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qائيةJوارد اJكلف باJثل الوزير ا� -
- �ثل الوزير اJكلف بـالتهيئة العمرانية والبيئة

qوالسياحة
qكلف بالفالحةJثل الوزير ا� -
qكلف بالصحةJثل الوزير ا� -

- �ـــثل الـــوزيــــر اJـــكـــلف بـــاJــــؤســـســـات الـــصـــغـــيـــرة
qتوسطةJوا

- �ثل الوزير اJكلف بالصيد البحري.

qرسومJادّة ة 4 :   :  تلغى جمـيع األحكام اخملالفـة لهذا اJاداJا
السيّمـا أحكـام اJرسوم رقم 68 - 423 اJؤرخ في 30 ربيع
األول عــام 1388 اJــوافق 26 يــونـــيــو ســـنــة 1968 واJـــذكــور

أعاله.

اJاداJادّة ة 5 :   :  ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلريـدة الرسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 11 رجـب عـــام 1429 اJــــوافق 14
يوليو سنة 2008.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرسرســــوم توم تــــــنــــفــــــيــــذي ذي رقم رقم 08 - - 220 م مــــؤرؤرّخ في خ في 11 رجب ع رجب عــــامام
1429  اJاJـوافق وافق 14 ي يـولولـيـو سو سـنة نة q2008 يت يتـضـمن حتـويلمن حتـويل

اJاJــــــــعــــــــهـهـــــــــد الد الــــــوطوطــــــــنـنــي لي لــــــلــــــــتــــــــكــــــــوين في اإلعوين في اإلعـالم اآللي إلىالم اآللي إلى
مدرسـة خارج اجلامعـة.مدرسـة خارج اجلامعـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئـيس احلكومـة
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

qالعلمي
- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورq ال ســيّـــمــا اJـــادّتــان 85 - 4

qو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــقـــتــضى اJـــرســوم رقم 82 - 434 اJــؤرخ في 18
صـفـر عام 1403 اJـوافق 4 ديـسـمـبـر سـنة 1982 واJـتـضمن
إنـشـاء اJـعــهـد الـوطـنـي لـلـتـكــوين في اإلعالم اآللي ويـحـدد

qعدّلJا qقانونه األساسي ونظام الدراسة فيه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

qعدّلJا qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 186
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانية عام 1429 اJوافق 23 يونيو

qرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2008  وا

- و�ـــقــــتـــضى اJــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم  94 - 260
اJـــــؤرخ في 19 ربــــيـع األول عــــام 1415 اJـــــوافق 27 غـــــشت
سـنـة 1994 الـذ ي يـحـدد صالحـيـات وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي

qوالبحث العلمي
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 500
اJـؤرخ في 27  ذي الـقــعـدة عـام 1426 اJـوافق 29 ديـســمـبـر
ســـنـــة 2005 الـــذي يـــحـــدد مـــهــــام اJـــدرســـة خـــارج اجلـــامـــعـــة

 qوالقواعد اخلاصة بتنظيمها وسيرها

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJـاداJـادّة األولى:ة األولى:  يــحــول اJـعــهـد الــوطــني لـلــتــكـوين في
اإلعـالم اآللـيq اJــــــنــــــشــــــأ �ــــــوجـب اJــــــرســــــوم رقم 82 - 434
اJــؤرخ في 18 صــفــر عــام 1403 اJــوافق 4 ديــســمـــبــر ســنــة
qإلى مدرسـة خـارج اجلـامـعة qـذكور أعـالهJـعـدّل واJا q1982

تـسـمى "اJـدرسـة الوطـنـيـة الـعـلـيا لـإلعالم اآللي" وتـخضع
ألحـكام اJـرســرم الـتنـفيــذي رقــم 05 - 500  اJــؤرخ فــي
27 ذي الـقــعــدة عـام 1426 اJـوافق 29 ديــســمــبــر ســنـة 2005

واJذكور أعالهq وكذا أحكام هذا اJرسوم.

