -  السي 

  

 األمني العام

اإلمضاء: صديقي احمّمد حمّمد صاحل الّدين  
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 يةعباجلمهورية اجلزائرية الّدميقراطية الّش

 العلمي والبحث العالي الّتعليم وزارة

     األمني العام
    

 2016 أفريل 05 باجلزائر، يف         2016/عأ./ 478 رقم

 

 

 

 الّسادة:الّسيدات وإىل 

 ؛مديري املؤسسات اجلامعية -

 ؛مديري مؤسسات البحث -

 ؛ةاجلامعي ماتلخدلاملدير العام للديوان الوطين  -

 عّية.اجلامات بوعلمطلاملدير العام للديوان الوطين  -

 .ف/ي تفويض اإلمضاءاملوضوع: 

لوثائق مي يوقعون بعض ابحث العلوال اليلفت انتباهي أن بعض مديري مؤسسات التعليم الع

الوثائق كانت  ًرا ألن بعض هذهنه"، ونظمويض بتفوالصادرة عنهم باخلتم املتضمن عبارة "عن الوزير 

النزاعات رغم أنها  رة يف هذهة للوزااملركزي دارةاإل حمل نزاعات أمام اجلهات القضائية، فقد مت إقحام

لطات إدارية ارات صادرة عن سثابة قرمبائق لوثها، على اعتبار أن جملس الدولة عد هذه اختّص ال

 .لةلس الدواص جمختصامركزية يعود الفصل يف النزاعات اخلاصة بها إىل 

تضمن ثائق باخلتم امليع الووقتتكم حياورفًعا لكل لبس، فإنين أذكركم أنه ليس من صال

مايو  50يف  املؤرخ 155-14يذي رقم وم التنفملرساام عبارة "عن الوزير وبتفويض منه"، وهذا طبقا ألحك

في ضاء الوزير ملوظتفويض إم حصر لذي، الذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم، وا2014

ار التفويض، اليت يشملها قر صالحياتلادود ح يف اإلدارة املركزية ذوي رتبة مدير أو نائب مدير

ل مديري معية فقط، من قبدات اجلالشهاااء ويستثنى من هذا األمر تفويض اإلمضاء اخلاص بإمض

املمنوحة هلم يف  طبقا للصالحيات ، وهذائقلوثان ااملؤسسات اجلامعية املعنيني بإمضاء هذا النوع م

 ها.يت يتولون إدارتامعية الاجل ساتاملؤساملراسيم احملددة ملهام وقواعد تنظيم وسري 

وقصد ضمان السري احلسن ملؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وضمان عدم جتاوز 

صالحيات الوزير، فإنين أدعوكم إىل جتنب تكرار اإلمضاء بامسه يف خمتلف الوثائق الصادرة 
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شكاليات مستقبال، واإلمضاء منكم، باستثناء ما هو مذكور أعاله، مبا يضمن جتاوز مثل هذه اإل

باخلتم املتضمن اسم مدير املؤسسة بصفته مديرها واملخول قانونا مبمارسة صالحيات األمر بالصرف 

 فيها.

تنفيذ اللتزام الكلي بأدعوكم لة، واسلإّنين أولي أهمية قصوى لتطبيق حمتوى هذه املر

 مضمونها وإعالمي بكل إشكالية تعرتض هذا املسعى.

  
العام األمني  

اإلمضاء: صديقي احمّمد حمّمد صاحل الّدين  
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 يةعباجلمهورية اجلزائرية الّدميقراطية الّش

 العلمي والبحث العالي الّتعليم وزارة

     األمني العام
    

 2016 أكتوبر 20 باجلزائر، يف        2016/عأ./ 1383 رقم

 

 

 

 جلامعّيةاات دماخل مديريإىل الّسيدات والّسادة 

 

 .احرتام سّلم الّسلطة اإلدارّيةخبصوص املوضوع: 

 

تلفة إىل السّيد خمراسالت إدارّية مبتوّجهون يّية امعلقد لفَت انتباهي أنَّ بعض مدراء اخلدمات اجل

السّيما وزارة  ئات عمومية أخرىارات وهي إدإىل الوزير، ومصاحل مركزّية للوصاية، ويف حاالت أخرى

دمات اجلامعّية، أو تبليغه طين للخيوان الولعام للّدير املدااملالية، بطريقة مباشرة دون إخطاٍر مسبق للسّيد 

 ه. بفحوى هذه املراسالت، أو حّتى إرساهلا حتت إشراف

عامل اإلداري، ومساسًا قبول لقواعد الّت غري مغفااًلإرب جيُدُر الّتنبيه أنَّ مثل هذه املمارسات ُتعت

ارات واهليئات العمومّية سليّب لدى اإلد ن انطباعفه مخّلمبقتضيات سّلم الّسلطة اإلدارّية، فضاًل عّما ُت

 األخرى عند مراسلتها من طرفكم بذات الّطريقة.

رات املركزّية ركزّية، أو اإلدارتنا املإدا احلتبعًا لذلك، أطلب منكم االمتناع عن خماطبة مص

ّليت طين للخدمات اجلامعّية، امة للّديوان الوّية العاديرامل واهليئات العمومّية األخرى، دون الّرجوع إىل رأي

 وتبليغنا بها. إلدارّيةاتكم اباتبقى اهليكل الوحيد املؤّهل للّنظر يف مضامني خط

 ة صارمة. نظيمّية وعقابيَّتجراءات إلبها َتككّل ُمخاَلَفة ألحكام هذه الّتعليمة تعّرُض مر

 

ل  ي  ة على سب 
 
سخ
 
 :اإلعالمن

ّد الوزي ر. إلىـ   معالي السي 

اب عة ل المي  ي  ة على سب 
 
سخ
 
 :ن

ّد ـ  امعي ّة.إلى السي  دمات الخ  لخ 
ي ل

 
 المدي ر العام للدّي وان الوطن

 األمني العام

اإلمضاء: صديقي احمّمد حمّمد صاحل الّدين  
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 بيةعجلزائرية الّدميقراطية الّشاجلمهورية ا

République Algérienne Démocratique et Populaire 
   

Ministère de l’Enseignement Supérieur                                   
et de la Recherche Scientifique  

Le Secrétaire Général  

N° : 94/S.G/2016    Alger, le 24 janvier 2016 

 

Mesdames et Messieurs les chefs d’établissements 
d’enseignement supérieur 
   

Objet : 2ème édition de la conférence économique et sociale de la jeunesse. 

P.J.    : Document « réflexion pour une maison de l’entrepreneuriat ». 
  

J’ai l’honneur de vous transmettre copie d’un document portant sur la thématique des 

maisons de l’entrepreneuriat. 

Ce document souligne l’importance de plus en plus grande accordée par les nations à 

l’accélération de la croissance économique et à la création d’entreprises. 

Il met en exergue l’apport inestimable des Startups, à l’égard desquelles se porte 

l’attention de Monsieur le Premier Ministre qui n’a pas cessé de rappeler l’importance et la 

nécessité pour notre système économique de développer cette formule. 

Aussi, en perspective de la préparation de la tue de la 2ème édition de la conférence 

économique et sociale de la jeunesse, prévue les 02 et 03 mars 2016, Monsieur le Premier 

Ministre, nous instruit à l’effet d’encourager et de permettre aux jeunes futurs créateurs 

d’entreprises, d’examiner leurs idées et d’exposer leur potentiel d’innovation. 

Cet évènement sera mis à profit pour consacrer l’entrepreneuriat juvénile, comme il sera 

également l’occasion d’ériger une maison de l’entrepreneuriat dans chaque wilaya. 

Cette vision, qui rejoint l’une des recommandations adoptées par notre secteur, au cours 

de la conférence sur l’évaluation du système LMD élargie aux secteurs socio-économiques, ne 

peut que renforcer notre volonté maintes fois affirmée, d’agir pour le développement et la 

consolidation des relations de nos établissements de formation avec le monde du travail, et 

d’impulser en milieu universitaire, une forte dynamique de création d’entreprises. 

Aussi, nous vous demandons de soutenir cette action et d’encourager la concrétisation 

et la réalisation, à votre niveau, de la maison de l’Entrepreneuriat. 

Je vous prie de me tenir informé des dispositions qui seront prises dans le cadre de la 

préparation de cette conférence. 

