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 ٢٦صفر عام  ١٤٤٣هـ
 ٣أكتوبر سنة  ٢٠٢١م

– وﲟق ـتـضـى اﳌـرسـوم التـنـفـيذي رقـم  193-1٤اﳌؤرخ ﰲ

– ﲟ ـقـتـضـى اﳌ ـرس ـوم ال ـرئ ـاسي رق ـم  27٥–21اﳌؤرخ ﰲ

 ٥رمضان عام  1٤3٥اﳌوافق  3يوليو سنة  2٠1٤الذي يحدد

 19ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضّمن

صﻼحيات اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري،

تعيﲔ الوزير اﻷّول،

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281–21اﳌؤرخ ﰲ

يقّررون ما يأتي :
اﳌادة اﻷولـى  :تطبيقـ ـ ـ ـ ـا ﻷحكـ ـام اﳌـ ـادة  76مـ ـ ـن اﳌرس ـ ـ ـوم
التنفي ـذي رقـم  ٠٤-٠8اﳌـؤّرخ ﰲ  11مـحـّرم ع ـام  1٤29اﳌـواف ـق

 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضّمن

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  188–9٠اﳌؤرخ ﰲ

 19يناير سنة  2٠٠8واﳌذكـور أعـﻼه ،يحدد عـدد اﳌناصـب الع ـليـا

أول ذي اﳊجة عام  1٤1٠اﳌوافق  23يونيو سنة  199٠الذي

لل ـموظـفـﲔ اﳌنـتمـﲔ لﻸسـﻼك اﳌـشتـرك ـة فـي اﳌ ـؤسـس ـات

يـحـدد ه ـي ـاكـ ـل اﻹدارة اﳌ ـركـ ـزيـ ـة وأج ـه ـزته ـا ف ـي الـ ـوزارات،

واﻹدارات العـم ـومـيـة ،بـعـنوان اﶈـكـمة الـعـلـيا ،طبـقا للجدول

ﻻسيما اﳌادتان  3و 7منه،

اﻵت ـي :

– وﲟـقـتـضـى اﳌ ـرسـوم التـنـفـيذي رق ـم  ٥٤–9٥اﳌـؤرخ ﰲ
 1٥رمضان عام  1٤1٥اﳌوافق  1٥فبراير سنة  199٥الذي
اﳌناصب العليا

العدد

الشعبة

مكلف بالدراسات وﲟشروع ﰲ

2

اﻹدارة اﳌركزية
اﻹدارة
العامة

يحدد صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟ ـقـت ـضى اﳌـرس ـوم التـنـفيذي رق ـم  77–13اﳌؤرخ ﰲ
 18ربيع اﻷّول عام  1٤3٤اﳌوافق  3٠يناير سنة  2٠13الذي
يحدد صﻼحيات وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،

ملحق بالديوان ﰲ اﻹدارة اﳌركزية

2

– وﲟ ـق ـتـضى اﳌرس ـوم التنفـيـذي رقـم  193-1٤اﳌؤرخ ﰲ

مساعد بالديوان

1

 ٥رمضان عام  1٤3٥اﳌوافق  3يوليو سنة  2٠1٤الذي يحدد

مكلف باﻻستقبال والتوجيه

1

اﳌـ ـادة  : ٢ينش ـ ـ ـر هـ ـ ـ ـ ـذا القـ ـ ـرار فـي اﳉ ـ ـري ـ ـ ـدة ال ـرسـ ـ ـمّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  12صفر عام  1٤٤3اﳌوافق  19سبتمبر

سنة .2٠21

وزير العدل ،حافظ اﻷختام

وزير اﳌالية

عبد الرشيد طبي

أيمن بن عبد الرحمان

عن الوزير اﻷول

صﻼحيات اﳌدير العام للوظيفية العمومية واﻹصﻼح اﻹداري،
– وﲟـ ـقتضى اﳌرسـوم التـ ـنفيذي رقم  13٤–21اﳌؤرخ ﰲ
 2٤شعبان عام  1٤٤2اﳌوافق  7أبريل سنة 2٠21واﳌتضّمن
تنظيم اﻹدارة اﳌركزية لوزارة التعليم العاﱄ والبحث العلمي،

