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– تصميم وإعداد النشرة الرسمية للقطاع والقيام بنشرها
وتوزيعها.

 ٢٨شعبان عام  ١٤٤٢هـ
 ١١أبريل سنة  ٢٠٢١م

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفـ ـ ـيذي رقم  79-13اﳌؤرخ ﰲ
 18ربيع اﻷول عام  1٤3٤اﳌوافق  3٠يناير سنة  2٠13الذي

اﳌاّدة  : ١١يحدد تنظيم اﻹدارة اﳌركزية ﰲ وزارة التعليم
العاﱄ والبحث العل ـ ـمي ﰲ مك ـاتب ﲟوجب قرار مشترك بﲔ
وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي والوزير اﳌكلف باﳌالية
والسلطة اﳌكلفة بالوظيفة العمومية ،ﰲ ح ـ ـدود مكـ ـتبﲔ )(2
إﱃ أربعة ) (٤مكاتب ﰲ كل مديرية فرعية.
اﳌاّدة  : ١٢ﲤ ـ ـارس هي ـ ـ ـاكل اﻹدارة اﳌـ ـرك ـ ـزيـ ـة ﰲ وزارة
التعليم العاﱄ والبحث العلمي عﲆ مؤسسات القطاع وأجهزته،
كل ه ـيكل فيما يخـ ـصه ،الص ـ ـﻼحيات واﳌهام اﳌسندة إليها
ﰲ إطار اﻷحكام التشريعية والتنظيمية اﳌعمول بها.
اﳌاّدة  : ١٣يلـ ـغى اﳌرسـ ـوم التنـفيذي رقم  78-13اﳌؤرخ
ﰲ  18رب ـ ـيـ ـ ـع اﻷول ع ـ ـام  1٤3٤اﳌـ ـواف ـ ـق  3٠يناير س ـنة 2٠13
واﳌتضمن تنظيم اﻹدارة اﳌركزية ﰲ وزارة التعليم العاﱄ
والبحث العلمي ،اﳌعدل.
اﳌاّدة  : ١٤ينـ ـ ـشـ ـر هـ ـذا اﳌـ ـرسـ ـوم ﰲ اﳉ ـ ـريـدة الّرسمّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉـ ـ ـزائر ﰲ  2٤شـ ـعـ ـبان ع ـام  1٤٤2اﳌوافق  7أبريل

سنة .2٠21

يح ـ ـدد تنظـ ـيم اﳌفتـ ـ ـشية الع ـ ـ ـامة ﰲ وزارة الت ـ ـعلـ ـيم العـ ـاﱄ
والبحث العلمي وسيرها ،اﳌعّدل،
– وﲟقت ـ ـضى اﳌرس ـ ـ ـوم التن ـ ـفـ ـيذي رقم  8٠-13اﳌؤرخ ﰲ
 18ربيـ ـ ـع اﻷول ع ـ ـام  1٤3٤اﳌـ ـوافق  3٠يناير سنة  2٠13الذي
يحدد تنظيم اﳌفتشية العامة للبيداغوجيا ﰲ وزارة التعليم
العاﱄ والبحث العلمي وسيرها،
– وﲟق ـ ـتضى اﳌـ ـرسـ ـوم التنفيذي رقم  13٤-21مؤّرخ ﰲ
 2٤شعبان عام  1٤٤2اﳌوافق  7أبريل سنة  2٠21واﳌتضمن
تنـ ـظـ ـ ـيم اﻹدارة اﳌ ـ ـركزي ـ ـة لوزارة التعـ ـليم العاﱄ والبحث
العلمي،
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة اﻷوﱃ من اﳌرسوم
التنفيذي رقم  13٤-21اﳌؤّرخ ﰲ  2٤شعبان عام  1٤٤2اﳌوافق
 7أب ـري ـل سن ـة  2٠21واﳌتضم ـن ت ـن ـظـيـم اﻹدارة اﳌركـزيـة
لوزارة التـ ـ ـعليـ ـم العـ ـاﱄ والبـ ـحث العلـ ـمي ،ي ـهدف ه ـذا اﳌرسوم
إﱃ ﲢديد تنظيم اﳌفتشية العامة لوزارة التعليم العاﱄ