Meilleures salutations. األمني العام 

اإلمضاء: صديقي احمّمد حمّمد صاحل الّدين  
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 يةعباجلمهورية اجلزائرية الّدميقراطية الّش

 العلمي والبحث العالي الّتعليم وزارة

     األمني العام
    

 2016 فيفري 08 باجلزائر، يف         2016/عأ./ 151 رقم

 

 إىل السّيدات والّسادة: 

 العالي؛ مؤّسسات الّتعليم مديري-

 عّية.ت اجلامخدمالل املدير العام للّديوان الوطين-

 

 .ةاخلدماتيية وامعالتبليغ عن كل حادث يقع باملؤسسات اجل: املوضـوع

ر، وكذا تية، من حني آلخواخلدما معيةجلاالقد لفت انتباهي وقوع بعض احلوادث باملؤسسات 

زارة بها يف حينها، يف أغلب يتّم تبليغ الو عمال والو الأذة بعض االحتجاجات اليت يقوم بها الطلبة أو األسات

 .احلاالت

حلوادث تفادي مثل هذه الالزمة لابري تداطلب منكم السهر، شخصًيا، على اختاذ الوعليه، أ

يا عن كل حادث، كل وزارة بذلك كتابتبليغ الودت، وج مستقبًلا مع إجياد احللول املناسبة يف وقتها، إن

 ساعة. (24)عشرينعا وربأ احتجاج مهما كان شكله وطبيعته، يف أجل ال يتعدى

ة إليهم، ملراسالت املوجهية على ادماتاخلوض مديري املؤسسات اجلامعة كما أسجل عدم رد بع

 ه اهلياكل.ذه لمما عّطل عم من خمتلف اهلياكل املركزية يف آجاهلا احملّددة،

 

 ّتعليمة.ه الهذ وعليه أطلب منكم إيالء عناية خاصة ملا ورد يف

  
 األمني العام

اإلمضاء: صديقي احمّمد حمّمد صاحل الّدين  
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 يةعباجلمهورية اجلزائرية الّدميقراطية الّش

 العلمي والبحث العالي الّتعليم وزارة

     األمني العام
    

 2016 فيفري 08 يفباجلزائر،          2016/عأ./ 248 رقم

 

 السّيدات والّسادة: إىل

 ؛مدراء مؤّسسات التعليم العالي-

 .جلامعيةامات لخدلاملدير العام للديوان الوطين  -
 

 

 الوقاية واألمن باملؤسسات اجلامعية.املوضـوع: 

لتعليم مستوى مؤسسات ا خطار علىاأل من يف إطار تنفيذ سياسة القطاع يف جمال الوقاية

ت أو تهيئتها مع ات بناء املنشئاالل عمليخمن األ العالي، يشرفين أن أطلب منكم، االلتزام مبعايري

هذه العمليات  لتأكد من مطابقةلغالهلا، است قبل ملراقبة املصاحل التقنية املختصة إخضاعهاضرورة 

سهر على القيام بعمليات ا أطلب منكم، البقة(، كمملطاة اللمعايري القانونية واألمنية املعمول بها )شهاد

التدفئة ـ عمليات  اء ـات: الغاز ـ املتكم )شبكؤسسملعة املراقبة األمنية الدورية ملختلف اهلياكل التاب

 الرتصيص وإعادة صيانة سطوح املباني(.

 مة.تعليال وإنين أوىل أهمية بالغة للتطبيق الصارم هلذه

  

 األمني العام

اإلمضاء: صديقي احمّمد حمّمد صاحل الّدين  
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 يةعباجلمهورية اجلزائرية الّدميقراطية الّش

 العلمي والبحث العالي الّتعليم وزارة

     األمني العام
    

 2016 ماي 04 باجلزائر، يف         2016/عأ./ 666 رقم

 

 ؛ةالّسادة رؤساء الّندوات اجلهوي -

 ؛ليليم العالتعاات السّيدات والّسادة مديرو مؤّسس -

 .جلامعيةلخدمات الين لوطالّسيد املدير العام للديوان ا -

 

 خبصوص اللجوء إىل العدالة. املـوضـوع:

معالي الوزير  رية اليت يعقدهارية الدوتشاوات الأنهي إىل علمكم أنه، وخالل اللقاء أن يشّرفين

تعليم العالي يري مؤسسات الدم لوحظ أن بعض ية،مع النقابات املعتمدة بالقطاع واجلمعيات الطالب

املشاكل يف  االجتماعي، حلل ع الشريكمرية دو وبعض مديري اإلقامات اجلامعية ال يعقدون لقاءات

دالة، استعمال اللجوء إىل الع نكم، قبلمطلب أليه إىل العدالة، وع ونيلجؤينها، ويف بعض احلاالت ح

لمي، اجمللس التأدييب، سسة )اجمللس العاخل املؤية دلكل اآلليات القانونية اليت تسمح بها اجملالس احمل

 اللجنة املتساوية األعضاء، ...(.

تاذ أو لعدالة ضد أي أسه أمام ابيام لقاء تنوون كما أطلب منكم إخطار الوزارة بأي إجرا

 .   ذلك يف طالب أو عامل، يف حينه وأخذ رأي الوزارة مسبًقا

 فائق التحّيات.

  
 األمني العام

اإلمضاء: صديقي احمّمد حمّمد صاحل الّدين  
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 يةعباجلمهورية اجلزائرية الّدميقراطية الّش

 العلمي والبحث العالي الّتعليم وزارة

     األمني العام
    

 2016 ماي 10 باجلزائر، يف         2016/عأ./ 696 رقم

 

 ادة:ـإىل الّس -

 لوجي؛الّتكنو ويرّتطاملدير العام للبحث العلمي وال -

 ة؛اجلامعّي ماتلخدلاملدير العام للّديوان الوطين  -

راء بالغ مد، إلعاترؤساء الّندوات اجلهوّية للجام -

 مؤّسسات الّتعليم العالي.
 

 

 .ب العلياناص امليفاقرتاح الّتعيني وإنهاء املهام خبصوص  املوضـوع:

 جداول تلخيصّية عن املناصب العليا. املرفقـات:
 

 

لعالي والبحث ام ؤّسسات الّتعليليا يف مالع اصبلقد أحاط القانون والّتنظيم املعمول بهما املن

فيها )حتديد سلطة  قرتحني لتعيينهمفني اململوّظادى العلمي بعّدة شروط يستوجب التأّكد من توّفرها ل

يري أخرى، تتفاوت من دى هؤالء من معاليتوّفر  ب أنجي الّتعيني، الّرتب، الّسلك ... اخل(، ناهيك عّما

سؤولية والعمل التمّتع بروح املّتسيري وت النيامنصب إىل آخر، على غرار الكفاءة والتمّكن من تق

افها وتقديرها على سة األقرب الكتشر املؤّسمدي ظّلاجلماعي ولغة احلوار، إىل غري ذلك من مؤّهالت ي

مان الّسري احلسن ضاّلذين ميكنهم  األشخاص تقاءان امليدان، ما حيّتم عليه اعتماد مقاربة دقيقة يف

 . واهامضافة على مستملصاحل مؤّسسته، وكذا تقديم قيمة 

عليا، لفت انتباهنا أّن  يف املناصب الحات تعينيقرتان اإاّل أّن، وأثناء االّطالع على ما يرد إلينا م

نّيني بالعملّية، دون اء األشخاص املعضّمن أمسة تتاشربعض مدراء املؤّسسات يكتفون بالتقّدم بطلبات مب

ة أعاله، وتسمح يف ملعايري املذكورا تقّفي اد يفتهالجتقديم ما يكفي من توضيحات ومعلومات ُتنبُئ با

 ب.ناصامل الّنهاية بتحقيق اختيار أنسب للمسؤولني على ذات

يف ذات الّشأن، لوحظ أّن بعض مدراء املؤّسسات يلجؤون إىل إرفاق طلبات الّتعيني مبقّررات تعيني 

د الوزير يف املسألة، اّلذي هو الّسلطة داخلّية جتعل املعنّيني بها يف وضعية خدمة قبل معرفة رأي السّي
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الوحيدة املخّولة بالّتعيني يف بعض املناصب بقرار، والّسلطة اّليت هلا تزكية املقرتحات اّليت يتّم الّتعيني 

 فيها مبرسوم. 