ﻻ سيما اﳌادة  11منه،
– وبـم ـ ـ ـقـت ـض ـى الـ ـق ـ ـرار ال ـ ـوزاري الـ ـمش ـت ـرك الـم ـؤّرخ فـي
 28ذي القعدة عام  1٤3٥اﳌوافق  23سبتمبر سنة  2٠1٤الذي
ين ّ
ظم اﻹدارة اﳌركزية ﰲ وزارة التعليم العاﱄ والبحث العلمي
ﰲ مكاتب،
يقّررون ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تـطـب ـيـق ـا ﻷح ـكـام اﳌ ـادة  11م ـن اﳌ ـرس ـوم

وبتفويض منه

التنفي ـذي رقـم  13٤–21اﳌؤرخ ﰲ  2٤شعبان عام  1٤٤2اﳌوافق

اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري

 7أب ـريـل سنة  2٠21واﳌ ـذك ـور أع ـﻼه ،يـهـدف ه ـذا الـقـرار إﱃ

بلقاسم بوشمال

تـحـدي ـد تنـظـيـم اﻹدارة اﳌ ـرك ـزي ـة فـي وزارة التـعـلـيم الـع ـاﱄ

وزارة التعليم العاﱄ والبحث العلمي
قرار وزاري مشترك مـؤّرخ ﰲ  ٢7محـرم عـام  ١٤٤٣اﳌوافق
 5سبتمبر سنة  ،٢٠٢١يحّدد تنظيم اﻹدارة اﳌركزية

لوزارة التعليم العاﱄ والبحث العلمي ﰲ مكاتب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
ووزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
ووزير اﳌالية،

والبـحـث العـلـمـي فـي مك ـات ـب.
اﳌادة  : ٢تـنـظـ ـم اﳌ ـديـ ـريـ ـة ال ـعـ ـام ـة للتـعـلـيم والتـك ـوي ـن،
كما يأتي :
 – ١م ـدي ـري ـة ال ـت ـع ـل ـي ـم ﰲ ال ـط ـوري ـن اﻷول وال ـثـاني،
وتنظم كما يأتي :
أ – اﳌديـ ـريـ ـة الـ ـفـ ـرعـ ـيـ ـة لـ ـلـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم ﰲ الـ ـّط ـور اﻷّول،

وتتكّون من ثﻼثة ) (3مكاتب :

– مكتب متابعة التعليم ﰲ العلوم والتكنولوجيا وتقييمه،
– مكتب متابعة التعليم ﰲ العلوم اﻹنسانية واﻻجتماعية
واﻻقتصادية وتقييمه،
– مكتب متابعة التعليم ﰲ اللغات والفنون وتقييمه.
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ب – الـمـدي ـري ـة الـف ـرع ـيـة للـت ـعـل ـيم فـي الـطّـور الثاني،

ج– اﳌديرية الفرعية للبحث التكويني ،وتتكّون من
مكتبﲔ ): (2

– م ـك ـتب م ـت ـابـعـة الـتـعـلـيـم ﰲ الـعـلـوم وﰲ الـتـكـنـولـوجـيـا

– م ـك ـتب ب ـرم ـج ـة مشاري ـع ال ـب ـحث ال ـت ـكـويـني اﳉامـعي

وتتكّون من ثﻼثة ) (3مكاتب :
وتقييمه،
– مكتب متابعة التعليم ﰲ العلوم اﻹنسانية واﻻجتماعية
واﻻقتصادية وتقييمه،
– مكتب متابعة التعليم ﰲ اللغات والفنون وتقييمه.
ج – اﳌدي ـري ـة ال ـف ـرعـيـة لـلـعـلـوم الـطـبـيـة والـبـيـطـريـة،
وتتكّون من مكتبﲔ ): (2
– مكتب متابعة التعليم ﰲ الطب وطب اﻷسنان وتقييمه،
– م ـك ـتب م ـت ـاب ـعـة الـتـعـلـيـم ﰲ الصيـدلـة وعـلـوم الـبـيـطـرة
وتقييمه.
د– اﳌدي ـري ـة ال ـف ـرعـيـة لـلـمـدارس الـعـلـيـا ،وتـتـكـّون من

