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- الـــتــكـــوين الـــعـــالي في الـــطـــورالــثـــالث والـــتـــأهــيل
اجلـامـعي والـبـحـث الـعـلـميq والــتـكـوين الـعـالـي فـيـمـا بـعـد

qالتدرج
- الــــعالقـــــات اخلــــارجــــيـــــة والــــتــــعـــــاون والــــتــــنـــــشــــيط

qواالتصال والتظاهرات العلمية
- التنمية واالستشراف والتوجيه".

اJـاداJـادّة ة 5 : : يـبــقى مــديـر جــامـعــة قـســنـطــيـنـة q1 مـكــلـفـا
بـدفع رواتب اJستخـدمX احملولX إلى جـامعة قسـنطينة
2 وجـــامـــعـــة قـــســـنـــطـــيـــنـــة 3  وكـــذا نـــفـــقـــات تـــســـيـــيـــرهـــمـــا
وجتـهـيـزهمـا في أجل أقـصـاه سـنة ابـتـداء من تـاريخ نـشر

هذا اJرسوم في اجلريدة الرسميّة. 

اJاداJادّة ة 6  :    :  ينشر هـذا اJرسوم في اجلريـدة الرسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 3 مـــحـــرّم عـــام 1433 اJــوافق 28
نوفمبر سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم تــنـفــيـذي رقم  مـرســوم تــنـفــيـذي رقم  11 -  - 404 مـؤر مـؤرّخ في خ في 3 مــحــر مــحــرّم عـامم عـام
1433 اJــــوافق  اJــــوافق 28 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة  نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة q2011 يــــتــــضـــمـنq يــــتــــضـــمـن

إنـشــاء جـامـعة سطيفإنـشــاء جـامـعة سطيف 2.

qإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

qالعلمي
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورq ال ســـيّــــمـــا اJـــادّتـــان 3-85

qو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقــــتــــضـى اJــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اJــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اJــــوافق 28

 qأعضاء احلكومـة Xتضمن تعيJمايو سنة 2010 وا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 89-140 اJؤرخ
في 29 ذي احلــجـة عـام 1409 اJـوافق أول غــشت سـنـة 1989

qتممJعدل واJا qتضمن إنشاء جامعة سطيفJوا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 91-454 اJؤرخ
في 16 جـمادى األولى عام 1412 اJـوافق 23  نـوفـمبـر سـنة
1991 الــذي يــحــدد شــروط إدارة األمـالك اخلــاصــة والــعــامـة

التـابعـة للـدولة وتـسيـيرهـا ويضـبط كيـفيات ذلـكq اJعدل
qتممJوا

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 91-455 اJؤرخ
في 16 جـمـادى األولى عام 1412 اJـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنة

qتعلق بجرد األمالك الوطنيةJ1991 وا

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 03-279 اJؤرخ
في 24 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1424 اJـوافق 23 غــشت ســنـة
2003 الـــــذي يــــحـــــدد مــــهــــام اجلـــــامــــعـــــة والــــقــــواعـــــد اخلــــاصــــة

بتـنظـيمـهـا وسيـرهاq اJـعدل واJـتممq السـيمـا اJواد 3 و10
qو25 منه

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي:يرسم  ما يأتي:

اJـاداJـادّة األولى : ة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اJـادة 3 من اJـرسـوم
التـنفـيذي رقم 03-279 اJؤرخ في 24 جمـادى الثانـية عام
1424 اJــــــوافق 23 غــــــشـت ســــــنـــــة q2003 اJـــــــعــــــدل واJــــــتــــــمم

واJـذكــور أعالهq تــنـشــأ بـســطـيـف مـؤســسـة عــمـومــيـة ذات
طـابع علمي وثـقافي ومـهني تـتمتع بـالشـخصيـة اJعـنوية

واالستقالل اJاليq تسمى "جامعة سطيف 2".

يــحـــدد عـــدد الــكـــلـــيــات الـــتي تـــتـــكــون مـــنـــهــا جـــامـــعــة
سطيف 2  واختصاصاتهاq كما يأتي :

qكلية اآلداب واللغات -
qكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية -

- كلية احلقوق والعلوم السياسية.

