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pكلية العلوم والتكنولوجيا -
pكلية علوم الطبيعة واحلياة -

pكلية اآلداب واللغات -
pكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية -

- كـــلـــيــة الـــعـــلـــوم االقــتـــصـــاديــة والـــتـــجــاريـــة وعـــلــوم
p التسيير

- كلية احلقوق والعلوم السياسية.

2  :   : زيـادة عــلـى األعـضــاء اHــذكــورين فـي اHـادة اHـاداHـادّة ة 
10 من اHـــرســــوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 03-279 اHــــؤرخ في 24

p2003 ـوافـق 23  غـشت سـنةHجـمـادى الـثـانـيـة  عام 1424 ا
اHـــعـــدل واHـــتـــمم  واHـــذكـــور أعالهp يـــتـــكـــون مـــجـــلس إدارة
جـامـعـة الـوادي بـعنـوان الـقـطـاعات الـرئـيـسـيـة اHسـتـعـمـلة

من :
pكلف بالعدلHثل الوزير ا© -

pكلف بالتجارةHثل الوزير ا© -
- ©ـــثل الـــوزيـــر اHـــكــلـف بــالـــصـــنـــاعــة واHـــؤســـســات

pتوسطة وترقية االستثمارHالصغيرة وا
pكلف بالثقافةHثل الوزير ا© -
- ©ثل الوزير اHكلف بالفالحة.

اHـــــاداHـــــادّة ة 3 :   :  طــــــبـــــقـــــا ألحــــــكـــــام اHـــــادة 25 مـن اHـــــرســـــوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 03-279 اHــؤرخ في 24  جــمــادى الــثــانــيــة
عـام 1424 اHـوافـق 23  غــشت سـنــة p2003 اHـعــدل واHـتـمـم
واHذكـورأعالهp تـضم مـديـرية اجلـامـعةp زيـادة عـلى األمـانة
العامة واHكتبة اHركزيةp أربع (4) نيابات مديرية تكلف

على التوالي باHيادين اآلتية :
- الـــتـــكــــوين الـــعـــالـي في الـــطـــوريـن األول والـــثـــاني
والــتـكـوين اHــتـواصل والـشـهــاداتp وكـذا الـتـكــوين الـعـالي

pفي التدرج
- الـــتــكــوين الـــعــالي فـي الــطــور الـــثــالث والـــتــأهــيل
اجلـامــعي والـبــحث الـعــلـميp وكــذا الـتــكـوين الــعـالي فــيـمـا

pبعد التدرج
- الــــعالقـــــات اخلــــارجــــيـــــة والــــتــــعـــــاون والــــتــــنـــــشــــيط

pواالتصال والتظاهرات العلمية
- التنمية واالستشراف والتوجيه.

4  :   : يـــحل اHــــركـــز اجلــــامـــعي بــــالـــوادي اHــــنـــشـــأ اHــاداHــادّة ة 
�ــوجب اHــرســـوم الــتــنــفـيــذي رقم 01-277 اHــؤرخ في 30
جــمــادى الــثــانــيـــة  عـام 1422 اHــوافق 18  ســبــتــمــبــر ســنـة

p2001 اHعدل واHتمم واHذكور أعاله.

اHــــاداHــــادّة ة 5 :   :  حتــــول جـــــمــــيع اHـــــمـــــتــــلـــــكــــات والـــــوســــائل
واحلقـوق وااللتزامـات التي كـان يحوزهـا اHركـز اجلامعي

بالوادي احملل �وجب اHادة 4 أعاله إلى جامعة الوادي.

اHاداHادّة ة 6 :   :  يـترتب عـلى التـحـويل اHذكـور في اHادة 5
أعالهp ما يأتي :

1 - إعـداد جــرد نـوعي وكـمي وتــقـديـري تـعــدهp طـبـقـا
للقوانـW والتنـظيمـات اHعمـول بهاp جلـنة يعـW أعضاءها
كل من الـوزيـر اHـكلف بـالـتـعـليـم العـالي والـوزيـر اHـكلف

pاليةHبا

2 - حتــديــد إجــراءات تـــبــلــيـغ اHــعــلــومـــات والــوثــائق
التي تتـعلق �ـوضوع الـتحـويل اHنـصوص عـليه في اHادة

5 أعاله.

