 ١٠رجب عام  ١٤٤٢هـ
 ٢٢فبراير سنة  ٢٠٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ١3
اﳉريدة الرسم ّ

وزارة التعليم العاﱄ والبحث العلمي
ق ـرار وزاري مـشـت ـرك م ـؤّرخ فـي  ١٤ج ـم ـادى ال ـث ـان ـيـة
ع ـام  ١٤٤٢اﳌـوافـق  ٢٨ج ـانـفي سـنـة  ،٢٠٢١يـتـضـم ـن
إن ـشـاء مـص ـال ـح مشـت ـركـ ـة للـبـحـث ل ـدى م ـرك ـز البحـث
ﰲ البيوتكنولوجيا.
––––––––––––
ن وزير اﳌالية،
إ ّ
ووزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
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يق ـّرران ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تط ـ ـبـ ـيـ ـقا ﻷح ـ ـكام اﳌ ـ ـ ـادة  12من اﳌرسوم
التنفيذي رقم  293–12اﳌؤّرخ ﰲ  2رمضان عام  1٤33اﳌوافق

 21يوليو سنة  2٠12الذي يحّدد مهام اﳌصالح اﳌشتركة
لـلـبـحث الـعـلـمي والـتـكـنـولـوجي وتـنـظـيـمـهـا وسيرها ،تنشأ
مصلحتان مشتركتان للبحث ﰲ شكل أرضية تكنولوجية
للجينوميك وأرضية تكنولوجية للبروتيوميك لدى مركز
البحث ﰲ البيوتكنولوجيا.
اﳌادة  : ٢ﲢ ـدد اﳌـؤسس ـات الـتي تعـتـب ـر طـرف ـًا بـالـنـسـبـة
لﻸرضيتﲔ التكنولوجيتﲔ اﳌذكورتﲔ ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه،
كما يأتي :

– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  163–2٠اﳌؤّرخ ﰲ
أول ذي ال ـ ـقـ ـعـ ـدة عـ ـام  1٤٤1اﳌوافـ ـق  23ي ـون ـيـو سنـة 2٠2٠

– اﳌدرسة الوطنية العليا ﰲ البيوتكنولوجيا لقسنطينة،

واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– جامعة قسنطينة ،1

– وﲟق ـت ـضى اﳌـرس ـوم التـنـفـيذي رق ـم  5٤–95اﳌـ ـؤّرخ ﰲ

 15رمضـان عـ ـام  1٤15اﳌـواف ـق  15فـبـراي ـر سـنـة  1995الـ ـذي
يـحـّدد صﻼحيات وزير اﳌالية،

– جامعة قسنطينة ،2
– جامعة قسنطينة ،3
– اﳌدرسة الوطنية اﳌتعددة التقنيات بقسنطينة،

– وﲟـقـتـضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  279–٠3اﳌؤّرخ ﰲ
 2٤جـمـادى ال ـثـانية عام  1٤2٤اﳌـوافـق  23غشـت سنة 2٠٠3

– جامعة سطيف ،1

ال ـ ـذي يحـ ـّدد م ـه ـ ـام اﳉـ ـامـع ـة والـقـ ـواع ـ ـد اﳋ ـاصـة بتنـ ـظـيمـه ـا

– جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا،

وسيـرهـا ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– جامعة سكيكدة،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  338-٠7اﳌؤّرخ ﰲ
 19شّوال عام  1٤28اﳌوافق  31أكتوبر سنة  2٠٠7واﳌتضمن
إنشاء مركز للبحث ﰲ البيوتكنولوجيا،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  396-11اﳌؤّرخ ﰲ
جة عام  1٤32اﳌوافق  2٤نوفمبر سنة  2٠11الذي
 28ذي اﳊ ّ

يحّدد القانون اﻷساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات
الطابع العلمي والتكنولوجي،
– وﲟقـتضى اﳌ ـرسوم الـتـنـفـيذي رق ـم  293–12اﳌؤّرخ ﰲ