اJاداJادّة ة 2 :  : زيادة علـى األعضاء اJذكورين في اJادة 10
من اJرسـوم التنـفيذي رقم 03-279 اJؤرخ في 24 جمادى
الـــثــانــيــة عــام 1424 اJــوافق 23 غــشت ســنــة q2003 اJــعــدل
واJـــتـــمم واJـــذكـــور أعـالهq يـــتـــكــون مـــجـــلـس إدارة جـــامـــعــة
سطيف 2 بالنسبة للقطاعات الرئيسية اJستعملة من :

qثل عن وزير الشؤون اخلارجية� -
qحافظ األختام qثل عن وزير العدل� -

- �ثل عن الوزير اJكلف بالثقافة.

اJـــــاداJـــــادّة ة 3 : : طـــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اJـــــادة 25 مـن اJــــــرســـــوم
التـنفـيذي رقم 03-279 اJؤرخ في 24 جمـادى الثانـية عام
1424 اJــــــوافق 23 غــــــشـت ســــــنـــــة q2003 اJـــــــعــــــدل واJــــــتــــــمم

واJـذكور أعالهq تـضم مـديريـة اجلامـعـةq حتت سلـطة مـدير
جــامــعـة ســطــيف q2 زيــادة عــلى األمـانــة الــعــامـة واJــكــتــبـة
qأربع (4)  نيـابات مـديريـة تكـلف على الـتوالي qـركزيةJا

باJيادين اآلتية : 
- الـــتـــكــــوين الـــعـــالـي في الـــطـــوريـن األول والـــثـــاني
والــتـكــوين اJــتــواصل والــشـهــادات والــتــكـويـن الـعــالي في

qالتدرج
- الـــتــكـــوين الـــعـــالي في الـــطـــورالــثـــالث والـــتـــأهــيل
اجلـامـعي والـبـحـث الـعـلـميq والــتـكـوين الـعـالـي فـيـمـا بـعـد

qالتدرج
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- الــــعالقـــــات اخلــــارجــــيـــــة والــــتــــعـــــاون والــــتــــنـــــشــــيط
qواالتصال والتظاهرات العلمية

- التنمية واالستشراف والتوجيه.

اJــاداJــادّة ة 4 : : حتـــول من جــامـــعــة ســـطــيف 1 إلى جــامــعــة
ســــطــــيف q2 األمالك اJــــنــــقــــولــــة لــــكـل من كــــلــــيــــة الــــعــــلــــوم
اإلنــسـانــيــة واالجـتــمــاعـيــة وكـلــيــة اآلداب والـلــغــات وكـلــيـة
احلـــقــــوق والـــعــــلـــوم الــــســـيــــاســـيــــة ووســـائــــلـــهــــا وحـــقــــوقـــهـــا

والتزاماتها.

اJاداJادّة ة 5 : : يتـرتب على الـتـحويل اJـنـصوص عـليه في
اJادة 4 أعالهq ما يأتي:

1 - إعـداد جـرد كــمي وكـيـفي وتــقـديـري تـعــدهq طـبـقـا
للقوانـX والتنـظيمـات اJعمـول بهاq جلـنة يعـX أعضاءها
كل من الوزيـر اJـكلف بـالتـعـليم الـعالي والـبـحث العـلمي

 qاليةJكلف باJوالوزير ا

2 - حتــديــد إجــراءات تـــبــلــيـغ اJــعــلــومـــات والــوثــائق
اJـتـعــلـقـة �ـوضـوع الــتـحـويل اJـنـصــوص عـلـيه في اJـادة 4

أعاله.

6 : :  يــحــول اJــســتـخــدمــون الــتــابــعــون جلــامــعـة اJـاداJـادّة ة 
ســــطــــيف 1  الــــذيـن �ـــارســــون عــــمــــلــــهم فـي كــــلــــيـــة اآلداب
والــلـغـات وكــلـيــة الـعـلــوم اإلنـســانـيـة واالجــتـمــاعـيـة وكــلـيـة
احلـقـوق والـعلـوم الـسيـاسـيـة إلى جامـعـة سـطيف q2 طـبـقا

للتشريع والتنظيم اJعمول بهما.

XـــعــــنـــيـــJا XـــســــتـــخـــدمــــJــــادّة ة 7 : : تـــبــــقى حـــقــــوق اJــــاداJا
وواجـــبــاتـــهم خـــاضــعـــة لألحـــكــام الـــقـــانــونـــيــة والـــقـــانــونـــيــة
األساسية والتعاقدية اJعمول بها عند تاريخ التحويل. 

