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(مناشير ومذكرات)

جـانـفـي 2017

تقديم
يتضمّن هذا اجملمّع جممل األنشطة التّنظيميّة للسيّد األمني العام لوزارة التّعليم العالي والبحث العلمي،
بعنوان سنة .2016
مت
مل تُدرج يف هذا اجملمّع النّصوص ذات الطّابع الفردي على غرار قرارات ومقرّرات التّعيني ،حيث ّ
االقتصار على النّصوص ذات األثر التّنظيمي (مناشري ومذكّرات) ،والّيت يظلّ أثرها ساري املفعول.
متّ ترتيب النّصوص وفقا لتواريخ صدورها ،أي بدءا من أوّل جانفي إىل نهاية شهر ديسمرب ،مع استثناء
النّصوص املتعلّقة باملوضوع نفسه ،أو الّيت حتيل إىل نصّ آخر صدر بعنوان نفس السّنة ،حيث متّ ترتيبها
سويّ ًا من أجل تسهيل اإلحاطة باألحكام املضمَّنة فيها كاملة ،فضالً عن إحلاق ما تستند إليه من
مراجع مماثلة صدرت بعنوان سنوات سابقة ،تيسريا لالطّالع عليها.
بالنّسبة للنّصوص الّيت صدرت باللّغتني العربية والفرنسيّة متّ إحلاقها ببعضها مباشرة ،حيث مل يتم
إعداد جممّع مستقلّ لكلّ منها نظرا لتحرير معظم هذه النّصوص بلغة واحدة وهي اللّغة الوطنيّة.
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احملتويات
رقم

التّاريخ

النصّ

()2016

الصّفحة

املوضوع

535

10-26

املاسرت عرب اخلطّ (منشور)

05

536

11-06

املاسرت عرب اخلطّ (منشور تكميلي)

07

279

02-29

مدّة التّكوين يف املاسرت (باللّغتني)

08

1059

07-31

آخر أجل للتّسجيل يف املاجستري (جوان ( )2018باللّغتني)

10

1279

09-27

 -التّسجيل يف املاجستري (بالفرنسية)

12

 -الرتشّح ملسابقة الدّكتوراه

1506

11-10

متديد آجال مناقشة أطروحات الدّكتوراه (باللّغتني)

13

1547

11-20

متديد آجال مناقشة أطروحات الدّكتوراه (باللّغتني)

15

1326

10-10

مسابقة االلتحاق بالتّكوين يف اإلقامة (بالفرنسية)

16

1189

09-06

الولوج لألرضية الرّقمية للتّسجيالت والتّحويالت (بالفرنسية)

20

1199

09-07

الدّخول اجلامعي

298

03-08

برنامج حتسني املستوى باخلارج (بالّلغتني)

24

18

01-06

تطبيق أحكام قانون الصّفقات العموميّة

26

32

01-11

شروط تنفيذ الصّفقات العموميّة

28

33

01-11

ترتيبات مراقبة أعمال التسيري

30

532

04-11

صفقات اإلطعام والنّقل لسنة

948

06-28

آجال إجناز مشاريع البناء واألشغال العمومية والرّي (باللّغتني)

575

04-17

حتضري مشروعي قانون املالية وامليزانية لسنـة

588

04-20

تقارير املفتشية العامة للمالية (باللّغتني)

37

36

01-11

األرضيات التّقنية للتّحليل الفيزيو كيميائي

39

63

01-28

املواقع االلكرتونية والربيد املؤسّساتي (بالفرنسية)

41

1012

07-17

املرجعيّة الوطنيّة لألمن املعلوماتي (بالفرنسية)

44

1013

07-17

املرجعيّة الوطنيّة لألمن املعلوماتي (بالفرنسية)

45

81

01-20

طلبات إعادة اهليكلة

46

158

02-09

طلبات إعادة اهليكلة

47

640

04-28

اقرتاحات إنشاء وإعادة هيكلة مؤسسات التعليم العالي

48

226

02-17

جمالس اإلدارة واجملالس التّوجيهيّة (باللّغتني)

49

2017/2016
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22

2017

31

2017

33
35

رقم

التّاريخ

النصّ

()2016

املوضوع

الصّفحة

438

03-28

جمالس اإلدارة واجملالس التّوجيهيّة

53

951

06-28

جمالس اإلدارة واجملالس التّوجيهيّة

54

1335

10-11

التّنظيم اإلداري ملؤسّسات التّعليم العالي (رئيس ديوان اجلامعة!)

56

1164

08-28

مراجعة القانون األساسي للجامعة

57

478

04-05

تفويض اإلمضاء

59

1383

10-20

احرتام سلّم السّلطة اإلداريّة (مديريات اخلدمات اجلامعيّة)

61

94

01-24

النّدوة االقتصادية واالجتماعيّة للشّباب (بالفرنسية)

62

151

02-08

سسات
التبليغ عن احلوادث الواقعة باملؤ ّ

66

248

02-08

الوقاية واألمن باملؤسّسات اجلامعية

67

666

05-04

اللّجوء إىل العدالة

68

696

05-10

اقرتاح التّعيني وإنهاء املهام يف املناصب العليا

69

1265

09-26

اقرتاح التّعيني وإنهاء املهام يف املناصب العليا

80

905

06-15

آجال تقديم املصفوفة األوّلية لألجور أو اجلداول األصلية األوّلية

82

912

06-15

إحالة مستخدمي املؤسّسات واإلدارات العمومية على التقاعد

84

902

06-14

استعمال اليد العاملة األجنبيّة (باللّغتني)

87

946

06-27

املهمّات املنفّذة يف اخلارج

89

573

04-17

زيارات وفود السّفارات والقنصليات املعتمدة (باللّغتني)

90

963

06-28

تأمني ومحاية الرّعايا األجانب

92

1244

10-22

تأمني ومحاية الرّعايا األجانب

93

1585

11-24

تأمني ومحاية الرّعايا األجانب

94

983

07-03

االعرتاف بالوثائق القضائيّة املمضاة الكرتونيّا (باللّغتني)

96

1009

07-14

العرائض والشّكاوى املرفوعة من قبل أعضاء الربملان

98

1073

08-03

صدور قرارات وزاريّة:
-

احلجم الساعي األسبوعي للتدريس لألستاذ الباحث؛

-

كيفيّات تكييف احلجم الساعي للتّدريس لألستاذ
الباحث يف طور حتضري الدّكتوراه؛

-

كيفيّات تغيري احلجم الساعي للتدريس لألستاذ
الباحث الذي يشغل منصبًا عاليًا؛

-

تنظيم املرافقة البيداغوجية لفائدة األستاذ الباحث
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99

رقم

التّاريخ

النصّ

()2016

1391

10-24

الصّفحة

املوضوع
حديث التّوظيف؛
-

القواعد املتعلقة بالسّرقة العلمية ومكافحتها.

تطبيق القرار رقم

931

املؤرخ يف

28

جويلية  ،2016الذي

حيدّد كيفيّات تغيري احلجم الساعي لألستاذ الباحث الذي

101

يشغل منصبا عاليا
1158

08-28

النّقائص املالحظة مراكز اإلطعام باإلقامات اجلامعيّة

102

1183

09-06

منع تعاطي تبغ التّدخني يف مؤسّسات القطاع وهياكله

103

1229

09-18

تنصيب خاليا املرافقة البيداغوجيّة لألساتذة (بالفرنسية)

108

1184

09-06

تنصيب خاليا املرافقة البيداغوجيّة لألساتذة (بالفرنسية)

109

1239

09-20

األرضية الرّقمية للمرافقة البيداغوجيّة لألساتذة (بالفرنسية)

110

1452

11-05

املرافقة البيداغوجية لألستاذ الباحث

111

1465

11-08

استعمال بطاقة التّعريف الوطنيّة البيومرتيّة االلكرتونيّة اجلديدة

112

1613

12-01

انطالق عمليّة التّقييم الذّاتي (بالفرنسية)

114
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اجلمهورية اجلزائرية الدّميقراطية الشّعبية
وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي
منشور رقم  535مؤرخ يف 26أكتوبر  2016يتعلق بالتسجيل يف دراسات املاسرت عرب اخلط
بعنوان السنة اجلامعية 2017-2016

يهدف هذا املنشور إىل حتديد القواعد العامة املطبقة يف جمال التسجيل يف دراسات الطور الثاني املتوجة
بشهادة املاسرت عرب اخلط.
1

-مؤسّسات التعليم والتكوين العاليني املعنية:

نظرا حلداثة هذه التجربة بالنسبة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي ،تقرّر كمرحلة أوىل البدء ببعض
املؤسسات اجلامعية فقط لضمان هذا النمط من التكوين ،حبيث استقرّ األمر على املؤسسات اجلامعية
اآلتية:
 جامعة اجلزائر  ،1بالنسبة مليدان حقوق وعلوم سياسية ،فرع حقوق ،ختصص :إدارة ومالية.
 جامعة اجلزائر  ،3بالنسبة مليدان علوم اقتصادية ،تسيري وعلوم جتارية ،فرع حماسبة ومالية،
ختصص :حماسبة
 جامعة البليدة  ،2بالنسبة مليدان علوم انسانية واجتماعية ،فرع علم االجتماع ،ختصص :علم اجتماع
املنظمات وتنمية املوارد البشرية.
 جامعة قسنطينة ،1بالنسبة مليدان حقوق وعلوم سياسية ،فرع حقوق ،ختصص :إدارة حملية.
 جامعة وهران  ،1بالنسبة مليدان آداب ولغة عربية ،فرع دراسات لغوية ،ختصص :لسانيات تطبيقية
2

 -الشروط العامة وكيفيات التسجيل:

يكتسي املاسرت عرب اخلط طابعا وطنيا  ،حبيث يُسمح لكل الطلبة الذين يعربون عن رغبتهم يف االلتحاق
بالتكوين ،يف حدود املناصب البيداغوجية املتوفرة.
يستند التسجيل يف هذا النمط من التكوين إىل املعايري التالية:
 الرغبة املعرب عنها من طرف املرتشح،
 شهادة الليسانس أوشهادة أجنبية معادلة هلا.
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 يتم حتديد مالمح الليسانس اليت تسمح بااللتحاق باملاسرت من قبل اهليئات املخولة ملؤسسات التعليم
العالي املذكورة أعاله ،وذلك باقرتاح من فرقة التكوين،
 توفر التجهيزات والربجميات والبنية التحتية واملوارد البشرية الالزمة لنشاطات التعليم عن بعد .
3

كيفيات التسجيل جيب على املرتشح الراغب يف التسجيل إيداع ملفه لدى مؤسسة التعليم العالي املعنية عرب اخلط .
 يتضمن امللف:
 طلب معلّل،
 نسخة من شهادة البكالوريا،
 نسخة من شهادة الليسانس أو شهادة أجنبية معادلة هلا،
 امللحق الوصفي للشهادة وخمتلف كشوف النقاط للمسار اجلامعي لليسانس،
 تكاليف التكوين ،اليت يتمّ حتديدها عن طريق التنظيم.

خيضع التسجيل يف املاسرت وفق منط التكوين عن بعد لدراسة ملفات املرتشحني .تأخذ هذه الدراسة يف
احلسبان املعطيات والنتائج البيداغوجية (التقييم ،التدرج ،التعويض ،االستدراك ،العقوبات التأديبية.)...
يتم اإلعالن عن القبول يف املاسرت ،بعد ترتيب املرتشحني حسب االستحقاق وفقا ملتطلبات األرضيات
التكنولوجية املسخرة هلذا النمط التكويين .تنشر قائمة املرتشحني املقبولني على املوقع اإللكرتوني
للمؤسسة اجلامعية املعنية.
خيضع نظام الدراسة يف هذا النمط من التكوين ،لقواعد وإجراءات حتدّد من طرف الوزير.
يكلف املدير العام للتعليم والتكوين العاليني ومدراء املؤسسات اجلامعية املعنية ،كل فيما خيصه بتطبيق
أحكام هذا املنشور.

األمني العام
اإلمضاء :صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين
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اجلمهورية اجلزائرية الدّميقراطية الشّعبية
وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي
منشور رقم  536مؤرّخ يف  06نوفمرب  2016يكمّل املنشور رقم 536املؤرّخ يف 26أكتوبر  2016واملتعلّق
بالتسجيل يف دراسات املاسرت عرب اخلط بعنوان السنة اجلامعية 2017-2016

ط
عطفا على القواعد الّيت تضمّنها املنشور املذكور أعاله ،واملتعلّق بالتّسجيل يف دراسات املاسرت عرب اخل ّ
بعنوان السّنة اجلامعيّة 2017/2016؛
يقع على عاتق جامعة التّكوين املتواصل:
ضمان املرافقة التّقنية طيلة مدّة التّكوين؛
تسيري وإدارة األرضية التّعليمية املخصّصة هلذا النّمط من التّكوين؛
ولتحديد صالحيات ومهام كلّ الفاعلني يف هذا النّمط من التّكوين ،تُربم اتّفاقيات بني جامعة التّكوين
املتواصل واملؤسّسات اجلامعيّة املعنيّة.

األمني العام
اإلمضاء :صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين
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اجلمهورية اجلزائرية الدّميقراطية الشّعبية

وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي
األمني العام

رقم / 279أ.ع2016/

باجلزائر ،يف  29فيفري 2016

إىل السّيدات والسّادة مديري املؤسّسات اجلامعية
يتم الرتويج هذه األيام على مستوى املؤسسات اجلامعية إلشاعة غري مؤسسة أحدثت تذمرًا
وقلقًا يف أوساط الطلبة ،اإلشاعة املنتشرة وغري املسؤولة ،مفادها متديد مدة التكوين يف املاسرت لتنتقل
من سنتني إىل ثالثة سنوات حسب أقوال البعض.
إنين ومن خالل هذه املذكرة ،أؤكد بأن هذه املعلومة اليت يتم الرتويج هلا عارية من كل أساس.
جيدر التذكري أن التوصيات املنبثقة عن الندوة الوطنية األخرية املوسعة إىل القطاع االجتماعي
واالقتصادي ،واملنعقدة يف شهر جانفي  ،2016ترمي إىل حتسني التكوين يف األطوار الثالثة وذلك من خالل:
-

مواصلة عملية املطابقة وضمان دميومتها وتوسيعها لتشمل عروض التكوين يف املاسرت ،مع
مراعاة متفصل تكوينات الليسانس واملاسرت فيما بينها.