ملناصب العليا على انهاء املهام يف يني أو إلّتعاات ك، أطلُب منكم، أثناء التقّدم باقرتاحلتبعا لذ

 مؤّسساتكم، التقّيد مبا يأتي: مستوى

 أّوال ـ أثناء اقرتاح الّتعيني

نصوص السّيما امل العالي املعين، باملنصب تحاقاللالتأّكد من استيفاء املوّظف املقرتح لشروط ا .1

مؤّسسة، وشروط  ّددة لتصنيف كّلكة احململشرتة اعليها قانونا، وامُلتضّمنة يف القرارات الوزاري

 مرفقة(، صّيةلخيتالعليا الّتابعة هلا )جداول  االلتحاق باملناصب

اّليت خيتّص السّيد  املناصب العليا خلّية يفت دارااالمتناع عن الّتعيني مبوجب قرارات و/أو مقّر .2

  فيها مبرسوم،يت يتّم الّتعينيعليا اّلب الناصالوزير بالّتعيني فيها بقرار، أو بالّتزكية للم

قصد  لّتقدير،رجة ارّتبون حسب ديمنصب عال معين، ( أشخاص لكّل 03اقرتاح ثالثة ) .3

اب املدراء وعمداء سّيما خبصوص نّوالملقرتح، صب المنلمتكني السّيد الوزير من اختيار من يراه مناسبا 

 الكّليات واألمناء العاّمني للمؤّسسات،

 إرفاق مقرتحات الّتعيني مبا يلي:   .4

 سة،ؤّسامل مدير رسالة توصية عن اختيار املوّظف حيّررها 1. 4

 سرية ذاتية مفّصلة توّضح ما يلي: 2. 4

 ،البيانات الّشخصّية 

 ق(،ا فوا فمالّشهادات احلائز عليها )من شهادة البكالوري 

 االقرتاح(، ىل تاريخيف إتوظ املسار املهين واملناصب املتقّلدة )منذ أّول 

 ساتذة(،ى سلك األة علقتصرالعلمّية )املناصب امل اإلجنازات واملنتوجات 

 (، آلليم ااملهارات والكفاءات )احلوار، الّلغات، اإلعال... 

 .املمّيزات الفردّية 

املعين، وتصّوره عن  د املنصب العالياده لتقّلستعددى ارسالة حتفيز حيّررها املوّظف املعين تبّين م 3. 4

  تعيينه،ذا ما مّتقها إّقيت ميكن أن حيطريقة الّتسيري والقيمة املضافة اّل

املعين من قرارات  ر املهين للّشخصر املساتطّو ّينإرفاق مقرتح الّتعيني بكّل الوثائق اّليت تب .5

 سابقا. َدةتقّلومقّررات تعيني وترقية يف الّرتب واملناصب امُل
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 ثانيا ـ أثناء اقرتاح إنهاء املهام

ّلغون بها الوصاية على ناصب العليا ويبم يف اململهاااء لقد لوحظ أّن بعض مدراء املؤّسسات يتوّلون إنه

اّله الّسلطة صاحبة نهاء املهام تتوإضي بأّن  تقّليتاسبيل اإلخطار، ما يتنافى وقاعدة توازي األشكال 

 الّتعيني.

 أتي:يا مبتبعا لذلك، أطب منكم التقّيد يف هذه الوضعّية 

و مقّرر داخلي يف هذا ار أّي قرار و/أع عن إصدمتنااالتبليغ السّيد الوزير مبقرتح إنهاء املهام، و .1

 الّشأن،

إىل هذا اإلجراء،  سّيما الّدوافعزمة، الالاّل راتإرفاق مقرتح إنهاء املهام بتقرير عن الّتربي .2

 واألهداف املرجّوة منه،

ب العليا من أهّمية يف ضمان الّسري احلسن ملؤّسسات إضافة إىل ما سبق، ونظرا ملا متّثله املناص

القطاع، أطلب منكم احلرص على ضمان عدم ترك املناصب العليا املتوّفرة على مستوى مؤّسساتكم 

يف وضعية شغور، والعمل على إعداد بطاقية خاصة بها قصد إحصائها بصفة دورّية، مع استشراف 

 موافاتنا مبقرتحات للّتعيني فيها.املرتّشحني املستوفني لشروط تقّلدها، و

 رة.أولي أهّمية قصوى لتطبيق ما ورد يف هذه املذّك

 

 

 

ل اإلعالم ي  ة  على سب 
 
سخ

 
  :ن

 . د الوزي ر ّ  إلى السي 
 

 

 

 

 األمني العام

اإلمضاء: صديقي احمّمد حمّمد صاحل الّدين  
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 يةعباجلمهورية اجلزائرية الّدميقراطية الّش

 العلمي والبحث العالي الّتعليم وزارة

     األمني العام
    

 2016سبتمرب 26 باجلزائر، يف        2016/عأ./ 1265 رقم

 

 

 :إىل الّسادة

 يلتكنولوجاوير لتطاملدير العام للبحث العلمي وا -

 علمي؛ال ثلبحمؤّسسات ا مديري باالّتصال مع

 اتامعرؤساء الّندوات اجلهوّية للج -

 ؛العالي  عليملّتمديري مؤّسسات ا باالّتصال مع

 .معّيةات اجلالخدم لاملدير العام للّديوان الوطين-
 

 

 ا.صب العليملناايف  اقرتاح الّتعيني وإنهاء املهامخبصوص  املـوضـوع:

ــع  .2016ماي  10املؤّرخة يف  696مذّكرتنا رقم -: املرجـ

 .2014نوفمرب  27املؤّرخة يف  1436إرسالنا رقم -

  (.2) املرفقـات:

 

 مذّكرتنا رقم، أحطناكم مبوجب 2014نوفمرب  27املؤّرخ يف  1436عطفًا على إرسالنا رقم 

 يف اقرتاح الّتعيني ها أثناءراعاتّليت يتوّجب مهات ا، مبجموعة من الّتوجي2016ماي  10املؤّرخة يف  696

هام فيها، فضاًل عن مي أو إنهاء املبحث العلوال الياملناصب العليا على مستوى مؤّسسات الّتعليم الع

ث إحصاء املناصب العملّية من حي يت حتكمة اّلمّيإفادتكم يف امللحق املرفق بها باألحكام الّتنظي

 طريقة الّتعيني فيها.وشروط االلتحاق بها و

عالي السّيد الوزير دون م تزال ترد إىل ملوضوع الة باّلقإثر ذلك، لفت انتباهي أّن بعض امللّفات املتع

هاء املهام مبوجب مقّررات لى الّتعيني وإنإلقدام عار اغر احرتام أحكام املذّكرة املشار إليها أعاله، على

ّو من بعض الوثائق املشّكلة اء املهام واخللهربير إندم توع داخلّية واالكتفاء باقرتاح موّظف واحد للّتعيني

 ات اخلاصة بها.ارات أو املقّررداد القروإع اتهلا ... اخل، ما من شأنه إعاقة دراسة هذه امللّف
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الّضوابط القانونّية  عتّد فيه مبجملبّد أن ُية النّيأذّكركم أّن اقرتاح الّتعيني يف املناصب املع

هم ضمان الّسري فني اّلذين ميكنء املوّظنتقان امربة دقيقة متّكن املنصوص عليها، ويستند إىل مقا

املهام يف ذات  ّن اقرتاح إنهاءأها، كما ستواملى عاحلسن ملصاحل املؤّسسة، وكذا تقديم قيمة مضافة 

 غور يف املنصب.قصد تفادي الّش اح تعينياقرتق باملناصب جيب أن يستند إىل مرّبرات مؤّسسة وُيرف

املناصب العليا على  إنهاء املهام يف عيني أوالّت حاتمنكم الّسهر أثناء التقّدم مبقرت وعليه، أطلب

املًة، وإرفاقها كر إليها أعاله، نا املشاّكرت مذيفمؤّسساتكم التقّيد بالّتوجيهات املتضّمنة مستوى 

 ه هذا اإلجراء.يّف ال ُيراَعى فر أّي ملعتبااال فيها، إذ لن ُيؤخَذ بعني جبميع الوثائق احملّددة

 أولي أهّمية قصوى لتطبيق فحوى هذه املذّكرة.

 

 

 

 

ة  مرسلة: -
 
سخ
 
  ن

ّد الوزي ر . -  إلى السي 

  

 األمني العام

اإلمضاء: صديقي احمّمد حمّمد صاحل الّدين  
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 يةعباجلمهورية اجلزائرية الّدميقراطية الّش

 العلمي والبحث العالي الّتعليم وزارة

     األمني العام
    

 2016 جوان15 باجلزائر، يف         2016/عأ./ 905 رقم

 

 إىل السّيدات والّسادة:

 نولوجي؛ ر الّتكطويالّتاملدير العام للبحث العلمي و -

 معّية؛ات اجلالخدم لاملدير العام للّديوان الوطين -

 لي.مدراء مؤّسسات الّتعليم العا -
 

 

 Les étatsلألجور أو اجلداول األصلية األولية "خبصوص احرتام آجال تقديم املصفوفة األولية : املوضـوع

matrices initiaux". 

قات رقابة السابقة للنفبال واملتعّلق1995نوفمرب سنة  14ؤرخ يف امل414-91تنفيذي رقم الرسوم امل- ع:ـاملرجــ

 اليت يلتزم بها، املعّدل واملتّمم.

لية ة األوكيفية إعداد املصفوفحتدد واّليت  1995أفريل سنة  9ؤرخة يف امل10تعليمة رقم ال-

 واإلضافية لألجور، املعّدلة واملتّممة.

