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وافق وافق ا مرسـوم رئـاسي مؤرخ في مرسـوم رئـاسي مؤرخ في 7 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1438 ا
ـركز ـركز يـتـضـمن تـعـيـ مـديـر ا 30 يـولـيـو سـنـة  يـولـيـو سـنـة 2017 يـتـضـمن تـعـيـ مـديـر ا

اجلامعي بتامنغست.اجلامعي بتامنغست.
ـــــــــــــــــــــــــ

ــوجـب مــرسـوم رئـاسي مــؤرخ في 7 ذي الــقــعـدة
عـام 1438 الـموافق 30 يـولــيـو سـنـة 2017 يـعــ السيد
عـــبـــد الـــغـــنـي شـــوشـــة مـــديـــرا لـــلـــمـــركـــز الـــجـــامـــعـي

بتامنغست.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

وافق وافق ا مرسـوم رئـاسي مؤرخ في مرسـوم رئـاسي مؤرخ في 7 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1438 ا
30 يـولـيــو سـنـة  يـولـيــو سـنـة 2017 يـتـضـمن تــعـيـ مـديــر مـعـهـد يـتـضـمن تــعـيـ مـديــر مـعـهـد

الـــهــنـــدســـة الــكـــهــربـــائـــيــة واإللـــكـــتــرونـــيك بـــجــامـــعــةالـــهــنـــدســـة الــكـــهــربـــائـــيــة واإللـــكـــتــرونـــيك بـــجــامـــعــة
بومرداس.بومرداس.

ـــــــــــــــــــــــــ

بـمــوجـب مرسـوم رئاسي مـؤرخ في 7 ذي الـقـعـدة
عــــام 1438 الــــمـــوافـق 30 يـــولــــيــــو ســــنـــة 2017 يــــعـــيـن
الــســيــد عــيــسـى خــلــدون مــديــرا لــمــعـــهــد الــهــنــدسـة

الكهـربائية واإللكترونيك بجامعة بومرداس.

وافق وافق ا مرسـوم رئـاسي مؤرخ في مرسـوم رئـاسي مؤرخ في 7 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1438 ا
30 يـــولـــيــــو ســـنـــة  يـــولـــيــــو ســـنـــة 2017 يـــتـــضـــمن تـــعـــيـــ عـــمـــيــدي يـــتـــضـــمن تـــعـــيـــ عـــمـــيــدي

. .كليت بجامعت كليت بجامعت
ـــــــــــــــــــــــــ

ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسي مــــؤرخ في 7 ذي الـــقـــعـــدة
ـوافق 30 يــولـيــو ســنـة 2017 يـعـ الــسـيـدان عــام 1438 ا

اآلتي اسماهما عميدي كليت باجلامعت اآلتيت :
- يـوسف قـاسـمي عـمـيـدا لـكـلـيـة الـعـلـوم اإلنـسـانـية

ة واالجتماعية بجامعة قا
ـيـكـانـيـكـية - عـبـاس عـزي عـمـيـدا لكـلـيـة الـهـنـدسة ا

بجامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

وافق وافق ا مرسـوم رئـاسي مؤرخ في مرسـوم رئـاسي مؤرخ في 7 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1438 ا
درسة درسة يتضـمن تعي مـدير ا 30 يولـيو سنة  يولـيو سنة 2017 يتضـمن تعي مـدير ا

العليا لألساتذة بسطيف.العليا لألساتذة بسطيف.
ـــــــــــــــــــــــــ

وجب مـرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القـعدة عـام
ــوافق 30 يــولـــيـــو ســـنــة 2017 يـــعــ الـــســيـــد عــلي 1438 ا

بوقرورة مديرا للمدرسة العليا لألساتذة بسطيف.

قرارات مقرقرارات مقرّرات آراءرات آراء
وزارة الداخلية واجلماعات احملليوزارة الداخلية واجلماعات احملليّة

والتهيئة العمرانيةوالتهيئة العمرانية
ــــــــوافق 12 ــــــــوافق  ا قـــــــرار مــــــــؤرقـــــــرار مــــــــؤرّخ في خ في 21 ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام  ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام 1438 ا
ــمــيّـــزات الــتـــزات الــتّــقـــنــيــقـــنــيّــةــة ــمــيد ا ســبـــتــمــبـــر ســنــة ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2017 يــحـــ يــحـــدّد ا
لـــنـــمـــوذج الــتلـــنـــمـــوذج الــتًًّّـــصـــريح بـــالـــتـــصـــريح بـــالـــتّـــرشـــرشّح النـــتـــخـــاب أعـــضــاءح النـــتـــخـــاب أعـــضــاء

اجملالس الشاجملالس الشّعبيعبيّة البلدية البلديّة والوالئية والوالئيّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيــر الــدّاخــلــيّـة واجلــمــاعــات احملــلّــيّــة والــتــهــيــئـة
العمرانية

ؤرّخ في قتـضى القانـون العضوي رقم 16-10 ا  -
ــــوافق 25 غــــشـت ســــنــــة 2016 22 ذي الــــقــــعــــدة عــــام 1437 ا

تعلق بنظام االنتخابات وا
ـؤرّخ ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 16-11 ا - و
ـوافق 25 غــشت ســنـة 2016 في 22 ذي الـقــعــدة عـام 1437 ا

راقبة االنتخابات ستقلة  تعلق بالهيئة العليا ا وا

ـؤرخ ـرسـوم الـرئـاسي رقم 17-243 ا قـتـضى ا - و
ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017 في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة  وا
ؤرّخ رسوم الـتنـفيذي رقم 17-250 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 11 ســبـــتــمــبـــر ســنــة في 20  ذي احلــجــة عــام 1438 ا
ــتــعــلق بــنــمــوذج الــتــصــريح بــالــتــرشح النــتــخـاب 2017 وا

أعضاء اجملالس الشعبية البلدية والوالئية
ؤرّخ رسوم الـتنـفيذي رقم 17-252 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 11 ســبـــتــمــبـــر ســنــة في 20  ذي احلــجــة عــام 1438 ا
ترشحـ النتخاب أعـضاء تعلق بإيـداع قوائم ا 2017 وا

اجملالس الشعبية البلدية والوالئية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

ـرسـوم ـادة 5 من ا ـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام ا ـادا ا
ؤرّخ في 20  ذي احلجة عام 1438 التنفيذي رقم 17-250 ا
ذكـور أعاله يحدد هذا وافق 11 سبـتمبر سنة 2017 وا ا
ـمـيـزات الـتـقـنــيـة لـنـمـوذج الـتــصـريح بـالـتـرشح الـقــرار ا

النتخاب أعضاء اجملالس الشعبية البلدية والوالئية.
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يالد ومكانه - تاريخ ا

يالد - رقم عقد ا

- رقم التسجيل في القائمة االنتخابية

هنة - ا

ستخدمة - الهيئة ا

- اجلنسيّة

- النّسب

- احلالة العائليّة

- العنوان الشّخصيّ

- الوضعيّة إزاء اخلدمة الوطنيّة

ستوى التّعليميّ - ا

- تــعــهّــد شــرفــي بــاحــتـرام أحــكــام الــمــادّة 76 مـن
ــؤرّخ في 22 ذي الــقــعـدة الــقــانــون الــعــضــوي رقم 16-10 ا
عــام 1437 الــمــوافـق 25 غـــشـت ســنــة 2016 والـــمــذكــور

أعاله.

الورقة الثانية في الوجه األمامي :الورقة الثانية في الوجه األمامي :

- إطــــــار مـــــخــــــصًّـص لإلدارة يــــــبــــــيّـن تـــــاريـخ قــــــبـــــول
علل قانونا. التّرشح أو رفضه ا

ــــــادّة ة 5 :  : يــــــجـب أن يــــــبـــــــيّن مـــــــطــــــبـــــــوعــــــا تــــــرتـــــــيب ــــــادا ا
تـرشّـح مع الـمــتــرشّحـ بـالـلغـة الـعـربيـة تـرتيـب ا

إبراز بالنسبة لكل مترشح ما يأتي :

- الــــلـــــقب واالسـم بــــالـــــلّـــــغــــة الـــــعــــربـــــيّــــة وبـــــاحلــــروف
الالّتينيّة

يالد ومكانه - تاريخ ا

- اجلنس

- العنوان الشخصي

- التوقيع.

ـادّة ة 6 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة ـادا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

ــوافق حــرّر بــاجلــزائــر في 21 ذي احلــجــة عــام 1438 ا
12 سبتمبر سنة 2017.

نور الدين بدوينور الدين بدوي

وذج الـتّـصريح بـالـتّرشّح في ـادّة ة 2 :  : يتمّ تـكـوين  ـادا ا
شكل موحّد يتضمّن ما يأتي :

ــتـرشحيـن (في شكل - اسـتـمـارة إيــداع قـائـمـة ا
حافظة ملف)

ـــعــلـــومـــات اخلــاصـــة بـــكلّ مــتـــرشّح في - اســـتـــمــارة ا
القائمة (في شكل ورقة مزدوجة)

ــــــتــــــرشّــــــحـــــ - مـــــــطـــــــبـــــــوع يــــــتــــــضـــــمّـن تــــــرتــــــيب ا
األساسي

ـــــتـــــرشّـــــحـــــ - مـــــطــــــبــــــوع يــــــتــــــضــــــمّـن تـــــرتـــــيـب ا
. اإلضافي

ترشّح ادّة ة 3 :  : تتضمن اسـتمارة إيداع قائـمة ا ادا ا
البيانات اآلتية باللّغة العربيّة :

الورقة األولى في الوجه األمامي :الورقة األولى في الوجه األمامي :

عنيّة - الدّائرة االنتخابيّة ا

ترشّح - تسمية قائمة ا

لفّ واسمه (ها) - لقب مودع ا

- اللقب واالسم باحلروف الالتينية

لفّ في القائمة - ترتيب مودع ا

لف وساعته - تاريخ إيداع ا

لف - توقيع مودع ا

- توقيع وختم اإلدارة.

الورقة الثانية في الوجه اخللفي :الورقة الثانية في الوجه اخللفي :

طلوبة لتكوين ملف الترشح. - قائمة الوثائق ا

ـــذكــورة في ــادّة ة 4 : : يــجب أن تـــبــيّـن االســتـــمــارة ا ــادا ا
ــعــلــومــات ــادة 2 أعـاله بــالــلــغــة الــعــربــيــة ا ــطــة 2 من ا ا

اآلتـيـة :

الورقة األولى في الوجه األمامي :الورقة األولى في الوجه األمامي :

عنيّة - الدّائرة االنتخابيّة ا

ترشّح - تسمية قائمة ا

ترشح في القائمة - ترتيب ا

- االنتماء السياسي

ـتـرشح واسـمه بـاللّـغـة الـعـربـيّـة وبـاحلروف - لـقب ا
الالّتينيّة

- اجلنس