يف هذا اإلطار مت الشروع هذه السنة يف عملية إضفاء االنسجام على عروض التكوين يف
املاسرت ،دون املساس مبدة التكوين املكرسة يف التنظيم.
هلذا أطلب منكم استغالل كل الوسائل املتاحة واملناسبة ملواجهة ودحض هذه اإلشاعات
املضرة.
األمني العام
اإلمضاء :صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين
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اجلمهورية اجلزائرية الدّميقراطية الشّعبية
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
 صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين:اإلمضاء
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اجلمهورية اجلزائرية الدّميقراطية الشّعبية

وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي
األمني العام
رقم / 1059أ.ع2016/

باجلزائر ،يف  31جويلية 2016

مذكرة للسّيدات والسّادة مدراء املؤسّسات اجلامعية
يرتكز الطور الثالث املتوّج بشهادة الدكتوراه ،على شبكة تقييم ،تأخذ بعني االعتبار
األطروحة والتكوين وجمموعة من األعمال العلمية ،وعلى هذا األساس فإن القرار رقم

547املؤرّخ يف 02

جوان  ،2016الذي يُحدّد كيفيات تنظيم التكوين يف الطور الثالث وشروط إعداد الدكتوراه
ومناقشتها ،خيص بصفة خاصة الطلبة احلاصلني على شهادة املاسرت ،كما يشري أيضا إىل اإلمكانية
املمنوحة حلاملي شهادة املاجستري االستفادة من هذا القرار زيادة على إعفاءهم من املسابقة والتكوين
النظري.
وجدير بالذكر أيضا ،أنّ حاملي شهادة املاجستري غري املسجّلني يف الدّكتوراه علوم
بإمكانهم التقرب من املؤسسات اجلامعية للقيام بإجراءات تسجيلهم يف الدّكتوراه وفق الشروط
واإلجراءات املذكورة يف املرسوم التنفيذي رقم  254-98املؤرّخ يف  17أوت  1998واملتعلّق بالتّكوين يف
الدّكتوراه والتّأهيل اجلامعيّ وما بعد التدرّج املتخصّص ،املعدّل واملتمّم ،السيّما رأي اجملالس العلمية،
وذلك يف أجل أقصاه  30جوان .2018
وعليه ،يُرجى من مدراء املؤسسات اجلامعية االخنراط الكلّي يف هذه الديناميكية ،وتوضيح
هذا املسعى لكافة مكوّنات األسرة اجلامعية.
األمني العام
اإلمضاء :صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين
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اجلمهورية اجلزائرية الدّميقراطية الشّعبية
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
 صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين:اإلمضاء
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اجلمهورية اجلزائرية الدّميقراطية الشّعبية
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
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 صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين:اإلمضاء

اجلمهورية اجلزائرية الدّميقراطية الشّعبية

وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي

األمني العام

رقم /1506أ.ع2016/

باجلزائر ،يف  10نوفمرب 2016

إىل السّادة رؤساء النّدوات اجلهويّة للجامعات
باالتّصال مع مديري مؤسّسات التّعليم العالي
أثناء لقاءات املسؤولني على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع جمموعة من طلبة
الدّكتوراه املتأخّرين الذّين جتاوزوا اآلجال القانونية للمناقشة كما هو حمدّد يف املرسوم التنفيذي رقم
254-98املؤرّخ يف

17

أوت

1998

واملرسوم التنفيذي رقم

265-08

املؤرّخ يف

19

أوت

2008

متّ التطرّق

للمشاكل املتعلّقة مبناقشة األطروحة (بالنّسبة للمسجّلني يف الدّكتوراه علوم والدّكتوراه ل.م.د)
والتمسوا منحهم أجال إضافيّا.
بعد االطّالع على حصيلة تعدادات طلبة الدّكتوراه ،املسلّمة من قبل مؤسّسات التعليم العالي،
تبيّن أنّ عدد الطلبة املعنيني مرتفع ،لذلك وبصفة استثنائيّة ،متنح سنة إضافية واحدة ( )01لفائدة هؤالء
الطّلبة املسجّلني يف الدّكتوراه (اخلاضعني ألحكام املرسوم التنفيذي رقم

254-98

املؤرّخ يف

17

أوت

 1998واملرسوم التنفيذي رقم  265-08املؤرّخ يف  19أوت  )2008قصد متكينهم من إيداع أطروحاتهم
قبل تاريخ 31ديسمرب  2017كآخر أجل.
أطلب من كافة املصاحل اإلدارية املعنيّة واهليئات العلمية املؤهّلة التجنّد إلجناح هذه العمليّة اهلامّة
قصد إمتامها نهائيا أواخر سنة .2017
أولي أهميّة بالغة بتطبيق ما ورد يف هذه التعليمة وأدعو مدراء املؤسّسات اجلامعيّة لضمان نشر
حمتواها.
األمني العام
اإلمضاء :صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين
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اجلمهورية اجلزائرية الدّميقراطية الشّعبية
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°08265 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
 صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين:اإلمضاء
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اجلمهورية اجلزائرية الدّميقراطية الشّعبية

وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي

األمني العام

رقم/ 1547أ.ع2016/

باجلزائر ،يف  20نوفمرب 2016

إىل السّادة رؤساء النّدوات اجلهويّة للجامعات
باالتّصال مع مديري مؤسّسات التّعليم العالي

عطفًا عن املذكرة رقم

1506

املؤرخة يف

10

نوفمرب

2016

واملتعلقة بتمديد أجال مناقشة

أطروحة الدّكتوراه للطلبة املتأخرين اخلاضعني ألحكام املرسوم التنفيذي رقم
أوت سنة

1998

واملرسوم التنفيذي رقم

265-08

املؤرّخ يف

19

 254-98المؤرخ في17

أوت سنة  ،2008وبعد التشاور مع

الشركاء االجتماعيني وممثلي املنظمات الطالبية ،تقرّر متديد فرتة مناقشة أطروحة الدّكتوراه إىل
غاية 30جوان  2018كآخر أجل.
إنّين أولي أهمية كبرية لتنفيذ أحكام هذه التّعليمة.

األمني العام
اإلمضاء :صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين
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اجلمهورية اجلزائرية الدّميقراطية الشّعبية
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
 صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين:اإلمضاء
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اجلمهورية اجلزائرية الدّميقراطية الشّعبية
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
 صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين:اإلمضاء
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اجلمهورية اجلزائرية الدّميقراطية الشّعبية
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
 صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين:اإلمضاء
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اجلمهورية اجلزائرية الدّميقراطية الشّعبية

وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي

األمني العام

رقم / 1199أ.ع2016/

باجلزائر ،يف  07سبتمرب 2016

إىل السّادة رؤساء النّدوات اجلهويّة للجامعات،
باالتّصال مع مديري مؤسّسات التّعليم العالي.
املـوضــوع:خبصوص الدّخول اجلامعي .2017/2016
لقد جرت العادة أثناء كلّ دخول جامعي أن تتّبع مؤسّسات التّعليم العالي جمموعة من اخلطوات
والتّدابري الكفيلة بإجناحه ،إالّ أنّه ،ورغم ما يُبذَلُ من جهود ويُخصّص من إمكانيات ،فإنّ التأخّر يف
االنطالق الفعلي لألنشطة البيداغوجيّة ،يظلّ السّمة الّيت تشوب هذا احلدث القطاعي اهلام على مستوى
بعض املؤسّسات ،وهو األمر الواجب التكفّل به والعمل على تفاديه نهائيّاً.
من أجل ذلك ،أطلبُ منكم جتنّدكم شخصيّا ،وجتنيد كافة مصاحلكم قصد ضمان
االنطالق الفعلي لكلّ الدّروس واحلصص يف أجل أقصاه  18سبتمرب  ،2016مع احلرص على:
أ ّوالً ـ بالنّسبة للطّورين األوّل والثّاني (اللّيسانس واملاسرت)
.1

ضمان االنطالق الفعلي لألنشطة البيداغوجيّة املربجمة يف جداول التّوقيت (احملاضرات،

األعمال املوجّهة ،األعمال التّطبيقيّة  )...على مستوى مجيع األقسام واملعاهد والكلّيات ،ويف ك ّل
امليادين والفروع والتخصّصات؛
.2

ضمان االنطالق الفعلي لألنشطة البيداغوجيّة ،مثلما هو مد ّون أعاله ،لكلّ الدّفعات قيد

التّكوين ،من السّنة األوىل إىل السّنة الثّالثة بالنّسبة لطور اللّيسانس ،ومن السّنة األوىل إىل السّنة
الثّانية يف طور املاسرت.
ثانياً ـ بالنّسبة ملسابقات االلتحاق بالتّكوين يف الدّكتوراه ومسابقات التّوظيف
قصد تفادي أيّ اضطراب يف الدّراسة ،أطلب منكم السّهر على:
 .1تنظيم مسابقات االلتحاق بالتّكوين يف الدّكتوراه خالل األيّام املمتدّة من اخلميس إىل
السّبت؛
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 .2تنظيم خمتلف مسابقات التّوظيف خالل أيّام السّبت؛
 .3تنظيم املسابقات املذكورة يف آجال معقولة مبا يسمح باالنطالق الفعل للتّكوين يف الدّكتوراه
يف أجل أقصاه  15نوفمرب 2016؛
كما يتوجّبُ عليكم السّهر على التّنظيم املُحكم لعمليّة منح الرتبّصات إىل اخلارج وتفادي
متكني األساتذة منها دفعةً واحدةً ،نظراً لتأثري ذلك على الدّخول اجلامعي والسّري العادي للدّروس.
يف ذات الشّأن ،وعطفاً على إرسالنا رقم  1175املؤرّخ يف  04سبتمرب  ،2016أطلب منكم تنظيم
الدّخول اجلامعي الشّريف على مستوى مؤسّساتكم يوم

18

سبتمرب  ،2016مبا يتخلّله من خطاباتكم

املوجّهة إىل األسرة اجلامعيّة ،مع احلرص على ضمان متابعتكم ملُجريات إلقاء خطاب معالي السيّد
الوزير وكذا الدّرس حول "أخالقيات البحث اجلامعي" ،الّذَين سيب ّثان عرب الشّبكة املعلوماتيّة القطاعيّة
يف ذات اليوم انطالقاً من جامعة حممّد خيضر ببسكرة.
ختاماً ،وقصد املتابعة املستمرّة ملا ذُكِر من إجراءات وتدابري ،أطلب منكم موافاة هياكل
إدارتنا املركزيّة بكلّ ما من شأنه إعاقة الدّخول اجلامعي ،بإخطار كلّ من ،حسب اختصاصه:
 املديريّة العامة للتّعليم والتّكوين العاليني :بالنّسبة للجوانب البيداغوجيّة؛
 مديريّة التّنمية واالستشراف :بالنّسبة للجوانب املتعلّقة باهلياكل؛
 الدّيوان الوطين للخدمات اجلامعيّة :بالنّسبة للجوانب املتعلّقة باخلدمات اجلامعيّة.
أولي أهمّيةً قصوى للتّطبيق الصّارم للتّوجيهات املتضمّنة أعاله.
نسخة على سبيل اإلعالم:

األمني العام

 إلى معالي السيّد الوزير.نسخة على سبيل الميابعة:
-

اإلمضاء :صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين

ّ
ّ
لت
إلى السيّد المدير العام ل عليم واليكوين العاليين؛
إلى السيّد المدير العام للدّيوان الوطني للخدمات الخامعيّة.
ّ
ّ
إلى السيّد مدير ال تعاون والبيادل ما بين الخامعات.
ّ
ب
س
ي
إلى السيّد مدير ال مية واال تشراف؛
ّ
إلى السيّد مدير شيكة وأبظمة اإلعالم واالبصاالت الخامعية.
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وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي
األمني العام

رقم / 298أ.ع2016/

باجلزائر ،يف  08مارس 2016

مذكّرة إىل السّادة رؤساء النّدوات اجلهويّـة للجامعات
باالتصال مع مديري مؤسّسات التّعليم العالي
لقد الحظنا أنّ بعض املؤسّسات اجلامعيّة مل تطبّق أو تطبّق بشكل حمتشم التّوجيهات املتعلّقة
باالستفادة من منح تربّصات حتسني املستوى باخلارج لفائدة طلبة الدكتوراه ،وهذا بالرغم من صدور
القرار رقم 2010املؤرّخ يف

29

ديسمرب  ،2014الذي حيدّد معايري االنتقاء للقبول يف برنامج حتسني

املستوى باخلارج ،والذي متّ من خالله منح األولوية للمسجلني يف الدّكتوراه (أساتذة أو طلبة).
وعليه ،جيب التّذكري بأنّ وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي قد أعادت تركيز اسرتاتيجيتها
حنو تكفّل أمثل بطالب الدّكتوراه لتضمن له تكوينًا ذو نوعيّة من خالل مرافقته ومنحه إمكانيات
إلقاء مداخالت يف امللتقيات الدولية وكذا امتالك تقنيّات متطوّرة على مستوى املخابر األجنبية
املتخصّصة واكتشاف مقاربات منهجيّة للبحث.
وعلى ضوء ما سبق ،أطلب منكم إسداء التّعليمات للهيئات املخولة التابعة ملؤسستكم املكلّفة
بتسيري ملف تربصات حتسني املستوى باخلارج ،للسهر على التطبيق الفعلي للنّصوص املنظمة لتحسني
املستوى باخلارج.
إنّه من الضروري االخنراط يف هذه الديناميكيّة من خالل إعادة النّظر يف برجمة تربصات
حتسني املستوى بغية التكفّل بانشغاالت طلبة الدّكتوراه.
إنّي أولي أهميّة خاصة للتّطبيق الصارم حملتوى هذه املذكرة.
األمني العام
اإلمضاء :صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين
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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
 صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين:اإلمضاء
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وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي
األمني العام

رقم /018أ.ع2016/

باجلزائر ،يف  06جانفي 2016

إىل السيّدات والسّادة مديري مؤسّسات التّعليم العالي
والبحث العلميّ
[

املوضـوع :خبصوص تطبيق أحكام قانون الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام.
املرج ـع- :املرسوم الرئاسي رقم

247-15

املؤرّخ يف

16

سبتمرب

2015

واملتضمّن تنظيم الصّفقات العمومية

وتفويضات املرفق العام؛
إرسالي رقم  1507املؤرّخ يف  04نوفمرب .2015تذكريا مبحتوى إرسالي املذكور يف املرجع أعاله ،يشرفين أن أطلب منكم موافاتي قبل
 2016/01/31كآخر أجل مبا يلي:
أوالً :قائمة للصفقات العمومية اليت أبرمتموها بعنوان السنة املالية

2015

مع تبيان كل من

مبالغ وأمساء املؤسسات املستفيدة أو جتمعات املؤسسات احلائزة عليها.
ثانيا :الربنامج التقديري للمشاريع اليت يتعيّن االنطالق فيها أثناء السنة املالية 2016حتى وإن مت
تعديلها خالل نفس السنة املالية وهذا يف إطار تنفيذ امليزانيات السنوية املخصّصة لكم (التسيري،
التجهيز ،الصندوق الوطين للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي).
إني ألولي االهتمام الكبري الحرتام اآلجال احملدّدة إلجناز العمل املطلوب.
األمني العام
اإلمضاء :صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين
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وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي
األمني العام

رقم / 32أ.ع2016/

باجلزائر ،يف  11جانفي 2016

إلـى السيّدات والسّادة اآلمرين بالصرف ملؤسسات التعليم العالي
والبحث العلمي
املـوضــوع :خبصوص شروط تنفيذ الصفقات العمومية.
املرج ـ ـ ــع :تعليمة السيد الوزير األول رقم /11و.أ 2016/املؤرّخة يف  4جانفي  2016املوّجهة إىل اآلمرين بصرف
ميزانية الدولة.
يف إطار تطبيق حمتوى تعليمة السيد الوزير األول املنوّه يف املرجع أعاله ،الرامية إىل وضع ح ّد
للمخالفات والنقائص املسجّلة من قبل هيئات الرقابة املالية واليت تتلخص فيما يأتي:
 التأخر يف رصد االعتمادات املالية على مجيع املستويات،
 عدم التقيّد مببادئ الصفقات العمومية وحرية االستفادة منها،
 غياب الشفافية واملنافسة يف سري االستشارات واختيار الشريك املتعاقد من أجل اقتناء
السلع واخلدمات يف جمال إبرام الصفقات العمومية،
 التنفيذ املتأخّر ملخطط تسيري املوارد البشرية،
 االختالالت يف مراقبة االلتزام بالنفقات املتعلقة حبساب التخصيص اخلاص (حساب
الصندوق الوطين للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي).
وعليه ،يشرفين أن أطلب منكم اختاذ كل التدابري الالزمة لتدارك تغطية هذه النقائص
واملخالفات والسهر شخصيًا على عدم تكرارها مستقبلًا والعمل بكل عناية على تقليص وترشيد
بأكرب قدر ممكن كل من:
 مصاريف حفالت االستقبال والتظاهرات ،واألعياد ،والتغذية ...إخل،
 األعباء املتعلقة باهلاتف ،املاء ،الغاز والكهرباء اليت ما انفكت تتزايد،
 مصاريف املهام اليت يتعيّن أن تغطي املصاريف املهنية الفعلية،
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 املصاريف املرتبطة بالتجديد املتكرر للعتاد وأثاث املكاتب رغم أن مدّة اهتالكها غري
مكتمل.
وأخريًا ،أكون جدّ ممنون للعناية اخلاصة اليت تولونها ألحكام هذه التعليمة وااللتزام الصارم
بتنفيذ حمتواها ،وذلك ملا هلا من آثار إجيابية على ترشيد استعمال املوارد البشرية واملادية واملالية
املخصّصة لكم من جهة ،وتعزيز التحكم فيها بصفة متواصلة ومستمرة من خالل احرتام اآلجال يف
تنفيذها وضمان نوعية أفضل يف تقديم وتأدية اخلدمة العمومية من جهة أخرى.

