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العمــــوم بجامعة  الرياضيات بكميةلقسم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2018أوت  06مؤرخ في  702رقم  قــرار -
 200 ......................................................................................................................عنابـــة -باجي مختار

عموم  لقسم اإللكتروميكانيك بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2018أوت  06مؤرخ في  703رقم  قــرار -
 201 ...................................................................................................عنابـــة -اليندسة بجامعة باجي مختار

 202 ..عنابـــة-العمـــــوم بجامعة باجي مختار ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية2018أوت  06مؤرخ في  704رقم  قــرار -

الطــــب بجامعة  لقسم طب األسنان بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2018أوت  06مؤرخ في  705رقم  قــرار -
 205 ......................................................................................................................عنابـــة -باجي مختار

الطــــب بجامعة  لقسم الصيدلة بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2018أوت  06مؤرخ في  706قــرار رقم  -
 206 ......................................................................................................................عنابـــة -باجي مختار

العموم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم االقتصادية بكمية2018أوت  06مؤرخ في  707رقم  قــرار -
 207 ....................................................................2وىران -االقتصادية، التجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم بن أحمد

العموم  عموم التسيير بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم2018أوت  06مؤرخ في  708رقم  قــرار -
 208 ....................................................................2وىران -االقتصادية، التجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم بن أحمد

العموم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم التجارية بكمية2018أوت  06مؤرخ في  709رقم  قــرار -
 210 ....................................................................2وىران -االقتصادية، التجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم بن أحمد

لكمية العموم االقتصادية، التجارية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2018أوت  06مؤرخ في  710رقم  قــرار -
 211 ............................................................................................2وىران -التسيير بجامعة دمحم بن أحمدوعموم 

 لقسم المغة األلمانية والروسية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2018أوت  06مؤرخ في  711رقم  قــرار -
 212 ............................................................................................2وىران-األجنبية بجامعة دمحم بن أحمدالمغات 

المغات  لقسم المغة اإلسبانية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2018أوت  06مؤرخ في  712رقم  قــرار -
 213 ...................................................................................................2وىران -بجامعة دمحم بن أحمداألجنبية 

المغات  لقسم المغة الفرنسية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2018أوت  06مؤرخ في  713قــرار رقم  -
 214 ...................................................................................................2وىران -بجامعة دمحم بن أحمداألجنبية 

المغات  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغة اإلنجميزية بكمية2018أوت  06مؤرخ في  714قــرار رقم  -
 216 ...................................................................................................2وىران -بجامعة دمحم بن أحمداألجنبية 

المجمس العممي لكمية المغات األجنبية بجامعة دمحم بن  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء2018أوت  06مؤرخ في  715رقم  قــرار -
 217 .............................................................................................................................2وىران -أحمد

الحقوق  لقسم العموم السياسية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2018أوت  06مؤرخ في  716رقم  قــرار -
 218 ..........................................................................................2وىران-والعموم السياسية بجامعة دمحم بن أحمد

الحقوق  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم القانون العام بكمية2018أوت  06مؤرخ في  717رقم  قــرار -
 219 .........................................................................................2وىران -والعموم السياسية بجامعة دمحم بن أحمد

الحقوق  لقسم القانون الخاص بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2018أوت  06مؤرخ في  718رقم  قــرار -
 220 .........................................................................................2وىران -والعموم السياسية بجامعة دمحم بن أحمد
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المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء2018أوت  06مؤرخ في  719قرار رقم رقم  قــرار -
 221 .................................................................................................2وىران -بجامعة دمحم بن أحمدالسياسية 

الصيانة واألمن الصناعي  لمعيد المجمس العممي ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء2018أوت  06مؤرخ في  720رقم  قــرار -
 223 ............................................................................................................2وىران -أحمددمحم بن  بجامعة

 224 .......2وىران -دمحم بن أحمدالمجمس العممي لجامعة  د القائمـة االسمية ألعضاءيحـدّ ، 2018أوت  06مؤرخ في  721رقـم  قــرار -

عموم األرض  لقسم عموم األرض بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2018أوت  06مؤرخ في  722رقم  قــرار -
 226 ................................................................................................2وىران -والكون بجامعة دمحم بن أحمد

 لقسم الجغرافيا والتييئة اإلقميمية بكميةمجنة العممية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء ال2018أوت  06مؤرخ في  723رقم  قــرار -
 227 .....................................................................................2وىران -عموم األرض والكون بجامعة دمحم بن أحمد

المجمس العممي لكمية عموم األرض والكون بجامعة دمحم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء2018أوت  06مؤرخ في  724رقم  قــرار -
 229 .........................................................................................................................2وىران -بن أحمد

العموم  لقسم عمم االجتماع بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2018أوت  06مؤرخ في  725رقم  قــرار -
 230 ................................................................................................2وىران-االجتماعية بجامعة دمحم بن أحمد

 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عمم النفس واألرطوفونيا بكمية2018أوت  06 مؤرخ في 726رقم  قــرار -
 231 ........................................................................................2وىران -العموم االجتماعية بجامعة دمحم بن أحمد

العموم االجتماعية  لقسم الفمسفة بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2018أوت  06مؤرخ في  727رقم  قــرار -
 232 ............................................................................................................2وىران -بجامعة دمحم بن أحمد

العموم االجتماعية  لقسم الديمغرافيا بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2018أوت  06مؤرخ في  728رقم  قــرار -
 233 ............................................................................................................2وىران -بجامعة دمحم بن أحمد

العموم  لقسم عموم التربية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2018أوت  06في مؤرخ  729رقم  قــرار -
 234 ..............................................................................................2وىران  -االجتماعية بجامعة دمحم بن أحمد

، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم االجتماعية بجامعة دمحم 2018أوت  06مؤرخ في  730رقم  قــرار -
 236 .........................................................................................................................2وىران -بن أحمد

لمعيد اآلداب والمغات بالمركز  المجمس العمميألعضـاء ، يحدد القائمة االسمية 2018أوت  09مؤرخ في  731رقم  قــرار -
 237 .................................................................................................عين تموشنت -بمحاج بوشعيبالجامعي 

مدرسة لقسم اليندسة الصناعية والصيانة بال المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2018أوت  09مؤرخ في  732 قــرار -
 239 ..................................................................................................................الوطنية العميا لمتكنولوجيا

لكمية العموم االجتماعية واإلنسانية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2018أوت  09مؤرخ في  733رقم  قــرار -
 240 .............................................................................................................الجمفة -بجامعة زيان عاشور

لمعيد العموم اإلنسانية واالجتماعية  المجمس العمميألعضـاء ، يحدد القائمة االسمية 2018أوت  09مؤرخ في  734رقم  قــرار -
 241 ...................................................................................................البيـــض -بالمركز الجامعي نور البشير

لقائمة االسمية الذي يحّدد ا 2018فيفري  26المؤرخ في  186رقم  ، يعدل القــرار2018أوت  09مؤرخ في  735رقم  قــرار -
 243 ..........................................................العميا لألساتذة بوىرانمدرسة لقسم المغات األجنبية بال المجنة العممية ألعضاء

 244 ........العميا لألساتذة بوىرانمدرسة لميحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ، 2018أوت  09مؤرخ في  736رقم  قــرار -
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عموم المادة بجامعة  لقسم الكيمياء بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2018أوت  09مؤرخ في  737 قــرار -
 245 ........................................................................................................................تيارت -ابن خمدون 

الذي يحّدد القائمة االسمية  2017ماي  23المؤرخ في  524، يعّدل القرار رقم 2018أوت  09مؤرخ في  738رقم  قــرار -
 246 ..............................................تيارت -عموم المادة بجامعة ابن خمدون  ألعضاء المجنة العممية لقسم الفيزياء بكمية

 247 ...........تيارت -ابن خمدون المجمس العممي لجامعة  د القائمـة االسمية ألعضاءيحـدّ ، 2018أوت  09مؤرخ في  739رقـم  قــرار -

الحقوق والعموم السياسية ة ـكّميل ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2018أوت  09مؤرخ في  740رقم  قــرار -
 249 ..............................................................................................................الوادي-بجامعـة حمو لخضر 

العموم االجتماعية واإلنسانية ة ـكّميل ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2018أوت  09مؤرخ في  741رقم  قــرار -
 251 ............................................................................................سوق أىراس -بجامعة دمحم الشريف مساعدية

بجامعة  ةعموم الطبيعة والحياة ـكّميل ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2018أوت  09مؤرخ في  742رقم  قــرار -
 252 .....................................................................................................سوق أىراس -دمحم الشريف مساعدية

العموم االجتماعية بكمية العموم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم2018أوت  09مؤرخ في  743رقم  قــرار -
 253 ...................................................................سوق أىراس -االجتماعية واإلنسانية بجامعة دمحم الشريف مساعدية

البيولوجيا بكمية عموم الطبيعة  لقسم ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2018أوت  09مؤرخ في  744رقم  قــرار -
 254 ....................................................................................سوق أىراس -والحياة بجامعة دمحم الشريف مساعدية

عموم وتقنيات النشاطات البدنية  لمعيد المجمس العممي لقائمة االسمية ألعضاءاد حدّ ، ي2018أوت  09مؤرخ في  745رقم  قــرار -
 255 .................................................................................سوق أىراس -دمحم الشريف مساعدية بجامعة والرياضية

العموم الفالحية والبيطرية  لمعيد المجمس العممي لقائمة االسمية ألعضاءاد حدّ ، ي2018أوت  09مؤرخ في  746رقم  قــرار -
 256 .............................................................................................سوق أىراس-دمحم الشريف مساعدية بجامعة

العموم االقتصادية والتجارية ة ـكّمي، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ل2018أوت  09مؤرخ في  747رقم  قــرار -
 258 ............................................................................سوق أىراس -وعموم التسيير بجامعة دمحم الشريف مساعدية

العموم  ةعموم التسيير بكمي ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم2018أوت  09مؤرخ في  748رقم  قــرار -
 259 ....................................................سوق أىراس -االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم الشريف مساعدية

المغة واألدب العربـي بكمية اآلداب  لقسم ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2018أوت  09مؤرخ في  750رقم  قــرار -
 260 ....................................................................................سوق أىراس-واّلمغات بجامعة دمحم الشريف مساعدية

المغات األجنبية بكمية اآلداب  لقسم ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2018أوت  09مؤرخ في  751رقم  قــرار -
 261 ...................................................................................سوق أىراس -بجامعة دمحم الشريف مساعدية واّلمغات

 262 ..يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى جامعـة العمـوم والتكنولوجيـا دمحم بوضيـاف وىـران 2018أوت  16مؤرخ في  قــرار -

يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسـة الوطنيـة العميـا لألشغال العمومية  2018أوت  16مؤرخ في  قــرار -
 263 ......................................................................................................................................الجزائر

 264 ...لدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة بمقايـد وىـران يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية 2018أوت  16مؤرخ في  قــرار -

 شيادتي لضمان الّتكوين لنيل الّتعميم و التكوين العاليينيتضّمن تأىيل مؤّسسات ، 2018أوت  26مؤرخ في  752رقم  قــرار -
 265 .....................................................................2019-2018الميسانس و/ أو الماستر بعنوان الّسنة الجامعية 
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واءمة ــن مــمـتضـالم 2016اوت  09المؤرخ  1199 محق القرار رقمميعدل ويتمم ، 2018أوت  26مؤرخ في  753رقـم  قــرار -
 286 ..............في ميدان "عموم وتكنولوجيا"عنابة جامعة ب 2018-2017السنة الجامعية بعنوان  ؤىمةـــاستر المــات في المــتكوينــال

بعنوان السنة المفتوح  تضمن تأىيل ماستر ذو مسار مدمج لميسانس، والم2018أوت  26مؤرخ في  754رقم  قــرار -
 287 ................................................................................................عنابةبجامعة ، 2018-  2017الجامعية

 المفتوح بعنوان السنة الجامعية تضمن تأىيل ماستر ذو مسار مدمج لميسانس، ي2018أوت  26مؤرخ في  755رقم  قــرار -
 288 .........................................................................................................1وىرانبجامعة ، 2017-2018

أعضاء المجنة  تعيين تضمنالم 2018ماي  14 مؤرخ فيال 459 رقم، يعدل القرار 2018أوت  29مؤرخ في  785رقم  قــرار -
والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي 

 290 ...................................................................................................................العموم اإلنسانية والتاريخ

 291 ...............2019-2018بعنوان السنة الجامعية  رزنامة العطل الجامعية يحدد ،2018سبتمبر  02مؤرخ في  804رقم  قــرار -

الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث  يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة، 2018سبتمبر  03 مؤرخ في 805رقم  قــرار -
 292 ........................................................................................................................التكنولوجية والتنمية

الوكالة الموضوعاتية لمبحث في  يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس توجيو، 2018سبتمبر  05 مؤرخ في 808 رقم قــرار -
 293 ..............................................................................................................االجتماعية واإلنسانيةالعموم 

الوكالة الموضوعاتية لمبحث في  يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس توجيو، 2018سبتمبر  05 مؤرخ في 809 رقم قــرار -
 294 ....................................................................................................البيوتكنولوجية وعموم الزراعة والتغذية

عموم الوكالة الموضوعاتية لمبحث في  يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس توجيو، 2018سبتمبر  05 مؤرخ في 810 قــرار -
 295 .............................................................................................................................الطبيعة والحياة

الذي يحدد القائمة  2017ديسمبر  21المؤرخ في  1144، يتمم القرار رقم 2018سبتمبر  05 مؤرخ في 811رقم  قــرار -
 296 ..........................................................االسمية ألعضاء مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الصحة

 297 .......تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعـة "عبد الرحمان ميرة" بجايـةيتضمن تجديد  2018سبتمبر  05مؤرخ في  قــرار -

 298 ...2018يحدد تواريخ مسابقات االلتحاق بالدراسات الطبية الخاصة )اإلقامة( دورة أكتوبر  2018سبتمبر  06مؤرخ في  818رقم  قــرار -

، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عمم المكتبات والعموم الوثائقية 2018سبتمبر  10 مؤرخ في 819رقم  قــرار -
 299 ................................................................1وىران -العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية بجامعة أحمد بن بمة بكمية

 لقسم عموم اإلعالم واالتصال بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2018سبتمبر  10 مؤرخ في 820رقم  قــرار -
 300 ........................................................................1وىران-العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية بجامعة أحمد بن بمة

 لقسم التاريخ وعمم اآلثار بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2018سبتمبر  10 مؤرخ في 821رقم  قــرار -
 301 ........................................................................1وىران-العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية بجامعة أحمد بن بمة

 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الحضارة اإلسالمية بكمية2018سبتمبر  10 مؤرخ في 822رقم  قــرار -
 302 .......................................................................1وىران -العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية بجامعة أحمد بن بمة

العموم  لقسم العموم اإلسالمية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2018سبتمبر  10 مؤرخ في 823رقم  قــرار -
 303 ..............................................................................1وىران -اإلنسانية والعموم اإلسالمية بجامعة أحمد بن بمة

، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم اإلنسانية والعموم 2018سبتمبر  10 مؤرخ في 824رقم  قــرار -
 305 ..................................................................................................1وىران-اإلسالمية بجامعة أحمد بن بمة



      2018-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    التعميم العالي والبحث العممي وزارة   9

 

 

لقسم الكيمياء الفيزيائية بكمية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2018سبتمبر  10 مؤرخ في 825رقم  قــرار -
 307 ...............................................................................وىران -العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافالكيمياء بجامعة 

لقسم ىندسة الكيمياء بكمية الكيمياء  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2018سبتمبر  10 مؤرخ في 826رقم  قــرار -
 308 .........................................................................................وىران -العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبجامعة 

 لقسم ىندسة الطرائق بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2018سبتمبر  10 فيمؤرخ  827رقم  قــرار -
 309 ................................................................................................األغواط -التكنولوجيا بجامعة عمار ثميجي

 لقسم اليندسة الميكانيكية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2018سبتمبر  10 مؤرخ في 828رقم  قــرار -
 310 ................................................................................................األغواط -التكنولوجيا بجامعة عمار ثميجي

التكنولوجيا  لقسم اإللكترونيك بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2018سبتمبر  10 مؤرخ في 829رقم  قــرار -
 311 ............................................................................................................األغواط -بجامعة عمار ثميجي

التكنولوجيا  لقسم اإللكتروتقني بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2018سبتمبر  10 فيمؤرخ  830رقم  قــرار -
 313 ............................................................................................................األغواط -بجامعة عمار ثميجي

لكمية التكنولوجيا بجامعة عمار  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2018سبتمبر  10 مؤرخ في 831رقم  قــرار -
 314 ............................................................................................................................األغواط -ثميجي

العمـــــوم  لقسم عموم المادة بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2018سبتمبر  10 مؤرخ في 832رقم  قــرار -
 315 ............................................................................................................األغواط -بجامعة عمار ثميجي

العمـــــوم  لقسم العموم الفالحية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2018سبتمبر  10 مؤرخ في 833رقم  قــرار -
 316 ............................................................................................................األغواط -بجامعة عمار ثميجي

العمـــــوم  لقسم البيولوجيا بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2018سبتمبر  10 مؤرخ في 834رقم  قــرار -
 317 ............................................................................................................األغواط -بجامعة عمار ثميجي

العمـــــوم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإلعالم اآللي بكمية2018سبتمبر  10 مؤرخ في 835رقم  قــرار -
 318 ............................................................................................................األغواط -بجامعة عمار ثميجي

العمـــــوم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الرياضيات بكمية2018سبتمبر  10 مؤرخ في 836رقم  قــرار -
 320 ............................................................................................................األغواط -بجامعة عمار ثميجي

، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمــــــوم بجامعة عمار 2018سبتمبر  10 مؤرخ في 837رقم  قــرار -
 321 ............................................................................................................................األغواط -ثميجي

العموم اإلنسانية  لقسم التاريخ بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2018سبتمبر  10 مؤرخ في 838رقم  قــرار -
 322 ..............................................................................األغواط -والعموم اإلسالمية والحضارة بجامعة عمار ثميجي

العموم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم اإلسالمية بكمية2018سبتمبر  10 مؤرخ في 839رقم  قــرار -
 323 ....................................................................األغواط-اإلنسانية والعموم اإلسالمية والحضارة بجامعة عمار ثميجي

العموم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإلعالم واالتصال بكمية2018سبتمبر  10 مؤرخ في 840رقم  قــرار -
 324 ...................................................................األغواط -اإلنسانية والعموم اإلسالمية والحضارة بجامعة عمار ثميجي

 لقسم اليندسة المدنية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2018سبتمبر  10 مؤرخ في 841رقم  قــرار -
 325 ....................................................................األغواط -اليندسة المدنية واليندسة المعمارية بجامعة عمار ثميجي
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 لقسم اليندسة المعمارية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2018سبتمبر  10 مؤرخ في 842رقم  قــرار -
 327 ....................................................................األغواط -اليندسة المدنية واليندسة المعمارية بجامعة عمار ثميجي

لكمية اليندسة المدنية واليندسة  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2018سبتمبر  10 مؤرخ في 843رقم  قــرار -
 328 .................................................................................................األغواط -المعمارية بجامعة عمار ثميجي

العموم  لقسم الفمسفة بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2018سبتمبر  10 فيمؤرخ  844رقم  قــرار -
 329 ................................................................................................األغواط -االجتماعية بجامعة عمار ثميجي

 لقسم عمم االجتماع والديمغرافيا بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2018سبتمبر  10 مؤرخ في 845رقم  قــرار -
 330 ........................................................................................األغواط -العموم االجتماعية بجامعة عمار ثميجي

، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عمم النفس وعموم التربية 2018سبتمبر  10 فيمؤرخ  846رقم  قــرار -
 331 .....................................................................األغواط -العموم االجتماعية بجامعة عمار ثميجي واألرطفونيا بكمية

لكمية العموم االجتماعية بجامعة  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2018سبتمبر  10 مؤرخ في 847رقم  قــرار -
 332 .....................................................................................................................األغواط -عمار ثميجي

عموم وتقنيات النشاطات  المجمس العممي لمعيد ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء2018سبتمبر  10 مؤرخ في 848رقم  قــرار -
 333 .........................................................................................األغواط -عمار ثميجي بجامعة البدنية والرياضية

يحدد القائمة االسمية الذي  2018سبتمبر  3المؤرخ في  805، يعدل القرار رقم 2018سبتمبر  12 مؤرخ في 850 رقم قــرار -
 335 ألعضاء مجمس إدارة الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية

كّميـة بتكنولوجيــا العمـوم لقسم  المجنة العمميةحّدد القائمة االسمية ألعضاء ، ي2018سبتمبر  12مـؤّرخ في  853رقم  قــرار -
 336 ..........................................................................................أدرار-العمـوم والتكنولوجيــا بجامعـة أحمـد درايـة 

قائمة االسمية ألعضاء المحّدد لم 2017أفريل 25المؤرخ في 468، يعّدل القرار رقم2018سبتمبر  12مؤرخ في  854رقم  قــرار -
 337 ..........................................الوطنية العميا لمصحافة وعموم اإلعالم مدرسةلقسم عموم اإلعالم واالتصال بال المجنة العممية

العميا في التكنولوجيات  لممدرسة د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممييحدّ ، 2018سبتمبر  12مؤرخ في  855م ـرق قــرار -
 338 ...........................................................................................................................عنابة-الصناعية

 مدرسةالتكوين التحضيري باللقسم  المجنة العمميةمقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ل2018سبتمبر  12مؤرخ في  856رقم  قــرار -
 339 ..................................................................................................عنابة-العميا في التكنولوجيات الصناعية

العميا  مدرسةالطور الثاني باللقسم  المجنة العمميةمقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ل2018سبتمبر  12مؤرخ في  857رقم  قــرار -
 340 ........................................................................................................عنابة-في التكنولوجيات الصناعية

اآلداب والمغات بجامعة دمحم ة ـكّميل ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2018سبتمبر  12مؤرخ في  858رقم  قــرار -
 341 .........................................................................................................سوق أىراس -الشريف مساعدية

 343 .........لدى جامعـة "العربي التبسي" تبسـة  يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية  2018سبتمبر  12مؤرخ في  قــرار -

لدى  العموم االجتماعية واإلنسانية مجمس كمية سمية ألعضاءيحدد القائمة اإل، 2018سبتمبر  16 مؤرخ في 859 رقم قــرار -
 344 ...............................................................................................................................الجمفة جامعة

الذي يحدد القائمة االسمية  2015جوان  7المؤرخ في  220يعدل القرار رقم  ،2018سبتمبر  17المؤرخ في  860رقم  قــرار -
 345 .................................................................ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية

الذي يحدد القائمة اإلسمية  2016فيفري  8المؤرخ في  81رقم ، يعدل القرار 2018سبتمبر  19مؤرخ في  861رقم  قــرار -
 346 ............................................................................2018ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بوىران 
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 347 ..لدى المركـز الجامعـي "نور البشيـر" البيض اإلجتماعيةيتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات  2018سبتمبر  19مؤرخ في  قــرار -

يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية ألسالك  2018سبتمبر  27مؤرخ في  863قــرار رقم  -
 348 ............................................................................................مستخدمي دعم البحث ومدتو ومحتوى برامجو

يحدد القائمة االسمية  2017فبفري  02المؤرخ في  162، يعدل القرار رقم 2018سبتمبر  27مؤرخ في  864قــرار رقم  -
 352 ........................................................................... ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بمغنية )والية تممسان(

إدارة مركز البحث العممي والتقني في عمم  يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس ،2018سيتمبر  27مؤرخ في  865رقم  قــرار -
 353 ...............................................................................................................اإلنسان االجتماعي والثقافي

الوكالة الموضوعاتية لدى   ، يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية2018سبتمبر  30مؤرخ في  866رقم  قــرار -
 354 .........................................................................................الزراعة والتغذيةالبيوتكنولوجية وعموم لمبحث في 

 
 

IV- رراتـــــــــقـُمـال  

 357 ................................................المنح المؤقت لصفقاتيتضمن إلغـاء ا، 2018سبتمبر  03مؤّرخ في  275رقم مقرر  -

المدرسة الوطنية العميا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة  ، يتضمن وضع جزء من ىياكل2018سبتمبر  25مؤّرخ في  287رقم مقرر  -
 358 .......................................الموضوعاتية لمبحث في البيوتكنولوجية وعموم الزراعة والتغذية بقسنطينة تحت تصرف الوكالة

 

 
 

V-الـمـنـــاشــيـــــــر  
 الموافق 1439 عام شعبان 23مؤّرخ في ال 04 مـرق، يتمم المنشور 2018سنة أوت  26ؤّرخ في ــــــــم 07 مــرق ورــشــــنــــم -

 361 ..................................................................................................، المعدل والمتمم2018سنة ماي  09
 
 

VIةـــــــرديـــفـــال والــمـقــــررات راراتـــــــقـــال - 
 364 .......................................................................ةــــــرديــــفـال راراتـــــــقــال 
 372 .......................................................................ةــــــرديــــفـال الـمــقـــررات 
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  ــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــ
 

  ــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــ
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 يتضمن التنظيم الداخمي ، 2018سنة  يوليو 12الموافق  1439عام  شوال 28 قرار وزارؼ مشترك مؤرخ في
 .لمركز البحث في العموم اإلسالمية والحضارة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 صفر عام  25يعدل القرار المؤرخ في ، 2018سنة  مايو 21الموافق  1439عام  رمضان 05 قرار مؤرخ في
الذؼ يحدد تشكيمة المجنة القطاعية لمصفقات لوزارة التعميم العالي  2015ديسمبر سنة  7الموافق  1437

 والبحث العممي.
 

  (2018 سبتمبر 05 الصادرة بتاريخ 54)الجريدة الرسمية العدد 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2018/A2018054.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2018/A2018054.pdf
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  ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 
 



      2018-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    التعميم العالي والبحث العممي وزارة   15

 

 

 يتضمن التنظيم الداخمي، 2018 جويمية 12قرار وزاري مشترك مؤرخ في 
 لمركز البحث في العموم اإلسالمية والحضارة

 

 الوزير األول، إنّ 
 ،الماليةوزير و 

 ووزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .يتضمن تعيين أعضاء الحكومة
 ،1995فبراير سنة  15الموافق  1415رمضان عام  15المؤرخ في  54-95وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 الذؼ يحدد صالحيات وزير المالية.
، 1996مايو سنة  4 الموافق 1416ذؼ الحجة عام  16المؤرخ في  158-96وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

المؤرخ في  24-95الذؼ يحدد شروط تطبيق أحكام األمن الداخمي في المؤسسة، المنصوص عمييا في األمر رقم 
مالك العمومية وأمن األشخاص ، المتعمق بحماية األ1995سبتمبر سنة  25الموافق  1416الثاني عام  ربيع 30
 فييا.

نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذؼ الحجة عام  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -
 عممي والتكنولوجي.ة ذات الطابع ال، الذؼ يحدد القانون األساسي النموذجي لممؤسسة العمومي2011

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

، 2015مايو سنة  23 الموافق 1436شعبان عام  4المؤرخ في  136-15وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -
 حث في العموم اإلسالمية والحضارة.المتضمن إنشاء مركز الب

 

 رون ر ـــــيـق
 

ذؼ الحجة عام  28المؤرخ في  396-11من المرسوم التنفيذؼ رقم  10تطبيقا ألحكام المادة  :األولىالمادة 
، المذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخمي 2011نوفمبر سنة  24الموافق  1432

 لمركز البحث في العموم اإلسالمية والحضارة، ويدعى في صمب النص "المركز".
تحت سمطة المدير، الذؼ يساعده مدير مساعد وأمين عام، ينظم المركز في أقسام تقنية، مصالح إدارية  :2 المادة

 وأقسام لمبحث. 
  (، من:02تتكون األقسام التقنية، والتي عددىا اثنان ) :3 المادة

 القات الخارجية وتثمين نتائج البحثقسم الع. 
 .قسم متابعة نشاطات البحث في العموم اإلسالمية والحضارة 

 يكمف قسم العالقات الخارجية وتثمين نتائج البحث بما يأتي: :4 المادة
 .المبادرة بعمميات التعاون العممي الوطني والدولي في ميدان نشاطات بحث المركز -
 .عمى تثمين نتائج البحث العممي في مجال تخصص المركزدراسة ووضع إجراءات تحفز  -
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 .المساىمة في ترقية ونشر األعمال العممية والتقنية ونتائج البحث -
 .تنظيم التظاىرات العممية الوطنية والدولية في ميادين بحث المركز -
 .ضمان نشر المعمومة عمى مستوػ الموقع االلكتروني لممركز ومتابعتيا -
 بمجالت ودفاتر المركز ومتابعة نشرىا.ضمان التكفل  -

  ( :02وينظم في مصمحتين )
 مصمحة العالقات الخارجية واالتصال. 
 .مصمحة تثمين نتائج البحث والتظاىرات العممية 

  يكمف قسم متابعة نشاطات البحث في العموم اإلسالمية والحضارة بما يأتي: :5 المادة
 .أقسام المركز ومرافقتيامتابعة مشاريع البحث المنجزة من قبل  -
 .ضمان إصدار المنشورات المطبوعة ونشرىا -
 .اقتراح كل إجراء إلدراج المنشورات العممية لممركز في المكتبة االفتراضية -
 .العمل عمى إرساء قواعد المعطيات العممية في العموم اإلسالمية والحضارة -
 .إعداد تقارير تحقيقات عممية واستغالليا -
 .ال نشاطات بحث المركز ورقمنتيارقن الكتب في مج -
ضمان سير وتطوير نشاطات التكوين بواسطة البحث بالتنسيق مع الوصاية والجامعات والمؤسسات  -

 الشريكة.
 (:02وينظم في مصمحتين )

 مصمحة متابعة مشاريع البحث. 
  .مصمحة اإلعالم والوثائق العممية والتقنية 

 يمحق باألمين العام مكتب األمن الداخمي. :6 المادة
 تكمف المصالح اإلدارية بما يمي: :7المادة 

 .إعداد ووضع حيز التنفيذ المخطط السنوؼ لتسيير الموارد البشرية -
 .ضمان متابعة المسار الميني لمستخدمي المركز -
ن المستوػ وتجديد إعداد ووضع حيز التنفيذ المخططات السنوية والمتعددة السنوات لمتكوين وتحسي -

 .المعمومات لمستخدمي المركز
 .إعداد مشروع ميزانية التسيير والتجييز لممركز وكذا ضمان تنفيذه بعد المصادقة عميو -
 .مسك المحاسبة العامة لممركز -
 .ضمان التزويد بالوسائل لتسيير ىياكل المركز -
 .ضمان تسيير قضايا المنازعات القانونية لممركز -
 .األمالك المنقولة والعقارية لممركز والمحافظة عمييا وصيانتياضمان تسيير  -
 .مسك دفاتر الجرد لممركز -
 ضمان حفع وصيانة أرشيف المركز. -
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 (، في:03تنظم المصالح اإلدارية، والتي عددىا ثالثة )
 مصمحة المستخدمين والتكوين. 
 مصمحة الميزانية والمحاسبة. 
 مصمحة الوسائل العامة. 

 (، من:04تتكون أقسام البحث، والتي عددىا أربعة ) :8المادة 
 قسم الدراسات القرآنية والفقيية. 
 قسم الفكر والعقيدة والحوار مع الغير. 
 قسم التاريخ الثقافي لمجزائر. 
 .قسم الحضارة اإلسالمية 

 قسم الدراسات القرآنية والفقيية ويكمف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول: -1
 .والبياني لمقرآن الكريماإلعجاز العممي  -
 .كتابات المستشرقين وطعونيم في القرآن وا عجازه -
 .البحث في ميدان النوازل الفقيية وفق سمم األولويات المعاصرة -
 .إبراز المنتوج الجزائرؼ في الفقو المالكي ونشره -
 .إثراء البحوث الخاّصة بعموم القرآن وتنشيطيا -
  .البحث في ميدان الفقو اإلسالمي استغالل مدونات المجامع الفقيية لترقية -
 إرساء مرجعّية فقيية من أجل ضمان وحدة األمة الجزائرية وأمنيا. -

 قسم الفكر والعقيدة والحوار مع الغير ويكمف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول: -2
براز وسطية اإلسالم -  .الفكر اإلسالمي المعاصر وا 
 عقائدؼ.أصول الدين وآليات التحصين ال -
 عالمية اإلسالم وسماحتو. الحوار مع الغير من وجيةأسس  -
 .إبراز أثر التصوف اإلسالمي عمى توازن المجتمع وتماسكو -
 .دراسة التأثير التربوؼ لمزوايا والجمعيات ذات الطابع الديني في الحفاظ عمى اليوية الوطنية -
 .دراسة أسباب التطرف الديني واآلليات الممكنة لمعالجتو -
 إلسالمفوبيا من أجل إرساء جسور التواصل مع الغرب.مواجية ظاىرة ا -

 قسم التاريخ الثقافي لمجزائر ويكمف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول: -3
 .تاريخ التراث الثقافي الجزائرؼ المادؼ وغير المادؼ -
 .إبراز األعالم والشخصيات العممية في مسار اإلشعاع العممي لمجزائر -
 .تثرؼ التاريخ الثقافي لمجزائر واستغالليا في بحوث المركز دراسة المخطوطات الناذرة التي -
 .دور المدن الجزائرية المشيورة كأقطاب معرفة في بناء الحضارة اإلسالمّية -
 .أثر العرف ونظام القضاء الشرعي في تماسك األسرة الجزائرية وتوازنيا -
 تاريخ الوقف اإلسالمي في الجزائر. -
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 بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول:قسم الحضارة اإلسالمية ويكمف  -4
 .معالم الحضارة، وأطر التكامل المعرفي بين التراث القديم ومنتجات العصر الحديث -
 .دراسة المعمار اإلسالمي ودوره في الرقي الحضارؼ  -
 .البحث في االقتصاد اإلسالمي بين النظرية والتطبيق ودوره في دفع التنمية الوطنية -
 .إبراز الحضارة اإلسالمية وتفاعميا مع الغيراستغالل الترجمة في  -
 .مساىمة العموم اإلسالمية في بناء الحضارة العالمية -
 .تاريخ العموم وأثره في ترقية الحضارة من خالل رؤية معاصرة -
 البحوث في ميدان الحضارة اإلسالمية. استغالل -

  ة الديمقراطية الشعبية.ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائري :9المادة 
 

 2018 جويمية 12 فيحرر بالجزائر                                                      
  وزير المالية                                                                        وزير التعميم العالي والبحث العممي      

 األستاذ طاىر حجار                                                                             عبد الرحمان راوية             

 عن الوزير األول  وبتفويض منو
 المدير العام لموظيفة العمومية

 واإلصالح اإلداري  
 ب.بوشمال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إنشاء محطات تجريبيةيتضمن ، 2018 جويمية 12قرار وزاري مشترك مؤرخ في 

 لمركز البحث العممي والتقني حول المناطق القاحمة
 

 الوزير األول، إنّ 
 ،الماليةوزير و 

 ووزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عام  25المؤرخ في  243-17المرسوم الرئاسي رقم بمقتضى  -

 يتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
ديسمبر سنة  14الموافق  1412جمادؼ الثانية عام  07المؤرخ في  478-91وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 ، المعدل والمتمم.، والمتضمن إنشاء مركز البحث العممي والتقني حول المناطق القاحمة1991
، 1995فبراير سنة  15الموافق  1415رمضان عام  15المؤرخ في  54-95وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 الذؼ يحدد صالحيات وزير المالية.
نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذؼ الحجة عام  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 ، الذؼ يحدد القانون األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي.2011
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
 

 رون ر ـــــيـق
 



      2018-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    التعميم العالي والبحث العممي وزارة   19

 

 

ذؼ الحجة  28المؤرخ في  396-11من المرسوم التنفيذؼ رقم  3الفقرة  34تطبيقا ألحكام المادة  :األولىالمادة 
تجريبيتان لمركز البحث تنشأ محطتان ، المذكور أعاله، 2011نوفمبر سنة  24الموافق  1432عام 

 والمسمام كما يمي: العممي والتقني حول المناطق القاحمة
 والية األغواط. -بمدية تاويالية-محطة الرصد والتجريب في الوسط السيبي 
 والية بشار. -بمدية تاغيت-المحطة التجريبية لوسط الفيزياء الحيوؼ لمساورة 

 من: الوسط السيبيمحطة الرصد والتجريب في  تتكون  :2 المادة
 .مصمحة الرصد واإلنذار المبكر في الوسط السيبي 
  مصمحة التجريب والعرض وتحويل المعايير ومكامن البحث التطويرؼ. 

 من: التجريبية لوسط الفيزياء الحيوؼ لمساورة المحطة تتكون  :3 المادة
  الصحراوؼ في الوسط  المتابعة واإلنذار المبكر لألخطار الحيوية وغير الحيويةمصمحة. 
  مصمحة التجريب والعرض وتحويل المعايير ومكامن البحث التطويرؼ. 

  ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. :4المادة 
 

 2018 جويمية 12 فيحرر بالجزائر                                                      
  وزير المالية                                                                        وزير التعميم العالي والبحث العممي      

 األستاذ طاىر حجار                                                                             عبد الرحمان راوية             

 الوزير األول  وبتفويض منوعن 
 المدير العام لموظيفة العمومية

 واإلصالح اإلداري  
 ب.بوشمال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة تتكفل بإجراءات، 2018 جويمية 23قرار وزاري مشترك مؤرخ في 

 تحويل المستخدمين واألمالك المنقولة والوسائل والحقوق وااللتزامات المحولة من الوكالة الوطنية
 لتطوير البحث الجامعي إلى الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموم والتكنولوجيا

 

 ،وزير التعميم العالي والبحث العممي إنّ 
 ،الماليةوزير و 
، 1990سنة  أول ديسمبرالموافق  1411عام  جمادؼ األولى 14المؤرخ في  30-90رقم  القانون بمقتضى  -

 .والمتضمن قانون األمالك الوطنية، المعدل والمتمم
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .، المعدلتعيين أعضاء الحكومة والمتضمن
سنة  نوفمبر 23الموافق  1412عام  جمادؼ األولى 16المؤرخ في  455-91رقم  المرسوم التنفيذؼبمقتضى  -

 .يتعمق بجرد األمالك الوطنية، 1991
 ،1995فبراير سنة  15الموافق  1415رمضان عام  15المؤرخ في  54-95وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 الذؼ يحدد صالحيات وزير المالية، المعدل والمتمم.
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يتضمن  2012يناير سنة  9الموافق  1433صفر عام  15المؤرخ في  19-12وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -
 .لتطوير البحث الجامعي إلى الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموم والتكنولوجيا تحويل الوكالة الوطنية

، 2012ديسمبر سنة  16الموافق  1434صفر عام  2المؤرخ في  427-12وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -
 يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير األمالك العمومية والخاصة التابعة لمدولة.

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13التنفيذؼ رقم وبمقتضى المرسوم  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

 

 نار ر ـــــيـق
 

 1433صفر عام  15المؤرخ في  19-12المرسوم التنفيذؼ رقم من  6تطبيقا ألحكام المادة  :األولىالمادة 
 لجنة وزارية مشتركة تتكفلييدف ىذا القرار إلى إنشاء المذكور أعاله، و ، 2012سنة  يناير 9الموافق 

وتحويل المنقولة و  العقارية األمالكجميع  حويلبإعداد الجرد الكمي والكيفي والتقديرؼ المترتب عمى ت
الذين يمارسون عمميم في اليياكل  لتطوير البحث الجامعي الوطنيةالتابعين لموكالة  المستخدمين

 .الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموم والتكنولوجياالموجودة إلى 
 تتكفل المجنة الوزارية المشتركة بتحديد إجراءات تبميغ المعمومات والوثائق المتعمقة بموضوع التحويل. :2المادة 
ث العممي أو ممثال عنو المجنة الوزارية المشتركة والتي يترأس األمين العام لوزارة التعميم العالي والبح :3المادة 

 تتشكل من:
 عن وزارة التعميم العالي والبحث العممي: 
 السمطة الوصية: -1

 :ممثل مديرية الميزانية، الوسائل ومراقبة التسيير. السيد عزون نور الدين 
 ممثل مديرية التنمية واالستشراف. شر سمير:يالسيد ك 
 ممثمة مديرية الموارد البشرية. عايدة:سعودي مبروك  السيدة 
 :ممثل المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي. السيد قازد حسان 
 :ممثل المديرية العامة لمتعميم والتكوين العاليين. السيد بوشيشة أحسن 

 الموضوعاتية لمبحث في العموم والتكنولوجياعن الوكالة  -2
  الموضوعاتية.األمين العام لموكالة السيد 

 :الماليةعن وزارة 
  ممثل وزارة المالية، مديرية أمالك الدولة لوالية الجزائر. :برزان مباركالسيد 

   لدػ وزارة التعميم العالي والبحث العمميممثل وزارة المالية، المراقب المالي  :أودينة عمرالسيد. 

كل فيما  المالية، وزارةاألمين العام لو  العالي والبحث العمميوزارة التعميم السيد األمين العام ليكمف كل من  :4المادة 
 ىذا القرار. بتطبيق أحكاميخصو، 

 .الماليةفي النشرة الرسميـة لكل من وزارة التعمــيم العـالي والبحث العممـي ووزارة  ىـذا القرارينــشر  :5المـادة 
 2018 جويمية 23 فيحرر بالجزائر                                                      

  وزير المالية                                                                        وزير التعميم العالي والبحث العممي      
 األستاذ طاىر حجار                                                                             عبد الرحمان راوية             

ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ



      2018-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    التعميم العالي والبحث العممي وزارة   21

 

 

تحويل  يتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة تتكفل بإجراءات، 2018جويمية  23قرار وزاري مشترك مؤرخ في 
 المستخدمين واألمالك المنقولة والوسائل والحقوق وااللتزامات المحولة من وحدة تنمية تكنولوجيا السيميسيوم

 في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقويةالتابعة لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة إلى مركز البحث 
 

 إّن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ووزير المالية،

، 1990الموافق أول ديسمبر سنة  1411جمادؼ األولى عام  14المؤرخ في  30-90بمقتضى القانون رقم  -
 والمتضمن قانون األمالك الوطنية، المعدل والمتمم.

، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل.

نوفمبر سنة  23الموافق  1412جمادؼ األولى عام  16المؤرخ في  455-91بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -
 ، يتعمق بجرد األمالك الوطنية.1991

، 1995فبراير سنة  15الموافق  1415رمضان عام  15المؤرخ في  54-95 وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم -
 الذؼ يحدد صالحيات وزير المالية، المعدل والمتمم.

 2012سنة  غشت 21الموافق  1433شوال عام  3المؤرخ في  316-12وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -
 .مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية إنشاءيتضمن 

، 2012ديسمبر سنة  16الموافق  1434صفر عام  2المؤرخ في  427-12وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -
 يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير األمالك العمومية والخاصة التابعة لمدولة.

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -
 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

 

 رانر ـــــيـق
 

الموافق  1433شوال عام  3المؤرخ في  316-12من المرسوم التنفيذؼ رقم  7تطبيقا ألحكام المادة  :األولىالمادة 
، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى إنشاء لجنة وزارية مشتركة تتكفل 2012غشت سنة  21

بإعداد الجرد الكمي والكيفي والتقديرؼ المترتب عمى تحويل جميع األمالك العقارية والمنقولة وتحويل 
ة لوحدة تنمية تكنولوجيا السيميسيوم التابعة لمركز تنمية التكنولوجيات المتطور المستخدمين التابعين 

 مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية.الذين يمارسون عمميم في اليياكل الموجودة إلى 
 تتكفل المجنة الوزارية المشتركة بتحديد إجراءات تبميغ المعمومات والوثائق المتعمقة بموضوع التحويل. :2المادة 
يترأس األمين العام لوزارة التعميم العالي والبحث العممي أو ممثال عنو المجنة الوزارية المشتركة والتي  :3المادة 

 تتشكل من:
 عن وزارة التعميم العالي والبحث العممي: 

 السمطة الوصية: -1
 :ممثل مديرية الميزانية، الوسائل ومراقبة التسيير. السيد عزون نور الدين 
 :ممثل المديرية العامة لمتعميم والتكوين العاليين. السيد بوشيشة أحسن 
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 ممثمة مديرية الموارد البشرية. سعودي مبروك عايدة: السيدة 
 :ممثل مديرية التنمية واالستشراف. السيد كيشر سمير 
 :ممثل المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي. السيد قازد حسان 

 :مركز البحثعن  -2
  لمركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقويةالسيد األمين العام. 
  تنمية التكنولوجيات المتطورةلمركز السيد األمين العام. 

 عن وزارة المالية:
 :ممثل وزارة المالية، مديرية أمالك الدولة لوالية الجزائر. السيد برزان مبارك 

  :لدػ وزارة التعميم العالي والبحث العمميممثل وزارة المالية، المراقب المالي  السيد أودينة عمر. 