 2رمضان عام  1٤33اﳌوافـق  21ي ـولـيـو سنة  2٠12الـذي يحّدد

مهـ ـ ـ ـام اﳌص ـ ـالح اﳌشتـ ـ ـ ـركة للبح ـ ـث الع ـ ـ ـلمي والتكـ ـ ـ ـنولوجي
وتنظيمها وسيرها ،ﻻسّيما اﳌادة  12منه،
– وﲟ ـقـتـضى اﳌ ـرسـوم التنـفـيـذي رق ـم  77-13اﳌؤّرخ ف ـي

 18ربـيـع اﻷول ع ـام  1٤3٤اﳌواف ـق  3٠يـنـايـر سـنـة  2٠13ال ـذي
يحّدد صﻼحيات وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،

– وﲟـقـتـضى اﳌـرسـوم الـتـنـفيـذي رقـم  176-16اﳌ ـؤّرخ ﰲ

 9رمـضـان ع ـام  1٤37اﳌوافـق  1٤يونيو سنة  2٠16الذي يحّدد
القانون اﻷساسي النموذجي للمدرسة العليا،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث

– جامعة أم البواقي.
اﳌادة  : 3تتكون اﻷرضية التكنولوجية للجينوميك من
ثﻼثة ) (3فروع :
* فرع اﳌورثات اﳉزيئية ،ويكلف ﲟا يأتي :
– اكتشاف الطفرات النقطية ودراسة تعدد اﻷشكال الوراثية،
– ال ـكشف ع ـن اﳌي ـك ـروب ـات اﳌسب ـب ـة لﻸم ـراض وﲢديـد
التعبير والتضخيم ) (CNVللجينات اﳌستهدفة،
– الكشف عن ظهور ) (MIRNASو) ARNSالصغيرة( ،
– الكشف عن التشوهات ﰲ الكروموزومات.
* فرع اﳉينوم ،ويكلف ﲟا يأتي :
– تتبع تسلسل اﳉينوم واﻻكسوم ،واﳌناطق ذات اﻻهتمام
)رعيل جينات(،
– ﲢليل الترانسكربتوم واﻻيبيجنوم،
– اﳌيتاجينوميك والتنميط اﳉيني ).(16S
* فرع اﳌعلوماتية اﳊيوية ،ويكلف ﲟا يأتي :

العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العاﱄ والبحث

– الدعم اﳌعلوماتي اﳊيوي ﳌشاريع البحث،

العلمي،

– توفير وسائل اﳊساب والتخزين،

 ١٠رجب عام  ١٤٤٢هـ
 ٢٢فبراير سنة  ٢٠٢١م
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– التحليل اﻹحصائي للمعطيات البيولوجية الناﲡة عن
التكنولوجيات ذات التدفق العاﱄ،

قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  ١٤جمادى الثانية عام

 ١٤٤٢اﳌوافق  ٢٨جانفي سنة  ،٢٠٢١يتضمن إنشاء

– تـط ـوي ـر أسـال ـيب ج ـدي ـدة لﻺحـصـاء اﳊـيـوي واﻷدوات

مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة سيدي بلعباس.

اﳌع ـلومـاتي ـة اﳊيـويـة.

––––––––––––

اﳌادة  : ٤تـتكون اﻷرضية التكنولوجية للبروتيوميك من

ووزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،

أربعة ) (٤فروع :
* فرع استخﻼص وقياس كمية البروتينات ،ويكلف

– إعداد عّيـنات من مختلف الكائنات واﻷنسجة و/أو اﻷعضاء،
– استخﻼص البروتينات والببتيدات،
– قياس كمية البروتينات واﻹنزيمات.
* ف ـرع تـحليل البـروتيـنات عـبـر الفـصـل الـك ـه ـربـائي،
ويكـلـف ﲟ ـا ي ـأتي :

واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  1٤1-89اﳌؤّرخ ﰲ
جة عام  1٤٠9اﳌوافق أول غشت سنة  1989واﳌتضمن
 29ذي اﳊ ّ
إنشاء جامعة سيدي بلعباس ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– وﲟق ـت ـضى اﳌ ـرس ـوم التـنـفـيـذي رق ـم  5٤–95اﳌـؤّرخ فـي