اJـاداJـادّة ة 2 : :  تــتـمــثل مــهــمــة اJـدرسـة في إطـــار اJـهـــام
الــــعـــامــــــة الـــــمــــحـــــددة في الـــــمـــواد 5 و6 و7 مـن اJــــرســـوم
التـنفـيـذي رقم 05 - 500  اJـــؤرخ فــي 27 ذي القـعـدة عام
1426 اJـوافق 29 ديـسـمـبـر سـنـة 2005 واJـذكـور أعالهq في

ضــمــان الـــتــكــويـن الــعــالي والـــبــحث الـــعــلــمي والـــتــطــويــر
الـــتــــكـــنـــولـــوجـي في مـــخـــتــــلف تـــخـــصــــصـــات اإلعالم اآللي

وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

اJاداJادّة ة 3 :  : زيادة علــى األعضاء اJذكـوريـن فــي اJـادة
10 مــن اJـــرســــــرم الـــتـــنــــفـــيـــــذي رقــم 05 - 500  اJــــؤرخ

فـــي 27 ذي الــقــعــدة عــام 1426 اJــوافق 29 ديــســمــبــر ســنـة
2005  واJــــذكــــور أعـالهq يـــتــــكــــوّن مــــجــــلـس إدارة اJــــدرســـة

الـــوطـــنـــيــة الـــعـــلـــيــا لـإلعالم اآللي بـــالـــنــســـبـــة لـــلــقـــطـــاعــات
اJستعملة من :

qكلف بالطاقةJثل الوزير ا� -
- �ـــــثل الـــــوزيـــــر اJــــكـــــلف بـــــالـــــصــــنـــــاعـــــة وتــــرقـــــيــــة

qاالستثمارات
qكلف بالتجارةJثل الوزير ا� -
qكلف بالفالحةJثل الوزير ا� -

- �ـــثل الـــوزيــــر اJـــكـــلف بـــاJــــؤســـســـات الـــصـــغـــيـــرة
qتوسطةJوا

- �ـــثل الــوزيــر اJــكــلف بـــالــبــريــد وتــكــنــولــوجــيــات
اإلعالم واالتصال.
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qرسومJادّة ة 4 :   :  تلغى جمـيع األحكام اخملالفـة لهذا اJاداJا
السـيمـا أحـكام اJـرسوم رقم 82 - 434 اJؤرخ في 18 صـفر

عام 1403 اJوافق 4 ديسمبر سنة 1982 واJذكور أعاله.

اJاداJادّة ة 5 :   :  ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلريـدة الرسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 11 رجـب عـــام 1429 اJــــوافق 14
يوليو سنة 2008.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرسرســــوم توم تــــــنــــفــــــيــــذي رقم ذي رقم 08 - - 221 م مــــؤرؤرّخ في خ في 11 رجب ع رجب عــــامام
1429 اJ اJـوافق وافق 14 ي يـولولـيـو سو سـنـة ة q2008 يq يـتـضـمن حتمن حتـويلويل

اJاJـعهعهـد الد الـوطوطـني لعني لعـلـوم الوم الـبحبحـر وتر وتـهيهيـئـة الة الـسواحل إلىسواحل إلى
مدرسة خارج اجلامعة.مدرسة خارج اجلامعة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئـيس احلكومـة
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

qالعلمي
- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورq ال ســيّـــمــا اJـــادّتــان 85 - 4

qو125 (الفقرة 2) منه
- و�قـتضى اJرسوم رقم 83 - 495 اJؤرخ في 4 ذي
الـقـعـدة عـام 1403 اJـوافق 13 غـشت سـنة 1983 واJـتـضمن
إنــشــاء مـــعــهــد وطــنـي لــعــلـــوم الــبــحــر وتـــهــيــئـــة الــســواحل

qوتنظيمه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

qعدّلJا qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 186
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانية عام 1429 اJوافق 23 يونيو

qرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2008  وا
- و�ـــقــــتـــضى اJــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم  94 - 260
اJـــــؤرخ في 19 ربــــيـع األول عــــام 1415 اJـــــوافق 27 غـــــشت
سـنـة 1994 الـذ ي يـحـدد صالحـيـات وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي

qوالبحث العلمي
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 500
اJـؤرخ في 27  ذي الـقــعـدة عـام 1426 اJـوافق 29 ديـســمـبـر
ســـنـــة 2005 الـــذي يـــحـــدد مـــهــــام اJـــدرســـة خـــارج اجلـــامـــعـــة

 qوالقواعد اخلاصة بتنظيمها وسيرها

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJـاداJـادّة األولى :ة األولى : يـحــوّل اJـعـهـد الـوطـني لــعـلـوم الـبـحـر
وتـهـيـئـة الـسـواحلq اJـنـشـأ �ـوجب اJـرسوم رقم 83 - 495
اJـؤرخ في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1403 اJـوافق 13 غــشت سـنـة

1983 واJـذكـور أعالهq إلى مـدرسـة خـارج اجلـامـعـةq تسـمى

"اJــدرســة الــوطــنـيــة الــعـلـــيـــا لــعــــلـــوم الــبـحـــر وتــهـيـــئــة
الـسـاحـل"q  وتخـضع ألحكـام اJــرســوم الـتــنــفــيـذي رقم
05 - 500  اJـؤرخ في 27 ذي الـقــعــدة عـام 1426 اJـوافق 29

ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2005 واJـــذكـــور أعـالهq وكـــذا أحـــكـــام هــذا
اJرسوم.

اJـاداJـادّة ة 2 : : تـتمـثــل مـهـمـــة اJـدرســـةq في إطــار اJـهام
العـامـة احملددة في اJواد 5 و6 و7 من اJرســوم التنفـيـذي
رقم 05 - 500  اJؤرخ فـي 27 ذي القعدة عام 1426 اJوافق

29 ديسمبر سنة 2005 واJذكور أعالهq فيما يأتي :

- ضـــــمـــــان الــــتـــــكــــويـن الــــعـــــالـي والــــبـــــحث الـــــعــــلـــــمي
والـتـطـويـر الـتـكــنـولـوجي في مـخـتــلف تـخـصـصـات عـلـوم

qالبحر وتهيئة الساحل
qضــــــمـــــان تــــــكــــــوين إطــــــارات ذات مــــــســـــتــــــوى عـــــال -

متخصصة في ميدان علوم البحر وتهيئة الساحل.

اJاداJادّة ة 3 :  : زيادة علــى األعضاء اJذكـوريـن فــي اJـادة
10 مــن اJـــرســــــوم الـــتـــنــــفـــيـــــذي رقــم 05 - 500  اJــــؤرخ

فـــي 27 ذي الــقــعــدة عــام 1426 اJــوافق 29 ديــســمــبــر ســنـة
2005  واJــــذكــــور أعـالهq يـــتــــكــــوّن مــــجــــلـس إدارة اJــــدرســـة

الوطـنـية الـعـليـا لـعلـوم الـبحـر وتـهيـئـة السـاحل بـالـنسـبة
للقطاعات اJستعملة من :

qثل  وزيرالدفاع الوطني� -
qكلف بالصحةJثل الوزير ا� -

q كلف بالداخليةJثل الوزير ا� -
qكلف بالطاقةJثل الوزير ا� -

qائيةJوارد اJكلف باJثل الوزير ا� -
- �ثل الوزير اJكلف بـالتهيئة العمرانية والبيئة

qوالسياحة
qكلف بالنقلJثل الوزير ا� -

- �ـــثل الـــوزيــــر اJـــكـــلف بـــاJــــؤســـســـات الـــصـــغـــيـــرة
qتوسطةJوا

- �ثل الوزير اJكلف بالصيد البحري.

qرسومJادّة ة 4 :   :  تلغى جمـيع األحكام اخملالفـة لهذا اJاداJا
الســـيّــمـــا أحـــكـــام اJـــرســـوم رقم 83 - 495 اJــؤرخ في 4 ذي
الـقــعــدة عـام 1403 اJــوافق 13 غــشت ســنـة 1983 واJــذكــور

أعاله.

اJاداJادّة ة 5 :   :  ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلريـدة الرسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 11 رجـب عـــام 1429 اJــــوافق 14
يوليو سنة 2008.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى




