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قـرار وزاري مشترك مؤرخ ﰲ  ٩جمادى الثانية عام
 1٤٣٩اﳌوافق  25فبراير سنة  ،201٨يحدد شروط
اﻻلتحاق ونظام الدراسات لنيل شهادة مهندس
دولة باﳌعهد الوطني لﻼتصاﻻت وتكنولوجيات
اﻹعﻼم واﻻتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
إ ّ
ووزيـ ـرة الـ ـبـ ـريـ ـد واﳌواصﻼت السلـ ـكـ ـيـ ـة وال ـﻼسل ـك ـي ـة
والتكنولوجيات والرقمنة،
– ﲟقتضى اﳌرسوم رقم  219-71اﳌؤرخ ﰲ  ٤رجب
 1391اﳌوافق  2٥غشت سنة  1971واﳌتضمن تنظيم الدروس
للحصول عﲆ شهادة مهندس ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقـ ـ ـ ـتضى اﳌرسوم رقـ ـ ـ ـم  363-83اﳌؤرخ ﰲ 1٥
شعـ ـبـ ـان عـ ـام  1٤٠3اﳌواف ـ ـق  28م ـايـوسنـة  1983واﳌتعلق
ﲟمارسة الوصاية التربوية عﲆ مؤسسات التكوين العاﱄ،
– وﲟقتضى اﳌرسوم رقم  2٤3-8٥اﳌؤرخ ﰲ  16محّرم

عام  1٤٠6اﳌوافق أّول أكتوبر سنة  198٥واﳌتضمن القانون

اﻷساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العاﱄ،

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤3-17اﳌؤرخ ﰲ
 2٥ذي القعدة عام  1٤38اﳌوافق  17غشت سنة  2٠17واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  16٥-٠8اﳌؤرخ
ﰲ  29جمادى اﻷوﱃ عام  1٤29اﳌوافق  ٤يونيو سنة 2٠٠8
واﳌتضمن ﲢويل معهد اﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية إﱃ
معهد وطني للتكوين العاﱄ،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  77-13اﳌؤرخ ﰲ
18ربيع اﻷّول عام  1٤3٤اﳌوافق  3٠ينايرسنة  2٠13الذي
يحدد صﻼحيات وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  271-17اﳌؤرخ
ﰲ  16محّرم عام  1٤39اﳌوافق  7أكتوبر سنة  2٠17الذي
يـ ـ ـحـ ـ ـدد صﻼحـ ـ ـيـ ـ ـات وزي ـ ـر ال ـ ـب ـ ـري ـ ـد واﳌواصﻼت السل ـ ـك ـ ـي ـ ـة
والﻼسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،
– وﲟقتضى القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤرخ ﰲ 3٠
جمادى الثانية عام  1٤36اﳌوافق  19أبريل سنة  2٠1٥الذي
يحدد شروط اﻻلتحاق ونظام الدراسات لنيل شهادة مهندس
دول ـة ب ـاﳌع ـه ـد ال ـوط ـني ل ـﻼتصاﻻت وت ـك ـن ـولـوجـيـات اﻹعـﻼم
واﻻتصال،
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– وبـ ـنـ ـاء عﲆ رأي الـ ـلـ ـج ـن ـة اﳌك ـلف ـة ب ـف ـحص ال ـبـرامج
البيداغوجية بتاريخ  2٠ديسمبر سنة ،2٠17
يقرران ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  ) 3الفقرة اﻷوﱃ(
من اﳌرسوم رقـم  363-83اﳌؤرخ ﰲ  28مايو سنة 1983
واﳌذكور أعـﻼه ،يهدف هـذا القرارإﱃ ﲢديد شـروط اﻻلتحاق
ونظـام الدراسة لنيل شهادة مهندس دولة باﳌعهد الوطني
لﻼتصاﻻت وتكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال ﰲ التخصصات
الثﻼثة اﻵتية :
– إعﻼم آﱄ وشبكات،
– أنظمة اﻻتصاﻻت السلكية والﻼسلكية،
– خدمات وأنظمة اﻹعﻼم اﻵﱄ.
اﳌادة  : 2تحدد مّدة الدراسة لنيل شهادة مهندس دولة

باﳌعهد الوطني لﻼتصاﻻت وتكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال
اﳌذك ـ ـ ـورة ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أع ـ ـ ـﻼه ،بـ ـ ـخـ ـ ـمس ) (٥سنـ ـ ـ ـوات أو
عشرة ) (1٠سداسيات.
اﳌادة  : ٣يسمح التسجيل ﰲ السنة اﻷوﱃ مهندس
دولة للمترشحﲔ اﳊائزين عﲆ شهادة بكالوريا التعليم
الثانوي أو شهادة أجنبية معادلة لها ﰲ الشعب اﻵتية :
– رياضيات،
– تقني رياضي ،تخصص“ :هندسة كهربائية”،
– علوم ﲡريبية.
ويخضع لترتيب يستند عﲆ اﳌعيارين اﻵتيﲔ :
– نـ ـتـ ـائج ال ـب ـك ـال ـوري ـا ،ﻻ سي ـم ـا عﻼمات الرياضيات
والفيزياء ،واﳌعدل العام للبكالوريا ،التي ﲢددها سنويًّا
وزيـ ـ ـ ـرة الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـري ـ ـ ـد واﳌواصﻼت السل ـ ـ ـك ـ ـ ـي ـ ـ ـة وال ـ ـ ـﻼسل ـ ـ ـك ـ ـ ـي ـ ـ ـة
والتكنولوجيات والرقمنة عن طريق التنظيم،
– قدرات استيعاب اﳌؤسسة.
اﳌادة  : ٤ينظم اﻻلتحاق بالسنة اﻷوﱃ باﳌعهد الوطني
لﻼتصاﻻت وتكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال من طرف ﳉنة
تدعى ﰲ صلب النص “اللجنة”.
اﳌادة  : 5تتشكل اللجنة من :
– مدير اﳌؤسسة أو ﳑثله ،رئيسا،
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– اﳌدير الفرعي للشؤون البيداغوجية للمؤسسة،
– أستاذ من كل تخصص يتم تعيينه من طرف مدير
اﳌؤسسة من بﲔ اﻷساتذة الدائمﲔ ذوي الرتب العالية،
– ﳑثل عن وزارة التعليم العاﱄ والبحث العلمي.
الـم ـادة  : ٦تق ـوم اللـجـنـة ،عـلـى أس ـاس مـحـض ـر ل ـجـن ـة
اﳌداوﻻت ،بضبط قائمة اﳌترشحﲔ الناجحﲔ حسب درجة
اﻻستحقاق وكذا قائمة اﳌستخلفﲔ مع العﻼمات اﳌتحصل
عليها ،طبقا ﻷحكام اﳌادة  3أعﻼه.
يتّم توقيع هذه القائمة من طرف جميع أعضاء اللجنة

وتـ ـ ـنشر ﻹع ـ ـﻼم اﳌت ـ ـرشحﲔ عﲆ مست ـ ـوى اﳌع ـ ـه ـ ـد أو بأي ـ ـة
وسيلة نشرأخرى.
الـم ـادة  : 7تـعـ ـّد ال ـدروس الـمـك ـّون ـة ل ـمس ـار ال ـدراس ـات

إجبارية.

ق ـرار مـ ـؤرخ ﰲ  1٦جـم ـادى ال ـث ـان ـي ـة عـ ـام  1٤٣٩اﳌوافق
 ٤مارس سنة  ،201٨يحدد تشكيلة مجلس التوجيه
للسلطة اﳊكومية للتصديق اﻹلكتروني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب قرار مؤرخ ﰲ  16جمادى الثانية عام 1٤39
اﳌوافق  ٤مارس سنة  ،2٠18ﲢدد تشكيلة مجلس التوجيه
ل ـلسلـطـة اﳊكـومـيـة لـلـتصديـق اﻹلـكـتـروني ،تـطـبـيـقـا ﻷحـكـام
اﳌادتﲔ  ٥و  6من اﳌرسوم التنفيذي رقم  13٥-16اﳌؤرخ
ﰲ  17رجب عام  1٤37اﳌوافق  2٥أبريل سنة  2٠16الذي
يـ ـحـ ـدد ط ـب ـي ـع ـة السل ـط ـة اﳊك ـوم ـي ـة ل ـل ـتصدي ـق اﻹل ـك ـت ـروني
وتشكيلها وتنظيمها وسيرها ،كما يأتي :
– السي ـدة زه ـي ـة ب ـراه ـي ـمي ،اﳌدي ـرة الـعـامـة لـلسلـطـة
اﳊكومية للتصديق اﻹلكتروني ،رئيسة،
– السيد محمـد بن دريسو ،ﳑثل رئاسة اﳉمهورية،
عضوا،
– السيـ ـد أحـ ـم ـد ع ـزول ـة ،ﳑث ـل وزي ـر ال ـدف ـاع ال ـوط ـني،