األمني العام
اإلمضاء :صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين
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وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي
األمني العام

رقم / 33أ.ع2016/

باجلزائر ،يف  11جانفي 2016

إلـى السيّدات والسّادة اآلمرين بالصرف ملؤسسات التعليم العالي
والبحث العلمي
املـوضــوع :خبصوص ترتيبات مراقبة أعمال التسيري.
املرجـ ـ ـــع :تعليمة السيد الوزير األول رقم /09و.أ 2016/املؤرّخة يف  04جانفي .2016
يف إطار تطبيق تعليمة السيّد الوزير األول املنوّه بها يف املرجع أعاله ،املتعلقة باألحكام اجلديدة يف
جمال تعزيز محاية اإلطارات املسيّرين املدرجة ضمن قانون اإلجراءات اجلزائية يف إطار مسار عصرنة العدالة
واملتعلقة بتأطري احلبس االحتياطي وإمكانية استعانة النيابة مبساعدين متخصّصني على مستوى التحقيقات
األولية لتفادي كل متابعة غري مؤسسة من جهة ،وضمان محاية الشهود الذي من شأنه أن يسمح بتفادي اللّجوء
إىل الرسائل والوشايات اجملهولة اليت كثريًا ما كانت مصدر تعسف يف حق اإلطارات املسيّرين ويف تشويه
مسعتهم من جهة أخرى ،فإنين أطلب منكم ما يأتي:
 االمتناع عن اختاذ أي قرار يف حق اإلطارات املسيّرين العاملني حتت سلطتكم باالعتماد على
الوشايات اجملهولة،
 عدم إيالء أي اهتمام للرسائل جمهولة املصدر باستثناء تلك املرتبطة بقضايا ذات صلة باألمن
الوطين أو اليت أخطر بها القضاء وفقًا للقانون.
ونظرًا ملا هلذه التدابري من آثار إجيابية على أداء ومحاية اإلطارات املسيّرين من جهة ،وضمان
احلفاظ على املال العام من جهة أخرى ،فإنين أطلب منكم التقيّد الصارم مبضمون هذه التعليمة.
األمني العام
اإلمضاء :صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين
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وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي
األمني العام
رقم / 532أ.ع2016/

باجلزائر ،يف  11أفريل 2016

مذكّـرة إىل:
 السّيد املدير العام للديوان الوطين للخدمات اجلامعيّة؛ السّيدات والسّادة مدراء اخلدمـات اجلامعيّة.املوضوع :خبصوص إبرام صفقات اإلطعام والنّقل لفائدة الطّلبة اجلامعيني بعنوان السّنة املالية .2017
املرجـع :املادة

34

من املرسوم الرئاسي رقم

247-15

املؤرّخ يف

16

سبتمرب

2015

واملتضمّن تنظيم

الصّفقات العموميـة وتفويضـات املرفق العـام.

يف إطار ترشيد نفقيت اإلطعام والنقل لفائدة الطّلبة اجلامعيني من جهة والسهر على التّطبيق
الصّارم ألحكام قانون الصّفقات العمومية من جهة أخرى ،يشرفين أن أطلب منكم التقيّد مبا يأتي:
أوال :ضرورة االنتهاء من إعداد دفاتر الشروط لصفقات الطلبات يف جمالي اإلطعام والنقل لسنة
2017

وإرساهلا إىل جلان الصفقات املختصة (اللجنة القطاعية للصفقات على مستوى وزارة التّعليم

العالي والبحث العلمي أو جلان صفقات مديريات اخلدمات اجلامعية) للدراسة والتأشرية وهذا قبل
30أفريل 2016كآخر أجل.
ثانيا :ضرورة برجمة دراسة دفاتر الشروط لصفقات الطلبات لإلطعام والنقل لسنة

2017

لكافة مديريات اخلدمات اجلامعية والتأشرية عليها قبل  31ماي  2016كآخر أجل.
ثالثا :ضرورة اإلعالن عن طلب العروض لصفقات الطلبات لإلطعام والنقل لسنة  2017لكافة
مديريات اخلدمات اجلامعية يف شهري ماي وجوان  2016كآخر أجل.
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رابعًا :إعطاء األولوية يف برجمة دراسة مشاريع دفاتر الشروط لصفقات اإلطعام والنّقل للطلبة
اجلامعيني وكذا صفقات الصيانة لألمالك املنقولة وغري املنقولة واملصاريف اإلجبارية بغية تفادي
اللّجوء إىل احللو االستعجالية امللّحة واالستثنائية.
خامسًا :ضرورة تبليغ التقييم اإلداري واملالي مليزانييت اإلطعام والنقل لسنة  2017قبل  30أفريل
2016

لكافة مديريات اخلدمات اجلامعية (على أن تؤخذ على سبيل املثال احلدود الدنيا لصفقات

اإلطعام والنقل امليزانيات املخصّصة لسنة  2016خارج النفقات االستثنائية وأعين الديون).
أمّا خبصوص احلدود القصوى ملبالغ صفقات اإلطعام والنقل ،جيب أن تأخذ بعني االعتبار عند
احتسابها التدفقات الطالبية الصافية للمستفيدين من اخلدمات اجلامعية باإلضافة إىل معد التّضخم
املرخص به سنويًا يف إطار قانون املالية وامليزانية.
سادسًا :ضرورة تبليغ األمانة العامة للوزارة كتابيًا بتاريخ اإليداع والتأشرية على دفاتر الشروط
لصفقات اإلطعام والنقل بعنوان السنة املالية  ،2017لكافة مديريات اخلدمات اجلامعية مدعّمًا
بالوثائق الثبوتية.
سابعًا :ضرورة تقديم عرض من قبل املديرية العامة للديوان الوطين للخدمات اجلامعية حول
وضعية تنفيذ صفقات اإلطعام والنقل بعنوان السنة املالية  2016على مستوى اجمللس التنسيق والتشاور
للوزارة وهذا قبل  31ماي  2016تفاديًا لتجميد ميزانيات اإلطعام والنّقل املخصّصة ملديريات اخلدمات
اجلامعيّة بعنوان سنة

2016

من جهة وضمان تسديد مستحقات كافة املوردين واملؤسسات املعنية من

جهة أخرى.
إنّي ألولي االهتمام الكبري للتجسيد الفعلي حملتوى هذه املذكّرة.
األمني العام
اإلمضاء :صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين
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اجلمهورية اجلزائرية الدّميقراطية الشّعبية

وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي

األمني العام

رقم / 948أ.ع2016/

باجلزائر ،يف  28جوان 2016

إىل السّادة رؤساء النّدوات اجلهوية للجامعات
لتبليغ مديري مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي
املوضوع :خبصوص آجال إجناز مشاريع البناء واألشغال العمومية والرّي.
املرجـــع:تعليمة السيد الوزير األوّل رقم  261بتاريخ  09جوان .2016
إنّ الظرف املالي الذي متر به البالد ،والذي جتلى يف صعوبة حشد وتوفري اعتمادات الدفع،
انعكس سلبا على املؤسسات الناشطة يف جمال البناء واألشغال العمومية خصوصا ،واليت جتد صعوبات
يف تنفيذ املشاريع املوكلة إليها ،يف اآلجال التعاقدية احملددة ،بسبب التّأخري يف حتصيل مستحقاتها.
وعليه ،وقصد ختفيف أثر هذا الوضع على مشاريع القطاع ،وعمال بتعليمة السيد الوزير
األول ،املذكورة يف املرجع ،فإنين أرخص لكم ،بصفتكم أصحاب مشاريع ،باختاذ الرتتيبات
الضرورية مع شركائكم املتعاقدين ،بغرض متديد أجال تنفيذ هذه املشاريع ،عن طريق ملحق اتفاق،
طبقا ألحكام املرسوم الرئاسي رقم

247-15

املؤرخ يف

16

سبتمرب  ،2015املتضمّن تنظيم الصفقات

العمومية وتفويضات املرفق العام ،وذلك يف صاحل الطرفني ،على أن تؤخذ يف احلسبان خصوصا،
أهمية املشروع وطبيعة األشغال اليت ينبغي تنفيذها وكذا حجم املدفوعات اليت يتعني حشدها.
وأشدد يف هذا السياق ،على أن إجراء متديد اآلجال ال ميكن أن يسمح بأي مراجعة أو حتبني
لألسعار الوحدوية وال أي تعويضات أخرى تؤدي إىل زيادة التكاليف املالية للمشاريع ،كما ينبغي أن
تكون آجال التمديد معقولة (من  6إىل  12شهرًا).
وإنّين أولي أهمية خاصة لتنفيذ هذه التعليمة.
األمني العام
اإلمضاء :صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين
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اجلمهورية اجلزائرية الدّميقراطية الشّعبية
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
 صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين:اإلمضاء
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اجلمهورية اجلزائرية الدّميقراطية الشّعبية

وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي

األمني العام

رقم / 575أ.ع2016/

باجلزائر ،يف  17أفريل 2016

مذكّـرة إلـى:
-السيّـدات والسّـادة رؤسـاء املؤسّسـات حتـت الوصايـة

املوضـوع :خبصوص حتضري مشروعي قانون املالية وامليزانية لسنـة .2017
املرفقـات :املذكّرة التوجيهية رقم 642الصّادرة يف  09أفريل  2015للسيّد وزير املالية.
يف إطار إعداد مشروعي قانون املالية وامليزانية للسنة املالية  ،2017يشرفين أن أوافيكم
بنسخة من املذكّرة التوجيهيّة املتعلّقة بتحضري مشروعي قانون املالية وامليزانية للسنة املالية  2017للسيّد
وزير املالية ،بغية إعداد تقديرات امليزانية للسنة املالية

2017

ملؤسساتكم ،وفق حمتوى املذكّرة

التوجيهيّة ومناذج اجلداول املرفقة ،مع ضرورة األخذ بعني االعتبار التوجيهات القطاعية اآلتية:
أوّال ـ خبصوص نفقات املستخدمني:
 إدراج األثر املالي الناجم عن عمليات التوظيف املنجزة خالل السنة املالية ،2016 منح األولية إلعادة توزيع املناصب املالية الشاغرة وجتنّب اقرتاح فتح مناصب مالية جديدةباستثناء تلك اليت قدّرتها السلطات العمومية على مستوى خمتلف اهلياكل املركزية
واللّامركزية،
 اإلحالة على التقاعد للموظفني الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية والتنظيمية، التّحكم يف عمليات التّوظيف بغية التّحكم يف مصاريف املوظفني، ضرورة التكفل باالنعكاس املالي النّاجم عن الرتقية الداخلية لكافة املستخدمني.ثانيًا :خبصوص نفقات التّسيري:
 تدعيم ميزانية كل من: األعمال التطبيقية،
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 تداريب وتربّصات الطّلبة يف الوسط املهين على أساس تقديم برنامج حيدّد فيه( :العدد
املعين ،مدة التداريب ،الكلفة اليومية ،الكلفة اإلمجالية)،
 الدّراسات العليا ملا بعد التّدرج والطّور الثّالث.
 ترشيد ميزانية التكوين وحتسني املستوى قصرية املدى باخلارج لفائدة األساتذة اجلامعينيواملوظفني اإلداريني والتقنيني على أساس تقديم برنامج مصادق عليه من قبل اهليئات املختصّة
للمؤسّسة.
 ترشيد ميزانية التظاهرات العلمية والتقنية على أساس تقديم برنامج مصادق عليه من قبلاجمللس العلمي ،مع إعطاء األولوية للبنى التّحتية القطاعية الحتضان تنظيمها.
 ترشيد نفقات الصيانة اجلارية لألمالك املنقولة وغري املنقولة. التطبيق األمثل لتعليمات السيّد الوزير األول اليت تنص على ضرورة العناية اخلاصة بـ:

تكاليف حفالت االستقبال والتظاهرات واألعياد،



األعباء املتعلقة باهلاتف ،واملاء ،والغاز ،والكهرباء اليت ما انفكت تتزايد،



التكاليف املرتبطة بالتجديد املتكرر للعتاد وأثاث املكاتب يف وقت ال يزال

استهالكها غري مكتمل،

-



تكاليف املهام اليت يتعني أن تغطي املصاريف املهنية الفعلية،



نفقات األعباء امللحقة (اإلجيار ،النشر واإلشهار ،االنرتنت واالنرتانت)،

تنظيم حظرية السيارات وتطهريها يف إطار تطبيق النّصوص التنظيمية السارية املفعول ،مع
ضرورة حتيني مقررات التخصيصات النظرية حلظائر السيارات.
وال يفوتين إالّ أن أؤكد لكم على ضرورة تربير االعتمادات املالية املطلوبة بعنوان السنة املالية

 ،2017وهذا يف إطار تطبيق أحكام املادة  25من القانون رقم 17-84املؤرّخ يف  07جويلية  1984املعدّل
ربر االعتمادات اللّازمة لتغطية نفقات التّسيري بصفة سنوية
واملتمّم واليت تنصّ صراحة على أنّه "ينبغي أن ت ّ
وكلية ،وال ختوّل االعتمادات املفتوحة بعنوان سنة مالية أي حق يف جتديدها للسنة املالية التالية" .مع
ضرورة العمل على ضمان االستعمال األمثل للموارد املخصّصة من خالل ترشيد النفقات ومكافحة
خمتلف أشكال التبذير والسّهر على احلفاظ على نوعية اخلدمة العمومية.
إنّي ألولي االهتمام الكبري إليداع تقديرات امليزانية لسنة  2017ملؤسّساتكم لدى مديرية امليزانية
والوسائل ومراقبة التسيري يف نسختني وهذا قبل

24

أفريل

2016

كآخر أجل مع ضرورة عرضها على

جمالس اإلدارة أو جمالس التوجيه للتّداول قبل  30جوان  ،2016مع العلم أن تقديرات امليزانية املستلمة بعد
هذا التّاريخ احملدّد سوف لن تؤخذ بعني االعتبار.