عبد العزيز جراد
––––––––––––––––––––H
مرسوم تنفيذي رقم  ١٣5-٢١مؤّرخ ﰲ  ٢٤شع ـبان عام
 ١٤٤٢اﳌـ ـوافـ ـق  7أبـ ـريـ ـل س ـ ـنة  ،٢٠٢١يحـ ـ ـدد تنظيـ ـم
اﳌفت ـ ـ ـشية العـ ـ ـامة لوزارة التـ ـعـ ـليم العاﱄ والبحث
العلمي وسيرها.
–––––––––––
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– وب ـ ـن ـ ـاء عﲆ الدس ـ ـتـ ـور ،ﻻ سـ ـيـ ـما الـمـ ـادتـ ـ ـان  ٥-112و1٤1
)الفقرة  (2منه،

والبحث العلمي وسيرها.
اﳌاّدة  : ٢تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  17من اﳌرسوم التنفيذي
رقم  188-9٠اﳌؤرخ ﰲ أول ذي اﳊجة عام  1٤1٠اﳌوافق 23
يونيـ ـو س ـ ـنة  199٠واﳌـ ـذكـ ـور أعـ ـﻼه ،تكـ ـلف اﳌفـ ـتشية العامة
ﰲ إطار مهمتها العامة ،ﲟراقبة تطبيق التشريع والتنظيم
اﳌعم ـ ـول به ـ ـما واﳌتـ ـعلقـ ـﲔ بقـ ـط ـ ـاع التعـ ـ ـ ـليم الع ـ ـ ـ ـاﱄ والب ـحث
العلمي وضبط سير الهياكل اﳌركزية واﳌؤسسات والهيئات
اﳌوضوعة ﲢت وصاية وزارة التعليم العاﱄ والبحث العلمي.
اﳌاّدة  : ٣تكـ ـلف اﳌفـ ـتشية الع ـ ـامة ،ﰲ مج ـ ـال النشـ ـاطـ ـات
البيداغوجية ونشاطات التعليم والتكوين والبحث ،ﲟراقبة
تطبيق التشريع والتنظيم اﳌعـ ـمـ ـول بهـ ـما اﳌتـ ـعلقـ ـﲔ ب ـ ـهذه
النـ ـشاطـ ـات ﰲ مـ ـؤسـ ـسات التعليم العاﱄ ومؤسـ ـسات البحث

– وﲟقت ـ ـضى الـمرس ـ ـوم الرئاسـ ـي رقم  37٠-19اﳌؤرخ ﰲ

واﳌـ ـؤس ـ ـسات الـ ـتابـ ـ ـعـ ـة لدوائر وزارية أخ ـ ـ ـرى ﲢ ـ ـت الوصاية

أول جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤1اﳌوافق  28ديسمبر سنة 2٠19

البيداغوجية ومؤسسات التعليم العاﱄ اﳋاضعة للقانون

واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،

اﳋاص.

– وﲟقتضى الـمـ ـرس ـ ـوم الرئاسـ ـي رقـ ـ ـم  78-21اﳌ ـ ـ ـؤرخ ﰲ
 9رجب عام  1٤٤2اﳌوافق  21فبراير سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟقتـ ـ ـضى اﳌـ ـرسـ ـوم التنـ ـفيذي رقم  188-9٠اﳌؤرخ ﰲ
أول ذي اﳊ ـ ـجة عام  1٤1٠اﳌوافق  23يونـ ـيو س ـ ـنة  199٠الذي
يحدد هياكل اﻹدارة اﳌركزية وأجهزتها ﰲ الوزارات،

وتكلف عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– السـ ـهر عﲆ تطب ـيق الشروط والقواعد التي ﲢكم اﻻلتحاق
بالطورين اﻷول والثاني،
– الس ـهر عﲆ تطبيق الشروط والقواعد التي ﲢكم اﻻلتحاق
بالطور الثالث وسير التكوين ﰲ الدكتوراه،

 ٢٨شعبان عام  ١٤٤٢هـ
 ١١أبريل سنة  ٢٠٢١م
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– السهر عﲆ احترام التنظيم اﳌعـ ـمول به ﰲ مجال التقييم
واﻻنتقال وتوجيه الطلبة ﰲ اﻷطوار اﳌختلفة،
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– التأكد من احترام اﻹجراءات التنظيمية ﰲ مجال التسيير
اﶈاسبي واﳌاﱄ وإبرام الصفقات العمومية،

– السهر عﲆ تطبيق برامج التعليم ﰲ كل اﻷطوار واﳌيادين
والﱡشعـ ـ ـ ـب والتخصـ ـصات عﲆ مس ـ ـ ـتوى م ـ ـؤسـ ـ ـ ـسات التـ ـعلـ ـيـ ـم