كل فيما  المالية، وزارةواألمين العام ل وزارة التعميم العالي والبحث العمميالسيد األمين العام ليكمف كل من  :4المادة 
 ىذا القرار. بتطبيق أحكاميخصو، 

 .الماليةفي النشرة الرسميـة لكل من وزارة التعمــيم العـالي والبحث العممـي ووزارة  ىـذا القرارينــشر  :5المـادة 
 

 2018 جويمية 23 فيحرر بالجزائر 
  وزير المالية                                                                        وزير التعميم العالي والبحث العممي      

 األستاذ طاىر حجار                                                                             عبد الرحمان راوية             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، 2018 أوت 05ؤرخ في ــرك مــر وزاري مشتراــــق

 2018يتضمن فتح مناصب اإلقامة دورة أكتوبر 
 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي إنّ 
صالح المستشفياتوزير و   ،الصحة والسكان وا 
والمتعمق ، 1984سنة  فبراير 11الموافق  1404عام جمادؼ األولى  09المؤرخ في  10-84رقم  القانون بمقتضى  -

 .بالخدمة المدنية
والذؼ يتضمن  1971ديسمبر سنة  3الموافق  1391شوال عام  15المؤرخ في  275-71بمقتضى المرسوم رقم  -

 .إحداث شيادة الدروس الطبية الخاصة
والذؼ  1982ديسمبر سنة  18الموافق  1403ربيع األول عام  2المؤرخ في  492-82وبمقتضى المرسوم رقم  -

يتضمن تحديد شروط االلتحاق بدورة الدراسات الطبية الخاصة لألطباء والصيادلة وجـراحي األسنان المقيمين 
 .المعدل والمتمم وتنظيميا،

يتعمق  والذؼ 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة  21المؤرخ في  209-84وبمقتضى المرسوم رقم  -
  .والمتممبتنظيم جامعة الجزائر وسيرىا، المعدل 

والذؼ  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عام  21المؤرخ في  211-84وبمقتضى المرسوم رقم  -
 .والمتمميتعمق بتنظيم جامعة وىران وسيرىا، المعدل 
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والذؼ  1984غشت سنة  18 الموافق 1404ذؼ القعدة عام  21المؤرخ قي 214-84وبمقتضى المرسوم رقم  -
 .يتعمق  بتنظيم جامعة عنابة وسيرىا، المعدل والمتمم

، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عام  25المؤرخ في  243-17الرئاسي رقم بمقتضى المرسوم  -
 يتضمن تعيين أعضاء الحكومة.

الموافق أول غشت سنة  1409ذؼ الحجة عام  29المؤرخ في  136-89وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -
 .والذؼ يتضمن إنشاء جامعة باتنة وسيرىا، المعدل والمتمم 1989

الموافق أول غشت سنة   1409ذؼ الحجة عام  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -
 .ء جامعة البميدة، المعدل والمتمموالذؼ يتضمن إنشا 1989

الموافق أول غشت سنة  1409ذؼ الحجة عام  29المؤرخ في  138-89وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -
 .والمتمموالذؼ يتضمن إنشاء جامعة تممسان وسيرىا، المعدل  1989

الموافق أول غشت سنة  1409ذؼ الحجة عام  29المؤرخ في  139-89وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -
 .ل والمتمموزو وسيرىا، المعد والذؼ يتضمن إنشاء جامعة تيزؼ  1989

الموافق أول غشت سنة  1409ذؼ الحجة عام  29المؤرخ في  140-89وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -
 .والذؼ يتضمن إنشاء جامعة سطيف وسيرىا، المعدل والمتمم 1989

 1989الموافق أول غشت سنة  1409ذؼ الحجة عام  29 المؤرخ في 141-89وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -
 .ضمن إنشاء جامعة سيدؼ بمعباس، المعدل والمتمموالذؼ يت

الذؼ  1997ديسمبر سنة  2الموافق  1418شعبان عام  2المؤرخ في  465-97وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -
 .يحدد قواعد إنشاء المؤسسات اإلستشفائية المتخصصة وتنظيميا وسيرىا،المعدل والمتمم

الذؼ  1997ديسمبر سنة  2الموافق  1418شعبان عام  2مؤرخ في ال 467-97وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -
 .يحدد قواعد إنشاء المراكز اإلستشفائية الجامعية وتنظيميا وسيرىا، المتمم

 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األول عام  13المؤرخ في  218-98وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -
 .ل والمتممالمعد الذؼ يتضمن إنشاء جامعة بجاية،

 1998يوليو سنة  7، الموافق 1419ربيع األول عام  13المؤرخ في  220-98وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -
 .المتمم الذؼ يتضمن إنشاء جامعة مستغانم،و 
 1999غشت سنة  2الموافق  1420ربيع الثاني عام  20المؤرخ في  176-99 وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم -

 والذؼ يحدد كيفييات تأدية الخدمة المدنية لمممارسين الطبيين.
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادػ الثانية عام  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 عّدل والمتّمم.الم والمتضمن إنشاء جامعة األغواط، 2001
مايو سنة  19الموافق  1428جمادػ األولى عام  2المؤرخ في  140-07وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

الذؼ يتضمن إنشاء المؤسسات العمومية اإلستشفائية والمؤسسات العمومية لمصحة الجوارية وتنظيميا و  ،2007
 .وسيرىا، المعدل والمتمم
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 2009ينـاير سنة  4المـوافق  1430محرم عام  7المؤرخ في  07-09التنـفيذؼ رقم  بمقتضى المرسـومو  -
 .والمتضمن إنشاء جامعة بشار، المعدل والمتمم

  2011يوليو سنة  3الموافق  1432المؤرخ في أول شعبان عام  236-11وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -
 .منو 7ية ال سيما المادة الذؼ يتضمن القانون األساسي لممقيم في العموم الطب

نوفمبر سنة  21الموافق  1432ذؼ الحجة عام  25المؤرخ في  379-11وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -
صالح المستشفيات2011  .، والذؼ يحدد صالحيات وزير الصحة والسكان وا 

  2011وفمـبر سنة ن 28الـموافق  1433مـحرم عـام  3المـؤرخ في  402-11رقم  التنفيذؼوبـمقتضى المرسوم  -
 وسيرىا. 3إنشاء جامعة قسنطينةمتضمن وال

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -
 .والذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

الذؼ يتضمن كيفيات تنظيم الدراسات في طور و  2015نوفمبر سنة  4المؤرخ في  1137وبموجب القرار رقم  -
 التكوين لنيل شيادة الدراسات الطبية المتخصصة وتقييميا والتدرج فييا.

 

 رانر ـــــيـق
 

 1432المؤرخ في أول شعبان عام  236-11من المرسوم التنفيذؼ رقم  7تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد عدد المناصب المفتوحة  2011يوليو سنة  3الموافق 

 .2018 لإلقامة لدورة أكتوبر
 في الجدول الممحــق بــيذا القرار. 2018يحدد عدد المناصب المفتوحة لإلقــامة لدورة أكتوبر : 2المــادة 
 ال يمكن لممقـيمين متابعـة تكوينـين متزامنـين أو متتـابعيـن لنـيل شيـادة الدراسات الطبية الخاصة. :3الــمادة 
بوزارة التعميم العالي والبحث العممي والمدير العام يكمف كل من المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين  :4المادة 

صالح المستشفيات و  صالح المستشفيات بوزارة الصحة والسكان وا  ات جامعرؤساء لمصالح الصحة وا 
وتممسان وسيدؼ  1ووىران 1وسطيف 2بـاتنةو وعنــابة  3قسنطينةو  يزؼ وزو وبجايةتو  1البميدةو  1الجزائر

 ، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار.طواألغوا بمعباس ومستغانم وبشار
في النشرة الرسميـة لكل من وزارة التعمــيم العـالي والبحث العممـي ووزارة الصــحة والسكان  ىـذا القرارينــشر  :5المـادة 

صالح المستشفيات.  وا 
 

 

 2017 أوت 05 فيحرر بالجزائر                                                      
صالح المستشفيات وزير                                                        وزير التعميم العالي والبحث العممي     الصحة والسكان وا 

 مختار حسبالوي  األستاذ                                                                          األستاذ طاىر حجار          
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  2018أوت  05 مـؤرخ فيالمشتـرك ال الوزاري قـرار ممحق ال
 2018يتضـمن فتح مناصب اإلقامـة دورة أكتوبر  الذي

ــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ
Faculté de Médecine d’Alger 

 

MEDECINE 
 

N° Spécialités Nbre. de Postes Terrain de Formation 

01 Anatomie Cytologie Pathologique 12 

02 CHU Béni Messous       -02 CHU Mustapha 

02 CHU Bab ElOued          -02 CPMC 

02 CHU Nafissa Hamoud  -02 EHS Zemirli 

02 Anesthésie Réanimation 120 110 CPRS   -10 HCA 

03 Biochimie 06 

01 CHU Mustapha        -01 CHU BabElOued 

01 EPH Bologhine        -01 EHS CPMC 

01 EPH Birtraria           -01 EPH Ben Aknoun 

04 Cardiologie 34 

05 CHU Mustapha A1  - 05 CHU Mustapha A2 

08 CHU Nafissa Hamoud   - 10 CHU Béni 

Messous    - 04 CNMS            - 02 HCA 

05 Chirurgie Cardiaque 06 03 CHU Mustapha  -03 CNMS 

06 Chirurgie Générale 80 

10 CPMC (A et B)       -05 CHU Mustapha CCA 

06 CHU Mustapha CCB    -10 Hôpital Birtraria 

06 CHU Bab ElOued        - 06 EPH Bologhine 

08 EPH Rouiba                - 05 EPH Ain Taya 

08 EPH Kouba       - 08 EPH Djilali Rahmouni 

08 EHS Zmirli 

07 Chirurgie Maxillo-Faciale 10 10 CHU Mustapha 

08 Chirurgie Neurologique 14 
04 CHU Bab El Oued     -05 CHU Mustapha 
02 EHS AitIdir     -01 EHS Zemirli   - 02 HCA 

09 
Chirurgie Orthopédique et 
Traumatologie 

36 
 

06 EPH Ben Aknoun      -06 CHU Bab El Oued 
06 EPH Zemirli               -06 CHU Mustapha 
12 HMUS Staoueli 

10 Chirurgie Pédiatrique 25 CPRS 

11 
Chirurgie Plastique reconstructrice 
esthétique et Brulologie 

03 03 Clinique Centrale 

12 Chirurgie Thoracique 09 04 CHU Mustapha   -04 CHU BabElOued -01 HCA 

13 Chirurgie Urologique 12 
04 CHU Mustapha      - 04 CHU Bab El Oued 
04 Béni Messous 

14 Dermatologie et Vénéréologie 12 08 CHU Mustapha         -04 CHU BabElOued 

15 
Diabétologie Endocrinologie et 
Maladies Métaboliques 

38 
04 CPMC                       - 04 CHU Mustapha 
06 EPH Bologhine         - 05 CHU Béni Messous 
17 CHU Bab El Oued    - 02 HCA 

16 Epidémiologie et Médecine Préventive 10 
02 CHU NafissaHamoud   - 02 CHU Mustapha 
03 CHU Béni Messous     -03 CHU Bab El Oued 

17 Gynécologie-Obstétrique 45 

05 CHU Béni Messous       - 05 CHU Mustapha 
05 CHU Nafissa hamoud   -05 EPH Bologhine 
05 EPH Kouba                   -05 CHU BabElOued 
05 EPH Ain Taya               -05 EHS Belfort 
05 Hôpital Zéralda 

18 Hématologie 06 03 CPMC  -02 CHU Béni Messous   -01HCA 

19 Hémobiologie et transfusion sanguine 08 
02 CHU BabElOued       - 02 CHU Mustapha 
02 EPH Kouba                -02 CPMC 

20 Hépato-Gastro-Entérologie 12 
06 CHU Mustapha (2 Services) - 03 CHU Béni 
Messous - 03 CHU BabElOued 

21 Histologie- Embryologie 04 02 CHU Nafissa Hamoud     - 02 CPMC 

22 Imagerie Médicale et Radiologie 52 

05 CPMC   -05 CHU Mustapha  -10 EHS Zemirli 
06 CHU Béni Messous   -11 CHU BabElOued 
05 CHU Nafissa Hamoud 
06 HCA (Service Imagerie) - 04 HCA(HDJ) 
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23 Immunologie 04 
01 Labocentral CHU Nafissa Hamoud 
01 Labo central CHU Béni Messous 
02 Labo central CHU Mustapha 

24 Infectiologie 04 04 EHS El Kettar (Services B et C) 

25 Médecine du Travail 15 
03 CHU Béni Messous   -03 CHU Bab el oued 
06 CPMC                        -03 EPH Rouiba 

26 Médecine Interne 52 

04 CHU Mustapha      - 06 CHU Bab El Oued 
04 Beni Messous        - 04 EPH Bologhine 
04 EPH Kouba            - 08 EHS Zemirli 
01 HCA                       - 05 EPH Rouiba 
10 EPH Birtraria          - 06 Hôpital Ain Taya 

27 
Médecine Légale Droit Médical et 
Ethique 

10 
02 CHU Bab El Oued       - 02 CHU Mustapha 
02 CHU Béni Messous     -02 EPH Rouiba 
02 EHS Zemirli 

28 
Médecine Nucléaire et imagerie 
moléculaire 

04 04 CHU Bab El Oued 

29 Médecine Physique et Réadaptation 09 
02 CHU Mustapha   -02 EHS Ben Aknoun 
02 EHS Tixeraine  -02 EHS Azur Plage  -01 HCA 

30 Microbiologie 08 

01 CHU Mustapha                  - 01CNMS 
01 Labo central el hadi flici     - 01 CPMC 
01 CHU Nafissa Hamoud       - 01 HCA 
02 Labo central CHU Béni Messous 

31 Néphrologie 16 
04 CHU Béni Messous      -04 CHU Mustapha 
04 CHU NafissaHamoud   -04 CHU Bab-El-Oued 

32 Médecine du sport 04 04 CNMS 

33 Neurologie 21 
06 CHU Mustapha        -05 CHU Bab El Oued 
05 EHS Ben aknoun     -05 EHS Ait-idir 

34 Oncologie Médicale 06 
02 CHU Beni Messous   - 02 CPMC 
02 EPH Rouiba 

35 Ophtalmologie 25 
05 BéniMessous    -10 CHU Mustapha (A& B) 
05 CHU Nafissa Hamoud - 05 CHU Bab El Oued 

36 O R L 12 
03 CHU Beni Messous      - 03 EPH Kouba 
02 CHU BabElOued   -03 CHU Mustapha -01 HCA 

37 Parasitologie-Mycologie 04 03 CHU Mustapha    – 01 HCA 

38 Pédiatrie 97 

19 services pédiatrie CHU Mustapha 
06 EPH Bologhine    - 05 CHU Bab El Oued 
CHU Nafissa Hamoud  (A) 12,(B) 06 
CHU Béni Messous  (A) 10, (B) 10 
06 EPH Birtraria -10 EHS Belfort 
08 EPH Ain Taya  -05 HCA 