 

ة األولية  إعداد املصفوفيفإلدارات عض ابخر يشرفين أن أنهي إىل علمكم أن لفت انتباهي، تأ

جور أن دفع التابعة هلا، وحرصا على ضما "Les états matrices initiauxأو اجلداول األصلية األولية "لألجور 

خيص استثنائية لتمديد أجاهلا، الية قصد طلب ترازارة املء لوؤالوظفني واألعوان التابعني هلم غالبا ما يلجأ هامل

 وينبغي التوضيح أن هذه الوضعية نامجة عن ما يلي:

ديسمرب من السنة  31 بتاريخ لمستخدمنيية لفعلتأخر يف إعداد القائمة االمسية للتعدادات ال -

 املعنية، 

ملصادقة على اكذا عدم وجيه لتوايف عقد اجتماعات جمالس اإلدارة وجمالس  تأخر -

 امليزانية.

 الية.ناصب املوامل قاتتأخر يف إعداد قرارات توزيع اإليرادات والنف -

 توالي:د الصارم على الف، التقيالصربون ولتفادي هذه الوضعية، ينبغي عليكم بصفتكم آمر
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وفة ، احملددة لكيفية إعداد املصف1995أفريل سنة  9ؤرخة يف امل10بنص التعليمة رقم  -

األولية عند  ى تقديم اجلداولجترب عل اليتو ،األولية واإلضافية لألجور، املعدلة واملتممة

 بداية كل سنة مالية.

 1995نوفمرب سنة  14ؤّرخ يف امل 414-91 بنص املادة اخلامسة من املرسوم التنفيذي رقم -

رب بتقديم هذه اجلداول املتّمم، واليت جتملعّدل واها، زم بللنفقات اليت يلت السابقةاملتعلق بالرقابة و

 لتأشرية املراقب املالي.

يم تلك أجال إعداد وتقد حرتاما صدمة قلالزختاذ اإلجراءات الضرورية ااوعليه،أطلب منكم 

 إلجراءات.يق هذه اتطب ناءاجلداول، وموافاتي بالصعوبات اليت قد تواجهكم أث

 فائق التحّيات.

 األمني العام  

اإلمضاء: صديقي احمّمد حمّمد صاحل الّدين  
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 يةعباجلمهورية اجلزائرية الّدميقراطية الّش

 العلمي والبحث العالي الّتعليم وزارة

     األمني العام
    

 2016 جوان 15 باجلزائر، يف         2016/عأ./ 912 رقم

 

 

 الّسادة:الّسيدات وإىل 

 ؛جيلتكنولواوير التطالعام للبحث العلمي واملدير  -

 ؛معّيةعات اجلامطبولل املدير العام للديوان الوطين -

 .مدراء مؤسسات التعليم العالي -

 

 .لتقاعدامية على لعموارات إحالة مستخدمي املؤسسات واإلدا خبصوصاملـوضـوع: 

 .2016 جوان 11 يف ؤرخةامل نسخة من التعليمة الوزارية املشرتكة املرفقــات:

 

 

رتكة ة الوزارية املشالتعليم ة مننسخب، لالستغالل والتنفيذيشرفين أن أوافيكم طيه، 

ة على التقاعد، العمومي اراتسات واإلدملؤّسا، املتعلقة بإحالة مستخدمي 2016جوان  11املؤرخة يف 

 اء تنفيذها. ليت تواجهكم أثنالصعوبات كل اي بكما أطلب منكم التقيد الصارم بأحكامها، وموافات

 فائق التحّيات.
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 يةعباجلمهورية اجلزائرية الّدميقراطية الّش

 العلمي والبحث العالي الّتعليم وزارة

     األمني العام
    

 2016 جوان 14 باجلزائر، يف         2016/عأ./ 902 رقم

 

 الّسادة: إىل

 اتامعرؤساء الّندوات اجلهوّية للج -

 حثية(عية والبجلامات باالّتصال مع مدراء املؤّسسا)

 لوجيالتكنو طويرالتاملدير العام للبحث العلمي و -

 بحث(ال )باالّتصال مع مدراء مؤّسسات

 

املوجودة يف وضعية  لعاملة األجنبيةل اليد اتعماباس األول املتعلقةتطبيقا لتعليمات السيد الوزير 

نتباهكم إىل ما ارى شخصية، ألفت دولة وأخة للابعتغري شرعية، السيما يف جمال بناء وزخرفة بنايات 

 جلمهورية.انني وتنظيمات اساس بقوث املحي يشكله اللجوء إىل هذه اليد العاملة من أخطار من

، أو ء حلساب مؤسستكمعمال سوان المئة منكم عدم اللجوء إىل هذه الف تبعا لذلك، أطلب

ّن أكم التأكد من يلعكما يتوّجب  لة،حلسابكم الشخصي بصفتكم ذوي وظائف عليا يف الّدو

رف مؤسسات طع مصّرح بهم من ة بالقطاخلاصء امجيع العّمال املتدّخلني على مستوى ورشات البنا

 نة.اإلجناز لدى الّسلطات املعي

 أولي أهمية قصوى لتطبيق فحوى هذه املذكرة.

  
 األمني العام

اإلمضاء: صديقي احمّمد حمّمد صاحل الّدين  
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 يةعباجلمهورية اجلزائرية الّدميقراطية الّش

République Algérienne Démocratique et Populaire 
   

Ministère de l’Enseignement Supérieur                                   
et de la Recherche Scientifique   

Le Secrétaire Général   

N° : 902/S.G/2016    Alger, le 14 juin 2016 

   

 
Messieurs les présidents des conférences régionales  
Monsieur le directeur général de la recherche 
scientifique et du développement technologique 
En communication aux chefs d’établissements 
d’enseignement supérieures de recherche scientifique 

 

Objet : A/S de l’utilisation de la main d’œuvre étrangère en situation irrégulière. 

 

En application des instructions de Monsieur le Premier Ministre relatives à l’utilisation de 

la main d’œuvre étrangère en situation irrégulière, notamment dans la décoration d’édifices 

étatiques et de résidences individuelles, j’attire votre attention sur les risques induits par le 

recours à ces travailleurs, enfreignant les lois et règlements de la République. 

Par conséquent, je vous demande de ne plus faire appel à cette catégorie de travailleurs, 

que ce soit pour le compte de votre établissement ou à titre privé, en votre qualité de haut 

fonctionnaire de l’Etat. De même, vous devez vous assurer que l’effectif étranger intervenant au 

niveau des chantiers de construction du secteur, soit déclaré aux autorités concernées par les 

entreprises de réalisation. 

J’attache une importance particulière à la stricte application de cette note. 

 

  
 األمني العام

اإلمضاء: صديقي احمّمد حمّمد صاحل الّدين  
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 يةعباجلمهورية اجلزائرية الّدميقراطية الّش

 العلمي والبحث العالي الّتعليم وزارة

     األمني العام
    

 2016 جوان 27 باجلزائر، يف         2016/عأ./ 946 رقم

 

 

 :مذّكرة إىل الّسادة

 وجيالتكنول طويرلتاملدير العام للبحث العلمي وا -

 لمي؛لعا مدراء مؤّسسات البحث إلبالغ

 اتامعرؤساء الّندوات اجلهوّية للج -

 .لبحثيةة وامعيمدراء املؤّسسات اجلا إلبالغ

 

د تقديم اجب مراعاتها عناءات الواإلجربد لقد سجلت أّن بعض املؤسسات اجلامعية ال تتقي

 طلبات االستفادة من مهمات باخلارج.

ع اء مهام ذات طابًرا، ألد، حصصصةوبهذا اخلصوص أذكركم بأن املهمات باخلارج خم

شخصي إىل اخلارج وجوب التنقل ال يت تتطلبت الاالرمسي ومؤسسي، وال ينبغي اللجوء إليها إال يف احل

 نها على وجه اخلصوص: هذا الشأن، ومول بها يفملعم انكم االحرتام الصارم للتدابريوبناًء عليه، أطلب م

 هلا، ألهداف املرسومةادى حتقق ج ومارضرورة تقديم تقرير مفصل عن سري املهمة باخل 

 املخولة لشرطة  املصاحل طرف من ضرورة تقديم نسخة من أمر املهمة مؤشر عليه

 احلدود.

 

 أوىل عناية خاصة لتنفيذ مضمون هذه املذكرة.

