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مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 09 -  - 09  مــؤر مــؤرّخ في خ في 7  مــحــر  مــحــرّم عـامم عـام
1430 اHـوافق  اHـوافق 4  يــنـايــر ســنـة   يــنـايــر ســنـة p2009 يــتـضــمن إنــشـاءp يــتـضــمن إنــشـاء

جامعة اجللفة.جامعة اجللفة.
ـــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث
pالعلمي

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدّســـتـــورp ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 85 -3
pو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أوّل ديـسـمـبـر سـنة 1990

pتممHعدل واHا p تضمن قانون األمالك الوطنيةHوا

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 08 -365
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pالوزير األول Wتضمن تعيHسنة 2008 وا

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 08 -366
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2008 وا

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 91 -454
اHــــــــؤرخ في 16 جـــــــمــــــــادى األولـى  عـــــــام 1412 اHــــــــوافق 23 
نـــوفــمـــبـــر  ســـنــة 1991 الـــذي يـــحـــدد شــروط إدارة األمالك
اخلـاصــة والــعــامــة الــتـابــعــة لــلــدولــة وتـســيــيــرهــا ويـضــبط

pتممHعدل واHا p كيفيات ذلك

- و�ــقــتـــضى اHــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 2000 - 197
اHـؤرخ في 23  ربـيع الــثـاني عـام 1421 اHـوافق 25 يــولـيـو
pـــتــضـــمن إنــشـــاء مــركـــز جــامـــعي بــاجلـــلــفــةHســـنــة 2000  وا

pتممHعدل واHا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 279
اHــــؤرخ في 24  جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة  عـــام 1424 اHــــوافق 23 
غــشت ســنــة 2003 الــذي  يــحــدد مــهـــام اجلــامــعــة والــقــواعــد
اخلــاصــة بـتــنــظــيـمــهــا وسـيــرهــا p اHـعــدل واHــتـممp الســيــمـا

pواد 3 و10 و25 منهHا

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 3 من اHـرسـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 03 - 279  اHـؤرخ في 24  جـمـادى الـثـانـيـة

واHذكـورأعالهp تـضم مـديـرية اجلـامـعةp زيـادة عـلى األمـانة
الــعـــامــة واHــكــتــبـــة اHــركــزيــةp ثالث (3) نــيــابـــات مــديــريــة

تكلف على التوالي باHيادين اآلتية :
pتواصل والشهاداتHالتكوين العالي والتكوين ا -
- تـــنــشـــيط الــبـــحث الــعـــلــمي والـــعالقــات اخلـــارجــيــة

pوالتعاون وترقية ذلك
- التنمية واالستشراف والتوجيه.

4  :   : يـــحـل اHـــركـــز اجلــــامـــعي بــــتـــبـــســــة اHـــنـــشـــأ اHــاداHــادّة ة 
�ــوجـب اHــرســوم الـــتــنـــفــيــذي رقم 92 - 297 اHــؤرخ في 6
مـــحـــرم عـــام 1413 اHــــوافق 7 يـــولـــيــــو ســـنـــة p1992 اHـــعـــدل

واHتمم واHذكور أعاله.

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

في تبسة احملل �وجب اHادة 4 أعالهp إلى جامعة تبسة.

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.

اHــاداHــادّة ة 7 :   :  يــحـــول مــســتـــخــدمـــو اHــركــز اجلـــامــعي في
تبـسة احملل �وجب اHادة 4 أعالهp إلى جامعـة تبسـةp طبقا

للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

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

التعاقدية اHعمول بها عند تاريخ التحويل.

8 :   :  يــلــغى اHـــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم 92 - 297 اHـاداHـادّة ة 
اHؤرخ في 6 مـحرم عام 1413 اHوافق 7 يولـيو سـنة 1992
واHتضمن إنشاء مركز جامعي في تبسةp اHعدل واHتمم.

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

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 7 مــــحــــرّم عــــام 1430 اHــــوافق 4
يناير سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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واHذكـورأعالهp تـضم مـديـرية اجلـامـعةp زيـادة عـلى األمـانة
الــعـــامــة واHــكــتــبـــة اHــركــزيــةp ثالث (3) نــيــابـــات مــديــريــة

تكلف على التوالي باHيادين اآلتية :
pتواصل والشهاداتHالتكوين العالي والتكوين ا -
- تـــنــشـــيط الــبـــحث الــعـــلــمي والـــعالقــات اخلـــارجــيــة

pوالتعاون وترقية ذلك
- التنمية واالستشراف والتوجيه.