39 Pneumo-phtisiologie 18 
03 CHU Bab E lOued   -09 CHU Béni Messous 
03 CHU Mustapha        -03 EPH Rouiba 

40 Pharmacologie Clinique 10 10 CNPM Dély Brahim 

41 

Physiologie Clinique et Exploration 
Fonctionnelle Métabolique et Nutrition 

04 04 CHU Nafissa Hamoud 

Neurophysiologie clinique et Exploration 
Fonctionnelle du Système Nerveux 

04 04 EHS Ben Aknoun 

42 Psychiatrie 17 
04 CHU Mustapha  - 04 EHS Drid Hocine “A” 
04 EHS Drid Hocine “B” -04 EHS Chéraga -01 HCA 

43 Pédopsychiatrie 08 02 EHS Drid Hocine-06 EHS Chéraga 

44 Radiothérapie Oncologique 03 03 CPMC 

45 Réanimation médicale 23 18 CPRS - 05 HCA 

46 Rhumatologie 16 
05 CHU Bab El Oued     -04 CHU Béni Messous 
06 EHS Ben Aknoun      - 01 HCA 

Total 948 
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Faculté de Médecine d’Alger 
 

PHARMACIE 

N° Spécialités Nbre. de Postes Terrain de Formation 

01 Biochimie 06 
01 CHU Mustapha          - 01 CHU Bab-El-Oued 
01 EPH Bologhine           -01 EHS CPMC 
01 EPH Birtraria              -01 EPH Ben Aknoun 

02 Cryptogamie et botanique médicale 02 02 CPMC 

03 Biophysique Pharmaceutique 02 02 CHU Mustapha 

04 Chimie Analytique 01 01 EHS CPMC 

05 Chimie Thérapeutique 02 02 CHU BEO 

06 Hydrologie bromatologie 02 02 CHU Nafissa Hamoud 

07 Hémobiologie et transfusion sanguine 09 
02 CHU Bab-El-Oued      -02 CHU Mustapha 
02 EPH Kouba            -02 CPMC    -01 HCA 

08 Immunologie 04 
01 CHU Nafissa Hamoud     -01 CHU Mustapha 
01 CHU Beni Messous         -01 HCA 

09 Microbiologie 10 

02 CHU Mustapha                    -02 CNMS 
01 CHU Nafissa Hamoud         -01 CPMC 
01 EPH El kettar                       -01 HCA 
02 CHU Béni Messous 

10 Parasitologie-Mycologie 04 03 CHU Mustapha       -01 HCA 

11 Pharmacie Galénique 02 02 CHU Mustapha 

12 Pharmacologie pharmaceutique 02 02 CHU Nafissa Hamoud 

13 Toxicologie 04 
02 CHU Bab-El-Oued 
02 EHS Ait Idir 

Total 50 
 

Faculté de Médecine d’Alger 
 

MEDECINE DENTAIRE 
 

N° Spécialités Nbre. de Postes Terrain de Formation 

01 Odontologie Conservatrice/Endodontie 06 
03 CHU Mustapha      -02 CHU Béni Messous 
01 HCA 

02 O D F 06 03 CHU Mustapha      -03 CHU Béni Messous 

03 Parodontologie 04 02 CHU Mustapha       -02 CHU Béni Messous 

04 Pathologie et Chirurgie Buccales 06 
02 CNMS      -02 CHU Mustapha 
02 CHU Béni Messous 

05 Prothèse 09 
02 CHU Bab-El-Oued          -03 CHU Mustapha 
02 CHU Béni Messous        -02 HCA 

Total 31 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Ouzou-de Médecine de TiziFaculté  

 

MEDECINE 
 

N° Spécialités Nbre. de Postes Terrain de Formation 

01 Anesthésie Réanimation 10 CHU Tizi-Ouzou 

02 Anatomie Cytologie Pathologique  02 CHU Tizi-Ouzou 

03 Cardiologie  08 CHU Tizi-Ouzou 

04 Chirurgie Générale 03 CHU Tizi-Ouzou 

05 Chirurgie Cardiaque  02 EHS DBK 

06 Chirurgie Orthopédique et Traumatologie 06 CHU Tizi-Ouzou 

07 Chirurgie Neurologique 03 CHU Tizi-Ouzou 

08 Chirurgie Pédiatrique 05 CHU Tizi-Ouzou 

09 Chirurgie Thoracique  03 CHU Tizi-Ouzou 

10 Dermatologie et Vénéréologie 03 CHU Tizi-Ouzou 

11 Epidémiologie et Médecine Préventive 02 CHU Tizi-Ouzou 

12 Gynécologie Obstétrique 09 09 CHU + Clinique Sebihi 

13 Hématologie 03 CHU Tizi-Ouzou 
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14 Infectiologie 02 CHU Tizi-Ouzou 

15 Médecine de Travail 02 CHU Tizi-Ouzou 

16 Médecine Interne 04 CHU Tizi-Ouzou 

17 Médecine Légale Droit Médical et Ethique 02 CHU Tizi-Ouzou 

18 Médecine Physique et Réadaptation 02 CHU Tizi-Ouzou 

19 Néphrologie 04 CHU Tizi-Ouzou 

20 Neurologie 04 CHU Tizi-Ouzou 

21 Ophtalmologie  06 CHU Tizi-Ouzou 

22 O R L 02 CHU Tizi-Ouzou 

23 Oncologie Médicale 02 CHU Tizi-Ouzou 

24 Pédiatrie 15 CHU Tizi-Ouzou 

25 Pneumo-phtisiologie 03 CHU Tizi-Ouzou 

26 Psychiatrie 03 CHU Tizi-Ouzou 

27 Réanimation Médicale 06 CHU Tizi-Ouzou 

28 Rhumatologie  03 CHU Tizi-Ouzou 

Total 119 
 

 

Faculté de Médecine de Tizi-Ouzou 
 

PHARMACIE 
 

N° Spécialités Nbre. de Postes Terrain de Formation 

01 Cryptogamie et Botanique Médicale 02 Détachement Alger 

02 Chimie Analytique 01 Détachement Alger 

03 Chimie Thérapeutique  01 Détachement Alger 

04 Hémobiologie et Transfusion Sanguine 02 Détachement Alger 

05 Pharmacologie Pharmaceutique  02 Détachement Alger 

06 Pharmacie Galénique 02 Détachement Alger 

Total 10 
 

Faculté de Médecine de Tizi-Ouzou 
 

MEDECINE DENTAIRE 
 

N° Spécialités Nbre. de Postes Terrain de Formation 

01 Pathologie et Chirurgie Buccale 02 CHU Tizi Ouzou 

Total 02 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Faculté de Médecine de Blida 

 

MEDECINE 
 

N° Spécialités Nbre. de Postes Terrain de Formation 

01 Anesthésie Réanimation 15 15 Sidi Ghilés 

02 Anatomie Cytologie Pathologique  04 02 Blida            - 02 Douéra 

03 Biochimie 01 01 Blida 

04 Cardiologie 10 CHU Blida 

05 Chirurgie Générale 13 
05 CAC Blida         -04 CHU Blida  
04 CHU Douéra 

06 Chirurgie Orthopédique etTraumatologie 17 
07 CHU Blida         -05 CHU Douéra 
05 CHU Douéra 

07 Chirurgie Pédiatrique 10 CHU Blida 

08 Chirurgie Neurologique 06 03 CHU Blida          -03 EHS Cherchel 

09 Chirurgie Plastique Reconstructrice et de Brulogie 08 CHU Douéra 

10 Chirurgie Maxillo Faciale  04 CHU Douéra 

11 Epidémiologie et Médecine Préventive 02 CHU Blida 

12 Gynécologie Obstétrique 12 CHU Blida 

13 Hématologie 05 02 CHU Blida        -03 CAC 
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14 Immunologie 01 CHU Blida 

15 Microbiologie 01 CHU Blida 

16 Médecine Interne 06 06 CHU Douéra 

17 Médecine Légale Droit Médical et Ethique 02 CHU Blida 

18 Médecine Physique et Réadaptation 04 02 CHU Blida      - 02 CHU Douéra 

19 Néphrologie 04 Institut du rein 

20 
Physiologie Clinique et Exploration 
Fonctionnelle Métaboliques et Nutrition 

02 CHU Blida 

21 Neurologie 06 CHU Blida 

22 O R L 03 CHU Blida 

23 Oncologie Médicale 06 
02 CAC  -02 Sidi Ghiles   - 02 CHU 
Blida 

24 Ophtalmologie 06 CHU Blida 

25 Pédiatrie 10 CHU Blida 

26 Pneumo-phtisiologie 03 EHS Blida 

27 Psychiatrie 20 

02 EHS Tipaza -03 serv. Pr BENCHARIF 
03 serv. Pr AZZEDINE   -03 serv. Pr GASTI 
03 serv. Pr BOURBON -03 serv. Pr BAKIRI 
03 serv. Pr BENGUERMOUH 

28 Pédopsychiatrie 04 04 EHS Blida 

29 Radiothérapie Oncologie 03 CAC 

30 Rhumatologie 03 Douéra 

Total 191 
 

Faculté de Médecine de Blida 
PHARMACIE 

 

N° Spécialités Nbre. de Postes Terrain de Formation 

01 Biochimie 01  

02 Chimie Analytique 02  

03 Chimie Thérapeutique 02 Détachement Alger 

04 Cryptogamie et BotaniqueMédicale 02 Détachement Alger 

05 Hydro-Bromatologie 01 Détachement Alger 

06 Immunologie 01  

07 Microbiologie 01  

08 Pharmacie Galénique 02  

09 Toxicologie 01 Détachement Alger 

Total 13 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
de BejaiaFaculté de Médecine  

 

MEDECINE 
 

N° Spécialités Nbre. de Postes Terrain de Formation 

01 Anesthésie Réanimation Pédiatrique 02 CHU Bejaia 

02 Cardiologie 10 CHU Bejaia 

03 Chirurgie Générale 03 CHU Bejaia 

04 Chirurgie Neurologique 03 CHU Bejaia 

05 Chirurgie Urologique 02 CHU Bejaia 

06 Chirurgie Orthopédique 04 CHU Bejaia 

07 
Diabétologie Endocrinologie et Maladies 
Métaboliques 

02 CHU Bejaia 

08 Hématologie 03 CHU Bejaia 

09 Imagerie Médicale et Radiologie 02 CHU Bejaia 

10 Infectiologie 02 CHU Bejaia 

11 Gynécologie Obstétrique 05 CHU Bejaia 

12 Médecine Légale, Droit Médicale et Ethique 02 CHU Bejaia 
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13 Néphrologie 04 CHU Bejaia 

14 Neurologie 04 CHU Bejaia 

15 ORL 04 CHU Bejaia 

16 Pédiatrie 06 CHU Bejaia 

17 Pédopsychiatrie 04 CHU Bejaia 

18 Pneumo-phtisiologie 02 CHU Bejaia 

19 Psychiatrie 06 CHU Bejaia 

Total 70 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Laghouatde Faculté de Médecine  

 

MEDECINE 

N° Spécialités Nbre. de Postes Terrain de Formation 

01 Gynécologie Obstétrique 05 
03  CHU Blida 
02 CHU Nafissa Hamoud (parnet) 

Total 05 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Constantinede Faculté de Médecine  

 

MEDECINE 
 

N° Spécialités Nbre. de Postes Terrain de Formation 

01 Anatomie Générale 02 CHU Constantine 

02 Anatomie Cytologie Pathologique 04 
02 CHU Constantine  
02 EHS Daksi Constantine 

03 Anesthésie Réanimation 12 CHU Constantine 

04 Biochimie 01 CHU Constantine 

05 Chirurgie Cardiaque 01 EHS Erriad 

06 Chirurgie Générale 16 CPRS 

07 
Chirurgie Plastique Reconstructrice et de 
Brulogie 

02 CHU Constantine 

08 Chirurgie Maxillo Faciale 04 CHU Constantine 

09 Chirurgie Neurologique 03 CHU Constantine 

10 Chirurgie Orthopédique et Traumatologie 12 CHU Constantine 

11 Chirurgie Pédiatrique 08 EHS Mansourah Constantine 

12 Chirurgie Urologique 08 EHS Daksi Constantine 

13 Chirurgie Vasculaire 02 01 EHS Erriad Constantine    -01 CHU Oran  

14 Chirurgie thoracique 03 CHU Constantine 

15 Dermatologie et Vénéréologie 04 CHU Constantine 

16 
Diabétologie Endocrinologie et Maladies 
Métaboliques 

06 CHU Constantine 

17 Epidémiologie et Médecine Préventive 04 02 CHUConstantine  -02EH Didouche Mourad 

18 Gynécologie Obstétrique 24 12 EHS SMK             -12 CHU Constantine 

19 Hépato-Gastro-Entérologie 06 CHU Constantine 

20 Hématologie 02 CHU Constantine 

21 
Histologie Embryologie et Génétiques 
Cliniques 

01 CHU Constantine 

22 Imagerie Médicale et Radiologie 12 CHU Constantine 

23 Infectiologie 02 CHU Constantine 

24 Médecine du Travail 03 CHU Constantine 

25 Médecine Interne 16 08 CHU Constantine-08 EH Didouche Mourad 

26 Médecine Légale Droit Médical et Ethique 04 CHU Constantine 

27 Médecine Physique et Réadaptation 04 CHU Constantine 

28 Microbiologie 02 CHU Constantine 
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29 Neurologie 12 CHU Constantine 

30 Oncologie Médicale 06 03 CHU - 03 EH Didouche Mourad 

31 ORL 04 CHU Constantine 

32 Parasitologie Mycologie 02 01 CHU Constantine  -01 EH Didouche Mourad 

33 Pédiatrie 30 
CHU Constantine (05 PédiatrieA -05 PédiatrieB) 
10 EH Didouche Mourad   -10 EHS Mansoura 

34 Pédopsychiatrie 06 EHS Djebel El Ouahch 

35 
Physiologie Clinique et Exploration Fonctionnelle 
Cardio-respiratoire et de l’Exercice 

02 CHU Constantine 

36 Pneumo-phtisiologie 03 CHU Constantine 

37 Psychiatrie 08 EHS Djebel El Ouahch 

38 Radiothérapie Oncologie 03 CHU Constantine 

39 Réanimation Médicale 08 CHU Constantine 

Total 252 
 
 

de ConstantineFaculté de Médecine  
 

PHARMACIE 
 

N° Spécialités Nbre. de Postes Terrain de Formation 

01 Biochimie 04 Fac Med Constantine 

02 Cryptogamie et Botanique Médicale 02 Fac Med Annaba 

03 Chimie Analytique 01 Fac Med Blida 

04 Chimie Minérale 02 Fac Med Annaba 

05 Chimie Thérapeutique  02 Fac Med Annaba 

06 Hémobiologie et Transfusion Sanguine 02 Fac Med Constantine 

07 Immunologie 01 Fac Med Annaba 

08 Microbiologie 03 Fac Med Constantine 

09 Parasitologie-Mycologie 02 01 CHU Constantine  -01 Fac Med Constantine 

10 Pharmacie Galénique 01 Fac Med Annaba 

11 Pharmacognosie 02 Fac Med Annaba 

12 Pharmacologie Pharmaceutique  02 01 CHU Oran               -01 Alger 

Total 24 
 

de Constantine Faculté de Médecine 
 

DENTAIREMEDECINE   
 

N° Spécialités Nbre. de Postes Terrain de Formation 

01 Odontologie Conservatrice/Endodontie 03 Fac Médecine Constantine 

02 ODF 03 Fac Med Oran 

03 Parodontologie 03 Fac Med Constantine 

04 Pathologie et Chirurgie Buccale 03 Fac Med Constantine 

05 Prothèse 03 Fac Med Constantine 

Total 15 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
d’AnnabaFaculté de Médecine  