 األمني العام  

اإلمضاء: صديقي احمّمد حمّمد صاحل الّدين  
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 يةعباجلمهورية اجلزائرية الّدميقراطية الّش

 العلمي والبحث العالي الّتعليم وزارة

     األمني العام
    

 2016ل ريفأ 17 باجلزائر، يف         2016/عأ./ 573 رقم

 

  لجامعاتلّية هوإىل الّسادة رؤساء الّندوات اجل

 لعلمي البحث الي ولعااإلبالغ مدراء مؤّسسات الّتعليم 

 

ت الّتعليم العالي زائر إىل مؤّسسامدة باجلملعتاات زيارات وفود الّسفارات والقنصلي خبصوص املوضـوع:

 والبحث العلمي. 

 

فة منتظمة، لمي تستقبل، وبصلبحث العي والعالللّتعليم ا مؤّسساتأّن عّدة  لقد لفت انتباهي

 ة بذلك.ون إخطار الوزارجلزائر دة باتمدبعثات أعضاء ممّثليات دبلوماسّية أو مؤّسسات مع

ّل املسائل ارها املخّولة بكة، باعتبرجّيخلاافقصد ضمان الّتنسيق مع مصاحل وزارة الّشؤون 

اء إثر مبادرة فردّية اّليت تتّم، سو لّنشاطاتاهذه بنا ب منكم إعالمأطلذات العالقة مبثل هذه املؤّسسات، 

( أّيام قبل 08ألقّل مثانية )ية، وذلك على اات احملّلّسلطال من طرف اهليئات املذكورة، أو مببادرة ثنائّية مع

 الّتاريخ املقّرر للّزيارة. 

 يمة.علأولي أهّمية قصوى للّتطبيق الّصارم هلذه الّت

العام األمني    

اإلمضاء: صديقي احمّمد حمّمد صاحل الّدين  
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 بيةعجلزائرية الّدميقراطية الّشاجلمهورية ا

République Algérienne Démocratique et Populaire 
   

Ministère de l’Enseignement Supérieur                                   
et de la Recherche Scientifique    

Le Secrétaire Général   

N° : 573/S.G/2016    Alger, le 17 avril 2016  

  

 

Messieurs les présidents des conférences régionales 
En communication aux chefs d’établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche scientifique 

 

 

Objet : A/S des visites des membres des ambassades et consulats accrédités en Algérie, aux 

d’établissements universitaires et de recherche. 

  

Il m’a été donné de constater que plusieurs établissements universitaires et de recherche 

reçoivent régulièrement des délégations de membres de chancelleries diplomatiques ou 

institutions accrédités en Algérie, sans que le ministère n’en soit informé. 

Dans un souci de coordination avec les services du Ministère des Affaires Etrangères, 

compétents pour toute question liée au relations avec de telles institutions, je vous demande de 

nous tenir informés de ces activités, qu’elles relèvent de la seule initiative de l’établissement ou 

de celui-ci avec les autorités locales et ce, huit jours au moins avant le jour de visite. 

J’attache la plus haute importance à la stricte application de la présente instruction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األمني العام

اإلمضاء: صديقي احمّمد حمّمد صاحل الّدين  
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 يةعباجلمهورية اجلزائرية الّدميقراطية الّش

 العلمي والبحث العالي الّتعليم وزارة

     األمني العام
    

 2016 جوان 28 باجلزائر، يف         2016/عأ./ 963 رقم

 

 

 :إىل الّسادة

 يلتكنولوجاوير لتطاملدير العام للبحث العلمي وا -

 مي؛علال مدراء مؤّسسات البحث إلبالغ

 اتامعرؤساء الّندوات اجلهوّية للج -

  . عيةدراء املؤّسسات اجلامم إلبالغ

 

ــامل ــوضـ ــ  ب.جاناأل خبصوص تأمني ومحاية الّرعايا وع:ــ

الدولي، يشرفين  عالقات التعاون ن بعنواندعويامل متابعة تأمني ومحاية الرعايا األجانبيف إطار 

ة األخرية، تنقالت سجيل، خالل الفرتتفيد بت اريرتق أن أحيطكم علما أننا تلقينا من املصاحل املختصة

إشعار ون اكبة أمنية من دن دون مومذلك وت، متكررة لبعض الرعايا األجانب عرب خمتلف الواليا

 مسبق ملصاحل األمن املؤهلة.

وع من ناالت، يف تسجيل بعض احل صوصخبر، وبهذا الصدد، تشري ذات التقارير إىل االستمرا

  زمة.لالاالتقصري وعدم احرتام اإلجراءات األمن واحلماية 

ا مول بها يف هذة التدابري املعارم لكافالص باعاإلتوبناًء عليه، أطلب منكم احلرص الشديد على 

األمنّية والّتنظيمات  تزام باإلجراءاتورة االلبضر انباجملال من جهة، والعمل على حتسيس الّرعايا األج

 هم.المتم وسوذلك حفاظًا على أمنه األجانباملتعّلقة بتنّقل 

 رسال.ن هذا اإلضمود مبيف األخري، فإّنين ُأولي أهّمية بالغة للتقّي

 األمني العام  

احمّمد حمّمد صاحل الّديناإلمضاء: صديقي   
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 يةعباجلمهورية اجلزائرية الّدميقراطية الّش

 العلمي والبحث العالي الّتعليم وزارة

     األمني العام
    

 2016 نوفمرب 24 باجلزائر، يف        2016/عأ./ 1585 رقم

 

 

 ت للجامعا ّيةهوإىل الّسادة رؤساء الّندوات اجل

 العالي ليمعمؤّسسات الّت باالّتصال مع مديري
 

 

   

 أمني الّرعايا األجانب ومحايتهم.ت: وعــاملوض

ــع:  .2014أكتوبر  22املؤّرخ يف  1244إرسالنا رقم  املرجــ

 

غ العمل والّتعاون مع  إطار خمتلف صيوافدين يف، الانبلقد تناهى إىل علمنا أنَّ بعض الرَّعايا األج

األمنّية والّتنظيمات  حرتام اإلجراءاتها دون اعرب لونمؤّسسات الّتعليم العالي والبحث العلمّي، يتنّق

صاحل األمن املختّصة، عار املسبق ملاإلشومنّية، ة األاكباملعمول بها يف هذا اجملال، السّيما خبصوص املو

 وهو ما قد يؤّدي إىل تهديد أمنهم وسالمتهم.

رسالنا املشار إا الّشأن مبوجب ات يف هذوجيهن تتبعًا لذلك، وعطفًا على ما سبق وأن قّدمناه م

اءات األمنّية والّتنظيمات م الّتام باإلجرااللتزا على هرإليه يف املرجع أعاله، أطلب منكم، جمّددًا، الّس

ام بها حفاظًا على رة االلتزبضرو مهوضمان حتسيس كم،املتعّلقة بتنّقل الّرعايا األجانب عرب مؤّسسات

 أمنهم وسالمتهم.

 ُأولي أهّمية قصوى لتطبيق فحوى هذه املذّكرة.

 

اب عة - ل المي  ي  ة على سب 
 
سخ
 
 :ن

امعات.إلى الس  - ن الخ  ي  ي ادل ما ب 
ّ 
عاون والب

ت ّ ّد مدي ر ال  ي 

 األمني العام

اإلمضاء: صديقي احمّمد حمّمد صاحل الّدين  
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 ةعبيالّدميقراطية الّشاجلمهورية اجلزائرية 

 العلمي والبحث العالي الّتعليم وزارة

     األمني العام
    

 2016 جويلية 03 باجلزائر، يف         2016/عأ./ 983 رقم

 

 

 :إىل الّسادة

 يلتكنولوجاوير لتطاملدير العام للبحث العلمي وا -

 لمي؛لعا مدراء مؤّسسات البحث إلبالغ

 اتمعللجا رؤساء الّندوات اجلهوّية -

 ة .عيدراء املؤّسسات اجلامم إلبالغ

 .معّيةات اجلالخدم لاملدير العام للّديوان الوطين-

 

 .لكرتونيااضاة ملماخبصوص االعرتاف بالوثائق القضائّية  املوضــوع:

 

ملمضاة الكرتونّيا ائق القضائّية ااف بالوثعرتاال تطبيقا لتعليمات السّيد الوزير األّول خبصوص

ائق، املستخرجة عرب ىل أّن هذه الوثإ مكألفت انتباه سات العمومّية،من طرف اإلدارات واملؤّس وقبوهلا

املتعلق  2015فرباير  01املؤّرخ يف 03-15قم  انون رقمالق كاماإلنرتنت، تتمّتع باحلّجية القانونّية طبقا ألح

 ّية بتوقيع الكرتوني.ّررات القضائاحمللوثائق واهار إم بعصرنة العدالة، اّلذي ينّص صراحة على إمكانّية

لّسوابق رة قبول صحيفة الفة بضروملختم اوبهذا الّشأن، أطلب منكم اإليعاز إىل مصاحلك

دارّية على تلف امللّفات اإلما يف خمقدميهتونّيا، عند وشهادة اجلنسّية املمضاتني الكرت 3القضائّية رقم 

 .لذلك ئّيةضالقمستوى مؤّسساتكم، وعدم اشرتاط تأشرية اجلهات ا

 أولي أهّمية قصوى لتطبيق هذه الّتعليمة.

