
9 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 24 16 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1432 هـ هـ
20 أبريل سنة أبريل سنة 2011 م م

- و�ــــقــــتــــضـى اJــــرســــــوم الــــرئـــــــاسي رقم 10 - 149
اJــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عــــام 1431 اJــــوافق 28

 nأعضاء احلكومـة Xتضمن تعيJمايو سنة 2010 وا
- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقــم 254-98
اJــؤرخ في 24 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1419 اJــوافق 17 غــشت
سـنـة 1998 واJــتـعــلق بــالــتــكـويـن في الــدكـتــوراه ومــا بــعـد

nتممJعدل واJا nتخصص والتأهيل اجلامعيJالتدرج ا
nوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJـــــــــاداJـــــــــادّة األولى : ة األولى :  تـــــــــعــــــــدل اJــــــــادة 132 مـن اJـــــــــرســــــــوم
الـتـنــفـيـذي رقــم 98-254 اJـؤرخ في 24 ربـيع الــثـاني عـام
1419 اJــــــوافق 17 غــــــشـت ســــــنــــــة n1998 اJـــــــعــــــدل واJــــــتــــــمم

واJذكور أعالهn وحترر كما يأتي :

"اJـادّة 132 : لــلــمــتــرشـحــX اJــســجـلــX بــانــتــظـام في
التكـوين لنـيل شهـادة دكتوراه الـدولة عـند تـاريخ سريان
مــفــعــول هــذا اJــرســومn أجل أقــصـاه 31 يــولــيــو ســنـة 2012

Jناقشة أطروحاتهم.
ويــــتـــــســـــلم اJـــــتـــــرشـــــحــــون اJـــــذكـــــورون أعاله الـــــذين
يـنــاقـشـون أطــروحـاتــهم بـعـد 31 يـولـيــو سـنـة 2012 شـهـادة

الدكتوراه طبقا ألحكام هذا اJرسوم".

2  :  :  يــســري مــفــعــول هــذا اJــرسـوم ابــتــداء من اJـاداJـادّة ة 
أول يناير سنة 2011.

اJاداJادّة ة 3  :    :  ينشر هـذا اJرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائــــــرفي 13 جــــــمــــــادى األولـى عـــــام 1432
اJوافق 17 أبريل سنة 2011.

  أحمد أويحيى أحمد أويحيى

اJـادة اJـادة 5 :   :  تـعـوض عـبـارة "الـوزيـر اJـكـلف بـالـصـحـة"
بـــعــبــارة "الـــوزيــر اJـــكــلـف بــالـــتــضـــامن الــوطـــني" في كل

أحكام هذا اJرسوم.
 اJادة  اJادة 6 :  :  ينشر هـذا اJرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائــــــرفي 13 جــــــمــــــادى األولـى عـــــام 1432
اJوافق 17 أبريل سنة 2011.

  أحمد أويحيى  أحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم 11 -  - 164  مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 13  جـــمـــادىجـــمـــادى
n2011 ــــــوافق 17 أبــــــريـل ســـــــنــــــة  أبــــــريـل ســـــــنــــــةJــــــوافق  اJاألولى األولى عــــــام عــــــام 1432 ا
يــعــدل اJـرســوم الــتـنــفــيــذي رقم يــعــدل اJـرســوم الــتـنــفــيــذي رقم 98-254 اJـؤرخ في اJـؤرخ في
24 ربــيع الــثــانـي عـام  ربــيع الــثــانـي عـام 1419 اJــوافق  اJــوافق 17 غــشت ســـنــة غــشت ســـنــة

1998 واJـتعـلـق بـالتـكـويـن في الدكــتــوراه وما بـعـد واJـتعـلـق بـالتـكـويـن في الدكــتــوراه وما بـعـد

التـدرج اJتخصـص والتأهيـل اجلامعـي.التـدرج اJتخصـص والتأهيـل اجلامعـي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

nإنّ الوزير األول

-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث
nالعلمي

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورn ال ســـيّــــمـــا اJـــادّتـــان 3-85
nو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-11 اJــــؤرخ في 29
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1419 اJـــــوافق 22 غــــشـت ســــنــــة 1998
واJتـضمن القـانون التـوجيهي والـبرنامج اخلـماسي حول
n2002-1998 الــبــحث الــعـــلــمي والــتــطــويـــر الــتــكــنــولــوجي

nتممJعدل واJا

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 99-05 اJـؤرخ في 18 ذي
احلــجـة عـام  1419 اJـوافق 4 أبــريل سـنـة 1999 واJــتـضـمن

nتممJعدل واJا nالقانون التوجيهي للتعليم العالي

اسم اJؤسسةاسم اJؤسسة
مكان إنشائهامكان إنشائها

الواليةالواليةالبلديةالبلدية

اJـادةاJـادة 4 : :  تــتـمم قــائـمـة اJــراكـز الـطــبـيــة الـتـربــويـة لألطــفـال اJـعــوقـX ذهـنــيـا بــإحـداث ثالثـة (3) مــراكـز يـحــدد مـكـان
إنشائها ومقرها طبقا للجدول أدناه :

اJركز الطبي التربوي لألطفال اJعوقX ذهنيا
اJركز الطبي التربوي لألطفال اJعوقX ذهنيا
اJركز الطبي التربوي لألطفال اJعوقX ذهنيا

أريس
مروانة
ورقلة

05 - باتنة

05 - باتنة

30 - ورقلة