األمني العام
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وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي

األمني العام

رقم / 588أ.ع2016/

باجلزائر ،يف  20أفربل 2016

إلـى السيّدات والسّادة رؤساء املؤسّسات حتت الوصاية
املوضـوع :متابعة وتنفيذ التوصيات الواردة يف تقارير املفتشية العامة للمالية.
املرجــع :تعليمة السيد الوزير األول رقم 163المؤرخة يف  11أفريل .2016
على غرار الدّوائر الوزارية األخرى ،تلقى قطاعنا تعليمة السيد الوزير األول املُنوّه بها يف املرجع أعاله
اليت تُشري إىل جمموعة من االختالالت املتكررة والنقائص والتجاوزات اخلطرية يف تسيري بعض مؤسساتنا
البيداغوجية والبحثية وهياكل أخرى تابعة للخدمات اجلامعية ،واليت تضمنتها خمتلف تقارير املراقبة والتحقيق
اليت قامت بها املفتشية العامة للمالية.
وهي نفس املعاينة اليت مت ملسها لدى قراءة تقارير عديدة قامت بها املفتشية العامة للوصاية حول
ملفات تتعلق بالتحقيقات وبالتقييم ،سجلتها يف إطار برنامج عملها.
جيب الرتكيز على ضرورة التزام املُسّريين بإعطاء أهمية وإيالء عناية خاصة للمراقبة الداخلية
ووضع آليات شفافة وأكثر صرامة لتسيري املوارد البشرية واملادية واملالية.
يف هذا اإلطار ،وأمام استمرار هذه االحنرافات من كل نوع ،فإنين أطلب منكم صراحة،
االمتثال للتنظيم املعمول به وذلك بالتطبيق الصارم للنصوص التشريعية والتنظيمية سارية املفعول،
واستخدام صالحياتكم قصد تقليص وختفيف اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية من جهة ،وتفعيل كل
عملية من شأنها حتسني أداء احلكامة ملؤسساتكم ،من جهة أخرى.
إني ألولي اهتمامًا خاصًا للتطبيق الصارم والفعلي هلذه التعليمة.
األمني العام
اإلمضاء :صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين
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اجلمهورية اجلزائرية الدّميقراطية الشّعبية
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
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اجلمهورية اجلزائرية الدّميقراطية الشّعبية
وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي
األمني العام

رقم / 36أ.ع2016/

باجلزائر ،يف  11جانفي 2016

السّيـدات والسّـادة مديري مؤسسات التعليم العالي
والبحث العلمي
املـوضــوع :خبصوص األرضيات التقنية للتحليل الفيزيوكيميائي.
برجمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خالل املديرية العامة للبحث العلمي
والتطوير التكنولوجي ( )DGRSDTإجناز  19أرضية تقنية للتحليل الفيزيوكيميائي ،باعتبارها مصاحل
مشرتكة ،على مستوى عدة مؤسسات جامعية عرب الرتاب الوطين وهذا مبقتضى القانون رقم
املؤرخ يف

29

ربيع الثاني عام

1419

املوافق

22

أوت سنة

1998

11-98

واملتضمن القانون التوجيهي والربنامج

اخلماسي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي  2002-1998املعدل واملتمم.
ولتجسيد هذه العملية اهلامة وفق املرسوم التنفيذي رقم

293-12

املؤرّخ يف

21

يوليو

2012

احملدد ملهام املصاحل املشرتكة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وتسيريها ،وتفاديا الزدواجية
اقتناء املعدات التقنية والعلمية الثقيلة ،وترشيد استخدامها ،فقد مت تكليف مركز البحث العلمي
والتقين يف التحاليل الفيزيوكيميائية ( )CRAPCللتنسيق ما بني املؤسسات املعنية ،مما أفضى إىل
استحداث أرضيات يف أربعة ( )04جماالت:
-

املواد العضوية وغري العضوية واملختلطة،

-

البيئة (اهلواء ،املاء ،الرتبة)،

-

الصحة ،الصيدلة ،ومستحضرات التجميل،

-

املنتجات الطبيعة ،ومنتجات األلبان واملواد الغذائية.
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كما يضطلع مركز البحث العلمي والتقين يف التحاليل الفيزيوكيميائية للتشاور مع كل
مؤسسة ذات الصلة ،بغية إعداد قائمة املعدات العلمية واملتطلبات التقنية املتعلقة بها ،استنادا
للمواصفات املذكورة يف املشروع الذي بادرت به املديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
وبعد االنتهاء من عمليات إجناز وجتهيز هذه األرضيات التقنية من قبل املؤسسات املعنية،
تسند مسؤولية تسيريها إىل مركز البحث العلمي والتقين يف التحاليل الفيزيو كيميائية لضمان كل
عمليات التوظيف وصيانة التجهيزات.
إن اختيار وانتقاء األسالك التقنية لدعم البحث يتم أساسا على مدى االستجابة حلاجيات
جمال ختصص كل أرضية ،مع األخذ بعني االعتبار الكفاءات املتواجدة يف املؤسسة املعنية بهدف
استقطابها وإدماجها وتشجيعها للعمل بذات املؤسسة املتواجدة بإقليمها؟
وإذ حنن بصدد التحضري الستالم أوىل هذه اهلياكل اهلامة ،فإنّه يتوجب على املؤسسات
املعنية احلرص على االستجابة الحتياجات القطاع االقتصادي واالجتماعي لكل منطقة مع ضمان
التكوين يف اجملاالت املذكورة.

األمني العام
اإلمضاء :صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين
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اجلمهورية اجلزائرية الدّميقراطية الشّعبية
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
 صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين:اإلمضاء
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اجلمهورية اجلزائرية الدّميقراطية الشّعبية
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
 صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين:اإلمضاء
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اجلمهورية اجلزائرية الدّميقراطية الشّعبية
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.

األمني العام
 صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين:اإلمضاء
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اجلمهورية اجلزائرية الدّميقراطية الشّعبية

وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي
األمني العام

رقم / 81أ.ع2016/

باجلزائر ،يف  20جانفي 2016

إىل السّيدات والسّادة مدراء املؤسسات اجلامعية
املـوضــوع :خبصوص طلبات إعادة اهليكلة.
بناءً على الطلبات العديدة الصادرة عن املؤسسات اجلامعية خبصوص إعادة هيكلة (إىل أقسام،
ومعاهد،وكليات  )...مثّة أسئلة حول الشكل واملضمون ،جيب طرحها والتكفل بها يف نفس الوقت:
-

عادة ما تكون العناوين املقرتحة لتسمية األقسام غري مطابقة مع مدونة الفروع املعتمدة،

-

قدرات التأطري عادة ما تكون يف مستواها األدنى،

-

الوسائل البشرية (السيما املناصب العليا) النامجة عن طلبات إعادة اهليكة ،مهمة حبيث
يصعب على خمطط تسيري املوارد البشرية التكيف معها،

-

اإلقرتاحات اليت تشرت فيها امة األقسام خبصوص تسيري اجلذوع املشرتكة لكل ميدان ،بل
حتى لكل فرع،

-

ذهبت بعض املؤسسات القرتاح هيكلة جديدة أخرى ،رغم استفادتها من هيكلة سابقة ويف
أجال جد قريب ،خاصة إذا علمنا أن كل هيكلة جديدة تؤدي حتما إىل مروم جديد
السيما ملا يتعلق األمر بإحداث كليات جديدة،

يف هذا اإلطار ،ال يسعين إالّ أن أذكركم بالتعليمة رقم 308املؤرخة يف  03أكتوبر ،2015
والصّادرة عن السيد الوزير األول ،والقاضية باملوافقة املبدئية لسيادته ،على أي نص تنظيمي له
انعكاسات مالية ،باإلضافة إىل ضرورة احرتام البطاقة التقنية أثناء تقديم طلبات إعادة اهليكلة.
أخريا ،أطلب منكم إعادة النظر يف إطار تشاوري (اجمللس اإلداري ،اجمللس العلمي للجامعة)...
يف اقرتاحات إعادة اهليكلة احملتملة ،من خالل مراعاة مدى اندماجها يف خمطط تطوير املؤسسة
واألخذ بعي االعتبار توجيهات احلكومة يف هذا الصدد.
إنّين أولي أهمية بالغة ،لتطبيق فحوى هذه املذكرة.
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األمني العام
اإلمضاء :صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين

اجلمهورية اجلزائرية الدّميقراطية الشّعبية
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
 صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين:اإلمضاء
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اجلمهورية اجلزائرية الدّميقراطية الشّعبية

وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي

األمني العام

رقم / 640أ.ع2016/

باجلزائر ،يف  28أفربل 2016

إىل السّيدات والسّادة مديري مؤسسات التعليم العالي
املوضوع :خبصوص اقرتاحات إنشاء وإعادة هيكلة مؤسسات التعليم العالي.
يف إطار إجراءات ترشيد النفقات اليت اعتمدتها السلطات العمومية ،يشرفين أن أخربكم أن
كل اقرتاحات إنشاء وإعادة هيكلة مؤسسات التعليم العالي (إنشاء كليات ومعاهد ،أقسام ،ومدارس)
قد متّ تأجيلها بقرار من احلكومة يف اجتماعها املنعقد بتاريخ  30مارس .2016
تستثنى من هذا اإلجراء األقسام املشكلة لكليات ومعاهد بعض املؤسسات اجلامعية ،اليت
وافقت عليها احلكومة يف اجتماعاتها السابقة وهي :الشلف ،األغواط ،عني تيموشنت ،اجللفة ،املدية،
تبسة (معهدي املناجم وعلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية) ،باإلضافة إىل ترقية ملحقيت مغنية
وبريكة إىل مركزين جامعيني.
فيما خيص املركز اجلامعي بربيكة ،يتعيّن على مسؤولي هذا األخري إعادة النظر يف
اهليكلة املقرتحة ،بغية تقليص عدد املعاهد.
وعليه يرجى عدم إرسال أي اقرتاح بهذا الشأن ،إىل غاية إخطاركم برفع التجميد.

األمني العام
اإلمضاء :صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين
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اجلمهورية اجلزائرية الدّميقراطية الشّعبية

وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي
األمني العام

رقم / 226أ.ع2016/

باجلزائر ،يف  17فيفري 2016

إىل السّادة رؤساء النّدوات اجلهوية للجامعاتإلبالغ مدراء مؤسّسات التّعليم العالي
إىل السّيد املدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجيإلبالغ مسؤولي مؤسّسات البحث العلمي
تعترب جمالس اإلدارة واجملالس التّوجيهيّة من أهمّ اهليئات على مستوى مؤسّسات التّعليم العالي
والبحث العلمي ،إذ أنّ جناح هذه األخرية يف إحقاق سياسة عمل ناجعة ،وخلق تصوّر تسيري جمد،
ملرتبط مبدى متكني هذه اجملالس من أداء دورها كاملًا يف احلياة العامّة للمؤسّسة ،وبإيالئها العناية
اللّازمة يف ظلّ ما أحاطها به القانون من ضوابط وخوّهلا من صالحيات.
إال أنّ ،ويف إطار متابعتنا لسري هذه اجملالس ومن خالل االطالع على مضامني ما يرد إلينا من
حماضر دوراتها لفت انتباهنا ما يشوبها من مالحظات ،السيّما:
.1

إغفال بعض املؤسّسات لواجب موافاتنا بنسخ عن حماضر انعقاد دورات هذه اجملالس مثلما
يقتضيه التّنظيم املعمول به،

.2

عدم االنتظام يف عقد الدّورات العاديّة هلذه اجملالس وفقًا للتّنظيم املعمول به،

.3

تأخّر بعض املؤسّسات يف إخطارنا مبا يطرأ من تغيريات على تشكيلة ذات اجملالس ،السيّما
فيما خيصّ ممثّلي الدّوائر الوزارية األخرى ،ما يتسبّب يف ضغط كبري على املصاحل
املختصّة بالوزارة وتأخري حتيني القرارات الوزارية احملدّدة هلا،

.4

جلوء بعض مدراء املؤسّسات إىل االتّصال مباشرة بالقطاعات الوزارية قصد إخطارها بتعيني
ممثّليها يف تلك اجملالس أو استبداهلم دون علم املصاحل املختصّة بالوزارة بصورة خمالفة
لألعراف اإلدارية املعمول بها يف هذا الشّأن،

.5

اقتصار أغلبيّة احملاضر الواردة إلينا على تقارير نشاطات املؤسّسة خالل السّنة املنقضية
وتقديراتها املوازناتية للسّنة املوالية ،وإغفال ما دون ذلك ممّا خيوّهلا القانون من دور أمشل
وصالحيّات أعمّ.
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تبعًا لذلك ،وقصد التكفّل بهذه الوضعيّة ومتكني جمالس اإلدارة واجملالس التّوجيهيّة من
أداء دوهلا ،أطلب منكم التقيّد بالتّوجيهات التّالية:
.1

ضمان االنتظام يف عقد الدّورات العادية جمللس إدارة مؤسّستكم أو جملسها التّوجيهي
وفقًا ملا يقتضيه التّنظيم املعمول به ،ويف هذا الشّأن ،حتدّد فرتات عقد هذه الدّورات
وفقًا للفرتات التّالية:
 الدّورة العادية األوىل :خالل الفرتة املمتدّة من  15أكتوبر إىل  30نوفمرب،
 الدّورة العادية الثّانية :خالل الفرتة املمتدّة من  15أفريل إىل  30ماي.

.2

موافاتنا بأربع ( )04نسخ عن حمضر انعقاد كلّ دورة يف أجل ال يتعدّى مخسة عشر
( )15يومًا من تاريخ انعقادها ،توجّه إىل السّيد وزير التّعليم العالي والبحث العلمي،

.3

جيب على كلّ مدير مؤسّسة ضمان التواصل مبمثّلي خمتلف الدّوائر الوزاريّة يف جملس
إدارة مؤسّسته أو جملسها التّوجيهي قصد التّأكد من عدم استبداهلم بآخرين،
وإخطارنا ،قبل شهر ( )01على األقلّ من موعد انعقاد الدّورة ،بكلّ تغيري يطرأ مبا يتيح
للمصاحل املختصّة بالوزارة اتّخاذ اإلجراءات الضّرورية لتحيني القرارات الوزاريّة الّيت
ي ضغط ،كما
حتدّد القوائم االمسيّة ألعضاء هذه البيئات يف أنسب اآلجال وبعيدًا عن أ ّ
يتعيّن تفادي االتّصال مباشرة بالدّوائر الوزارية يف هذا الشّأن،

.4

استغالل جمالس اإلدارة واجملالس التّوجيهيّة كفضاء للتّنسيق والتّشاور وإشراكها يف
بناء "مشروع املؤسّسة" ،وإشراك خمتلف أعضائها يف النّشاطات العلميّة والثّقافيّة
للمؤسّسة قصد إدماجهم يف حياة هذه األخرية.