اﳌوضوعة ﲢت تصرف اﳌؤسسات ﲢت الوصاية واﳊفاظ

والتك ـ ـ ـوين الع ـ ـاليﲔ الت ـ ـابعة للقطـ ـاع واﳋـ ـاضـعة لوصايته

عليها،

البيداغوجية واﳋاضعة للقانون اﳋاص،
– الس ـ ـ ـهر عـﲆ اﻻسـ ـت ـ ـ ـعـ ـمال الع ـ ـ ـقـ ـﻼن ـ ـي للوسـ ـ ـ ـ ـائل والدعـ ـائم
البيداغوجية والتعليمية الﻼزمة وضمان اﳌطابقة والتجانس
اﻹجماﱄ لسير البيداغوجيا والتنبيه عن كل تقصير،
– اﳌساهمة ﰲ مﻼحظة وجمع وﲢليل اﳌعطيات اﻹحصائية
وتقدير التطورات اﳌسجلة ودرجات ﲢقيق اﻷهداف ﰲ مجال
التعليم والتكوين والبحث،
– اقتراح اﻷدوات واﳌناهج واﻷنشطة التي تهدف إﱃ ﲢسﲔ
أداءات تسيير التعليم والتكوين والبحث،
– اقـ ـتراح التـ ـدابـ ـير لتصـ ـحـ ـيح اﻻخ ـ ـتﻼﻻت باﻻتـ ـص ـال مع
الهياكل اﳌعنية،
– الس ـ ـهر عﲆ احـ ـترام اﳌـ ـهام القان ـونية اﻷساسية لﻸساتذة
الب ـ ـاحـ ـثـ ـﲔ واﻷس ـ ـاتذة البـ ـاحثـ ـﲔ اﻻستـشفائيﲔ اﳉامعيﲔ
والباحثﲔ الدائمﲔ،
– الس ـ ـهر عﲆ السـ ـير اﳊـ ـس ـ ـن والت ـ ـجديد العـ ـادي واﳌ ـنتظم
للهياكل والكـ ـيـ ـانـ ـ ـات ذات الطـ ـ ـابـ ـع الب ـ ـ ـيداغـ ـوج ـي والعلمي
واﻹداري واﳌتمـ ـثلة ﰲ اﳌجالس العلمية ،والفرق البيداغوجية،
وف ـ ـرق م ـ ـيدان التكـ ـوين ،وفـ ـرق الﱡشـ ـعب ،وفـ ـرق التخـ ـص ـصات،
وانتخ ـاب اللجان البيداغوجية ،وسير مهمة اﻹشراف ،وﳉان
اﳌ ـ ـداوﻻت ،ومجـ ـ ـالس اﻹدارة ،ومج ـالس التوجيه ،وكل الهيئات
اﳌن ـ ـصوص علـ ـيها ﰲ القـ ـوانـ ـﲔ اﻷسـ ـاس ـية اﳋاصة ﲟؤسسات
القطاع،
– الس ـ ـهر عﲆ احـ ـتـ ـرام تطـ ـبـ ـيق دفـ ـتر الش ـ ـروط الذي يح ـ ـكم
مؤسسات التعليم العاﱄ اﳋاضعة للقانون اﳋاص،
– التكـ ـفل باﻻنشـ ـغاﻻت اﳌطـ ـ ـروحـ ـ ـة من طـ ـرف اﻷسـ ـ ـاتذة
الباح ـ ـثـ ـﲔ واﻷسـ ـاتـ ـ ـذة البـ ـاحـ ـثﲔ اﻻس ـ ـتشفائيﲔ اﳉامعيﲔ
والباحثﲔ الدائمﲔ ﰲ مجاﻻت التعليم والتكوين والبحث،
– الس ـ ـهر عﲆ عمـ ـلية وض ـ ـع نظـ ـ ـام أم ـ ـن اﳉـ ـودة ﰲ قـ ـط ـ ـاع
التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– متـ ـابعة تعميم تن ـفيذ التعليم عن ُبعد وضمان مطابقة
سيره.
اﳌاّدة  : ٤تكـ ـلف اﳌفـ ـتشية الع ـ ـامة ﰲ مـ ـجال النـ ـشاطات

– الس ـ ـ ـ ـ ـهر عﲆ اﻻس ـ ـ ـتعـ ـمال العـ ـ ـ ـق ـ ـﻼني واﻷمـ ـ ـثل للوس ـ ـ ـائل