 

MEDECINE 
 

N° Spécialités Nbre. de Postes Terrain de Formation 

01 Anatomie Générale 02 CHU Annaba  

02 Anatomie Cytologie Pathologique 02 CHU Annaba  

03 Anesthésie Réanimation 10 CHU Annaba  

04 Biochimie 01 CHU Annaba  

05 Cardiologie 08 CHU Annaba  

06 Chirurgie Générale  04 CHU Annaba  

07 Chirurgie Vasculaire 01 CHU Oran 
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08 Chirurgie Orthopédique et Traumatologie 05 CHU Annaba  

09 Chirurgie Pédiatrique 02 01CHU Constantine       -01 CHU Sétif 

10 
Chirurgie Plastique Reconstructrice 
Esthétique et de Brûlologie 

04 CHU Annaba  

11 Chirurgie Urologique 06 CHU Annaba  

12 Chirurgie Neurologique 02 CHU Annaba  

13 Dermatologie et Vénéréologie 02 CHU Constantine 

14 
Diabétologie Endocrinologie et Maladies 
Métaboliques 

06 CHU Annaba  

15 Epidémiologie et Médecine Préventive 02 CHU Annaba  

16 Hépato-Gastro-entérologies 02 CHU Constantine 

17 Gynécologie Obstétrique 08 CHU Annaba 

18 Hématologie 03 CHU Annaba  

19 Hémobiologie et Transfusion Sanguine 02 CHU Annaba  

20 Immunologie 01 CHU Annaba  

21 Infectiologie 02 CHU Annaba  

22 Imagerie Médicale et Radiologie 06 CHU Annaba  

23 Médecine Légale Droit Médical et Ethique 04 CHU Annaba  

24 Médecine du Travail 03 CHU Annaba  

25 Médecine Interne 07 CHU Annaba  

26 Médecine Physique et Réadaptation 04 CHU Annaba  

27 Microbiologie 02 CHU Annaba  

28 Néphrologie 04 CHU Annaba  

29 Neurologie 06 CHU Annaba  

30 Oncologie Médicale 02 CHU Annaba 

31 Ophtalmologie 05 CHU Annaba 

32 ORL 04 CHU Annaba 

33 Pédiatrie 08 CHU Annaba 

34 
Physiologie Clinique et Exploration Fonctionnelle 
Cardio-respiratoire et de l’Exercice 

02 CHU Annaba 

35 Parasitologie- Mycologie 01 CHU Annaba 

36 Pneumo-phtisiologie 03 CHU Annaba 

37 Psychiatrie 06 CHU Annaba 

38 Pédopsychiatrie 02 CHU Annaba 

39 Radiothérapie Oncologie 01 CHU Constantine 

40 Réanimation Médicale 08 CHU Annaba 

41 Rhumatologie 02 CHU Annaba 

Total 155 
 

 

Faculté de Médecine d’Annaba 
 

MACIE PHAR 
 

N° Spécialités Nbre. de Postes Terrain de Formation 

01 Cryptogamie et Botanique Médicale 01 CHU Annaba  

02 Biochimie 02 CHU Annaba  

03 Chimie Analytique 02 CHU Annaba  

04 Chimie Minérale 02 CHU Annaba  

05 Chimie Thérapeutique 02 CHU Annaba  

06 Hémobiologie et Transfusion Sanguine 02 CHU Annaba  

07 Immunologie 02 CHU Annaba  

08 Microbiologie 02 CHU Annaba  

09 Parasitologie- Mycologie 02 CHU Annaba  

10 Pharmacie Galénique 02 CHU Annaba  

11 Pharmacognosie 02 CHU Annaba  
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12 Pharmacologie Pharmaceutique 01 CHU Alger 

13 Toxicologie  02 CHU Annaba  

14 Pharmacie hospitalière 01 CHU BEO 

15 Pharmacie clinique 01 CHU Béni-Messous 

Total 26 
 

Faculté de Médecine d’Annaba 
 

MEDECINE DENTAIRE 
 

N° Spécialités Nbre. de Postes Terrain de Formation 

01 Odontologie Conservatrice Endodontie 03 CHU Annaba  

02 O D F 03 CHU Annaba  

03 Parodontologie 03 CHU Annaba  

04 Pathologie et Chirurgie buccale 03 CHU Annaba  

05 Prothèse 03 CHU Annaba  

Total 15 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
de Batna 2Faculté de Médecine  

 

MEDECINE 
 

N° Spécialités Nbre. de Postes Terrain de Formation 

01 Anatomie Cytologie Pathologique 02 CAC Batna   

02 Anesthésie Réanimation 08 CHU Batna  

03 Chirurgie Générale 08 04 CHU Batna    - 04 CAC Batna  

04 Chirurgie Orthopédique et Traumatologie 06 CHU Batna   

05 Chirurgie Neurologique 03 CHU Batna 

06 
Diabétologie Endocrinologie et Maladies 
Métaboliques 

05 CHU Batna 

07 Epidémiologie et Médecine Préventive 02 CHU Batna   

08 Hématologie 04 02 CHU Batna – 02 CAC   

09 Imagerie médicale 04 Détachement CHU Constantine 

10 Infectiologie 02 EPH Batna   

11 Médecine Interne 08 CHU Batna   

12 Médecine Légale Droit Médical et Ethique 02 CHU Batna   

13 Médecine du Travail 02 CHU Batna   

14 Microbiologie 04 02 CHU Batna  -02 CAC Batna 

15 Neurologie 04 Détachement CHU Constantine  

16 Oncologie Médicale 02 CHU Batna   

17 Ophtalmologie 05 CHU Batna   

18 Pédiatrie 10 05CHU Batna   -05 EHS Mére enfant   

19 Pneumo-phtisiologie 03 EPH Batna   

20 
Physiologie Clinique et exploration 
fonctionnelle métabolique et nutrition 

02 CHU Batna 

21 Psychiatrie 03 Batna (EHS E. MADHAR)   

Total 89 
 

 

Faculté de Médecine de Batna 2 

 

PHARMACIE 
 

N° Spécialités Nbre. de Postes Terrain de Formation 

01 Microbiologie 04 02 CHU Batna   -02 CAC Batna 

Total 04 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Faculté de Médecine de Sétif 
 

MEDECINE 
 

N° Spécialités Nbre. de Postes Terrain de Formation 

01 Anesthésie Réanimation 08 CHU Sétif 

02 Biochimie 01 CHU Sétif 

03 Cardiologie 08 CHU Sétif 

04 Chirurgie Générale 10 05 CHU Sétif – 05 UMC CHU Sétif 

05 Chirurgie Orthopédique et Traumatologie 04 CHU Sétif 

06 Chirurgie Pédiatrique 09 05 CHU Sétif -  04 EH Eulma 

07 Chirurgie Neurologique 03 CHU Sétif 

08 Epidémiologie et Médecine Préventive 02 CHU Sétif 

09 Hématologie 02 CHU Sétif 

10 Médecine du Travail 02 CHU Sétif 

11 Médecine Interne 05 CHU Sétif 

12 Imagerie Médicale et  radiologie 04 02 constantine     -02 CHU Annaba 

13 Infectiologie 02 CHU Sétif 

14 Médecine Légale Droit Médical et Ethique 04 CHU Sétif 

15 Microbiologie 02 CHU Sétif 

16 Néphrologie 04 CHU Sétif 

17 Oncologie Médicale 02 CAC Sétif 

18 Parasitologie-mycologie 01 CHU Sétif 

19 Pédiatrie 14 CHU Sétif 

20 Pneumo-Phtysiologie 03 CHU Sétif 

21 Psychiatrie 03 EHS Ain Abessa-Sétif 

22 Radiothérapie-Oncologie 04 CAC Sétif 

Total 96 
 

 

Faculté de Médecine de Sétif 
 

PHARMACIE 
 

N° Spécialités Nbre. de Postes Terrain de Formation 

01 Biochimie 02 01 CHU Sétif -  01 CAC 

02 Chimie Analytique 01 CHU Annaba 

03 Immunologie 01 CHU Alger 

04 Microbiologie 01 CHU Sétif 

05 Parasitologie Mycologie 02 CHU Sétif 

06 Pharmacognosie 01 CHU Annaba 

07 Toxicologie 01 CHU Annaba 

Total 09 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
d’OranFaculté de Médecine  

 

MEDECINE 
 

N° Spécialités Nbre. de Postes Terrain de Formation 

01 Anatomie Générale 07 05 CHU Oran      -02 EHU Oran 

02 Anatomie Cytologie Pathologique 06 02 CHU Oran      -02 EHU Oran   -02 HMRUO 

03 Anesthésie Réanimation 26 22 CHU Oran     -04 EHU Oran 

04 Anesthésie Réanimation Pédiatrique 32 10 CHU    -06 EHU Oran   -16 EHS Canastel 

05 Biochimie 01 01 EHU Oran 

06 Cardiologie 13 05 CHU Oran   -04 EHU Oran   -04 HMRUO 

07 Chirurgie Vasculaire 07 02 EHU Oran  -03 CHU Oran    -02 HMRUO 

08 Chirurgie Cardiaque 01 01 EHU Oran 

09 Chirurgie Générale 21 08 CHU Oran   -07 EHU Oran       -06 HMRUO 

10 Chirurgie Neurologique 07 03 CHU Oran   -04 EHU Oran 

11 Chirurgie Orthopédique et Traumatologie 17 03 CHU Oran   -08 EHU Oran       -06 HMRUO 
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13 Chirurgie Pédiatrique 21 06 CHU Oran   -13 EHS Canastel -02 HMRUO 

14 Chirurgie Plastique 04 04 CHU Oran 

15 Chirurgie Thoracique 02 02 CHU Oran    

16 Chirurgie Urologique 08 04 CHU Oran   -04 EHU Oran 

17 Chirurgie maxillo-faciale 03 EHU Oran 

18 Dermatologie et Vénérologie 06 02 CHU Oran     -02 EHU Oran     -02 HMRUO 

19 
Diabétologie Endocrinologie et Maladies 
Métaboliques 

15 
04 EHU Oran   - 08 CHU Oran 
03 HMRUO 

20 Epidémiologie et Médecine Préventive 07 03 CHU Oran  -03 EHU Oran  0-1 EHS Canastel 

21 Gynécologie-Obstétrique 28 
08 CHU Oran  -08 EHU Oran 
06 EHS Nouar Fadela    -06 HMRUO 

22 Hématologie 05 03 CHU Oran  -02 EHU Oran 

23 Hémobiologie et Transfusion Sanguine 03 01 CHU Oran  -01 EHU Oran   -01 HMRUO 

24 Hépato-Gastro-entérologie 08 04 CHU Oran  -02 EHU Oran   -02 HMRUO 

25 Histologie 03 03 CHU Oran     

26 Imagerie Médicale et Radiologie 08 04 CHU - 02 EHU Oran-02 HMRUO     

27 Infectiologie 04 02 CHU Oran       -02 HMRUO 

28 Médecine du Travail 04 02 CHU Oran       -02 EHU Oran 

29 Médecine Interne 08 06 CHU Oran       -02 EHU Oran 

30 Médecine Légale Droit Médical et Ethique 10 04 CHU Oran      -04 EHU Oran    -02 HMRUO 

31 Médecine Physique et Réadaptation 08 02 CHU Oran      -02 EHU Oran    -04 HMRUO 

32 Néphrologie  04 04 EHU Oran   

33 Oncologie Médicale 06 02 CHU Oran -02 EHU Oran  - 02 EHS Messerghine 

34 Ophtalmologie 13 10  EHS Ophtalmologie   03 HMRUO 

35 O R L 07 04 CHU Oran    -02 EHU Oran    -01 HMRUO 

36 Pédiatrie 50 
14 CHU Oran   -12 EHS Canastel -08 HMRUO 
10 EHS Nouar Fadéla   -06 EHS Messerghine 

37 
Neurophysiologie Clinique et Exploration 
Fonctionnelles du Système Nerveux 

02 02 CHU Oran 

38 Neurologie 04 EHU Oran 

39 Pneumo-phtisiologie 07 05 CHU Oran   -02 EHU Oran 

40 Psychiatrie 04 04 CHU Oran   

41 Radiothérapie Oncologie 07 04 CHU Oran    -03 EHS Messerghine 

42 Réanimation médicale 06 06 EHU Oran 

43 Rhumatologie 02 CHU Oran 

Total 423 
 

Faculté de Médecine d’Oran 
 

PHARMACIE 
 

N° Spécialités Nbre. de Postes Terrain de Formation 

01 Biochimie 02 01 EHU Oran        -01 HMRUO 

02 Cryptogamie et Botanique Médicale 02 Faculté de Médecine d’Alger 

03 Chimie Minérale 02 CHU Annaba  

04 Chimie Thérapeutique 02 Faculté de Médecine Oran 

05 Immunologie 01 EHU Oran 

06 Microbiologie 06 02 CHU Oran    -02 HMRUO      -02 EHU Oran 

07 Parasitologie-Mycologie 02 CHU Oran 

08 Pharmacie Galénique 02 CHU Oran 

09 Pharmacognosie 02 Faculté de Médecine de Tlemcen 

10 Pharmacologie Pharmaceutique 02 Alger 

11 Toxicologie  02 CHU Oran 

Total 25 
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Faculté de Médecine d’Oran 
 

MEDECINE DENTAIRE 
 

N° Spécialités Nbre. de Postes Terrain de Formation 

01 Odontologie Conservatrice/Endodontie 06 03 CHU Oran   -02 Faculté Oran   -01 HMRUO 

02 ODF 06 CHU Oran 

03 Parodontologie 03 CHU Oran 

04 Pathologie et Chirurgie Buccale 02 CHU Oran 

05 Prothèse 01 CHU Oran 

Total 18 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
TlemcenFaculté de Médecine  

 