ويف األخري أطلب منكم السّهر على تطبيق فحوى هذه املذكّرة وتبليغها إىل كافة رؤساء
جمالس إدارة مؤسّساتكم وجمالسها التّوجيهيّة قصد احلرص ،فيما خيصّهم ،على االلتزام مبا تتضمّنه
من توجيهات.

نسخة على سب يل عرض حال:

األمني العام
اإلمضاء :صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين

 إلى السّيّد الوزير .
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اجلمهورية اجلزائرية الدّميقراطية الشّعبية
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 procèsverbaux 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.

األمني العام
 صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين:اإلمضاء

Copie à titre de compte rendu :



A Monsieur le Ministre.
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وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي
األمني العام

رقم / 438أ.ع2016/

باجلزائر ،يف  28مارس 2016

إىل السّادة:
رؤساء النّدوات اجلهويّة للجامعات إلبالغ مدراء مؤسّساتالتّعليم العالي؛
املدير العام للبحث العلمي والتّطوير التّكنولوجي إلبالغمدراء مؤسّسات البحث العلمي.

املوضوع :خبصوص حماضر جمالس اإلدارة.
املرجــع :املذكّرة رقم  226املؤرّخة في 17فيفري .2015

عطفا على مذكّرتنا املشار إليها يف املرجع أعاله ،واملتعلّقة مبجالس اإلدارة واجملالس
التّوجيهيّةملؤسّسات القطاع ،وقصد تيسري استغالل حماضر اجتماع هذه اهليئات ،أطلب منكم
موافاتنا ،عقب كلّ دورة ،مبا يأتي:
.1

نسخة ورقيّة واحدة ( )01عن احملضر املعين ،توجّه إىل السيّد وزير التّعليم العالي
والبحث العلمي،

.2

نسخة رقميّة عن احملضر وما يُرفق به من وثائق ومالحق.

تقبّلوا فائق التحيّات.
األمني العام
اإلمضاء :صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين
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وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي

األمني العام

رقم / 951أ.ع2016/

باجلزائر ،يف  28جوان 2016

إىل السّادة:
 املدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجيإلبالغ مدراء مؤسّسات البحث العلمي؛
 رؤساء النّدوات اجلهويّة للجامعاتإلبالغ مدراء املؤسّسات اجلامعية .
املوضوع :خبصوص جمالس اإلدارة واجملالس التّوجيهيّة ملؤسّسات القطاع.
املرجــع- :مذكّرتنا رقم  438املؤرّخة يف  28مارس .2015
مذكّرتنا رقم  226املؤرّخة يف  17فيفري .2015بُغية حتسني سري جمالس اإلدارة واجملالس التّوجيهيّة وتثمني أدائها ،سبق أن أحطناكم ،مبوجب
مذكّرتينا املشار إليهما يف املرجع أعاله ،ببعض التّوجيهات املتعلّقة السيّما بضرورة احلرص على العقد
املنتظم للدّورات العادية هلذه اهليئات خالل فرتتني حمدّدتني ،وإثراء جداول أعمال دوراتها لتمكينها من
أداء دورها الكامل الّذي يتيحه هلا التّنظيم املعمول به ،وضرورة موافاة السيّد الوزير بنسخة واحدة فقط
عن حمضر اجتماعها يف دعامة ورقيّة وأخرى رقميّة ،فضال عن بعض التّوجيهات املتعلّقة بتنصيبها
وحتيني تشكيالتها الّيت تتمّ مبوجب قرارات وزاريّة.
إالّ أنّ اإلرساالت واحملاضر الواردة إلينا يف هذا الشّأن ،تُخطِرُ بعدم اعتداد بعض املؤسّسات
بالتّوجيهات املتضمّنة يف املذكّرتني املشار إليهما ،على غرار:
 .1عدم حتصيلنا حملاضر اجتماع جمالس اإلدارة واجملالس التّوجيهيّة لبعض املؤسّسات ،السيّما
بعد انقضاء الفرتة الزّمنية األوىل املخصّصة لذلك ( 31ماي)؛
 .2مواصلة بعض املؤسّسات يف إرسال نسخ ورقيّة فقط عن احملاضر دون إرفاقها بنسخة رقميّة،
ما يصعّب عمليّة استغالل حمتوى هذه الوثائق على املستوى املركزي وما يُرفق بها من ملفّات ويعقّد
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عمليّة حفظها وأرشفتها .كما أنّ الدّعامات الرّقمية الواردة ،تتضمّن يف كثري منها نسخا عن حماضر
غري قابلة لالستغالل كونها إمّا غري خمتومة أو حممّلة يف صيغة وورد ( ،)wordأو وثائقا مرفقة أخرى
دون احملاضر؛
 .3عدم تبليغ بعض املؤسّسات عن التغيّرات الّيت تطرأ على تشكيالت جمالس اإلدارة واجملالس
التّوجيهيّة يف اآلجال املناسبة قصد حتيني القرارات احملدّدة لتشكيالتها ،وضمان النّصاب القانوني
النعقادها.
تبعا ملا تقدّم ،وقصد ضمان السّري احلسن جملالس اإلدارة واجملالس التّوجيهيّة ملؤسّسات التّعليم
العالي والبحث العلمي وتثمينها ،أطلب منكم ،جمدّدا ،التقيّد بالتّوجيهات املتضمّنة يف املذكّرتني
املشار إليهما يف املرجع أعاله ،السيّما:
 .1العمل على إثراء جداول أعمال دورات هذه اهليئات قصد متكينها من أداء دورها كامال يف
حياة مؤسّساتكم ،السيّما يف إعداد مشروع املؤسّسة أو خمطّط التّنمية ،ومتكينها من اقرتاح
تصوّراتها سواء يف هذا اجملال أو يف أيّ جمال آخر خيصّ تطوير املؤسّسة من حيث املوارد،
املكانة...اخل؛
 .2السّهر على االنعقاد الدّوري واملنتظم للدّورات العادية هلذه اجملالس يف آجاهلا احملدّدة،
وموافاتنا عقب كلّ دورة بنسخة ورقيّة واحدة ( )01عن حمضر انعقاد جملس اإلدارة أو اجمللس
التّوجيهي ،توجّه إىل السيّد وزير التّعليم العالي والبحث العلمي،مرفقا بدعامة رقميّة تتضمّن نسخة
رمسيّة عن احملضر يف صيغة ( )PDFومجيع الوثائق امللحقة به واملتعلّقة جبدول أعمال الدّورة.

األمني العام
اإلمضاء :صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين

-

نسخة على سبيل اإلعالم:

إلى السيد الوزير.
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وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي

األمني العام

رقم / 1335أ.ع2016/

باجلزائر ،يف  11أكتوبر 2016

إلـى السّادة رؤساء النّدوات اجلهويّة للجامعات،
باالتّصال مع مديري مؤسّسات التّعليم العالي.
املـوض ـوع :خبصوص التّنظيم اإلداري ملؤسّسات التّعليم العالي.
لقد لفت انتباهي أنّ احملرّرات الرّمسية الواردة من ِقبَل بعض مؤسّسات التّعليم العالي حتمل ضمن
بيانات املؤسّسة تسمية هيكل يوصف بـ "ديوان املدير" ،مع ما يرتتّب عنه واقعيّا من منصب يوصف
بـ"مدير الدّيوان".
أذكّركم أنَّ التّنظيم اإلداري ملؤسَّسات التّعليم العالي حتدّده قوانني أساسيّة ختلو أحكامُها من
اهليكل واملنصب املشار إليهما أعاله ،ما جيعلُ من إدراجهما يف ما تُصدِرونه من وثائق رمسيّة ممارسة
غري مؤسَّسة قانوناً.
تبعاً لذلك ،وقصد ضمان ،خصوصاً ،مصداقيّة أكرب للمحرّرات الرّمسية الصّادرة عن
مؤسّساتكم ،أطلب منكم االنتباه إىل الوضعية املُثارة ،والسّهر على احرتام النّصوص القانونيّة
والتّنظيميّة املعمول بها يف هذا اجملال.
أُولي أهمّيةً قصوى لتطبيق فحوى هذه املذكّرة.
األمني العام

نسخة على سبيل اإلعالم:


اإلمضاء :صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين

إلى السيّد الوزير.
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وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي

األمني العام

رقم / 1164أ.ع2016/

باجلزائر ،يف  28أوت 2016

إىل السّادة:
رئيس النّدوة اجلهوية جلامعات الوسط؛رئيس النّدوة اجلهوية جلامعات الشّرق.املوضوع :خبصوص مراجعة القانون األساسي للجامعة.
املرفقات :نسخة عن مشروع القانون األساسي للجامعة.

يُعتبَر القانون األساسي للجامعة أداة عمل هامّة هلذه املؤسّسة احليويّة للقطاع ،نظراً العتباره
املرجعيّة األوىل الّيت حتدّدُ هياكلها ،وتُأطِّرُ طريقة عملها وسريها ،فضالً عن رمسها ملا يُناط بها من
مهام ،وتقنني ما يُرجتى منها من نتائج وأهداف.
اعتباراً لذلك ،وقصد تكييف النصّ املذكور مع ما يُستجدُّ من معطيات ،ويطرأُ من حتدّيات
جديدة على عاتق املؤسّسة اجلامعيّة ،السيّما يف عالقتها مع احمليط االقتصادي واالجتماعي ،وبروزٍ أهمّ
لرهانات الرّشادة يف التّسيري وضمان اجلودة والنّوعية يف األداء واإلنتاج والتفتّح أكثر على األفق الدّولي...
اخل ،فقد بات لزاماً التّفكري يف تقنني املبادئ العامة هلذه التصوّرات ،مبا يُتيح االشتغال على تكريسها
ميدانيّاً ،ويُمَكِّن من صناعة املبادرات واعتماد الصّيغ الكفيلة بضمان حتيينها وحتسينها باستمرار
مستقبالً ،ما يُملي إعادة النّظر يف القانون األساسي ساري املفعول ،أال وهو املرسوم التّنفيذي رقم 279-03

املؤرّخ يف  23أوت  2003الّذي حي ّدد مهام اجلامعة والقواعد اخلاصّة بتنظيمها وسريها ،املعدّل واملتمّم.
متهيدا ملا تقدّم ،أوافيكم ،رفقة هذا اإلرسال ،بنسخة عن فحوى اجتهاد النّدوة اجلهوية جلامعات
الغرب خبصوص املوضوع ،وذلك قصد االطّالع عليه ،وإبداء الرّأي فيه ،وإثرائه مبا ترونه مناسبا من
اقرتاحات ،مع احلرص على طرحه وعرضه على:
.1

اهليئات اإلدارية والعلميّة ملؤسّساتكم؛
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.2

املسؤولني اإلداريني على مستوى املؤسّسات ،السيّما :نوّاب مدراء اجلامعات ورؤساء املصاحل

التّابعة هلم ،األمناء العامون للجامعات واملدراء الفرعيّون التّابعون هلم ومدراء املكتبات املركزيّة؛
.3

مسؤولي وحدات البحث التّابعة جلامعاتكم :مدراء وحدات البحث ومدراء خمابر البحث؛

.4

أساتذة باحثني أو باحثني دائمني خرباء يف جمال التّنظيم اإلداري والقانون العام.

يكلّف رئيسا النّدوتني للجامعات ،كلّ على حدًى ،بتنظيم لقاء جهوي لعرض املقرتحات املنبثقة
عن األشغال على مستوى املؤسّسات ،وحتصيل جممل النّتائج ،مع إعداد صيغة نهائيّة للمشروع تتمّ موافاتنا
بها ،قبل  20نوفمرب  ،2016كأقصى أجل ،يف نسخة ورقيّة وأخرى رقميّة ،وذلك من أجل تدارسها مع
فوج العمل املشتغِل على امللفّ على مستوى اإلدارة املركزيّة ،وإعداد مشروع نهائي متكامل يُعرضُ على
معالي السيّد الوزير قصد التّقدير ومباشرة اإلجراءات املعمول بها لرتسيم املشروع.
واثقاً من حسن تعاونكم ،أطلب منكم إيالء التّوجيهات املبيّنة أعاله كافة العناية واالهتمام.
حتيّاتـــي اخلـــالــصـــــة.

األمني العام
اإلمضاء :صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين

نسخة على سبيل اإلعالم:
 -إلى معالي السيّد الوزير.
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وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي

األمني العام

رقم / 478أ.ع2016/

باجلزائر ،يف  05أفريل 2016

إىل السّيدات والسّادة:
 مديري املؤسسات اجلامعية؛ مديري مؤسسات البحث؛ املدير العام للديوان الوطين للخدمات اجلامعية؛ املدير العام للديوان الوطين للمطبوعات اجلامعيّة.املوضوع :ف/ي تفويض اإلمضاء.
لفت انتباهي أن بعض مديري مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي يوقعون بعض الوثائق
الصادرة عنهم باخلتم املتضمن عبارة "عن الوزير وبتفويض منه" ،ونظرًا ألن بعض هذه الوثائق كانت
حمل نزاعات أمام اجلهات القضائية ،فقد مت إقحام اإلدارة املركزية للوزارة يف هذه النزاعات رغم أنها
ال ختصّها ،على اعتبار أن جملس الدولة عد هذه الوثائق مبثابة قرارات صادرة عن سلطات إدارية
مركزية يعود الفصل يف النزاعات اخلاصة بها إىل اختصاص جملس الدولة.
ورفعًا لكل لبس ،فإنين أذكركم أنه ليس من صالحياتكم توقيع الوثائق باخلتم املتضمن
عبارة "عن الوزير وبتفويض منه" ،وهذا طبقا ألحكام املرسوم التنفيذي رقم  155-14املؤرخ يف  05مايو
 ،2014الذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم ،والذي حصر تفويض إمضاء الوزير ملوظفي
اإلدارة املركزية ذوي رتبة مدير أو نائب مدير يف حدود الصالحيات اليت يشملها قرار التفويض،
ويستثنى من هذا األمر تفويض اإلمضاء اخلاص بإمضاء الشهادات اجلامعية فقط ،من قبل مديري
املؤسسات اجلامعية املعنيني بإمضاء هذا النوع من الوثائق ،وهذا طبقا للصالحيات املمنوحة هلم يف
املراسيم احملددة ملهام وقواعد تنظيم وسري املؤسسات اجلامعية اليت يتولون إدارتها.
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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منكم ،باستثناء ما هو مذكور أعاله ،مبا يضمن جتاوز مثل هذه اإلشكاليات مستقبال ،واإلمضاء
باخلتم املتضمن اسم مدير املؤسسة بصفته مديرها واملخول قانونا مبمارسة صالحيات األمر بالصرف
فيها.
إنّين أولي أهمية قصوى لتطبيق حمتوى هذه املراسلة ،وأدعوكم لاللتزام الكلي بتنفيذ
مضمونها وإعالمي بكل إشكالية تعرتض هذا املسعى.