– اﳌش ـ ـاركة ﰲ وضـ ـع آليـ ـات اﳊ ـوكمة اﳉامعية بتقدﱘ
اﻻقتراحات التي ترمي إﱃ ﲢسﲔ أداءات التسيير،
– القيام ،بصفة منتظمة ،بالتدقيق والتقييم الذي يسمح
بتقدير أداءات التسيير ودرجات ﲢقيق اﻷهداف اﶈددة
واقتراح تدابير لتصحيح اﻻختﻼﻻت،
– الت ـ ـأكد من مطـ ـابقة اﳋـ ـدمات اﳌقـ ـدمة للط ـلبة ﰲ مجال
اﳋدمات اﳉامعية من ناحية الكمية والنوعية مع اﳌقتضيات
التنظيمية ،ﻻ سيما قواعد النظافة واﻷمن،
– متابعة تطور اﳌناخ اﻻجتماعي ،باﻻتصال مع الهيئات
والهياكل اﳌعنية ،واﳌساهمة ﰲ تسوية النزاعات،
– التنبيه لﻼختﻼﻻت ﰲ سير وتسيير اﳋدمات العمومية،
– توجيه ومساعدة اﳌسيرين للسماح لهم بحسن أداء
مهامهم ﰲ ظل احترام القوانﲔ والتنظيمات اﳌعمول بها،
– متابعة وضع نظام أمن اﳉودة ﰲ مجال اﳊوكمة،
– إع ـ ـداد بطـ ـ ـاقة تقـ ـي ـيم تضـ ـ ـم عن ـ ـاص ـر تقـ ـ ـ ـدير وم ـ ـ ـؤش ـ ـ ـ ـرات
تسمح بقياس نسبة اﳊوكمة اﳊسنة،
– إع ـ ـداد دﻻئل للعمـ ـليات وكتـ ـ ـيبات اﻹجـ ـراءات لكل ميدان
تدخل،
– اﳌشـاركة ﰲ العملية الوطنية لتبسيط اﻹجراءات اﻹدارية
وتـ ـسـ ـه ـ ـيـ ـل اﻻلتـ ـ ـح ـ ـاق باﳋـ ـدم ـ ـات العـ ـم ـ ـوم ـ ـية وض ـ ـمان احترام
تنفيذهما،
– السـه ـ ـر عﲆ تطبـ ـيق توصـ ـيات الهيئة اﳌكلفة ﲟكافحة
الفساد،
– السه ـ ـر عﲆ متـ ـابـ ـعة عمـ ـلية التص ـريح ﲟمتلكات أعوان
الدولة ﰲ وزارة التعليم العاﱄ والبحث العلمي الذين يشغلون
وظائف ومناصب عليا،
– الس ـ ـهر عﲆ دعـ ـم وتعمـ ـيم است ـعمال تكنولوجيات اﻹعﻼم
واﻻتصال وأدوات الرقمنة،
– الس ـ ـهر عﲆ تطب ـ ـيق القـ ـواعـ ـد ﰲ مجال الوقاية الصحية
واﻷخطار اﻷمنية ﰲ الوسط اﳉامعي.

اﻹداري ـ ـة واﳌ ـ ـالية ،بعـ ـنوان اﳌص ـ ـالح اﳌـ ـركزية واﳌـ ـؤس ـسات

اﳌاّدة  : 5يمكن أن ُيطلب من اﳌفّتشية العامة ،زيادة عن

– التأكد من حسن سير الهياكل اﳌركزية والهيئات التي

أو أي مهّمة ظرفية ﳌراقبة ملّفات محّددة أو وضعيات خاصة

والهيئات التابعة للقطاع ،ﲟا يأتي :
تشـ ـكل تن ـ ـظيم اﳌـ ـؤسـ ـسات ﲢـ ـت الوصـ ـاية والتنبيه إﱃ كل
تقصير،

اﳌهام اﶈددة ﰲ اﳌادتﲔ  3و ٤أعﻼه ،القيام بأي عمل تفكيري
أو عرائض تدخل ضمن صﻼحيات وزير التعليم العاﱄ والبحث
العلمي.
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اﳉريدة الرسم ّ

ي إجراء من شأنه
كما يمكن للمفتشية العامة اقتراح أ ّ
ﲢ ـ ـسـ ـﲔ وتعـ ـزيز ﳑـ ـارس ـة نش ـ ـاطات هي ـاكل اﻹدارة اﳌركزية
واﳌؤسسات ﲢت الوصاية والهيئات اﳌنشأة عﲆ مستوى
القطاع.
اﳌاّدة  : ٦تتـ ـدخـ ـل اﳌـ ـفتشـ ـية الع ـ ـامة عﲆ أسـ ـاس برن ـ ـامـ ـج
سنوي للتقييم واﳌراقبة ،تعﱡده وتعرضه عﲆ وزير التعليم
العاﱄ والبحث العلمي ليوافق عليه.
ويمكنـ ـها التـ ـدخل بصـ ـ ـ ـفة فجائية ،بن ـ ـاء عﲆ طـ ـلب وزيـ ـ ـر
التعليم العاﱄ والبحث العلمي ،لتقوم بأي مهمة ﲢقيق تكون
ضرورية بسبب وضعية خاصة.
اﳌاّدة  : 7تت ـ ـّوج كل مـ ـهـ ـمة تقـ ـيـ ـيم أو تفت ـ ـيـ ـش أو مـ ـراق ـ ـبة

بتقرير يرسله اﳌفتش العام إﱃ وزير التعليم العاﱄ والبحث
العلمي.

تلزم اﳌفتـ ـشية العام ـ ـة باﳊـ ـفاظ عﲆ سـ ـرية اﳌـ ـعلـ ـومـ ـات
والوثـ ـ ـائق التي تتـ ـ ـوﱃ تسييـ ـرها ومت ـ ـابعتها واﻻطـ ـﻼع عليها
وبتج ـنب أي تدخل ﰲ تسيير اﳌصالح التي تقوم بتفتيشها،
ي أمـ ـر مـ ـن شـ ـأنـ ـه اﳌـ ـس ـاس
واﻻمت ـ ـناع خصـ ـ ـ ـوصا عـ ـن إصـ ـدار أ ّ
باﻻختصاصات اﳌوكلة ﳌسؤوﱄ هذه اﳌصالح.

اﳌاّدة  : ٨يـشرف عﲆ اﳌفـ ـتشي ـة ال ـع ـام ـة م ـف ـتش ع ـام،
يساعده اثنا عشر ) (12مفتشا.
اﳌاّدة  : ٩يخ ـ ـول اﳌفـ ـتشـ ـون اﳊق ﰲ اﳊصول عﲆ طلب
جـ ـمـ ـيع اﳌ ـ ـعلوم ـ ـات والوث ـ ـائق الض ـ ـروريـ ـة لتنـ ـفيذ مهـ ـمتهم،
ويجب عليهم لذلك حيازة تكليف ﲟهمة.
ولـ ـهم زي ـ ـادة ع ـﲆ ذلك ،اﳊ ـ ـق ﰲ الولـ ـوج لنـ ـظـ ـام اﻹعـﻼم ﰲ
اﻹدارة اﳌركزية.
اﳌاّدة  : ١٠يعّين اﳌفتش العام :
– م ـ ـ ـن بـ ـﲔ اﻷسـ ـاتـ ـذة البـ ـ ـاح ـ ـ ـثﲔ أو اﻷسـ ـاتـ ـ ـذة البـ ـاحـ ـثـ ـ ـ ـﲔ
اﻻستشفائيﲔ اﳉامعيﲔ أو الباحثﲔ الّدائمﲔ الذين ينتمون