 15رمضان عام  1٤15اﳌوافق  15فبراير سنة  1995الذي يحّدد

– فصل البروتينات باستخدام العديد من طرق الفصل
الكهربائي ) (SDS-PAGEأحادي وثنائي اﻷبعاد،
– فصل البروتينات اﻷصلية واﻹنزيمات عن طريق نظام
الفصل الكهروبائي)،(PAGE
– الكشف عن البروتينات من خﻼل التبقع اﳌناعي.
* فرع تن ـقية وتـحديد البروتينات ،ويكلف ﲟا يأتي :
– تطوير تقنيات ﲢليل البروتيوم باﻻعتماد عﲆ معدات

صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟـ ـقـتـضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  279–٠3اﳌؤّرخ ﰲ

 2٤جمادى الثانية عام  1٤2٤اﳌـوافـق  23غشـت سنة 2٠٠3
الـ ـذي يـح ـّدد م ـ ـهـ ـام اﳉ ـام ـع ـة وال ـق ـواع ـ ـد اﳋ ـاصـة بتـنـ ـظيـم ـهـ ـا
وسيـرهـا ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟ ـقـتضى اﳌـرسـوم التـنـفـيذي رقـم  293–12اﳌ ـؤّرخ ﰲ

 2رمضان عام  1٤33اﳌوافق  21يوليو سنة  2٠12الذي يحّدد

مهـ ـ ـ ـام اﳌص ـ ـالح اﳌشتـ ـ ـ ـركة للبح ـ ـث الع ـ ـ ـلمي والتكـ ـ ـ ـنولوجي
وتنظيمها وسيرها ،ﻻسّيما اﳌادة  12منه،

متطورة تكنولوجيا،
– تنقية البروتينات وﲢديدها،
– ﲢديد التعديﻼت التقليدية للبروتينات وتشخيصها.
* ف ـ ـرع م ـع ـاﳉـ ـة اﳌعـطـي ـات الـبـروتي ـوم ـيـة ،وي ـك ـل ـف
بـمـ ـا ي ـأت ـي :
– التحليل اﳌعلوماتي للبيانات البروتيومية،
– مقارنة النتائج اﶈصل عليها مع بنك اﳌعطيات،

– وﲟق ـتضى اﳌ ـرسـوم التنـفيذي رق ـم  77–13اﳌ ـؤّرخ ﰲ
 18رب ـيـع اﻷول ع ـام  1٤3٤اﳌوافـ ـق  3٠ي ـنـاير سنـة  2٠13الـ ـذي
يـحـّدد صﻼحيات وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– وﲟ ـق ـتـضى اﳌ ـرس ـوم التـنـفـيذي رقـم  176-16اﳌـؤّرخ ﰲ

 9رمضان عام  1٤37اﳌوافق  1٤يونيو سنة  2٠16الذي يحّدد
القانون اﻷساسي النموذجي للمدرسة العليا،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث
العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العاﱄ والبحث

– أرشفة البيانات وتخزينها.
اﳌادة  : 5ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حـّرر بـاﳉ ـزائ ـر فـي  1٤جمادى ال ـثـان ـيـة ع ـام  1٤٤2اﳌواف ـق
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وزير اﳌالية

والبحث العلمي
عبد الباقي بن زيان

– ﲟ ـقـتـضى اﳌـرسـوم الـرئـاسـي رقـ ـم  163-2٠اﳌـؤّرخ فـي

أول ذي القـ ـعـ ـدة عـ ـام  1٤٤1اﳌ ـوافـ ـق  23ي ـون ـي ـو سـن ـة 2٠2٠

ﲟا يأتي :

وزير التعليم العاﱄ

ن وزير اﳌالية،
إ ّ

العلمي،
يق ـّرران ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تط ـ ـبـ ـيـ ـقا ﻷح ـ ـكام اﳌ ـ ـ ـادة  12من اﳌرسوم
التنفيذي رقم  293–12اﳌؤّرخ ﰲ  2رمضان عام  1٤33اﳌوافق

 21يوليو سنة  2٠12الذي يحّدد مهام اﳌصالح اﳌشتركة
لـلـبـحث الـعـلـمي والـتـكـنـولـوجي وتـنـظـيـمـهـا وسيرها ،تنشأ
مصـل ـحـ ـة مشـت ـرك ـة للبـح ـث فـي شك ـ ـل أرض ـيـة تك ـن ـولـ ـوج ـيـة

أيمن بن عبد الرحمان

“التكنولوجيات الصناعية” لدى جامعة سيدي بلعباس.