األمني العام
اإلمضاء :صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين
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اجلمهورية اجلزائرية الدّميقراطية الشّعبية

وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي

األمني العام

رقم / 1383أ.ع2016/

باجلزائر ،يف  20أكتوبر 2016

إىل السّيدات والسّادة مديري اخلدمات اجلامعيّة
املوضوع :خبصوص احرتام سلّم السّلطة اإلداريّة.
لقد لفتَ انتباهي أنَّ بعض مدراء اخلدمات اجلامعيّة يتوجّهون مبراسالت إداريّة خمتلفة إىل السيّد
الوزير ،ومصاحل مركزيّة للوصاية ،ويف حاالت أخرى إىل إدارات وهيئات عمومية أخرى السيّما وزارة
املالية ،بطريقة مباشرة دون إخطارٍ مسبق للسيّد املدير العام للدّيوان الوطين للخدمات اجلامعيّة ،أو تبليغه
بفحوى هذه املراسالت ،أو حتّى إرساهلا حتت إشرافه.
جيدُرُ التّنبيه أنَّ مثل هذه املمارسات تُعترب إغفاالً غري مقبول لقواعد التّعامل اإلداري ،ومساساً
مبقتضيات سلّم السّلطة اإلداريّة ،فضالً عمّا تُخلّفه من انطباع سليبّ لدى اإلدارات واهليئات العموميّة
األخرى عند مراسلتها من طرفكم بذات الطّريقة.
تبعاً لذلك ،أطلب منكم االمتناع عن خماطبة مصاحل إدارتنا املركزيّة ،أو اإلدارات املركزيّة
واهليئات العموميّة األخرى ،دون الرّجوع إىل رأي املديريّة العامة للدّيوان الوطين للخدمات اجلامعيّة ،الّيت
تبقى اهليكل الوحيد املؤهّل للنّظر يف مضامني خطاباتكم اإلداريّة وتبليغنا بها.
كلّ مُخالَفَة ألحكام هذه التّعليمة تعرّضُ مرتَكبها إلجراءات تنظيميّة وعقابيَّة صارمة.
نسخة على سب يل اإلعالم:

األمني العام

ـ إلى معالي السيّد الوزير.

نسخة على سب يل الم يابعة:

اإلمضاء :صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين

ـ إلى الس يّد المدير العام للدّيوان الوطني للخدمات الخامعيّة.
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اجلمهورية اجلزائرية الدّميقراطية الشّعبية
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
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 صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين:اإلمضاء
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وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي
األمني العام

رقم / 151أ.ع2016/

باجلزائر ،يف  08فيفري 2016

إىل السيّدات والسّادة:
مديري مؤسّسات التّعليم العالي؛املدير العام للدّيوان الوطين للخدمات اجلامعيّة.املوضـوع :التبليغ عن كل حادث يقع باملؤسسات اجلامعية واخلدماتية.
لقد لفت انتباهي وقوع بعض احلوادث باملؤسسات اجلامعية واخلدماتية ،من حني آلخر ،وكذا
بعض االحتجاجات اليت يقوم بها الطلبة أو األساتذة أو العمال وال يتمّ تبليغ الوزارة بها يف حينها ،يف أغلب
احلاالت.
وعليه ،أطلب منكم السهر ،شخصيًا ،على اختاذ التدابري الالزمة لتفادي مثل هذه احلوادث
مستقبلًا مع إجياد احللول املناسبة يف وقتها ،إن وجدت ،وتبليغ الوزارة بذلك كتابيا عن كل حادث ،كل
احتجاج مهما كان شكله وطبيعته ،يف أجل ال يتعدى أربعا وعشرين( )24ساعة.
كما أسجل عدم رد بعض مديري املؤسسات اجلامعة واخلدماتية على املراسالت املوجهة إليهم،
من خمتلف اهلياكل املركزية يف آجاهلا احملدّدة ،مما عطّل عمل هذه اهلياكل.
وعليه أطلب منكم إيالء عناية خاصة ملا ورد يف هذه التّعليمة.

األمني العام
اإلمضاء :صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين
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وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي
األمني العام

رقم / 248أ.ع2016/

باجلزائر ،يف  08فيفري 2016

إىل السيّدات والسّادة:
مدراء مؤسّسات التعليم العالي؛ املدير العام للديوان الوطين للخدمات اجلامعية.املوضـوع :الوقاية واألمن باملؤسسات اجلامعية.
يف إطار تنفيذ سياسة القطاع يف جمال الوقاية من األخطار على مستوى مؤسسات التعليم
العالي ،يشرفين أن أطلب منكم ،االلتزام مبعايري األمن خالل عمليات بناء املنشئات أو تهيئتها مع
ضرورة إخضاعها ملراقبة املصاحل التقنية املختصة قبل استغالهلا ،للتأكد من مطابقة هذه العمليات
للمعايري القانونية واألمنية املعمول بها (شهادة املطابقة) ،كما أطلب منكم ،السهر على القيام بعمليات
املراقبة األمنية الدورية ملختلف اهلياكل التابعة ملؤسستكم (شبكات :الغاز ـ املاء ـ التدفئة ـ عمليات
الرتصيص وإعادة صيانة سطوح املباني).
وإنين أوىل أهمية بالغة للتطبيق الصارم هلذه التعليمة.

األمني العام
اإلمضاء :صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين
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وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي

األمني العام

رقم / 666أ.ع2016/

باجلزائر ،يف  04ماي 2016

 السّادة رؤساء النّدوات اجلهوية؛ السيّدات والسّادة مديرو مؤسّسات التعليم العالي؛ السّيد املدير العام للديوان الوطين للخدمات اجلامعية.املـوضـوع :خبصوص اللجوء إىل العدالة.
يشرّفين أن أنهي إىل علمكم أنه ،وخالل اللقاءات التشاورية الدورية اليت يعقدها معالي الوزير
مع النقابات املعتمدة بالقطاع واجلمعيات الطالبية ،لوحظ أن بعض مديري مؤسسات التعليم العالي
وبعض مديري اإلقامات اجلامعية ال يعقدون لقاءات دورية مع الشريك االجتماعي ،حلل املشاكل يف
حينها ،ويف بعض احلاالت يلجؤون إىل العدالة ،وعليه أطلب منكم ،قبل اللجوء إىل العدالة ،استعمال
كل اآلليات القانونية اليت تسمح بها اجملالس احمللية داخل املؤسسة (اجمللس العلمي ،اجمللس التأدييب،
اللجنة املتساوية األعضاء.)... ،
كما أطلب منكم إخطار الوزارة بأي إجراء تنوون القيام به أمام العدالة ضد أي أستاذ أو
طالب أو عامل ،يف حينه وأخذ رأي الوزارة مسبقًا يف ذلك.
فائق التحيّات.

األمني العام
اإلمضاء :صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين
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وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي

األمني العام

رقم / 696أ.ع2016/

باجلزائر ،يف  10ماي 2016

 إىل السّـادة: املدير العام للبحث العلمي والتّطوير التّكنولوجي؛ املدير العام للدّيوان الوطين للخدمات اجلامعيّة؛ رؤساء النّدوات اجلهويّة للجامعات ،إلبالغ مدراءمؤسّسات التّعليم العالي.
املوضـوع :خبصوص اقرتاح التّعيني وإنهاء املهام يف املناصب العليا.
املرفقـات :جداول تلخيصيّة عن املناصب العليا.
لقد أحاط القانون والتّنظيم املعمول بهما املناصب العليا يف مؤسّسات التّعليم العالي والبحث
العلمي بعدّة شروط يستوجب التأكّد من توفّرها لدى املوظّفني املقرتحني لتعيينهم فيها (حتديد سلطة
التّعيني ،الرّتب ،السّلك  ...اخل) ،ناهيك عمّا جيب أن يتوفّر لدى هؤالء من معايري أخرى ،تتفاوت من
منصب إىل آخر ،على غرار الكفاءة والتمكّن من تقنيات التّسيري والتمتّع بروح املسؤولية والعمل
اجلماعي ولغة احلوار ،إىل غري ذلك من مؤهّالت يظلّ مدير املؤسّسة األقرب الكتشافها وتقديرها على
امليدان ،ما حيتّم عليه اعتماد مقاربة دقيقة يف انتقاء األشخاص الّذين ميكنهم ضمان السّري احلسن
ملصاحل مؤسّسته ،وكذا تقديم قيمة مضافة على مستواها.
إالّ أنّ ،وأثناء االطّالع على ما يرد إلينا من اقرتاحات تعيني يف املناصب العليا ،لفت انتباهنا أ ّن
بعض مدراء املؤسّسات يكتفون بالتقدّم بطلبات مباشرة تتضمّن أمساء األشخاص املعنيّني بالعمليّة ،دون
تقديم ما يكفي من توضيحات ومعلومات تُنبئُ باالجتهاد يف تقفّي املعايري املذكورة أعاله ،وتسمح يف
النّهاية بتحقيق اختيار أنسب للمسؤولني على ذات املناصب.
يف ذات الشّأن ،لوحظ أنّ بعض مدراء املؤسّسات يلجؤون إىل إرفاق طلبات التّعيني مبقرّرات تعيني
داخليّة جتعل املعنيّني بها يف وضعية خدمة قبل معرفة رأي السيّد الوزير يف املسألة ،الّذي هو السّلطة
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الوحيدة املخوّلة بالتّعيني يف بعض املناصب بقرار ،والسّلطة الّيت هلا تزكية املقرتحات الّيت يتمّ التّعيني
فيها مبرسوم.
تبعا لذلك ،أطلبُ منكم ،أثناء التقدّم باقرتاحات التّعيني أو إنهاء املهام يف املناصب العليا على
مستوى مؤسّساتكم ،التقيّد مبا يأتي:
أوّال ـ أثناء اقرتاح التّعيني
.1

التأكّد من استيفاء املوظّف املقرتح لشروط االلتحاق باملنصب العالي املعين ،السيّما املنصوص

عليها قانونا ،واملُتضمّنة يف القرارات الوزارية املشرتكة احملدّدة لتصنيف كلّ مؤسّسة ،وشروط
االلتحاق باملناصب العليا التّابعة هلا (جداول تلخيصيّة مرفقة)،
.2

االمتناع عن التّعيني مبوجب قرارات و/أو مقرّرات داخليّة يف املناصب العليا الّيت خيتصّ السيّد

الوزير بالتّعيني فيها بقرار ،أو بالتّزكية للمناصب العليا الّيت يتمّ التّعيني فيها مبرسوم،
.3

اقرتاح ثالثة ( )03أشخاص لكلّ منصب عال معين ،يرتّبون حسب درجة التّقدير ،قصد

متكني السيّد الوزير من اختيار من يراه مناسبا للمنصب املقرتح ،السيّما خبصوص نوّاب املدراء وعمداء
الكلّيات واألمناء العامّني للمؤسّسات،
.4

إرفاق مقرتحات التّعيني مبا يلي:
 1. 4رسالة توصية عن اختيار املوظّف حيرّرها مدير املؤسّسة،
 2. 4سرية ذاتية مفصّلة توضّح ما يلي:
 البيانات الشّخصيّة،
 الشّهادات احلائز عليها (من شهادة البكالوريا فما فوق)،
 املسار املهين واملناصب املتقلّدة (منذ أوّل توظيف إىل تاريخ االقرتاح)،
 اإلجنازات واملنتوجات العلميّة (املناصب املقتصرة على سلك األساتذة)،
 املهارات والكفاءات (احلوار ،اللّغات ،اإلعالم اآللي ،)...
 املميّزات الفرديّة.

 3. 4رسالة حتفيز حيرّرها املوظّف املعين تبيّن مدى استعداده لتقلّد املنصب العالي املعين ،وتصوّره عن
طريقة التّسيري والقيمة املضافة الّيت ميكن أن حي ّققها إذا ما متّ تعيينه،
.5

إرفاق مقرتح التّعيني بكلّ الوثائق الّيت تبيّن تطوّر املسار املهين للشّخص املعين من قرارات

ومقرّرات تعيني وترقية يف الرّتب واملناصب املُتقلّدَة سابقا.
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ثانيا ـ أثناء اقرتاح إنهاء املهام
لقد لوحظ أنّ بعض مدراء املؤسّسات يتولّون إنهاء املهام يف املناصب العليا ويبلّغون بها الوصاية على
سبيل اإلخطار ،ما يتنافى وقاعدة توازي األشكال الّيت تقضي بأنّ إنهاء املهام تتوالّه السّلطة صاحبة
التّعيني.
تبعا لذلك ،أطب منكم التقيّد يف هذه الوضعيّة مبا يأتي:
.1

تبليغ السيّد الوزير مبقرتح إنهاء املهام ،واالمتناع عن إصدار أيّ قرار و/أو مقرّر داخلي يف هذا

الشّأن،
.2

إرفاق مقرتح إنهاء املهام بتقرير عن التّربيرات الالّزمة ،السيّما الدّوافع إىل هذا اإلجراء،

واألهداف املرجوّة منه،
إضافة إىل ما سبق ،ونظرا ملا متثّله املناصب العليا من أهمّية يف ضمان السّري احلسن ملؤسّسات
القطاع ،أطلب منكم احلرص على ضمان عدم ترك املناصب العليا املتوفّرة على مستوى مؤسّساتكم
يف وضعية شغور ،والعمل على إعداد بطاقية خاصة بها قصد إحصائها بصفة دوريّة ،مع استشراف
املرتشّحني املستوفني لشروط تقلّدها ،وموافاتنا مبقرتحات للتّعيني فيها.
أولي أهمّية قصوى لتطبيق ما ورد يف هذه املذكّرة.

األمني العام
اإلمضاء :صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين

نسخة على سبيل اإلعالم:
 إلى الس ّيد الوزير .
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اجلمهورية اجلزائرية الدّميقراطية الشّعبية

وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي

األمني العام

رقم / 1265أ.ع2016/

باجلزائر ،يف  26سبتمرب2016

إىل السّادة:
 املدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجيباالتّصال مع مديري مؤسّسات البحث العلمي؛
 رؤساء النّدوات اجلهويّة للجامعاتباالتّصال مع مديري مؤسّسات التّعليم العالي ؛
-املدير العام للدّيوان الوطين للخدمات اجلامعيّة.