ن كيفيات التقييم واﻻنتقال والتكرار هي
اﳌادة  : ٨إ ّ
ت ـلك اﳌع ـم ـول ب ـه ـا ﰲ اﳌؤسسات ال ـت ـاب ـع ـة ل ـوزارة الـتـعـلـيـم
الـ ـ ـعـ ـ ـاﱄ والـ ـ ـب ـ ـحث ال ـ ـع ـ ـل ـ ـمي واﳌتضّمـ ـ ـن ـ ـة ال ـ ـن ـ ـظ ـ ـام ال ـ ـداخﲇ

للمؤسسة.

عضوا،
– السي ـ ـد ع ـ ـب ـ ـد الـ ـرزاق هـ ـني ،ﳑثـ ـل الـ ـوزيـ ـر اﳌكـ ـلـ ـف
بالداخلية ،عضوا،
– السيدة ليندة طيب الرحماني ،ﳑثلة وزير العدل،

اﳌادة  : ٩يكلّف اﳌدير العام للتعليم والتكوين العاليﲔ
بـ ـوزارة الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم الـ ـعـاﱄ والـ ـبـ ـحث الـ ـعـ ـلـ ـمي ومـ ـديـ ـراﳌوارد
البشرية بوزارة البريد واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية
والتكنولوجيات والرقمنة ،كل فيما يخصه ،بتطبيق هذا
القرار.

حافظ اﻷختام ،عضوا،
– السيد رابح سيﻼم ،ﳑثل وزير اﳌالية ،عضوا،
– السيـ ـ ـ ـد مـ ـ ـ ـولـ ـ ـ ـود ﳊام ،ﳑثـ ـ ـ ـل الـ ـ ـ ـوزيـ ـ ـ ـر اﳌك ـ ـ ـل ـ ـ ـف
ب ـ ـاﳌواصﻼت السل ـ ـك ـ ـي ـ ـة وال ـ ـﻼسل ـ ـك ـ ـيـ ـة والـ ـتـ ـكـ ـنـ ـولـ ـوجـ ـيـ ـات
والرقمنة ،عضوا.

اﳌادة  : 10تلغى أحكام القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤرخ
ﰲ  3٠جمادى الثانية عام  1٤36اﳌوافق  19أبريل سنة 2٠1٥
الذي يحدد شروط اﻻلتحاق ونظام الدراسات لنيل شهادة
مهندس دولة باﳌعهد الوطني لﻼتصاﻻت وتكنولوجيات
اﻹعﻼم واﻻتصال.

قرار وزاري مشترك مؤرخ ﰲ  1٩جمادى الثانية عام
 1٤٣٩اﳌوافق  7مارس سنة  ،201٨يحدد التنظيم
ال ـداخﲇ ل ـل ـم ـدارس ال ـت ـق ـن ـيـة لـلـتـكـويـن والـتـدريب

ال ـمـادة  : 11يـنـش ـر ه ـذا ال ـق ـرار ف ـي الـج ـري ـدة الـّرسـمـّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطيّة الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  9جمادى الثانية عام  1٤39اﳌوافق
 2٥فبراير سنة .2٠18
وزير التعليم العاﱄ

وزيرة البريد واﳌواصﻼت

والبحث العلمي

السلكية والﻼسلكية
والتكنولوجيات والرقمنة

طاهر حجار

وزارة اﻷشغال العمومية والنقل

هدى إيمان فرعون

البحريﲔ.
––––––––––––
إنّ الوزير اﻷّول،
ووزير اﳌالية،
ووزير اﻷشغال العمومية والنقل،
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤2–17اﳌؤرخ ﰲ
 23ذي ال ـ ـق ـ ـع ـ ـدة عـ ـام  1٤38اﳌوافـ ـ ـق  1٥غشت سن ـ ـ ـ ـ ـة 2٠17
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷّول،
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