اJاداJادّة ة 8  :    :  ينشر هـذا اJرسوم في اجلريـدة الرسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 3 مـــحـــرّم عـــام 1433 اJــوافق 28
نوفمبر سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقـم  مــرســوم تــنــفـيــذي رقـم  11-405  مـؤر  مـؤرّخ في خ في 3 مــحــرم عـام مــحــرم عـام
1433  اJـــــوافق  اJـــــوافق  28  نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة   نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة q 2011 يــــعـــــدل q يــــعـــــدل

اJـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم اJـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 89-140 اJــؤرخ فـي  اJــؤرخ فـي 29 ذي ذي
احلــجـــة عــــام احلــجـــة عــــام 1409 اJــوافـــق أول غـــشـت ســنــة  اJــوافـــق أول غـــشـت ســنــة 1989

واJتضمن إنشاء جامعة سطيف.واJتضمن إنشاء جامعة سطيف.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

qالعلمي

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورq ال ســـيّــــمـــا اJـــادّتـــان 3-85
qو125 (الفقرة 2) منه

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

 qأعضاء احلكومـة Xتضمن تعيJمايو سنة 2010 وا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 89-140 اJؤرخ
في 29  ذي احلـجة عام 1409 اJوافق أول  غـشت سنة 1989

qتممJعدل واJا qتضمن إنشاء جامعة سطيفJوا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 03-279 اJؤرخ
في 24 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1424 اJـوافق 23 غــشت ســنـة
2003 الـــــذي يــــحـــــدد مــــهــــام اجلـــــامــــعـــــة والــــقــــواعـــــد اخلــــاصــــة

بتـنظـيمـهـا وسيـرهاq اJـعدل واJـتممq السـيمـا اJواد 3 و10
qو25 منه

- و�قتضى اJرسوم التنفيذي رقم 11- 404 اJؤرخ
في 3 مـــحـــرم عــام 1433 اJــوافق 28 نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 2011

q2 تضمن إنشاء جامعة سطيفJوا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اJـــــاداJـــــادّة األولى :  ة األولى :  تــــــعـــــدل اJــــــادة األولـى من اJــــــرســـــوم
التنفيذي رقم 89-140 اJؤرخ في 29  ذي احلجة عام 1409
اJـوافق أول  غــشت ســنـة q1989 اJـعــدل واJــتـمم واJــذكـور

أعالهq وحترر كما يأتي:

"اJـادّة األولى :    تـنـشـأ في مــديـنـة سـطــيف مـؤسـسـة
عمومية ذات طـابع علمي وثقافي ومهني تسمى " جامعة
سـطـيف q"1 تــتــمـتـع بـالــشـخــصــيـة اJــعــنـويــة واالســتـقـالل
اJاليq وتخضع ألحـكــام اJرسوم الـتنفيـذي رقــم 279-03
اJؤرخ في 24 جـمـادى الثـانيـة عام 1424 اJوافق 23 غشت
ســنــة q2003 اJــعــدل واJــتــمم واJــذكــور أعالهq كــمــا تـخــضع

ألحكام هذا اJرسوم".

اJـاداJـادّة ة 2 :  : تـعـدل اJادة 2  من اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم
89-140 اJــــؤرخ في 29 ذي احلــــجــــة عـــام 1409 اJــــوافق أول

qــــذكـــور أعالهJــــتـــمـم واJــــعـــدل واJا q1989 غـــشـت ســـنـــة
كما يأتي:

"اJـــــادّة 2 : طــــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اJــــــادة 3 مـن اJــــــرســـــوم
التـنفيذي رقم 03-279 اJؤرخ في 24  جمـادى الثانية عام
1424 اJــــــوافق 23 غــــــشـت ســــــنـــــة q2003 اJـــــــعــــــدل واJــــــتــــــمم

واJـذكور أعالهq يحـدد عدد الـكليـات واJعـاهد الـتي تـتكون
منها جامعة سطيف 1 واختصاصاتهاq كما يأتي :

q كلية العلوم -
qكلية علوم الطبيعة واحلياة -

qكلية التكنولوجيا -