املـوضـوع :خبصوص اقرتاح التّعيني وإنهاء املهام يف املناصب العليا.
املرج ــع- :مذكّرتنا رقم  696املؤرّخة يف  10ماي .2016
إرسالنا رقم  1436املؤرّخة يف  27نوفمرب .2014املرفقـات.)2( :
عطفاً على إرسالنا رقم

1436

املؤرّخ يف

27

نوفمرب  ،2014أحطناكم مبوجب مذكّرتنا رقم

 696املؤرّخة يف  10ماي  ،2016مبجموعة من التّوجيهات الّيت يتوجّب مراعاتها أثناء اقرتاح التّعيني يف
املناصب العليا على مستوى مؤسّسات التّعليم العالي والبحث العلمي أو إنهاء املهام فيها ،فضالً عن
إفادتكم يف امللحق املرفق بها باألحكام التّنظيميّة الّيت حتكم العمليّة من حيث إحصاء املناصب
وشروط االلتحاق بها وطريقة التّعيني فيها.
إثر ذلك ،لفت انتباهي أنّ بعض امللفّات املتعلّقة باملوضوع ال تزال ترد إىل معالي السيّد الوزير دون
احرتام أحكام املذكّرة املشار إليها أعاله ،على غرار اإلقدام على التّعيني وإنهاء املهام مبوجب مقرّرات
داخليّة واالكتفاء باقرتاح موظّف واحد للتّعيني وعدم تربير إنهاء املهام واخللوّ من بعض الوثائق املشكّلة
هلا  ...اخل ،ما من شأنه إعاقة دراسة هذه امللفّات وإعداد القرارات أو املقرّرات اخلاصة بها.
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أذكّركم أنّ اقرتاح التّعيني يف املناصب املعنيّة البدّ أن يُعتدّ فيه مبجمل الضّوابط القانونيّة
املنصوص عليها ،ويستند إىل مقاربة دقيقة متكّن من انتقاء املوظّفني الّذين ميكنهم ضمان السّري
احلسن ملصاحل املؤسّسة ،وكذا تقديم قيمة مضافة على مستواها ،كما أنّ اقرتاح إنهاء املهام يف ذات
املناصب جيب أن يستند إىل مربّرات مؤسّسة ويُرفق باقرتاح تعيني قصد تفادي الشّغور يف املنصب.
وعليه ،أطلب منكم السّهر أثناء التقدّم مبقرتحات التّعيني أو إنهاء املهام يف املناصب العليا على
مستوى مؤسّساتكم التقيّد بالتّوجيهات املتضمّنة يف مذكّرتنا املشار إليها أعاله ،كاملةً ،وإرفاقها
جبميع الوثائق احملدّدة فيها ،إذ لن يُؤخذَ بعني االعتبار أيّ ملفّ ال يُراعَى فيه هذا اإلجراء.
أولي أهمّية قصوى لتطبيق فحوى هذه املذكّرة.
األمني العام
اإلمضاء :صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين

-

نسخة مرسلة:

إلى السيّد الوزير .
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اجلمهورية اجلزائرية الدّميقراطية الشّعبية

وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي

األمني العام

رقم / 905أ.ع2016/

باجلزائر ،يف 15جوان 2016

إىل السيّدات والسّادة:
 املدير العام للبحث العلمي والتّطوير التّكنولوجي؛ املدير العام للدّيوان الوطين للخدمات اجلامعيّة؛ -مدراء مؤسّسات التّعليم العالي.

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

Les états

."matrices initiaux
املرجـ ـع- :املرسوم التنفيذي رقم 414-91املؤرخ يف  14نوفمرب سنة 1995واملتعلّق بالرقابة السابقة للنفقات
اليت يلتزم بها ،املعدّل واملتمّم.
-التعليمة رقم 10املؤرخة يف

9

أفريل سنة

1995

والّيت حتدد كيفية إعداد املصفوفة األولية

واإلضافية لألجور ،املعدّلة واملتمّمة.

يشرفين أن أنهي إىل علمكم أن لفت انتباهي ،تأخر بعض اإلدارات يف إعداد املصفوفة األولية
لألجور أو اجلداول األصلية األولية " "Les états matrices initiauxالتابعة هلا ،وحرصا على ضمان دفع أجور
املوظفني واألعوان التابعني هلم غالبا ما يلجأ هؤالء لوزارة املالية قصد طلب تراخيص استثنائية لتمديد أجاهلا،
وينبغي التوضيح أن هذه الوضعية نامجة عن ما يلي:
-

تأخر يف إعداد القائمة االمسية للتعدادات الفعلية للمستخدمني بتاريخ  31ديسمرب من السنة
املعنية،

-

تأخر يف عقد اجتماعات جمالس اإلدارة وجمالس التوجيه وكذا عدم املصادقة على
امليزانية.

-

تأخر يف إعداد قرارات توزيع اإليرادات والنفقات واملناصب املالية.

ولتفادي هذه الوضعية ،ينبغي عليكم بصفتكم آمرون بالصرف ،التقيد الصارم على التوالي:
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-

بنص التعليمة رقم 10املؤرخة يف

9

أفريل سنة  ،1995احملددة لكيفية إعداد املصفوفة

األولية واإلضافية لألجور ،املعدلة واملتممة ،واليت جترب على تقديم اجلداول األولية عند
بداية كل سنة مالية.
-

بنص املادة اخلامسة من املرسوم التنفيذي رقم

414-91

املؤرّخ يف

14

نوفمرب سنة

1995

واملتعلق بالرقابة السابقة للنفقات اليت يلتزم بها ،املعدّل واملتمّم ،واليت جترب بتقديم هذه اجلداول
لتأشرية املراقب املالي.
وعليه،أطلب منكم اختاذ اإلجراءات الضرورية الالزمة قصد احرتام أجال إعداد وتقديم تلك
اجلداول ،وموافاتي بالصعوبات اليت قد تواجهكم أثناء تطبيق هذه اإلجراءات.
فائق التحيّات.
األمني العام
اإلمضاء :صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين
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وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي

األمني العام

رقم / 912أ.ع2016/

باجلزائر ،يف  15جوان 2016

إىل السّيدات والسّادة:
 املدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي؛ املدير العام للديوان الوطين للمطبوعات اجلامعيّة؛ مدراء مؤسسات التعليم العالي.املـوضـوع :خبصوص إحالة مستخدمي املؤسسات واإلدارات العمومية على التقاعد.
املرفقــات :نسخة من التعليمة الوزارية املشرتكة املؤرخة يف  11جوان .2016

يشرفين أن أوافيكم طيه ،لالستغالل والتنفيذ ،بنسخة من التعليمة الوزارية املشرتكة
املؤرخة يف

11

جوان  ،2016املتعلقة بإحالة مستخدمي املؤسّسات واإلدارات العمومية على التقاعد،

كما أطلب منكم التقيد الصارم بأحكامها ،وموافاتي بكل الصعوبات اليت تواجهكم أثناء تنفيذها.
فائق التحيّات.
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وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي

األمني العام

رقم / 902أ.ع2016/

باجلزائر ،يف  14جوان 2016

إىل السّادة:
 رؤساء النّدوات اجلهويّة للجامعات(باالتّصال مع مدراء املؤسّسات اجلامعية والبحثية)
 املدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي(باالتّصال مع مدراء مؤسّسات البحث)
تطبيقا لتعليمات السيد الوزير األول املتعلقة باستعمال اليد العاملة األجنبية املوجودة يف وضعية
غري شرعية ،السيما يف جمال بناء وزخرفة بنايات تابعة للدولة وأخرى شخصية ،ألفت انتباهكم إىل ما
يشكله اللجوء إىل هذه اليد العاملة من أخطار من حيث املساس بقوانني وتنظيمات اجلمهورية.
تبعا لذلك ،أطلب منكم عدم اللجوء إىل هذه الفئة من العمال سواء حلساب مؤسستكم ،أو
حلسابكم الشخصي بصفتكم ذوي وظائف عليا يف الدّولة ،كما يتوجّب عليكم التأكد من أ ّن
مجيع العمّال املتدخّلني على مستوى ورشات البناء اخلاصة بالقطاع مصرّح بهم من طرف مؤسسات
اإلجناز لدى السّلطات املعينة.
أولي أهمية قصوى لتطبيق فحوى هذه املذكرة.
األمني العام
اإلمضاء :صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين
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اجلمهورية اجلزائرية الدّميقراطية الشّعبية
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
 صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين:اإلمضاء
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وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي

األمني العام

رقم / 946أ.ع2016/

باجلزائر ،يف  27جوان 2016

مذكّرة إىل السّادة:
 املدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجيإلبالغ مدراء مؤسّسات البحث العلمي؛
 رؤساء النّدوات اجلهويّة للجامعاتإلبالغ مدراء املؤسّسات اجلامعية والبحثية.
لقد سجلت أنّ بعض املؤسسات اجلامعية ال تتقيد باإلجراءات الواجب مراعاتها عند تقديم
طلبات االستفادة من مهمات باخلارج.
وبهذا اخلصوص أذكركم بأن املهمات باخلارج خمصصة ،حصرًا ،ألداء مهام ذات طابع
رمسي ومؤسسي ،وال ينبغي اللجوء إليها إال يف احلاالت اليت تتطلب وجوب التنقل الشخصي إىل اخلارج
وبناءً عليه ،أطلب منكم االحرتام الصارم للتدابري املعمول بها يف هذا الشأن ،ومنها على وجه اخلصوص:


ضرورة تقديم تقرير مفصل عن سري املهمة باخلارج ومدى حتقق األهداف املرسومة هلا،



ضرورة تقديم نسخة من أمر املهمة مؤشر عليه من طرف املصاحل املخولة لشرطة
احلدود.

أوىل عناية خاصة لتنفيذ مضمون هذه املذكرة.
األمني العام
اإلمضاء :صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين
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وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي

األمني العام

رقم / 573أ.ع2016/

باجلزائر ،يف  17أفريل 2016

إىل السّادة رؤساء النّدوات اجلهويّة للجامعات
إلبالغ مدراء مؤسّسات التّعليم العالي والبحث العلمي
املوضـوع :خبصوص زيارات وفود السّفارات والقنصليات املعتمدة باجلزائر إىل مؤسّسات التّعليم العالي
والبحث العلمي.
لقد لفت انتباهي أنّ عدّة مؤسّسات للتّعليم العالي والبحث العلمي تستقبل ،وبصفة منتظمة،
بعثات أعضاء ممثّليات دبلوماسيّة أو مؤسّسات معتمدة باجلزائر دون إخطار الوزارة بذلك.
فقصد ضمان التّنسيق مع مصاحل وزارة الشّؤون اخلارجيّة ،باعتبارها املخوّلة بكلّ املسائل
ذات العالقة مبثل هذه املؤسّسات ،أطلب منكم إعالمنا بهذه النّشاطات الّيت تتمّ ،سواء إثر مبادرة فرديّة
من طرف اهليئات املذكورة ،أو مببادرة ثنائيّة مع السّلطات احمللّية ،وذلك على األقلّ مثانية ( )08أيّام قبل
التّاريخ املقرّر للزّيارة.
أولي أهمّية قصوى للتّطبيق الصّارم هلذه التّعليمة.
األمني العام
اإلمضاء :صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين

114 / 90

اجلمهورية اجلزائرية الدّميقراطية الشّعبية
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
 صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين:اإلمضاء
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وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي

األمني العام

رقم / 963أ.ع2016/

باجلزائر ،يف  28جوان 2016

إىل السّادة:
 املدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجيإلبالغ مدراء مؤسّسات البحث العلمي؛
 رؤساء النّدوات اجلهويّة للجامعاتإلبالغ مدراء املؤسّسات اجلامعية .
املـ ـوض ـ ـ ـوع :خبصوص تأمني ومحاية الرّعايا األجانب.
يف إطار متابعة تأمني ومحاية الرعايا األجانب املدعوين بعنوان عالقات التعاون الدولي ،يشرفين
أن أحيطكم علما أننا تلقينا من املصاحل املختصة تقارير تفيد بتسجيل ،خالل الفرتة األخرية ،تنقالت
متكررة لبعض الرعايا األجانب عرب خمتلف الواليات ،وذلك من دون مواكبة أمنية من دون إشعار
مسبق ملصاحل األمن املؤهلة.
وبهذا الصدد ،تشري ذات التقارير إىل االستمرار ،خبصوص بعض احلاالت ،يف تسجيل نوع من
التقصري وعدم احرتام اإلجراءات األمن واحلماية الالزمة.
وبناءً عليه ،أطلب منكم احلرص الشديد على اإلتباع الصارم لكافة التدابري املعمول بها يف هذا
اجملال من جهة ،والعمل على حتسيس الرّعايا األجانب بضرورة االلتزام باإلجراءات األمنيّة والتّنظيمات
املتعلّقة بتنقّل األجانب وذلك حفاظاً على أمنهم وسالمتهم.
يف األخري ،فإنّين أُولي أهمّية بالغة للتقيّد مبضمون هذا اإلرسال.
األمني العام
اإلمضاء :صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين
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األمني العام

رقم / 1585أ.ع2016/

باجلزائر ،يف  24نوفمرب 2016

إىل السّادة رؤساء النّدوات اجلهويّة للجامعات
باالتّصال مع مديري مؤسّسات التّعليم العالي

املوض ـوع :تأمني الرّعايا األجانب ومحايتهم.
املرجـ ــع :إرسالنا رقم  1244املؤرّخ يف  22أكتوبر .2014
لقد تناهى إىل علمنا أنَّ بعض الرَّعايا األجانب ،الوافدين يف إطار خمتلف صيغ العمل والتّعاون مع
مؤسّسات التّعليم العالي والبحث العلميّ ،يتنقّلون عربها دون احرتام اإلجراءات األمنيّة والتّنظيمات
املعمول بها يف هذا اجملال ،السيّما خبصوص املواكبة األمنيّة ،واإلشعار املسبق ملصاحل األمن املختصّة،
وهو ما قد يؤدّي إىل تهديد أمنهم وسالمتهم.
تبعاً لذلك ،وعطفاً على ما سبق وأن قدّمناه من توجيهات يف هذا الشّأن مبوجب إرسالنا املشار
إليه يف املرجع أعاله ،أطلب منكم ،جمدّداً ،السّهر على االلتزام التّام باإلجراءات األمنيّة والتّنظيمات
املتعلّقة بتنقّل الرّعايا األجانب عرب مؤسّساتكم ،وضمان حتسيسهم بضرورة االلتزام بها حفاظاً على
أمنهم وسالمتهم.
أُولي أهمّية قصوى لتطبيق فحوى هذه املذكّرة.
األمني العام
-

نسخة على سبيل الميابعة:
ّ
ّ
إلى السيّد مدير ال تعاون والبيادل ما بين الخامعات.

اإلمضاء :صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين
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األمني العام

رقم / 983أ.ع2016/

باجلزائر ،يف  03جويلية 2016

إىل السّادة:
 املدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجيإلبالغ مدراء مؤسّسات البحث العلمي؛
 رؤساء النّدوات اجلهويّة للجامعاتإلبالغ مدراء املؤسّسات اجلامعية .
املدير العام للدّيوان الوطين للخدمات اجلامعيّة.املوضــوع :خبصوص االعرتاف بالوثائق القضائيّة املمضاة الكرتونيا.
تطبيقا لتعليمات السيّد الوزير األوّل خبصوص االعرتاف بالوثائق القضائيّة املمضاة الكرتونيّا
وقبوهلا من طرف اإلدارات واملؤسّسات العموميّة ،ألفت انتباهكم إىل أنّ هذه الوثائق ،املستخرجة عرب
اإلنرتنت ،تتمتّع باحلجّية القانونيّة طبقا ألحكام القانون رقم قم 03-15املؤرّخ يف  01فرباير  2015املتعلق
بعصرنة العدالة ،الّذي ينصّ صراحة على إمكانيّة إمهار الوثائق واحملرّرات القضائيّة بتوقيع الكرتوني.
وبهذا الشّأن ،أطلب منكم اإليعاز إىل مصاحلكم املختلفة بضرورة قبول صحيفة السّوابق
القضائيّة رقم  3وشهادة اجلنسيّة املمضاتني الكرتونيّا ،عند تقدميهما يف خمتلف امللفّات اإلداريّة على
مستوى مؤسّساتكم ،وعدم اشرتاط تأشرية اجلهات القضائيّة لذلك.
أولي أهمّية قصوى لتطبيق هذه التّعليمة.
-

األمني العام

نسخة مرسلة:

اإلمضاء :صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين

إلى السيّد الوزير
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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.