 ٢٨شعبان عام  ١٤٤٢هـ
 ١١أبريل سنة  ٢٠٢١م

خمس ) (٥سـ ـنـ ـ ـوات ،عﲆ اﻷقل ،مـ ـن اﳋ ـدمة ﰲ وظائف عليا
سسات الت ـ ـ ـع ـليم العـ ـاﱄ والبحث
و/أو مـ ـنـ ـاصـ ـب عل ـ ـيا ﰲ مـ ـ ـؤ ّ
العلمي و/أو ﰲ اﻹدارة اﳌركزية،
– وم ـ ـن بـ ـﲔ اﳌـ ـوظـ ـفﲔ الذيـ ـن يثـ ـبتـ ـون خم ـ ـس ) (٥سنوات،
عﲆ اﻷقل ،مـن اﳋ ـدمة ﰲ وظائف عليا و/أو مناصب عليا ﰲ
اﻹدارة العمومية.
اﳌاّدة  : ١٢تنظم اﳌفتشية العامة وفق اﳌيادين اﻵتية :
– التعليم والتكوين والبحث،
– اﶈاسبة واﳌالية والعقود وتسيير اﳌمتلكات،
– اﻹدارة وتسيير اﳌوارد البشرية.
اﳌاّدة  : ١٣يمـ ـ ـارس اﳌفـ ـ ـتش العـ ـام السـ ـلطة السلمية عﲆ
جميع مستخدمي اﳌفتشية العامة وينشط أعمالهم وينسقها
ويضمن متابعتها.
اﳌاّدة  : ١٤يسـ ـهر اﳌفت ـ ـش العـ ـام ،ﰲ إطـار اﳌهام اﳌسندة
إليـ ـه ،عﲆ أن يت ـ ـحّلى اﳌفـ ـتشون ضـ ـمن التزاماتهم اﳌهنية
بقيم اﳊياد والوﻻء والنزاهة والسّرية واﳌسؤولية.
اﳌاّدة  : ١5يح ـ ـّدد وزيـ ـر التـ ـ ـ ـعليـ ـم العـ ـاﱄ والبـ ـحـ ـث العـلمي
توزيع اﳌهام وبرنامج النشاطات بﲔ اﳌفتشﲔ باﳌفتشية
العامة ،بناء عﲆ اقتراح اﳌفتش العام.
اﳌاّدة  : ١٦يمـ ـكن وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي أن
يفوض إمضاءه إﱃ اﳌفتش العام ﰲ حدود صﻼحياته.
اﳌاّدة  : ١7يعد اﳌفتش العام تقريرا سنويا عن النشاطات
ويعرضه عﲆ وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي.
اﳌاّدة  : ١٨تل ـ ـغى أحك ـ ـام اﳌـ ـرسـ ـوم الت ـ ـنفـيذي رقم 79-13

إﱃ رتـ ـبة أسـ ـتاذ أو أستاذ استشفائي جامعي أو مدير بحث

اﳌـ ـ ـؤرخ ﰲ  18ربـ ـيـ ـع اﻷول ع ـ ـام  1٤3٤اﳌوافق  3٠يناير سنة

الذين يثبتون عشر ) (1٠سنوات من اﳋدمة ﰲ وظائف عليا

 2٠13الذي يحدد تنظيم اﳌفتشية العامة ﰲ وزارة التعليم

و/أو مناصب عليا ﰲ مؤسسات التعليم العاﱄ والبحث العلمي
سسة جامعية
و/أو ﰲ اﻹدارة اﳌركزية ،وخبرة بصفة مدير مؤ ّ

و/أو بحثية،

– أو م ـ ـن بﲔ اﳌ ـ ـوظـ ـفﲔ الذين يث ـبتون عشر ) (1٠سنوات
مـ ـن اﳋـ ـدمـ ـة ﰲ وظـ ـائف عل ـ ـيا و/أو م ـ ـناصب علـ ـيا ﰲ اﻹدارة
العمومية ،من ضمنها خبرة بصفة مدير ﰲ اﻹدارة اﳌركزية
أو وظيفة عليا ﳑاثلة.
اﳌاّدة  : ١١يعّين اﳌفتشون كما يأتي :
– مـ ـن بـ ـﲔ اﻷسـ ـاتـ ـذة البـ ـاحـ ـثـ ـ ـﲔ أو اﻷس ـ ـاتـ ـ ـذة الب ـ ـ ـاحـ ـثـ ـﲔ
اﻻستشفائيﲔ اﳉامعيﲔ أو الباحثﲔ الدائمﲔ الذين يثبتون

العاﱄ والبحث العلمي وسيرها ،اﳌعّدل ،واﳌرسوم التنفيذي
رقـ ـ ـم  8٠-13اﳌ ـ ـؤرخ ﰲ  18ربـ ـ ـي ـ ـ ـع اﻷول عـ ـ ـ ـام  1٤3٤اﳌـ ـوافـ ـ ـ ـق
 3٠يناير سنة  2٠13الذي يح ـ ـدد تن ـ ـظـ ـ ـيم اﳌ ـ ـفت ـ ـش ـ ـية الع ـ ـام ـ ـ ـ ـة
للبيداغوجيا ﰲ وزارة التعليم العاﱄ والبحث العلمي وسيرها.
اﳌاّدة  : ١٩ي ـ ـنـ ـشـ ـر هـ ـذا اﳌ ـ ـرس ـ ـوم ﰲ اﳉـ ـري ـ ـدة الّرس ـم ـ ـيّة
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
ح ـ ـّرر باﳉـ ـ ـزائر ﰲ  2٤شـ ـعبان عـ ـام  1٤٤2اﳌوافق  7أبريل
سنة .2٠21
عبد العزيز جراد