MEDECINE 
 

N° Spécialités Nbre. de Postes Terrain de Formation 

01 Anatomie Cytologie  Pathologique 02 CHU Tlemcen 

02 Anesthésie Réanimation 06 CHU Tlemcen 

03 Réanimation Médicale 04 CHU Tlemcen 

04 Anesthésie Réanimation Pédiatrique 06 
EHS Mère Enfant Tlemcen/ 
détachement CHU Oran 

05 Cardiologie 06 CHU Tlemcen 

06 Chirurgie Générale (A : 05 / B : 03) 08 CHU Tlemcen  

07 Chirurgie thoracique(spécialité rajouté) 01 détachement CHU Oran 

08 Chirurgie Orthopédique et Traumatologie 06 CHU Tlemcen 

09 Chirurgie Neurologique 02 CHU Tlemcen 

10 Chirurgie Pédiatrique 01 EHS Mère Enfant Tlemcen 

11 Dermatologie et Vénéréologie 02 CHU Tlemcen 

12 
Diabétologie Endocrinologie et Maladies 
Métaboliques 

01 Détachement CHU SBA 

13 Epidémiologie et Médecine Préventive 02 CHU Tlemcen 

14 Gynécologie Obstétrique 08 EHS Mère Enfant Tlemcen 

15 Hématologie 03 CHU Tlemcen 

16 Hémobiologie et Transfusion Sanguine 02 CHU Tlemcen 

17 Imagerie Médicale et Radiologie 04 CHU Tlemcen CPR Ouest 

18 Infectiologie 02 CHU Tlemcen 

19 Médecine du Travail 02 CHU Tlemcen 

20 Médecine Interne 08 CHU Tlemcen 

21 Médecine Légale Droit Médical et Ethique 02 CHU Tlemcen 

22 Médecine Nucléaire et Imagerie Moléculaire 04 CHU Tlemcen 

23 Médecine du Sport 01 CHU Tlemcen -Détachement Fac Med Alger 

24 Médecine Physique et Réadaptation 02 CHU Tlemcen 

25 Microbiologie 01 Détachement Fac Med Oran 

26 Néphrologie 04 CHU Tlemcen 

27 Neurologie 02 CHU Tlemcen 

28 Oncologie Médicale 02 CHU Tlemcen 

29 O-R-L 02 CHU Tlemcen 

30 Pédiatrie (A : 03 / B : 03) 06 CHU Tlemcen / EHS Mère Enfant Tlemcen   

31 Pneumo-phtisiologie 01 CHU Tlemcen 

32 Psychiatrie 03 CHU Tlemcen 

Total 106 
 

Faculté de Médecine Tlemcen 

 

PHARMACIE 
 

N° Spécialités Nbre. de Postes Terrain de Formation 

01 Cryptogamie et Botanique Médicale 02 Détachement Fac Med Alger 

02 Chimie Thérapeutique 02 Détachement Fac Med Oran 

03 Chimie Analytique 01 Détachement Fac Med Blida 

04 Chimie Minérale 02 Détachement Fac Med Annaba 
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05 Hydrologie Bromatologie 01 Détachement Fac Med Oran 

06 Hémobiologie et Transfusion Sanguine 02 CHU Tlemcen 

07 Immunologie 01 Détachement Fac Med Oran 

08 Microbiologie 03 Détachement Fac Med Oran 

09 Pharmacie Galénique 01 Détachement Fac Med Oran 

10 Pharmacologie Pharmaceutique 02 Détachement Fac Med Oran 

11 Pharmacognosie 02 CHU Tlemcen 

12 Toxicologie 02 Détachement Fac Med Oran 

Total 21 
 
 

Faculté de Médecine Tlemcen 
 

MEDECINE DENTAIRE 

N° Spécialités Nbre. de Postes Terrain de Formation 

01 Odontologie Conservatrice/Endodontie 02 CHU Tlemcen  

02 Parodontologie 02 CHU Tlemcen  

03 Pathologie et Chirurgie Buccales 02 CHU Tlemcen  

Total 06 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Abbès-Bel-de SidiFaculté de Médecine  
 

MEDECINE 
 

N° Spécialités Nbre. de Postes Terrain de Formation 

01 Anatomie Générale 02 CHU Oran 

02 Anatomie Cytologie Pathologique  02 CHU Sidi-Bel-Abbés 

03 Anesthésie Réanimation 08 CHU Sidi-Bel-Abbés 

04 Chirurgie Générale 04 CHU Sidi-Bel-Abbés 

05 Chirurgie Orthopédique et Traumatologie 05 CHU Sidi-Bel-Abbés 

06 Chirurgie Pédiatrique 05 CHU Sidi-Bel-Abbés 

07 Chirurgie Neurologique 02 CHU Sidi-Bel-Abbés 

08 Chirurgie Urologique 03 CHU Sidi-Bel-Abbés 

09 
Diabétologie Endocrinologie et Maladies  
Métaboliques 

03 CHU Sidi-Bel-Abbés 

10 Epidémiologie et Médecine Préventive 02 CHU Sidi-Bel-Abbés 

11 Gynécologie Obstétrique 06 CHU Sidi-Bel-Abbés 

12 Hépato-Gastro-Entérologie 01 CHU Sidi-Bel-Abbés 

13 Hématologie 02 CHU Sidi-Bel-Abbés 

14 Infectiologie 02 CHU Sidi-Bel-Abbés 

15 Imagerie Médicale et Radiologie 04 CHU Sidi-Bel-Abbés 

16 Médecine Interne 06 CHU Sidi-Bel-Abbés 

17 Médecine de Travail 02 CHU Sidi-Bel-Abbés 

18 Médecine Nucléaire 02 CHU Sidi-Bel-Abbés 

19 Médecine Légale Droit Médical et Ethique 02 CHU Sidi-Bel-Abbés 

20 Médecine Physique et Réadaptation 02 CHU Sidi-Bel-Abbés 

21 Néphrologie 02 CHU Sidi-Bel-Abbés 

22 
Physiologie Clinique et Exploration 
Fonctionnelle Métabolique et Nutrition 

01 CHU Sidi-Bel-Abbés 

23 
Neurophysiologie Clinique et Exploration 
Fonctionnelle du Système Nerveux 

01 CHU Sidi-Bel-Abbés 

24 Neurologie 01 CHU Tlemcen   

25 ORL 04 CHU Sidi-Bel-Abbés 

26 Oncologie Médicale 02 CHU Sidi-Bel-Abbés 

27 Ophtalmologie 04 CHU Sidi-Bel-Abbés 

28 Pédiatrie 06 CHU Sidi-Bel-Abbés 

29 Pneumo-phtisiologie 02 CHU Sidi-Bel-Abbés 

30 Radiothérapie oncologie 03 EHU Oran 

Total 90 
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Abbès-Bel-de SidiFaculté de Médecine  
 

PHARMACIE 
 

N° Spécialités Nbre. de Postes Terrain de Formation 

01 Biophysique Pharmaceutique 01 Alger  

02 Chimie Analytique 01 CHU Blida 

03 Chimie Thérapeutique 02 CHU Oran 

04 Chimie Minérale 01 CHU Annaba 

05 Cryptogamie et Botanique Médicale 02 CPMC Alger 

06 Hémobiologie et Transfusion Sanguine 02 CHU Oran 

07 Immunologie 02 01 EHU Oran    - 01 CHU Béni Messous 

08 Microbiologie 04 02 Alger             -02 CHU Constantine 

09 Parasitologie –Mycologie 02 CHU Oran 

10 Pharmacie Galénique 01 CHU Oran 

11 Pharmacologie Pharmaceutique  02 EHU Oran 

12 Pharmacognosie 02 02 CHU Annaba 

13 Toxicologie 01 CHU Oran   

Total 23 
 

Abbès-Bel-de SidiFaculté de Médecine  
 

MEDECINE DENTAIRE 
 

N° Spécialités Nbre. de Postes Terrain de Formation 

01 Prothèse 02 CHU SBA 

Total 02 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

de BécharFaculté de Médecine  
 

MEDECINE 
 

N° Spécialités Nbre. de Postes Terrain de Formation 

01 Anesthésie Réanimation 06 CHU Oran 

02 Biochimie 02 Bechar 

03 Cardiologie 02 CHU Oran 

04 Chirurgie Générale 06 Bechar 

05 Chirurgie Pédiatrique 04 CHU Oran 

06 Chirurgie Vasculaire 01 CHU Oran 

07 Imagerie Médicale et Radiologie 01 CHU Tlemcen 

08 Diabétologie Endocrinologie  01 CHU Sidi bel Abbes 

09 Hépato-gastro-entérologie 01 CHU Oran 

10 Médecine Nucléaire 02 CHU Tlemcen 

11 Médecine Interne 02 CHU Oran 

12 Ophtalmologie 01 Alger CHU Bab-El-Oued 

13 
Neurophysiologie Clinique et Explorations 
Fonctionnelles du Système Nerveux 

02 CHU Oran 

14 Pneumo-phtisiologie 02 CHU Oran 

15 Réanimation Médicale 02 CHU Oran 

Total 35 
 

Mostaganemde Faculté de Médecine  
 

MEDECINE 
 

N° Spécialités Nbre. de Postes Terrain de Formation 

01 Anesthésie Réanimation 03 CHU Oran 

02 Biochimie 02 CHU Mostaganem 

03 Cardiologie 02 CHU Oran 

04 Chirurgie Générale 03 CHU Mostaganem 

05 Chirurgie Maxillo-Faciale 01 CHU Oran 

06 Chirurgie Neurologique 02 CHU Oran 

07 Chirurgie Urologique 02 CHU Oran 

08 Chirurgie Orthopédique et Traumatologie 03 CHU Oran 

09 Chirurgie Pédiatrique  02 CHU Oran 

10 Dermatologie et Vénéréologie  03 CHU Oran 

11 Diabétologie Endocrinologie et Maladies Métaboliques 01 CHU  Oran 

12 Gynécologie obstétrique 03  CHU Oran 

13 Hépato-Gastro-Entérologie 02 CHU Oran 
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14 Hématologie 02 CHU Oran 

15 Imagerie Médicale et Radiologie 02 CHU Oran 

16 Médecine Interne 04 CHU Mostaganem 

17 Neurologie 01 CHU Tlemcen 

18 O R L 01 CHU Oran 

19 Pédiatrie 04 CHU Oran 

20 Pneumo-phtisiologie 02 CHU Tlemcen 

Total 45 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2018يتضـمن فتح مناصب اإلقامـة دورة أكتوبر  الذي ،2018أوت  05 مـؤرخ فيالمشتـرك ال الوزاري قـرار ممحق ال
 

 

Ministère de la Défense Nationale 
 

Direction Centrale des Services de Santé Militaire 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Faculté de Médecine d’Alger 

 

MEDECINE 
N° Spécialités Nbre. de Postes 
01 Anesthésie Réanimation 06 
02 Cardiologie 01 
03 Chirurgie Cardiaque 02 
04 Chirurgie Générale 05 
05 Chirurgie Maxillo Faciale 01 
06 Chirurgie Neurologique 02 
07 Chirurgie Orthopédique et traumatologie 06 
08 Chirurgie plastique Reconstructrice Esthétique et de Brulologie 02 
09 Chirurgie Thoracique 02 
10 Chirurgie Pédiatrique 04 
11 Chirurgie Urologique 02 
12 Chirurgie Vasculaire 02 
13 Diabétologie Endocrinologie et Maladies Métaboliques 01 
14 Epidémiologie et Médecine Préventive 01 
15 Gynécologie 06 
16 Hépato-Gatro-Entérologie 02 
17 Hématologie 02 
18 Infectiologie 01 
19 Médecine Interne 03 
20 Médecine  Légale Droit Médical et Ethique 04 
21 Médecine Nucléaire et Imagerie Moléculaire 01 
22 Médecine  Physique et  Réadaptation 02 
23 Néphrologie 01 
24 Neurologie 01 
25 Oncologie Médicale 02 
26 Ophtalmologie 01 
27 ORL 01 
28 Pneumo-phtisiologie 03 
29 Psychiatrie 05 
30 Pédiatrie 03 
31 Imagerie Médical et Radiologie 02 
32 Radiothérapie Oncologie 01 

Total 78 
 

Faculté de Médecine d’Alger 
 

PHARMACIE 
N° Spécialités Nbre. de Postes 
01 Biochimie 01 
02 Toxicologie 01 

Total 02 
 

 

Faculté de Médecine d’Alger 
 

MEDECINE DENTAIRE 
N° Spécialités Nbre. de Postes 
01 Odontologie Conservatrice/Endodontie 01 
02 Parodontologie 01 
03 Pathologie et Chirurgie Buccale 01 
04 Prothèse 01 

Total 04 
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Faculté de Médecine d’Oran 
 

MEDECINE 
 

N° Spécialités Nbre. de Postes 

01 Anesthésie Réanimation 01 

02 Chirurgie Générale 01 

03 Chirurgie Orthopédique et Traumatologie 01 

04 Pédiatrie 01 

Total 04 
 
 

Faculté de Médecine d’Oran 
 

PHARMACIE 
N° Spécialités Nbre. de Postes 

01 Biochimie 01 

02 Toxicologie 01 

Total 02 
 

Faculté de Médecine d’Oran  
 

MEDECINE DENTAIRE 
 

N° Spécialités Nbre. de Postes 

01 O D F  01 

02 Prothèse 01 

Total 02 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Faculté de Médecine de Constantine 

 

MEDECINE 
 

N° Spécialités Nbre. de Postes 

01 Anesthésie Réanimation 01 

02 Chirurgie Générale 01 

03 Chirurgie Orthopédique et Traumatologie 01 

04 Médecine Interne 01 

Total 04 
 

Faculté de Médecine Constantine 
 

PHARMACIE 
N° Spécialités Nbre. de Postes 

01 Biochimie 01 

02 Toxicologie 01 

Total 02 
 

 

Faculté de Médecine de Constantine 

 

MEDECINE DENTAIRE 
 

N° Spécialités Nbre. de Postes 

01 Pathologie et Chirurgie Buccale 01 

02 Prothèse 01 

Total 02 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــ
 ـــــــــ
 ـــــــ
 ـــــ
 ـــ
 ــ
 ـ
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 ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ

  
 ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ
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 يتضمن تعيين أعضاء المجنة المشتركة ، 2018جويمية  03 مؤرخ في 594رقم  قــرار
 نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجيبين القطاعات المكمفة ببرمجة 

 التكنولوجيا والصناعةوتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2015ديســـــمبر ســـــنة  30الموافـــــق  1437ربيـــــع األول عـــــام  18المـــــؤرخ فـــــي  21-15بمقتضـــــى القـــــانون رقـــــم  -
 .البحث العممي والتطوير التكنولوجيالمتضمن القانون التوجييي حول و 
، 2017سنة  غشت 17 الموافق1438ام ذؼ القعدة ع 25المؤرخ في  243-17 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم -
  .المعدل المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،و 
ـــاير 13 الموافـــق 1412رجـــب عـــام  8المـــؤرخ فـــي  22-92 وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم - ،  1992 ســـنة ين
المتضــمن إنشــاء المجــان المشــتركة بــين القطاعــات لترقيــة البحــث العممــي والتقنــي وبرمجتــو وتقويمــو ويضــبط ســيرىا و 

 .المعدل والمتمم ،وتنظيميا
، 2013يناير سنة   30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 .لي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العا
ـــوزارؼ المشـــترك المـــؤرخ فـــي  - ـــة المشـــتركة بـــين و ، 2009جـــوان ســـنة  7وبمقتضـــى القـــرار ال المتضـــمن إنشـــاء المجن

القطاعــات المكمفــة ببرمجــة نشــاطات البحــث العممــي والتطــوير التكنولــوجي وتنســيقيا وترقيتيــا وتقييميــا فــي مجــاالت 
 .التكنولوجيا والصناعة