األمني العام

Copie à Monsieur le Ministre.

 صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين:اإلمضاء
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األمني العام

رقم / 1009أ.ع2016/

باجلزائر ،يف  14جويلية 2016

إىل السّادة:
 املدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجيإلبالغ مدراء مؤسّسات البحث العلمي؛
 رؤساء النّدوات اجلهويّة للجامعاتإلبالغ مدراء مؤسّسات التّعليم العالي ؛
املدير العام للدّيوان الوطين للخدمات اجلامعيّة.املوضــوع :خبصوص العرائض والشّكاوى املرفوعة من قبل أعضاء الربملان.

تطبيقا لتعليمات السيّد الوزير األوّل خبصوص العرائض والشّكاوى املرفوعة من قبل أعضاء
غرفيت الربملان ،أذكّركم بأنّ العالقة بينهم وبني مؤسّسات القطاع البدّ أن تظلّ مطبوعة بكافة
االحرتام والتّقدير ،السيّما من حيث التّعامل مع التماساتهم املتّصلة بتعزيز أداء وتنفيذ األعمال املندرجة
ضمن مساعي التّنمية يف جمال التّعليم العالي والبحث العلمي ،وكذلك يف إطار نقل االنشغاالت املختلفة
للمواطنني.
وبهذا الشّأن ،أطلب منكم البقاء يف إصغاء مستمرّ لالنشغاالت الّيت يطرحها عليكم أعضاء
الربملان ،مع إيالء عناية خاصة ملا يرفعونه إليكم من انشغاالت املواطنني الّيت ختتص بها مؤسّساتكم،
مع التكفّل بها ،يف اآلجال املعقولة ،يف ظلّ االحرتام الصّارم للقانون والتّنظيم جاري العمل بهما.

-

األمني العام

نسخة إلى:

اإلمضاء :صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين

السيّد الوزير
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األمني العام

رقم / 1073أ.ع2016/

باجلزائر ،يف  03أوت 2016

السّيدات والسّادة رؤساء مؤسّسات التّعليـم العالي

املوضـوع :خبصوص قرارات وزارية.
املرفقـات- :القرار رقم  929الذي حيدّد الساعي األسبوعي للتدريس لألستاذ الباحث،
القرار رقم  930الذي حيدّد كيفيّات تكييف احلجم الساعي للتّدريس لألستاذ الباحثيف طور حتضري الدّكتوراه،
القرار رقم  931الذي حيدّد كيفيّات تغيري احلجم الساعي للتدريس لألستاذ الباحث الذييشغل منصبًا عاليًا،
-القرار رقم

932

الذي حيدّد تنظيم املرافقة البيداغوجية لفائدة األستاذ الباحث حديث

التّوظيف،
القرار رقم  933الذي حيدّد القواعد املتعلقة بالسّرقة العلمية ومكافحتها.مت
يف إطار برنامج عمل وزارة لتعليم العالي والبحث العلمي للسنة اجلامعيةّ ،2017-2016
إعداد جمموعة من قرارات وزارية ،بعضها يندرج يف إطار تطبيق القانون األساسي اخلاص باألستاذ
الباحث وبعضها اآلخر يندرج يف إطار مسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرامي إىل الرفع من
مستوى التأطري يف املؤسسات اجلامعية وحتسينه وإعادة ترسيخ سلوكيات وممارسات جامعية ممثلي يف
جمالي آداب املهنة وأخالقها وحماربة ما يلحقها من احنرافات السيما السرقة العلمية.
وبهذا اخلصوص ينبغي تقديم التوضيحات التّالية حول كيفية تطبيق بعض هذه النّصوص:
 -1خبصوص القرار رقم

930

الذي حيدّد كيفيّات تكييف احلجم الساعي األسبوعي

للتّدريس لألستاذ املساعد الذي حيضر أطروحة الدّكتوراه ،فقد حددت املادة
االستفادة من تكييف احلجم الساعي األسبوعي تقدم نهاية السنة اجلامعية.
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4

منه ،أن طلبات

ومراعاة لتاريخ صدور هذا القرار ،فإنّه ،وبصفة استثنائية لسن اجلامعية ،2017-2016
تقدم طلبات االستفادة من تكييف احلجم الساعي األسبوعي لألساتذة املساعدين الذين حيضرون
أطروحة الدّكتوراه بداية الدّخول اجلامعي.
 -2خبصوص القرار رقم

932

الذي حيدّد كيفيّات تنظيم املرافقة البيداغوجية لفائدة

األستاذ الباحث حديث التّوظيف ،فإنّه ينبغي التذكري مبحتوى املادتني

6

و 7منه ،اللتان تنصان على

وجوب إرسال نسخة عن برنامج العمل السنوي للخلية املكلفة بتنظيم املرافقة البيداغوجية ،وكذا
احلصيلة السنوية لتنفيذ برنامج عملها للسيد الوزير ،بعد عرضها على اجمللس العلمي للمؤسسة.
 -3خبصوص القرار رقم

933

الذي حيدّد القواعد املتعلقة بالوقاية من السّرقة العلمية

ومكافحتها ،فإنّه ينبغي التذكري أن إعداد هذا القرار إنّما يهدف إىل حماربة ظواهر السرقة العلمية
والغش واالنتحال يف األعمال العلمية املطالب بها سواء من طرف الطالب أو األستاذ الباحث أو الباحث
الدائم ،وأنّ التّدابري الواردة يف هذا القرار تعطي األولوية لتدابري التّوعية والتّحسيس والتّعريف بالسّرقة
العلمية وصورها وكيفيّات احليلولة دون حدوثها.
وعليه ،ينبغي على مؤسسات التّعليم العالي عدم اللجوء مباشرة للتّدابري التّأديبية والعقابية،
قبل تنظيم عمليات التّحسري والتّوعية والرّقابة ،على النّحو الوارد يف القرار ،كما يتعيّن من جهة أخرى،
وضع نص القرار حتت تصرف مجيع مكوّنات األسرة اجلامعية حتى تطّلع عليه وتكون على دراية
بأحكامه.
األمني العام
اإلمضاء :صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين
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األمني العام

رقم / 1391أ.ع2016/

باجلزائر ،يف  24أكتوبر 2016

إىل السّيدات والسّادة مديري مؤسّسات التّعليم العالي
املـوضـوع :تطبيق القرار رقم  931املؤرخ يف  28جويلية .2016

أثناء تطبيق أحكام القرار رقم 931املؤرخ يف  28جويلية  ،2016الذي حيدّد كيفيّات تغيري
احلجم الساعي لألستاذ الباحث الذي يشغل منصبا عاليا ،عبّرت بعض املؤسسات اجلامعية عن
انشغاالتها جرّاء تطبيق هذا القرار ،الذي من شأنه التّأثري على النّشاط البيداغوجي من حيث التأطري
وصعوبة تعويضه باللّجوء إىل األعباء اإلضافية.
وعملًا بأحكام املادة  5منه ،ومن أجل التّكفل بهذه االنشغاالت ،ميكن رؤساء املؤسّسات
اجلامعية تكييف إجراءات تطبيقه حسب إمكانيات ووضعيات كل مؤسسة جامعية.
إنّين أولي أهمية خاصة ملا سوف تتّخذونه من إجراءات تكون كفيلة باحتواء تبعات تطبيق
هذا القرار.

األمني العام
اإلمضاء :صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين
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األمني العام

رقم / 1158أ.ع2016/

باجلزائر ،يف  28أوت 2016

إىل السّيـد املدير العام للديوان الوطين للخدمات
اجلامعيّـة باالتّصال مع مديري املؤسّسات اجلامعيّة
املوضـوع :خبصوص النّقائص اليت لوحظت على مستوى مراكز اإلطعام باإلقامات اجلامعيّة.
املرجــــع :إرسال السيّد الوزير األول رقم 367املؤرّخ يف  25أوت .2016
لقد ورد إلينا إرسال من طرف السيّد الوزير األول يتعرّض فيه إىل تسجيل نقائص وأوجه قصور
على مستوى مراكز اإلطعام املوجودة على مستوى األحياء واإلقامات اجلامعيّة ،يف جمال احرتام قواعد
النّظافة والسّالمة.
ألفت انتباهكم إىل أن هذه الوضعية قد نتجت عنها أحيانا تسمّمات غذائيّة ،فضلًا عن تعريضها
املستمرّ حلياة املستفيدين من خدمات اإلطعام إىل خماطر صحيّة عدّة.
تبعًا لذلك ،وتنفيذًا لتعليمات السيّد الوزير األوّل ،أطلب منكم السّهر ،بأتّم الصّرامة والسّرعة
اللّتني يتطلّبهما املوضوع ،على التقيّد الكامل بالقواعد املقنّنة يف هذا اجملال ،طبقًا للتشريع والتّنظيم
املعمول بهما ،واختاذ كافة اإلجراءات والتّدابري اللّازمة قصد معاجلة النّقائص املقيّدة والتكفّل بأوجه
القصور املسجّلة.
يف ذات الشّأن ،أبلغكم أن الوضعيّة املُثارة ستكون حملّ متابعة منتظمة ومستمرّة من طرف
املصاحل املختصّة على مستوى اإلدارة املركزيّة لدائرتنا الوزاريّة ،وإذ يتعلّق األمر برهان صحّة املواطنني
العموميّة ،فإنّ التّدابري التّنظيمية ستطبّق ،بكلّ صرامة ،ضدّ كلّ موظّف يثبُت تقصريه يف هذا اجملال.

نسخة على سب يل اإلعالم:

األمني العام

 إلى السّيّد معالي الوزير .

اإلمضاء :صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين
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وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي
األمني العام
رقم / 1183أ.ع2016/

باجلزائر ،يف  06سبتمرب 2016

إىل السّادة:
 املدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجيإلبالغ مدراء مؤسّسات البحث العلمي؛
 رؤساء النّدوات اجلهويّة للجامعاتإلبالغ مدراء مؤسّسات التّعليم العالي ؛
املدير العام للدّيوان الوطين للخدمات اجلامعيّةإلبالغ مديري اخلدمات اجلامعيّة.
املـوضـوع :خبصوص منع تعاطي تبغ التّدخني يف مؤسّسات القطاع وهياكله.
املرفقـات :نسخة عن القرار املؤرّخ يف  16رمضان عام  1437املوافق  21يونيو سنة  2016الّذي حيدّد كيفيات
تطبيق منع تعاطي تبغ التّدخني يف املؤسّسات واهلياكل التّابعة لقطاع التّعليم العالي والبحث العلمي.
يشرّفين أن أوافيكم ،رفقة هذا اإلرسال ،بنسخة ،باللّغتني العربيّة والفرنسيّة ،عن القرار
املذكور أعاله ،بعد صدوره يف العدد  46من اجلريدة الرّمسيّة املؤرّخة يف  03أوت .2016
يف هذا الصّدد ،أطلب منكم السّهر على النّشر الواسع لذات القرار ،والعمل ،كلّ فيما خيصّه،
على ضمان تطبيقه.
تقبّلــوا ،فائق التحيّات.
األمني العام

نسخة على سبيل اإلعالم:
-

اإلمضاء :صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين

إلى معالي السيّد الوزير.
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اجلمهورية اجلزائرية الدّميقراطية الشّعبية
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
 صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين:اإلمضاء
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اجلمهورية اجلزائرية الدّميقراطية الشّعبية
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
 صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين:اإلمضاء
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اجلمهورية اجلزائرية الدّميقراطية الشّعبية
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
 صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين:اإلمضاء
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اجلمهورية اجلزائرية الدّميقراطية الشّعبية

وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي

األمني العام

رقم / 1452أ.ع2016/

باجلزائر ،يف  05نوفمرب 2016

إىل السيّدات والسّادة مديري مؤسّسات التعليم العالي

املوضـوع :خبصوص املرافقة البيداغوجية لألستاذ الباحث.
املرفقـات :نسخة عن القرار رقم  1636املؤرّخ يف

29

أكتوبر  2016واملتضمن إنشاء جلنة وطنية لإلشراف

ومتابعة تنفيذ برنامج املرافقة البيداغوجية لفائدة األستاذ الباحث.

يف إطار تنفيذ الربنامج الوطين للمرافقة البيداغوجية لفائدة األستاذ الباحث ،يشرفين أن
أوافيكم ملتابعة ،نسخة عن نص القرار املذكور أعاله ،وعليه يرجى تقديم الدعم املطلوب إلجناز
برنامج نشاطات اللجنة الوطنية وتسهيل عمل ممثلي مؤسساتكم األعضاء فيها.
ومن جهة أخرى ،وألي استفسار يتعلق مبهام اللجنة وبرنامج عملها ،ميكنكم االتصال
باألستاذ بداري كمال رئيس اللجنة باإلدارة املركزية للوزارة.
فائق التحيّات.
األمني العام
اإلمضاء :صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين
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وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي

األمني العام

رقم / 1465أ.ع2016/

باجلزائر ،يف  08نوفمرب 2016

إىل السّادة:
 املدير العام للبحث العلمي والتّطوير التّكنولوجيّ؛
 رؤساء النّدوات اجلهويّة للجامعات ،باالتّصال مع
 مديري مؤسّسات التّعليم العالي والبحث العلمي؛
 املدير العام للدّيوان الوطين للخدمات اجلامعيّة،
باالتّصال مع مديري اخلدمات اجلامعيّة؛
 مدير الدّيوان الوطين للمطبوعات اجلامعيّة.
املوضـوع:خبصوص استعمال بطاقة التّعريف الوطنيّة البيومرتيّة االلكرتونيّة اجلديدة.
املرجــع:إرسال وزارة الدّاخلية واجلماعات احمللّية رقم7880املؤرّخفي31أكتوبر.2016
يف إطار جتسيد برنامج احلكومة املتعلّق بعصرنة اإلدارة اجلزائريّة ،شرعت وزارة الدّاخلية
واجلماعات احمللّية يف إنتاج بطاقة تعريف وطنيّة بيومرتيّة إلكرتونيّة جديدة ،وإصدارها لفائدة املواطنني.
يف هذا الصَّدد ،ويف انتظار االنتهاء من إجراءات إصدار النصّ التّنظيمي املؤطّر لبطاقة اهلويّة
املذكورة ،أطلب منكم إعطاء التّعليمات اللّازمة إىل هياكلكم ومصاحلكم املختلفة ،لألخذ بعني
االعتبار تقديم هذه البطاقة من طرف املواطنني كوثيقة حتديد اهلويّة ،عند استعماهلا لالستفادة من
اخلدمات العموميّة الّيت تضمنون تقدميها.
أولي أهمّية قصوى لتبليغ فحوى هذه املذكّرة إىل كافة مسؤولي اهلياكل اإلداريّة ومسؤولي
وحدات التّعليم والبحث التّابعة لكم.
نسخة على سب يل اإلعالم:

األمني العام

 -إلى السيّد الوزير،

اإلمضاء :صديقي احممّد حممّد صاحل الدّين

 إلى السيّد ربتس الدّيوان.114 / 112
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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.

األمني العام

Meilleures salutations.
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