اHاداHادّة ة 7 :   :  يحول مسـتخدمو اHركز اجلامعي بالوادي
 إلى جـامــعـة الـوادي طـبــقـا لـلــتـشـريع والــتـنـظـيـم اHـعـمـول

بهما.

تــبــقى حــقــوق اHـــســتــخــدمــW اHــعـــنــيــW وواجــبــاتــهم
خــاضـعــة لألحــكـام الــقــانـونــيــة أو الـقــانـونــيــة األسـاســيـة أو

التعاقدية اHعمول بها عند تاريخ التحويل.

اHــاداHــادّة ة 8 :   :  يـــلـــغى اHـــرســـوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 277-01
اHــــؤرخ في 30  جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة  عـــام 1422 اHــــوافق 18 

سبتمبر سنة p2001 اHعدل واHتمم واHذكور أعاله.

اHاداHادّة ة 9 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 14 رجب عـــــام 1433 اHـــــوافق 4
يونيو سنة 2012.

أحمد أويحيى أحمد أويحيى 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم 12-244 مــؤر مــؤرّخ في خ في 14 رجب عــام رجب عــام
1433 اHـوافق  اHـوافق 4 يــونـيــو ســنـة  يــونـيــو ســنـة p2012 يــتـضــمن إنــشـاءp يــتـضــمن إنــشـاء

جامعة برج بوعريريج.جامعة برج بوعريريج.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث

pالعلمي
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورp ال ســـيّــــمـــا اHـــادّتـــان 3-85

pو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أوّل ديـسـمـبـر سـنة 1990

pتممHعدل واHا p تضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
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- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــؤرخ في 14 جمـادى الثانية عـام 1431 اHوافق 28 مايو

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-454 اHؤرخ
في 16 جــــمــــادى األولى  عــــام 1412 اHــــوافق 23  نــــوفــــمــــبـــر
ســـــنــــة 1991 الــــذي يـــــحــــدد شـــــروط إدارة األمالك اخلـــــاصــــة
والـعــامـة الــتـابــعـة لـلــدولـة وتــسـيــيـرهــا ويـضــبط كـيــفـيـات

pتممHعدل واHا pذلك
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 01-275 اHؤرخ
في 30  جـمــادى الـثـانــيـة  عـام 1422 اHـوافق 18  سـبـتــمـبـر
ســــنــــة 2001 واHــــتــــضــــمن إحـــــداث مــــركــــز جــــامــــعي بــــبــــرج

pتممHعدل واHا pبوعريريج
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-279 اHؤرخ
في 24  جـمـادى الثـانيـة  عام 1424 اHوافق 23  غـشت سنة
2003 الــــذي  يــــحــــدد مــــهــــام اجلــــامــــعــــة والــــقــــواعــــد اخلــــاصــــة

بتنظيمـها وسيرها p اHعـدل واHتممp ال سيما اHواد 3 و10
pو25 منه

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 3 من اHـرسـوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 03-279 اHــؤرخ في 24  جــمــادى الــثــانــيــة
عــام 1424 اHــوافـق 23  غــشت ســنــة p2003 اHــعــدل واHــتــمم
واHذكـورأعالهp تـنـشـأ مـؤسـسـة عـمـومـيـة ذات طابـع علـمي
وثـقافي ومهـني تتـمتع بـالشـخصيـة اHعـنويـة واالستقالل

اHاليp تسمى" جامعة برج بوعريريج".