ثﻼثة ) (3مكاتب :

– م ـك ـتب م ـت ـاب ـع ـة ال ـت ـعـلـيـم ﰲ اﳌدارس الـعـلـيـا لﻸساتـذة
وتقييمه،
– مكتب متابعة التعليم ﰲ اﳌدارس العليا ﰲ العلوم
والهندسة وتقييمه،
– مكتب متابعة التعليم ﰲ اﳌدارس العليا ﰲ العلوم
اﻻقتصادية واﻻجتماعية واﻹنسانية وتقييمه.

ومتابعتها،
– مكتب تقييم مشاريع البحث التكويني اﳉامعي.
 – ٣مديرية التكوين العاﱄ ،وتنظم كما يأتي :
أ – اﳌديرية الفرعية للوصاية البيداغوجية ،وتتكّون
من مكتبﲔ ): (2
– مكتب طلبات منح الوصاية البيداغوجية،
– مكتب متابعة عمل اللجان القطاعية للوصاية البيداغوجية.
ب– اﳌديرية الفرعية للمؤسسات اﳋاصة للتكوين
العاﱄ ،وتتكّون من مكتبﲔ ): (2
– مكتب دراسة ملفات طلبات اﻻعتماد،
– مكتب متابعة وتقييم سير اﳌؤسسات اﳋاصة للتكوين
العاﱄ.
ج– اﳌديرية الفرعية للتربصات والعﻼقة مع اﳌؤسسة،
وتتكّون من مكتبﲔ ): (2
– مكتب التربصات والتكوين اﳌتواصل،
– مكتب اﳌقاوﻻتية واﻻتفاقيات مع اﳌؤسسة.

 – ٢مديرية التكوين ﰲ الدكتوراه ،وتنظم كما يأتي :

 – ٤مديرية الشهادات واﳌعادﻻت ،وتنظم كما يأتي :

أ – اﳌدي ـري ـة ال ـف ـرع ـي ـة ل ـل ـت ـك ـوي ـن ﰲ الـّطـور الـثـالث،

أ – اﳌديرية الفرعية للشهادات ،وتتكّون من ثﻼثة )(3

وتتكّون من ثﻼثة ) (3مكاتب :

مكاتب :

– مكتب برمجة التكوين ﰲ الطور الثالث وتنظيمه،

– مكتب التوثيق،

– م ـك ـتب تأه ـي ـل ال ـت ـك ـوي ـن ﰲ ال ـطـور الـثـالث ومـتـابـعـتـه

– م ـك ـتب شه ـادات مؤسسات ال ـت ـك ـوي ـن ال ـع ـاﱄ اﳋاضع ـة

وتقييمه،
– مكتب متابعة اﳌجالس واللجان العلمية للمؤسسات
اﳉامعية.
ب – اﳌديرية الفرعية لﻺقامة والدكتوراه ﰲ العلوم
الطبية ،وتتكّون من ثﻼثة ) (3مكاتب :
– مكتب متابعة اﻻمتحانات واﳌسابقات الوطنية والتكوين
ﰲ الدكتوراه ﰲ العلوم الطبية،

للوصاية البيداغوجية،
– مكتب البطاقية الوطنية للمتخّرجﲔ وشهادات التعليم

العاﱄ.

ب– اﳌديرية الفرعية للمعادﻻت ،وتتكّون من أربعة )(٤
مكاتب :
– مكتب معادلة شهادات الطورين اﻷول والثاني،
– مكتب معادلة شهادات الطور الثالث،

– مكتب تأهيل ميادين التربصات،

– مكتب معادلة شهادات العلوم الطبية والبيطرية،

– مكتب متابعة الهيئات البيداغوجية وما بﲔ القطاعات.

– مكتب معادلة شهادات اﻷجانب وشهادة البكالوريا.
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اﳌادة  : ٣تنظم مديرية اﳌوارد البشرية كما يأتي :
أ – اﳌديرية الفرعية لﻸساتذة والباحثﲔ ،وتتكّون

من أربعة ) (٤مكاتب :

– مكتب التسيير التوﱡقعي لتعدادات اﻷساتذة والباحثﲔ،
– مكتب اﻷساتذة الباحثﲔ،
– مكتب اﻷساتذة الباحثﲔ اﻻستشفائيﲔ اﳉامعيﲔ،
– مكتب الباحثﲔ الدائمﲔ.
ب– اﳌ ـدي ـري ـة الـفـرع ـية ﳌستخَدمي اﻹدارة اﳌركزية
سسات القطاع ،وتتكّون من أربعة ) (٤مكاتب :
ومؤ ّ
– مكتب تسيير اﳌسارات اﳌهنية ﳌستخدمي اﻹدارة
اﳌركزية ومتابعتها،
– مكتب اﳌستخَدمﲔ اﻹداريﲔ والتقنيﲔ وأعوان اﳌصالح
للمؤسسات ﲢت الوصاية،
– مكتب متابعة تسيير ﳉان اﳌشاركة والطعن للمؤسسات
ﲢت الوصاية،
– م ـك ـتب م ـت ـابـعـة الـتسيـيـر الـرقـمي لـلـمسارات اﳌهـنـيـة
ﳌستخدمي القطاع.
ج– اﳌديرية الفرعية لﻺطارات ،وتتكّون من مكتبﲔ ): (2
– مكتب الوظائف العليا،
– مكتب اﳌناصب العليا للمؤسسات ﲢت الوصاية.
د– اﳌ ـدي ـري ـة الـفـرعـيـة للتكوين وت ـح ـسﲔ اﳌـسـتـوى
وﲡديد اﳌعارف ،وتتكّون من ثﻼثة ) (3مكاتب :
– مكتب اﳌخ ّ
ططات السنوية واﳌتعّددة السنوات وبرامج
التكوين،
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ب– اﳌديرية الفرعية ﳌيزانية التجهيز ،وتتكّون من

أربعة ) (٤مكاتب :

– مكتب تخطيط البرامج اﻻستثمارية للقطاع،
– مكتب ﲤويل اﳌشاريع اﻻستثمارية،
– مكتب متابعة إنضاج اﳌشاريع اﻻستثمارية،
– مكتب متابعة تنفيذ اﳌشاريع اﻻستثمارية.
ج– اﳌديرية الفرعية ﳌتابعة البناءات والتجهيزات
والتقييس ،وتتكّون من أربعة ) (٤مكاتب :
– مكتب متابعة الدراسات،
– مكتب متابعة عمليات اﻹنجاز،
– مكتب متابعة عمليات التجهيز،
– مكتب التقييس.
د– اﳌديرية الفرعية ﳌراقبة التسيير ،وتتكّون من

أربعة ) (٤مكاتب :

– مكتب متابعة التسيير اﳌاﱄ واﶈاسبي للمؤسسات
اﳉامعية،
– مكتب متابعة التسيير اﳌاﱄ واﶈاسبي للخدمات
اﳉامعية،
– مكتب متابعة التسيير اﳌاﱄ واﶈاسبي للمؤسسات
البحثية وديوان اﳌطبوعات اﳉامعية،
–مـ ـكـ ـتب مـ ـتـ ـاب ـع ـة ت ـق ـاري ـر مؤسسات وه ـيئ ـات ال ـرق ـاب ـة
واستغﻼلها.
اﳌادة  : 5تنـظـم م ـدي ـري ـة الـوس ـائ ـل واﳌمتـلـكـات والعـقود
كما يأتي :
أ – اﳌديرية الفرعية للوسائل العامة ،وتتكّون من
أربعة ) (٤مكاتب :

– مكتب تنفيذ مخ ّ
ططات التكوين،

– مكتب تسيير حظيرة مركبات اﻹدارة اﳌركزية،

– مكتب متابعة التكوين وتقييمه.