4  :   : يــــحل اHـــركـــز اجلــــامـــعي بـــاجلــــلـــفـــة اHـــنـــشـــأ اHــاداHــادّة ة 
�وجب اHرسـوم التنفيذي رقم 2000 - 197 اHؤرخ في 23
p2000 ــوافق 25 يـــولـــيـــو ســـنـــةHربـــيع الـــثـــانـي عــام 1421 ا

اHعدل واHتمم واHذكور أعاله.

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

باجللفة احملل �وجب اHادة 4 أعالهp إلى جامعة اجللفة.

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 :   :  يـحول مستـخدمو اHـركز اجلامعي بـاجللـفة
احملل �ـــوجب اHـــادة 4 أعالهp إلى جـــامـــعـــة اجلـــلــــفـــةp طـــبـــقـــا

للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

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

التعاقدية اHعمول بها عند تاريخ التحويل.

اHـاداHـادّة ة 8 :   :  يلـغى اHـرسـوم التـنـفـيذي رقم 2000 - 197
اHـؤرخ في 23 ربـيع الــثــاني عـام 1421 اHـوافق 25 يــولــيـو
pــتـــضــمـن إحــداث مـــركــز جـــامــعي بـــاجلــلـــفــةHســـنــة 2000 وا

اHعدل واHتمم.

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

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 7 مــــحــــرّم عــــام 1430 اHــــوافق 4
يناير سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

عــام 1424 اHــوافـق 23  غــشت ســنــة p2003 اHــعــدل واHــتــمم
واHذكـورأعالهp تـنـشـأ مـؤسـسـة عـمـومـيـة ذات طابـع علـمي
وثـقافي ومهـني تتـمتع بـالشـخصيـة اHعـنويـة واالستقالل

اHاليp وتدعى" جامعة اجللـفة".

يـحدّد عدد الكلـيات التي تتكـوّن منها جامـعة اجللـفة
واختصاصاتهاp كما يأتي :

- كــــلــــيـــة اآلداب والــــلـــغــــات والـــعــــلــــوم االجـــتــــمـــاعــــيـــة
pواالنسانية

- كــلــيـــة  الــعــلــوم االقــتـــصــاديــة والــعــلـــوم الــتــجــاريــة
pوعلوم التسيير

pكلية احلقوق والعلوم السياسية -

pكلية العلوم والتكنولوجيا -

- كلية علوم الطبيعة واحلياة.

2  :   : زيـادة عــلـى األعـضــاء اHــذكــورين فـي اHـادة اHـاداHـادّة ة 
10 مـن اHــرســـوم الــتـــنــفـــيــذي رقم 03 - 279 اHــؤرخ في 24

p2003 ـوافـق 23  غـشت سـنةHجـمـادى الـثـانـيـة  عام 1424 ا
اHـــعــــدل واHـــتـــمـم  واHـــذكـــورأعـالهp يـــتـــكــــون مـــجـــلس إدارة

جامعة اجللـفةp بعنوان القطاعات اHستعملةp �ا يأتي :

pكلف بالعدلHثل الوزير ا� -

pكلف بالتجارةHثل الوزير ا� -

- �ـــــثل الـــــوزيـــــر اHــــكـــــلف بـــــالـــــصــــنـــــاعـــــة وتــــرقـــــيــــة
pاالستثمارات

- �ـــثل الـــوزيــــر اHـــكـــلف بـــاHــــؤســـســـات الـــصـــغـــيـــرة
pتوسطةHوا

pكلف بالفالحةHثل الوزير ا� -

pكلف بالثقافةHثل الوزير ا� -

pكلف بالرياضةHثل الوزير ا� -

- �ـــثل الــــوزيـــر اHـــكـــلف بــــالـــتـــهـــيـــئــــة الـــعـــمـــرانـــيـــة
pوالبيئة

- �ثل عن احملافظة السامية لتطوير السهوب.

اHـــــاداHـــــادّة ة 3 :   :  طــــــبـــــقـــــا ألحــــــكـــــام اHـــــادة 25 مـن اHـــــرســـــوم
الـتـنــفـيـذي رقم 03 - 279 اHـؤرخ في 24  جــمـادى الـثــانـيـة
عـام 1424 اHـوافـق 23  غــشت سـنــة p2003 اHـعــدل واHـتـمـم
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