 

ة -
 
سخ
 
 مرسلة: ن

ّد الوزي ر  إلى السي 

 

 األمني العام

اإلمضاء: صديقي احمّمد حمّمد صاحل الّدين  
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 بيةعجلزائرية الّدميقراطية الّشاجلمهورية ا

République Algérienne Démocratique et Populaire 
   

Ministère de l’Enseignement Supérieur                                   
et de la Recherche Scientifique   

Le Secrétaire Général   

N° : 983/S.G/2016    Alger, le 03 juillet 2016 

   

 

Monsieur le directeur général de la recherche 
scientifique et du développement technologique, en 
communication aux chefs d’établissements de recherche 
scientifique 

Messieurs les présidents des conférences régionales des 
universités, en communication aux chefs 
d’établissements d’enseignement supérieur 

Monsieur le directeur général des œuvres universitaires. 

 

Objet : A/S Reconnaissance des documents signés électroniquement. 

 

En application des instructions de Monsieur le Premier Ministre, relatives à la 

reconnaissance des documents signés électroniquement et leur admission par les 

administrations et les établissements publics, j’attire votre attention sur le fait que ces 

documents, retirés via internet, sont reconnus juridiquement. Et cela conformément aux 

dispositions de la loi n°15-03 du 1er février 2015, relative à la modernisation de la justice, qui 

stipule explicitement que les actes de procédure et les actes judiciaires peuvent être revêtus d’une 

signature électronique. 

A cet effet, je vous demande d’ordonner à vos différents services d’accepter le bulletin n° 3 

du casier judiciaire et le certificat de nationalité signés électroniquement, lors des dépôts des 

différents dossiers administratifs aux niveaux de vos établissements, et de ne plus exiger le visa 

de la juridiction. 

J’attache une importance particulière à l’application de la présente note. 

Copie à Monsieur le Ministre. 

 

 األمني العام

حمّمد صاحل الّدين اإلمضاء: صديقي احمّمد  
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 يةعباجلمهورية اجلزائرية الّدميقراطية الّش

 العلمي والبحث العالي الّتعليم وزارة

     األمني العام
    

 2016 جويلية 14 باجلزائر، يف        2016/عأ./ 1009 رقم

 

 

 :إىل الّسادة

 يلتكنولوجاوير لتطاملدير العام للبحث العلمي وا -

 لمي؛لعا مدراء مؤّسسات البحث إلبالغ

 اتامعرؤساء الّندوات اجلهوّية للج -

 ي ؛لعالام دراء مؤّسسات الّتعليم إلبالغ

 .معّيةات اجلالخدم لاملدير العام للّديوان الوطين-
 

 

 ملان.عضاء الرببل أن قخبصوص العرائض والّشكاوى املرفوعة م :املوضــوع

 

ل أعضاء املرفوعة من قب الّشكاوىوائض لعراتطبيقا لتعليمات السّيد الوزير األّول خبصوص 

مطبوعة بكافة  ع البّد أن تظّلات القطاؤّسسمني غرفيت الربملان، أذّكركم بأّن العالقة بينهم وب

داء وتنفيذ األعمال املندرجة ّتصلة بتعزيز أساتهم امللتماع اما من حيث الّتعامل ماالحرتام والّتقدير، السّي

االنشغاالت املختلفة  ذلك يف إطار نقلعلمي، وكث اللبحضمن مساعي الّتنمية يف جمال الّتعليم العالي وا

 للمواطنني.

م أعضاء عليك ّليت يطرحهاانشغاالت لال مّروبهذا الّشأن، أطلب منكم البقاء يف إصغاء مست

تص بها مؤّسساتكم، ختملواطنني اّليت شغاالت ان انمكم الربملان، مع إيالء عناية خاصة ملا يرفعونه إلي

 م جاري العمل بهما.لقانون والّتنظيلّصارم لاام حرتمع التكّفل بها، يف اآلجال املعقولة، يف ظّل اال

 

ة إلى: -
 
سخ
 
 ن

ّد الوزي ر  السي 

 

 األمني العام

يناإلمضاء: صديقي احمّمد حمّمد صاحل الّد  
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 يةعباجلمهورية اجلزائرية الّدميقراطية الّش

 العلمي والبحث العالي الّتعليم وزارة

    األمني العام
    

 2016 أوت 03 باجلزائر، يف        2016/عأ./ 1073 رقم

 

 

 عاليعليـم اللّتاات الّسيدات والّسادة رؤساء مؤّسس

 

 وزارية.املوضـوع: خبصوص قرارات 

 لباحث،تاذ األسبوعي للتدريس لألساحيّدد الساعي  الذي 929القرار رقم - املرفقـات:

اذ الباحث يس لألستلّتدرلحلجم الساعي االذي حيّدد كيفّيات تكييف  930القرار رقم - 

 يف طور حتضري الّدكتوراه،

اذ الباحث الذي يس لألستلتدرم الساعي لتغيري احلج الذي حيّدد كيفّيات 931القرار رقم -

 يشغل منصًبا عالًيا،

ذ الباحث حديث ة األستافائدبيداغوجية لالذي حيّدد تنظيم املرافقة ال 932القرار رقم -

 الّتوظيف،

 ها.ومكافحت لميةالّسرقة العبالذي حيّدد القواعد املتعلقة  933القرار رقم -

 

، مّت 2017-2016ة اجلامعيةلمي للسنالع بحثلتعليم العالي وال يف إطار برنامج عمل وزارة

اص باألستاذ انون األساسي اخلطبيق القار تإط إعداد جمموعة من قرارات وزارية، بعضها يندرج يف

امي إىل الرفع من لبحث العلمي الرلعالي وااليم لتعاالباحث وبعضها اآلخر يندرج يف إطار مسعى وزارة 

معية ممثلي يف يات وممارسات جاسيخ سلوكة ترعاديف املؤسسات اجلامعية وحتسينه وإ مستوى التأطري

 ية.ما السرقة العلمفات السيحنران امجمالي آداب املهنة وأخالقها وحماربة ما يلحقها 

 صوص:يق بعض هذه الّنيفية تطبول كة حوبهذا اخلصوص ينبغي تقديم التوضيحات الّتالي

ألسبوعي اعي اييف احلجم السذي حيّدد كيفّيات تكال 930خبصوص القرار رقم  -1

لبات منه، أن ط 4ملادة اقد حددت فاه، كتورحيضر أطروحة الّد الذي للّتدريس لألستاذ املساعد

 امعية.لسنة اجلااية نه االستفادة من تكييف احلجم الساعي األسبوعي تقدم
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، 2017-2016اجلامعية  نائية لسستثنافة ومراعاة لتاريخ صدور هذا القرار، فإّنه، وبص

ضرون حيملساعدين الذين األساتذة لوعي سبتقدم طلبات االستفادة من تكييف احلجم الساعي األ

 أطروحة الّدكتوراه بداية الّدخول اجلامعي.

ائدة لف غوجيةلبيدااظيم املرافقة الذي حيّدد كيفّيات تن 932خبصوص القرار رقم  -2

منه، اللتان تنصان على  7و 6ادتني حتوى امل مبذكرياألستاذ الباحث حديث الّتوظيف، فإّنه ينبغي الت

اغوجية، وكذا املرافقة البيد ة بتنظيمكلفامل وجوب إرسال نسخة عن برنامج العمل السنوي للخلية

 للمؤسسة. لس العلميلى اجملعد عرضها ، بعزيراحلصيلة السنوية لتنفيذ برنامج عملها للسيد الو

العلمية  الّسرقة ية منتعلقة بالوقاالذي حيّدد القواعد امل 933خبصوص القرار رقم  -3

اهر السرقة العلمية ف إىل حماربة ظوّنما يهدار إلقرومكافحتها، فإّنه ينبغي التذكري أن إعداد هذا ا

لباحث أو الباحث اأو األستاذ  طالبن طرف المواء ا سوالغش واالنتحال يف األعمال العلمية املطالب به

الّتحسيس والّتعريف بالّسرقة ودابري الّتوعية ولوية لتاأل عطيتالدائم، وأّن الّتدابري الواردة يف هذا القرار 

 العلمية وصورها وكيفّيات احليلولة دون حدوثها.

ة والعقابية، أديبيللّتدابري الّت ء مباشرةللجوم اوعليه، ينبغي على مؤسسات الّتعليم العالي عد

ن جهة أخرى، مكما يتعّين  وارد يف القرار،لّنحو اللى ا، عقبل تنظيم عمليات الّتحسري والّتوعية والّرقابة

دراية  عليه وتكون على تى تّطلعحعية اموضع نص القرار حتت تصرف مجيع مكّونات األسرة اجل

 بأحكامه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 األمني العام

حمّمد صاحل الّدين اإلمضاء: صديقي احمّمد  
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 يةعباجلمهورية اجلزائرية الّدميقراطية الّش

 العلمي والبحث العالي الّتعليم وزارة

     األمني العام
    

 2016 أكتوبر 24 باجلزائر، يف        2016/عأ./ 1391 رقم

 

 

 لعاليّتعليم اال ّسساتمؤ مديري الّسادةالّسيدات وإىل 

 

 .2016جويلية  28املؤرخ يف  931تطبيق القرار رقم املـوضـوع: 

 

ت تغيري ، الذي حيّدد كيفّيا2016جويلية  28املؤرخ يف 931أثناء تطبيق أحكام القرار رقم 

ة عن ملؤسسات اجلامعيرت بعض اعّب، الياالباحث الذي يشغل منصبا عاحلجم الساعي لألستاذ 

جي من حيث التأطري لّنشاط البيداغواثري على لّتأانه انشغاالتها جّراء تطبيق هذا القرار، الذي من شأ

 وصعوبة تعويضه بالّلجوء إىل األعباء اإلضافية.

ملؤّسسات ان رؤساء ، ميكل بهذه االنشغاالتمنه، ومن أجل الّتكف 5وعمًلا بأحكام املادة 

 امعية.جل مؤسسة ات كضعيامعية تكييف إجراءات تطبيقه حسب إمكانيات وواجل

تطبيق  ة باحتواء تبعاتكون كفيلتءات جراإإّنين أولي أهمية خاصة ملا سوف تّتخذونه من 

 هذا القرار.

 

 

 

 

 

 

 األمني العام

اإلمضاء: صديقي احمّمد حمّمد صاحل الّدين  
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 ةبيالّشعاجلمهورية اجلزائرية الّدميقراطية 

 العلمي والبحث العالي الّتعليم وزارة

     األمني العام
    

 2016 أوت 28 باجلزائر، يف        2016/عأ./ 1158 رقم

 

 

ات دموطين للخال وانإىل الّسيـد املدير العام للدي

 معّيةسات اجلاؤّسامل مديريباالّتصال مع  اجلامعّيـة
 

 

 .ةقامات اجلامعّيطعام باإلاإل راكزمالّنقائص اليت لوحظت على مستوى خبصوص  املوضـوع:

 .2016أوت  25املؤّرخ يف 367إرسال السّيد الوزير األول رقم  ع:ــاملرجــ

 

أوجه قصور وىل تسجيل نقائص إّرض فيه يتع وللقد ورد إلينا إرسال من طرف السّيد الوزير األ

ال احرتام قواعد جماجلامعّية، يف  اإلقاماتاء وحيعلى مستوى مراكز اإلطعام املوجودة على مستوى األ

 الّنظافة والّسالمة.

ا عن تعريضها ت غذائّية، فضًلاا تسّممحيانأها ألفت انتباهكم إىل أن هذه الوضعية قد نتجت عن

 ّدة.صحّية ع اطر خماملستمّر حلياة املستفيدين من خدمات اإلطعام إىل

م الّصرامة والّسرعة نكم الّسهر، بأّت، أطلب مّولاأل تبًعا لذلك، وتنفيًذا لتعليمات السّيد الوزير

ل، طبًقا للتشريع والّتنظيم ذا اجملانة يف هعد املقّنلقوابا الّلتني يتطّلبهما املوضوع، على التقّيد الكامل

ملقّيدة والتكّفل بأوجه اعاجلة الّنقائص مزمة قصد لّلا ااملعمول بهما، واختاذ كافة اإلجراءات والّتدابري

 القصور املسّجلة.

حمّل متابعة منتظمة ومستمّرة من طرف  يف ذات الّشأن، أبلغكم أن الوضعّية امُلثارة ستكون

املصاحل املختّصة على مستوى اإلدارة املركزّية لدائرتنا الوزارّية، وإذ يتعّلق األمر برهان صّحة املواطنني 

 العمومّية، فإّن الّتدابري الّتنظيمية ستطّبق، بكّل صرامة، ضّد كّل موّظف يثُبت تقصريه يف هذا اجملال.

ل  ي  ة  على سب 
 
سخ
 
  :عالماإلن

 . ّد معالي الوزي ر ي   إلى السّ

 األمني العام

اإلمضاء: صديقي احمّمد حمّمد صاحل الّدين  
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 اجلمهورية اجلزائرية الّدميقراطية الّشعبية

 العلمي والبحث العالي الّتعليم وزارة

     األمني العام
    

 2016 سبتمرب 06 باجلزائر، يف        2016/عأ./ 1183 رقم

 

 :إىل الّسادة

 يلتكنولوجاوير لتطاملدير العام للبحث العلمي وا -

 لمي؛لعا مدراء مؤّسسات البحث إلبالغ

 اتامعرؤساء الّندوات اجلهوّية للج -

 ي ؛لعالام دراء مؤّسسات الّتعليم إلبالغ

 معّيةات اجلالخدم لاملدير العام للّديوان الوطين-

 .ّيةإلبالغ مديري اخلدمات اجلامع

 

 كله.طاع وهياالق ساتخبصوص منع تعاطي تبغ الّتدخني يف مؤّس وع:ـوضـامل

اّلذي حيّدد كيفيات  2016يونيو سنة  21املوافق  1437م رمضان عا 16نسخة عن القرار املؤّرخ يف  ات:املرفقـ

العالي والبحث العلمي. ة لقطاع الّتعليمالّتابع ياكلاهلتطبيق منع تعاطي تبغ الّتدخني يف املؤّسسات و

  

، عن القرار الفرنسّيةربّية وغتني العالّل، بيشّرفين أن أوافيكم، رفقة هذا اإلرسال، بنسخة

 .2016أوت  03 لّرمسّية املؤّرخة يفامن اجلريدة  46بعد صدوره يف العدد ، املذكور أعاله

فيما خيّصه،  ار، والعمل، كّلذات القرسع للواايف هذا الّصدد، أطلب منكم الّسهر على الّنشر 

 .على ضمان تطبيقه

 تقّبلــوا، فائق التحّيات.

 

ل اإلعالم ي  ة على سب 
 
سخ
 
   :ن

ّد معالي إلى  -  وزي ر.الالسي 

 األمني العام

اإلمضاء: صديقي احمّمد حمّمد صاحل الّدين  
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 بيةعجلزائرية الّدميقراطية الّشاجلمهورية ا

République Algérienne Démocratique et Populaire 
   

Ministère de l’Enseignement Supérieur                                   
et de la Recherche Scientifique   

Le Secrétaire Général   

N° : 1229/S.G/2016    Alger, le 18 septembre 2016 

   

 
Mesdames et Messieurs les chefs d’établissements 
d’enseignement supérieur  

 

 

Objet : Mise en place des cellules d’accompagnement pédagogique des enseignants. 

Réf.   : Envoi n°1184/SG du 06/09/2016. 

 

Par courrier sus-référencé, il vous a été demandé de désigner les membres de la cellule 

d’accompagnement pédagogique des enseignants chercheurs et de nous faire parvenir, avant le 

15 du mois en cours, la liste de ces membres. A ce jour, certains chefs d’établissements n’ont pas 

encore répondu à ce courrier retardant les échéances fixées dans la feuille de route arrêtée par la 

centrale et compromettant, ainsi, sérieusement son application. 

En vous rappelant l’importance accordée à ce dossier par Monsieur le Ministre qui insiste 

sur la nécessité de le mettre en œuvre dès le début de cette année universitaire, instruction est 

donnée aux établissements retardataires à l’effet de répondre audit courrier avant le 20 

septembre, date de rigueur, au-delà de laquelle des dispositions seront prises.  

 

 

 

 

 

 األمني العام

اإلمضاء: صديقي احمّمد حمّمد صاحل الّدين  
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 بيةعجلزائرية الّدميقراطية الّشاجلمهورية ا

République Algérienne Démocratique et Populaire 
   

Ministère de l’Enseignement Supérieur                                   
et de la Recherche Scientifique   

Le Secrétaire Général   

N° : 1184/S.G/2016    Alger, le 06 septembre 2016 

   

 

Mesdames et Messieurs les chefs d’établissements 
d’enseignement supérieur  

 

  

Objet : Installation de la cellule d’accompagnement pédagogique des enseignants et de veille. 

Réf.   : Arrêté n°932 du 28 juillet 2016. 

 

En application des dispositions de l’article 5 de l’arrêté ministériel n° 932 du 28 juillet 

2016, je vous demande de bien vouloir procéder à la nomination des membres de la cellule 

chargée de mettre en place et de suivre un programme d’accompagnement pédagogique au profit 

des enseignants-chercheurs conformément aux principes de la veille pédagogique. 

A cet égard, je vous demande de me communiquer au plus tard le 15 septembre 2016 ladite 

liste, conformément au formulaire ci-joint. 

En vous remerciant, par avance, de l’importance particulière que vous accorderez à cette 

opération, je vous prie d’agréer l’expression de mes cordiales salutations. 

 

 

 

 

 

 األمني العام

اإلمضاء: صديقي احمّمد حمّمد صاحل الّدين  
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 يةعبالّدميقراطية الّشجلزائرية اجلمهورية ا

République Algérienne Démocratique et Populaire 
   

Ministère de l’Enseignement Supérieur                                   
et de la Recherche Scientifique   

Le Secrétaire Général   

N° : 1239/S.G/2016    Alger, le 20 septembre 2016 

   

 

Mesdames et Messieurs les chefs d’établissements 
d’enseignement supérieur  

 

  

Objet : Plateforme Moodlepour la formation pédagogique des enseignements chercheurs. 

Réf.   : Arrêté n°932 du 28 juillet 2016. 

 

Dans le cadre de l’application de l’arrêté sus référencé, et en prévision du lancement de la 

formation prévu pour le mois de novembre prochain, je vous demande de procéder à la mise en 

place d’une plateforme d’apprentissage en ligne Moodle, en réservant l’espace, le réseau et le 

matériel utile, ainsi que l’encadrement humain pouvant être mobilisé au niveau de votre 

établissement. 

Etant donné l’importance du facteur humain pour la réussite de ce projet et afin de 

mutualiser les compétences, un fichier des enseignants experts dans les divers domaines de 

l’ingénierie pédagogique sera établi sur la base des informations que vous êtes invités à nous 

communiquer, le cas échéant. 

Par ailleurs, un projet de programme détaillé accompagné d’un référentiel des 

compétences vous sera transmis par voie électronique, pour avis, enrichissement et retour avant 

le 30 septembre 2016. 

J’attire votre attention sur l’intérêt accordé par Monsieur le Ministre à ce projet auquel 

l’établissement doit offrir l’environnement et les moyens propices et vous invite à m’informer de 

toute difficulté rencontrée. 

 

 

 األمني العام

اإلمضاء: صديقي احمّمد حمّمد صاحل الّدين  
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 يةعباجلمهورية اجلزائرية الّدميقراطية الّش

 العلمي والبحث العالي الّتعليم وزارة

     األمني العام
    

 2016 نوفمرب 05 باجلزائر، يف        2016/عأ./ 1452 رقم

 

 

 لعاليلتعليم ااات ّسسمؤ مديريإىل السّيدات والّسادة 
 

 

 حث.لباخبصوص املرافقة البيداغوجية لألستاذ ا املوضـوع:

ة لإلشراف املتضمن إنشاء جلنة وطنيو 2016أكتوبر  29املؤّرخ يف  1636نسخة عن القرار رقم  املرفقـات:

 لباحث.ألستاذ ادة افائومتابعة تنفيذ برنامج املرافقة البيداغوجية ل

 

رفين أن يش ،ستاذ الباحثفائدة األلجية يداغوالبللمرافقة  يف إطار تنفيذ الربنامج الوطين

طلوب إلجناز تقديم الدعم امل ليه يرجى، وعالهأوافيكم ملتابعة، نسخة عن نص القرار املذكور أع

 اء فيها.كم األعضسساتمؤ برنامج نشاطات اللجنة الوطنية وتسهيل عمل ممثلي

صال ها، ميكنكم االتنامج عملوبر جنةومن جهة أخرى، وألي استفسار يتعلق مبهام الل

 وزارة.ة للكزياللجنة باإلدارة املر ري كمال رئيسباألستاذ بدا

 فائق التحّيات.

 

 

 

 

 األمني العام

اإلمضاء: صديقي احمّمد حمّمد صاحل الّدين  
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 يةعباجلمهورية اجلزائرية الّدميقراطية الّش

 العلمي والبحث العالي الّتعليم وزارة

     األمني العام
    

 2016 نوفمرب 08 ، يفباجلزائر        2016/عأ./ 1465 رقم

 

 إىل الّسادة:

 ولوجّي؛ر الّتكنطويلّتاملدير العام للبحث العلمي وا 

  مع االّتصالت، بمعااجلهوّية للجارؤساء الّندوات 

  مي؛بحث العلوال ليمؤّسسات الّتعليم العا مديري 

 معّية، ات اجلالخدم لاملدير العام للّديوان الوطين

 ة؛معّيجلااخلدمات ا مديريباالّتصال مع 

 امعّية.اجل اتمدير الّديوان الوطين للمطبوع 
   

 دة.لكرتونّية اجلديّية االبيومرتال خبصوص استعمال بطاقة الّتعريف الوطنّيةاملوضـوع:

 .2016أكتوبر31املؤّرخفي7880رقم يةإرسال وزارة الّداخلية واجلماعات احملّلاملرجــع:

  

رة الّداخلية ئرّية، شرعت وزارة اجلزاإلداة ايف إطار جتسيد برنامج احلكومة املتعّلق بعصرن

 إصدارها لفائدة املواطنني.ونّية جديدة، وّية إلكرتومرتبي واجلماعات احملّلية يف إنتاج بطاقة تعريف وطنّية

ر لبطاقة اهلوّية املؤّط الّتنظيمي ار النّصإصد ءاتيف هذا الصَّدد، ويف انتظار االنتهاء من إجرا

ألخذ بعني كم املختلفة، لكم ومصاحلياكلهىل إاملذكورة، أطلب منكم إعطاء الّتعليمات الّلازمة 

هلا لالستفادة من ّية، عند استعماديد اهلوة حتثيقاالعتبار تقديم هذه البطاقة من طرف املواطنني كو

 اخلدمات العمومّية اّليت تضمنون تقدميها. 

أولي أهّمية قصوى لتبليغ فحوى هذه املذّكرة إىل كافة مسؤولي اهلياكل اإلدارّية ومسؤولي 

 وحدات الّتعليم والبحث الّتابعة لكم.

ل اإلعالم ي  ة على سب 
 
سخ
 
 :ن

ّد الوزي ر، -  إلى السي 

ت س الدّي وان. -
ّد رب    إلى السي 

العاماألمني   

اإلمضاء: صديقي احمّمد حمّمد صاحل الّدين  
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 بيةعجلزائرية الّدميقراطية الّشاجلمهورية ا

République Algérienne Démocratique et Populaire 
   

Ministère de l’Enseignement Supérieur                                   
et de la Recherche Scientifique   

Le Secrétaire Général   

N° : 1613/S.G/2016    Alger, le 01décembre 2016 

 
Messieurs les présidents des conférences régionales des 
universités 
En communication aux chefs d’établissements  

 

Objet : Lancement de l’opération d’autoévaluation. 

En prévision de la mise en œuvre de l’opération d’autoévaluation des établissements de 

l’enseignement supérieur, programmée pour janvier 2017, j’ai l’honneur de vous informer qu’une 

session de formation intensive sera organisée les 07 et 08 décembre 2016 au niveau des trois(03) 

régions universitaires ; elle concernera l’ensemble des Responsables d’Assurance Qualité (RAQ) 

et portera sur :  

- Rappels et consolidation des connaissances sur l’assurance qualité                                           

et l’autoévaluation ; 

- Méthodes référentiels et outils de l’autoévaluation. 

Par ailleurs, pour se préparer à cette importante opération, les établissements doivent, 

d’ors et déjà, réunir les conditions nécessaires et suffisantes pour son démarrage dans les délais, 

en mettant en place un comité de pilotage ayant pour mission la définition du périmètre de 

l’autoévaluation, la confection du planning des visites et de la méthodologie, la réunion des 

outils, … 

Pour l’accompagnement des établissements, des points focaux par région sont désignés. 

Il s’agit de : 

1. Pr. Rabia KHELIF, RAQ de l’université de Annaba, membre de la CIAQES, pour 

la CRU Est ; 

2. M. Mohamed LERARI, RAQ de l’ENSTP Kouba, membre de la CIAQES, pour la 

CRU Centre ; 

3. Pr. Amina ALLAL, RAQ de l’université de Tlemcen, membre de la CIAQES, pour 

la CRU Ouest. 

Une note de coordination de l’ensemble de l’opération de l’autoévaluation vous 

parviendra à la veille du démarrage. 

Meilleures salutations. 
 األمني العام

اإلمضاء: صديقي احمّمد حمّمد صاحل الّدين  