يـحـدّد عـدد الكـلـيـات الـتي تـتـكـوّن مـنـهـا جـامـعـة برج
بوعريريج واختصاصاتها كما يأتي :
pكلية العلوم والتكنولوجيا -

pكلية الرياضيات واإلعالم اآللي -
- كـــلـــيـــة عــــلـــوم الـــطــــبـــيـــعـــة واحلــــيـــاة وعـــلـــوم األرض

pوالكون
pكلية اآلداب واللغات -

pكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية -
pكلية احلقوق والعلوم السياسية -

- كـــلــيـــة  الــعـــلــوم االقـــتــصــاديـــة والــتـــجــاريـــة وعــلــوم
التسيير .

2  :   : زيـادة عــلـى األعـضــاء اHــذكــورين فـي اHـادة اHـاداHـادّة ة 
10 من اHـــرســــوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 03-279 اHــــؤرخ في 24

p2003 ـوافـق 23  غــشت سـنـةHجـمــادى الـثـانــيـة عـام 1424 ا
اHـــعــــدل واHـــتـــمـم  واHـــذكـــورأعـالهp يـــتـــكــــون مـــجـــلس إدارة
جــامـعــة بـرج بــوعـريــريج بــعـنــوان الـقــطـاعــات الـرئــيـســيـة

اHستعملة من :
pكلف بالعدلHثل الوزير ا© -

pكلف بالتجارةHثل الوزير ا© -
- ©ـــثل الـــوزيـــر اHـــكــلـف بــالـــصـــنـــاعــة واHـــؤســـســات

pتوسطة وترقية االستثمارHالصغيرة وا
- ©ـــثل الــــوزيـــر اHـــكـــلف بــــالـــتـــهـــيـــئــــة الـــعـــمـــرانـــيـــة

pوالبيئة
pكلف بالثقافةHثل الوزير ا© -
pكلف بالفالحةHثل الوزير ا© -

- ©ـــثل الــوزيــر اHــكــلف بـــالــبــريــد وتــكــنــولــوجــيــات
اإلعالم واالتصال.

اHـــــاداHـــــادّة ة 3 :   :  طــــــبـــــقـــــا ألحــــــكـــــام اHـــــادة 25 مـن اHـــــرســـــوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 03-279 اHــؤرخ في 24  جــمــادى الــثــانــيــة
عـام 1424 اHـوافـق 23  غــشت سـنــة p2003 اHـعــدل واHـتـمـم
واHذكـورأعالهp تـضم مـديـرية اجلـامـعةp زيـادة عـلى األمـانة
العامة واHكتبة اHركزيةp أربع (4) نيابات مديرية تكلف

على التوالي باHيادين اآلتية :
- الـــتـــكــــوين الـــعـــالـي في الـــطـــوريـن األول والـــثـــاني
والــتـكـوين اHــتـواصل والـشـهــاداتp وكـذا الـتـكــوين الـعـالي

pفي التدرج
- الـــتــكــوين الـــعــالي فـي الــطــور الـــثــالث والـــتــأهــيل
اجلـامــعي والـبــحث الـعــلـميp وكــذا الـتــكـوين الــعـالي فــيـمـا

pبعد التدرج
- الــــعالقـــــات اخلــــارجــــيـــــة والــــتــــعـــــاون والــــتــــنـــــشــــيط

pواالتصال والتظاهرات العلمية
- التنمية واالستشراف والتوجيه.

اHــــــاداHــــــادّة ة 4  :   : يــــــــحــل اHــــــــركـــــــــز اجلـــــــامـــــــعـــي بــــــــبـــــــرج
بــوعـريــريـج اHــنـشـــأ �ــوجــب اHـــرســـوم التــنــفـــيــذي
رقــم 01-275 اHـــؤرخ في 30  جــمــادى الـثــانـيــة  عـام 1422
اHـوافق 18 سـبـتمـبـر سـنة p2001 اHـعـدل واHتـمم واHـذكور

أعاله.

اHــــاداHــــادّة ة 5 :   :  حتــــول جـــــمــــيع اHـــــمـــــتــــلـــــكــــات والـــــوســــائل
واحلقـوق وااللتزامـات التي كـان يحوزهـا اHركـز اجلامعي
بـبـرج بــوعـريـريج احملل �ـوجب اHـادة 4 أعالهp إلـى جـامـعـة

برج بوعريريج.