– مكتب التكليف باﳌهام والنقل والتنقﻼت واﳌؤﲤرات

اﳌادة  : ٤تنظم مديرية اﳌالية كما يأتي :
أ – اﳌديرية الفرعية ﳌيزانية التسيير ،وتتكّون من

أربعة ) (٤مكاتب :

– م ـك ـتب م ـي ـزان ـي ـة تسي ـي ـر اﻹدارة اﳌرك ـزي ـة واﳋدم ـات
اﳉامعية،
– مكتب ميزانية تسيير اﳌؤسسات اﳉامعية،

واﳌلتقيات،
– مكتب اﻷمن والنظافة والصيانة باﻹدارة اﳌركزية،
– مكتب الوسائل وجرد اﳌمتلكات اﳌنقولة والعقارية.
ب– اﳌديرية الفرعية ﳌمتلكات القطاع ،وتتكّون من

ثﻼثة ) (3مكاتب :

– مكتب متابعة اﳌمتلكات العقارية واﳌنقولة للقطاع
وحركتها،

– مكتب ميزانية تسيير اﳌؤسسات البحثية،

– مكتب اﳌقاييس التقنية والتنظيمية ﰲ مجال الصيانة،

– مكتب اﶈاسبة لﻺدارة اﳌركزية.

– مكتب بطاقية السكنات الوظيفية للقطاع.
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ج– اﳌديرية الفرعية للصفقات والعقود ،وتتكّون من

ثﻼثة ) (3مكاتب :

– مكتب اللجنة القطاعية للصفقات العمومية،
– مكتب مساعدة اﳌؤسسات ﲢت الوصاية،
– مكتب متابعة تنفيذ الصفقات العمومية والعقود.
اﳌادة  : ٦تنظم مديرية اﳊياة الطﻼبية كما يأتي :
أ – اﳌديـ ـريـ ـة الـ ـف ـرع ـي ـة ل ـظ ـروف ال ـدراسة واﳌع ـيشة
للطلبة ،وتتكّون من مكتبﲔ ): (2
– مكتب متابعة ظروف الّدراسة لل ّ
طلبة،
– مكتب مرافقة ال ّ
طلبة.
ب– اﳌديرية الفرعية لنوعية اﳋدمات اﳉامعية،
وتتكّون من مكتبﲔ ): (2
– مكتب الّدراسات حول نوعية اﳋدمات اﳉامعية،
– مكتب التحاليل والتقييم وترشيد اﳌوارد.
ج– اﳌديرية الفرعية للتنشيط ﰲ الوسط اﳉامعي،
وتتكّون من مكتبﲔ ): (2
– م ـك ـتب ال ـنشاط ـات ال ـث ـق ـاف ـي ـة وال ـع ـل ـم ـي ـة وال ـري ـاضي ـة
والترفيهية،
– مكتب اﳊركة اﳉمعوية الطﻼبية والنوادي العلمية.
د– اﳌديرية الفرعية للوقاية الصحية واﻷمنية ﰲ
الوسط اﳉامعي ،وتتكّون من مكتبﲔ ): (2
– مكتب برامج الوقاية من اﻷخطار،
– م ـك ـتب اﻹع ـﻼم وم ـت ـاب ـع ـة ال ـتـدابـيـر الـوقـائـيـة ﰲ مـجـال
حة واﻷمن.
النظافة والص ّ
اﳌادة  : 7تـن ـظ ـم مـ ـديـ ـري ـة الـتـع ـاون والتـبـادل اﳉ ـامـع ـي
كما يأتي :
أ – اﳌديرية الفرعية ﳊركية ال ّ
طلبة واﳌستخَدمﲔ،
وتتكّون من ثﻼثة ) (3مكاتب :
– مكتب برامج اﳊركية اﳋارجية لﻸساتذة،
– مكتب برامج اﳊركية اﳋارجية للطلبة،
– مكتب اﳊركية قصيرة اﳌدى.
ب– اﳌديرية الفرعية للطلبة اﻷجانب ،وتتكّون من
ثﻼثة ) (3مكاتب :

19

ج– اﳌديرية الفرعية للشراكة اﳉامعية والبحثية،
وتتكّون من ثﻼثة ) (3مكاتب :
– مكتب اتفاقيات التعاون الدوﱄ والتبادل ما بﲔ اﳉامعات،
– مكتب التحالفات والشبكات الدولية،
– مكتب اليقظة واﳌتابعة والتقييم.
د– اﳌديـ ـريـ ـة الـ ـفـ ـرعـ ـيـ ـة لـ ـبـ ـرامج الـ ـتـ ـعـ ـاون اﳉامـ ـعي
والبحثي ،وتتكّون من ثﻼثة ) (3مكاتب :
– مكتب برامج التعاون مع اﳌنظمات اﳉـهوية والدولية
وغـيـر اﳊـكومـيـة،
– مكتب برامج التعاون مع اﻻﲢاد اﻷوروبي،
– مكتب اﳌنتديات والفعاليات الدولية الكبرى.
اﳌادة  : ٨تنـظ ـم مـ ـديـ ـريـ ـة الـشـبـك ـات وتـطـوي ـر الـرقـمـنة
كما يأتي :
أ – اﳌديرية الفرعية للهياكل القاعدية والشبكات،
وتتكّون من ثﻼثة ) (3مكاتب :
– مكتب إدارة الشبكة اﶈلية لﻺدارة اﳌركزية،
– م ـك ـتب ال ـدراسة واﻻع ـت ـم ـاد ال ـت ـقـني ﳌشاريـع شبـكـات
وﲡهيزات اﻹعﻼم اﻵﱄ ﳌؤسسات القطاع،
– مكتب إدارة الهياكل القاعدية لﻺدارة اﳌركزية.
ب– اﳌدي ـري ـة ال ـف ـرع ـي ـة ﻷنـظـمـة اﻹعـﻼم ،وتـتـكـّون مـن

ثﻼثة ) (3مكاتب :

– مكتب تنفيذ نظام اﻹعﻼم للقطاع ومتابعته وتطويره،
– م ـك ـتب ت ـك ـام ـل وإدم ـاج ال ـت ـط ـب ـي ـقـات اﳌهـنـيـة لـلـقـطـاع
ومتابعتها،
– مكتب استغﻼل قواعد البيانات.
ج– اﳌديرية الفرعية لﻸمن اﳌعلوماتي ،وتتكّون من
مكتبﲔ ): (2
– مكتب أمن اﻷنظمة والشبكات اﳌعلوماتية،
– مكتب نوعية اﳋدمة وتسيير سرعة التدفق.
د– اﳌديرية الفرعية ﻷنظمة دعم اﳌعرفة والرقمنة،
وتتكّون من ثﻼثة ) (3مكاتب :

– مكتب استقبال الطلبة اﻷجانب ومرافقتهم،

– مكتب دعم التعليم عن بعد،

– مكتب اﻹدماج واﻹقامة وتسيير اﳌنح،

– مكتب اﳌعلومات العلمية والتقنية،

– مكتب اﳌتابعة البيداغوجية واﳋّريجﲔ اﻷجانب.

– مكتب ﲢديد الّدعائم الرقمية البيداغوجية وترقيتها.
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اﳌادة  : ٩تنظم مديرية التخطيط واﻻستشراف كما يأتي :
أ – اﳌديرية الفرعية لﻺحصائيات والتحليل ،وتتكّون

من ثﻼثة ) (3مكاتب :

د– اﳌ ـدي ـري ـة الـف ـرع ـيـة لﻸرشيف والوثائق ،وت ـتـك ـّون
من ثﻼثة ) (3مكاتب :
– مكتب اﻷرشيف،

– مكتب جمع اﳌعطيات اﻹحصائية وتنظيمها،

– مكتب التوثيق،

– مكتب معاﳉة اﳌعطيات اﻹحصائية وﲢليلها،

– مكتب الّنشرة الرسمية للقطاع.

– مكتب ضبط التدفقات الطﻼبية وأنظمة التوجيه.
ب– اﳌديـ ـريـ ـة الـ ـفـ ـرعـ ـيـ ـة لـ ـل ـت ـق ـي ـي ـم وضم ـان اﳉودة،
وتتكّون من مكتبﲔ ): (2
– مكتب أنظمة التقييم ﳌشاريع القطاع،
– مكتب ضمان اﳉودة.
ج– اﳌدي ـ ـري ـ ـة ال ـ ـف ـ ـرع ـ ـيـ ـة لـ ـلـ ـدراسات اﻻستشرافـ ـيـ ـة،
وتتكّون من مكتبﲔ ): (2
– مكتب الدراسات اﻻستشرافية الكمية،
– مكتب الدراسات اﻻستشرافية النوعية.

اﳌادة : ١١يل ـغـ ـى ال ـقـ ـرار الـ ـوزاري اﳌـشـتـرك اﳌ ـؤّرخ ﰲ
 28ذي القعدة عام  1٤3٥اﳌوافق  23سبتمبر سنة  2٠1٤الذي
ي ـن ـظ ـم اﻹدارة اﳌرك ـزي ـة ﰲ وزارة ال ـت ـع ـل ـي ـم ال ـع ـاﱄ والـبـحث
العلمي ﰲ مكاتب.
اﳌادة  : ١٢ي ـن ـش ـر هـ ـذا ال ـق ـرار ف ـي اﳉـ ـري ـدة ال ـرسـمـي ـة
للجـمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر باﳉزائر ﰲ  27محرم عام  1٤٤3اﳌوافق  ٥سبتمبر
سنة .2٠21
وزير التعليم العاﱄ
والبحث العلمي

وزير اﳌالية

عبد الباقي بن زيان

أيمن بن عبد الرحمان

اﳌادة  : ١٠تنظم مديرية الشؤون القانونية كما يأتي :
أ – اﳌ ـدي ـري ـة الـفـرعـيـة للتـنـظيم ،وتتكّون من أربـعـة
) (٤مكاتب :

عن الوزير اﻷول
وبتفويض منه
اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري

سسات،
– مكتب إعداد النصوص التنظيمية للمؤ ّ

بلقاسم بوشمال

–مكتب متابعة هيئات سير مؤسسات التعليم،

–––––––––––★–––––––––––

سسات البحث،
– مكتب متابعة هيئات سير مؤ ّ

ق ـرار وزاري مشـتـرك مؤرخ ﰲ أول صف ـر عـ ـ ـام ١٤٤٣

– مكتب تنظيم اﳌؤسسات ﲢت الوصاية وسيرها.
ب– اﳌديـ ـ ـريـ ـ ـة الـ ـ ـفـ ـ ـرعـ ـ ـي ـ ـة ل ـ ـل ـ ـدراسات ال ـ ـق ـ ـان ـ ـون ـ ـي ـ ـة
واﳌنازعات ،وتتكّون من أربعة ) (٤مكاتب :
– مكتب ﲢضير النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع،
– مكتب متابعة مشاركة القطاع ﰲ العمل التشريعي
والتنظيمي للحكومة،
– مكتب متابعة اﳌنازعات،
– مكتب اﻻستشارات القانونية.
ج– اﳌديرية الفرعية للمراقبة واليقظة القانونية،
وتتكّون من مكتبﲔ ): (2
– مكتب مراقبة اﳌطابقة،
– مكتب اليقظة القانونية.

الـم ـواف ـق  ٨سـبـتـمـب ـر سـن ـ ـة  ،٢٠٢١ي ـح ـدد التـنـظـيـم
ال ـداخـﲇ ﳌركز البحث ﰲ تكنولوجيات التغذية
الزراعية.

`````````````````````````
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
ووزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
ووزير اﳌالية،
– ﲟ ـقـت ـضى اﳌ ـرس ـوم ال ـرئ ـاسـي رق ـم  27٥–21اﳌؤرخ ﰲ
 19ذي ال ـقـع ـدة عـ ـام  1٤٤2اﳌ ـواف ـق  3٠ي ـون ـي ـو س ـن ـة 2٠21
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281–21اﳌؤرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،