 رر ـــــيـق
والمذكور أعاله،  2009يونيو سنة  7من القرار الوزارؼ المشترك المؤرخ في  2تطبيقا ألحكام المادة  األولى:المادة 

المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث  ييدف ىذا القرار إلى تعيين أعضاء المجنة
 كنولوجيا والصناعة.التالعممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 

 :بالنسبة لوزارة التعميم العالي والبحث العممي 
 ،ياحي مصطفى 
 ،مراد غوتي نجم الدين 

  :مواتس طارق،بالنسبة لوزارة الدفاع الوطني 
  :لرقم عمي،بالنسبة لوزارة الداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية 
  :فرناني سفيان،بالنسبة لوزارة الطاقة 
  :بويوسفي بوجمعة،بالنسبة لوزارة الصناعة والمناجم 
  :حاج عمي نصيرة،بالنسبة لوزارة البيئة والطاقات المتجددة 
  حروادؼ فريد،بالنسبة لوزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري : 
 صالح المستشفيات  : طرفاني يوسف،بالنسبة لوزارة الصحة والسكان وا 
  براني سيد أحمد،والمواصالت السمكية والالسمكية والتكنولوجيات والرقمنةبالنسبة لوزارة البريد : 
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 دحماني نوال،بالنسبة لوزارة الثقافة : 
 زبير سفيان،بالنسبة لوزارة السياحة والصناعة التقميدية : 
 حكيمي العابد،بالنسبة لوزارة السكن والعمران والمدينة : 
  عمروني عالل،االجتماعيبالنسبة لوزارة العمل والتشغيل والضمان : 
 مرنيش حميد.بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة : 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.  : 2المادة 
 2018جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية، 2018جويمية  04ؤرخ في م قــرار

 جامعــة بسكـرة "محمـد خيضـر"لدى  
 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمن 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عام  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقم  -

 .لموظيفة العموميةالقانون األساسي العام 
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عام  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوم رقم  -

 .المتعمق بتسييـر الخدمات اإلجتماعية
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .مة، المعدلالمتضمن تعيين أعضاء الحكو 
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذؼ رقم 2014أفريل سنة  05المؤرخ في  129-14المرسوم التنفيذؼ رقم بمقتضى  -

 .، المتضمن إنشاء جامعـة بسكرة1998جويمية سنة  07المؤرخ في  98-219
، المتضمن فـرز األصوات اإلنتخـاب لممثمي األساتذة والعمال 2018ماؼ سنة  10نظـــــــرا لممحضـر المـؤرخ في  -

 .في لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ جامعة بسكرة
المتضمـن التشكيمة النيائيـة ألعضاء لجنـة الخدمـات ، 2018ماؼ سنة  31نظـــــــرا لممحضر المـؤرخ في  -

 .اإلجتماعيـة لـدػ جامعة بسكرة
 

 يـقــــــرر
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ جامعة بسكرة. المـادة األولى:
 تتكون لجنة الخدمات اإلجتماعية من األعضاء اآلتية أسماؤىم: :2المـادة 
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 األعضاء الدائمون: 
 نصيرة عقبة، -03 بن جدو حمزة، -02 رحماني ناصر، -01
 عجال إبراىيم، -06 رواب عمار، -05 حميمو نبيل، -04
 بن جاب هللا سمير، -09 لعور حكيم، -08 طاكميت كريم، -07

 

 األعضاء اإلضافيون : 
   خنيش دليمة، -02 صغيرؼ معمر، -01

 ( سنوات إبتداء من تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
يكمف مدير جامعة بسكرة، بتنفيذ ىذا القـرار، الذؼ سينشـر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث  :4المادة 

 العممي.
                                   2018جويمية  04 حـرر بالجزائر في                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي ع/                                                                                            
 األمين العام                                                                                                       

 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلجتماعيةيتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات ، 2018جويمية  04مؤرخ في  قــرار
 3كميـة الطـب جامعـة قسنطينـةلدى  

 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمن 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عام  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقم  -

 .القانون األساسي العام لموظيفة العمومية
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عام  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوم رقم  -

 .المتعمق بتسييـر الخدمات اإلجتماعية
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18ي المؤرخ ف 77-13بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
-11، يعدل المرسوم التنفيذؼ رقم 2015جوان سنة  02المؤرخ في  143-15المرسوم التنفيذؼ رقم بمقتضى  -

 .3ة، المتضمن إنشاء جامعـة قسنطين2011نوفمبر سنة  28المؤرخ في  402
، المتضمـن فـرز األصوات اإلنتخـاب لممثمي األساتذة والعمال 2018أفريل سنة  16نظـــــــرا لممحضر المـؤرخ في  -

 .3والتشكيمة النيائيـة ألعضاء لجنـة الخدمـات اإلجتماعيـة لـدػ كمية الطب جامعة قسنطينة
 

 يـقــــــرر
 

 .3تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ كمية الطب جامعة قسنطينة المـادة األولى:
 تتكون لجنة الخدمات اإلجتماعية من األعضاء اآلتية أسماؤىم: :2المـادة 
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 األعضاء الدائمون: 

 ،دوش السعيد -03 ،بي سالن ساهيت -02 ،فردي ًاديت -01
 ،شريط فريد -06 ،ههادي سلين -05 ،ربعي إيواى -04
     ،بي هرزوق فريال -07

 

 األعضاء اإلضافيون: 
   ،بي الويلي حسيي -02 ،دهق رين قىتت -01

 ( سنوات إبتداء من تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ): 3المـادة 
النشرة الرسمية لوزارة  ، بتنفيذ ىذا القـرار، الذؼ سينشـر في3يكمف عميد كمية الطب جامعة قسنطينة: 4المادة 

 التعميم العالي والبحث العممي.
                                   2018جويمية  04 حـرر بالجزائر في                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي ع/                                                                                            
 األمين العام                                                                                                       

 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2016مارس  10المؤرخ في  146يعدل القرار رقم  ،2018جويمية  08 مؤرخ في 607 رقم قــرار
 عنابة الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
غشت سنة  18الموافق  1404عام  ذؼ القعدة 21 المؤرخ في 214-84 بمقتضى المرسوم رقمو  -

 .والمتعمق بتنظيم جامعة عنابة وسيرىا، المعدل والمتمم ،1984
، 2017غشت سـنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 ، المعدل.تعيين أعضاء الحكومة والمتضمن
غشــت ســنة  23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي  279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .منو 12، الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، السيما المادة 2003
 ،2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 حث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والب
إدارة  د القائمـــة اإلســـمية ألعضـــاء مجمـــس، الـــذؼ يحـــد2016مـــارس  10المـــؤرخ فـــي  146وبمقتضـــى القـــرار رقـــم  -

 جامعة عنابة، المعدل.
 رر ـــــيـق

 

، المعدل والمذكـور أعاله، 2016مارس  10المؤرخ في  146يعـدل الجدول الممحق بالقرار رقم  المادة األولى:
 كماىو محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2018جويمية  08حـرر بالجزائر في                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            

ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ  ـــ
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة عنابة
 ن:واألعضاء المعين-1

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي، رئيس قشي الخير  -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو بن عريروة عبد المجيد -
 بالتكوين والتعميم المينيين،ممثل الوزير المكمف  عضو صدقة عز الدين -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ، عضو شوعيب دمحم -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو عياشي أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي، عضو بن خميفة كريم -
 المكمف بالتجارة، ممثل الوزير عضو بمحوت رابح  -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم،  عضو زحنيت دمحم عدنان -
 ممثل الوزير المكمف بالعدل،  عضو عبد الدايم أحمد  -
 ممثل الوزير المكمف باألشغال العمومية والنقل، عضو بوشكوك يونس -
صالح  عضو تيبر محي الدين -  المستشفيات،ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكان وا 
 ممثل الوزير المكمف باالتصال، عضو حواية عبد القادر -
 المكمف بالثقافة، ممثل الوزير عضو بوذيبة إدريس -
 ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية، عضو كانم مولود -
 والعمران والمدينة،مثل الوزير المكمف بالسكن  عضو نصر الدين مومني عبد السالم  -
 ممثل الوالي. عضو بوعافية نعمان  -

 

 "..........................................والباقي بدون تغيير.................................."
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء ،2018جويمية  08 مؤرخ في 608رقم  قــرار
 تيارت لدى جامعة اآلداب والمغاتمجمس كمية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 

، 2017غشت سـنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عام  25المؤرخ في  243-17المرسوم الرئاسي رقم  ىبمقتض -
  .المعدل والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

ســــبتمبر  18الموافـــق  1422جمـــادػ الثانيـــة عـــام  30المـــؤرخ فـــي  271-01وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -
 اء جامعة تيارت، المعدل والمتمم.، والمتضمن إنش2001

غشــت ســنة  23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي  279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -
 39و 37مم، ال سـيما المادتـان ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمـت ، الذؼ يحدد2003

 .منو
، 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 .ير التعميم العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
، والمتضـمن إنشـاء األقســام المكونـة لكميـة اآلداب والمغــات 2010فيفــرؼ  24المـؤرخ فـي  42قــم وبمقتضـى القـرار ر  -

 لدػ جامعة تيارت. 
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 رر ـــــيـق
 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  39تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعدل والمتمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .اآلداب والمغات لدػ جامعة تيارت كمية القائمة االسمية ألعضاء مجمس
في الجدول الممحق ليذا اآلداب والمغات لدػ جامعة تيارت د القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية تحد :2الــمـادة 

 القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :3الــمـادة 

 2018جويمية  08حـرر بالجزائر في                                                                                                  
 عممي وزير التعميم العالي والبحث ال                                                                                                  

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اآلداب والمغات لدى جامعة تيارت قائمة أعضاء مجمس كمية
 الصفة  والمقب اإلسم

 عميد الكمية، رئيسا بن جامعة الطيب -
 رئيس المجمس العممي لمكمية يمينة رشيدبن  -
 مدير مخبر عرابي أحمد -
 مدير مخبر داود ادمحم -
 رئيس قسم المغة واألدب العربي مييدؼ منصور -
 رئيس قسم المغات واآلداب األجنبية بن عابد عمار -
 ممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم المغة واألدب العربي عوني دمحم احمد -
 ممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم المغة واألدب العربي معزيز بوبكر -
 ممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم المغات واآلداب األجنبية زكرؼ عبد الرحمان -
 نبيةممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم المغات واآلداب األج بوعشة عبد الرحمان -
 ممثمة منتخبة عن سمك األساتذة المساعدين لحمر ربيعة -
 ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين سي مرابط دمحم العربي -
 ممثمة منتخبة عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات بشيخ ام الخير -
 الخدمات ممثمة منتخبة عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال طرارؼ رشيدة -
 ممثل منتخب عن الطمبة عن قسم المغة واألدب العربي مجاىد ىشام -
 ممثل منتخب عن الطمبة عن قسم المغات واآلداب األجنبية طيبي الحاج -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2018جويمية  08 مؤرخ في 609رقم  قــرار

 تيارت لدى جامعة الحقوق والعموم السياسيةمجمس كمية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سـنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عام  25المؤرخ في  243-17المرسوم الرئاسي رقم  ىبمقتض -

  .المعدل والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
ســــبتمبر  18الموافـــق  1422جمـــادػ الثانيـــة عـــام  30المـــؤرخ فـــي  271-01وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -

 المتمم.اء جامعة تيارت، المعدل و ، والمتضمن إنش2001
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غشــت ســنة  23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي  279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -
 39و 37مم، ال سـيما المادتـان ، الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمـت2003

 .منو
، 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 .ث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبح
، والمتضـمن إنشــاء األقسـام المكونـة لكميــة الحقـوق والعمــوم 2010فيفــرؼ  24المـؤرخ فـي  47وبمقتضـى القـرار رقــم  -

 السياسية لدػ جامعة تيارت. 
 رر ـــــيـق

 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  39تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعدل والمتمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .الحقوق والعموم السياسية لدػ جامعة تيارت كمية القائمة االسمية ألعضاء مجمس
في الجدول الحقوق والعموم السياسية لدػ جامعة تيارت تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية  :2دة الــمـا

 الممحق ليذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :3ادة ـــمال

                                              

 2018جويمية  08حـرر بالجزائر في                                                                                                  
 عممي وزير التعميم العالي والبحث ال                                                                                                  

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الحقوق والعموم السياسية لدى جامعة تيارت قائمة أعضاء مجمس كمية
 الصفة والمقب اإلسم

 عميد الكمية، رئيسا عميان بوزيان -
 رئيس المجمس العممي لمكمية بوراس عبد القادر -
 رئيس قسم الحقوق  معمر خالد -
 رئيسة قسم العموم السياسية صافا يمينة -
 ممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم الحقوق  الطيب ولد عمر -
 ممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم الحقوق  بالق دمحم -
 ممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم العموم السياسية بن عمارة دمحم -
 األستاذية عن قسم العموم السياسيةممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف  مبطوش الحاج -
 ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين مدون كمال -
 ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين بن تمرة بن يعقوب -
 ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات مخموفي احسن -
 والتقنيين وعمال الخدماتممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين  حنات الطيب -
 ممثل منتخب عن الطمبة عن قسم الحقوق  بختاوؼ عالء الدين -
 ممثل منتخب عن الطمبة عن قسم العموم السياسية دومة دمحم -

ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2018جويمية  08مؤرخ في  610رقم  قــرار
 البويرة لدى جامعة اآلداب والمغاتمجمس كمية 

 

 والبحث العممي،إن وزير التعميم العالي 
، 2017غشت سـنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عام  25المؤرخ في  243-17المرسوم الرئاسي رقم  ىبمقتض -

  .المعدل والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
غشــت ســنة  23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي  279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 39و 37الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمـتمم، ال سـيما المادتـان  ، الذؼ يحدد ميام2003
 .منو

، 2012يونيـــو ســـنة  4الموافـــق  1433رجـــب عـــام  14المـــؤرخ فـــي  241-12وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -
 .والمتضمن إنشاء جامعة البويرة، المعدل والمتمم

، 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

، والمتضـمن إنشـاء األقسـام المكونـة لكميـة اآلداب والمغـات 2013مـارس  4المـؤرخ فـي  122وبمقتضى القـرار رقـم  -
 لدػ جامعة البويرة. 

 رر ـــــيـق
 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  39: تطبيقا ألحكام المادة المادة األولى
، المعدل والمتمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .اآلداب والمغات لدػ جامعة البويرة كمية القائمة االسمية ألعضاء مجمس
في الجدول الممحق ليذا اآلداب والمغات لدػ جامعة البويرة تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية  :2الــمـادة 

 القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :3الــمـادة 

 2018جويمية  08حـرر بالجزائر في                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اآلداب والمغات لدى جامعة البويرة قائمة أعضاء مجمس كمية
 الصفة والمقب اإلسم 
 عميد الكمية، رئيسا سعدون سالم -
 رئيس المجمس العممي لمكمية قادة يعقوب -
 رئيس قسم اآلداب والمغة الفرنسية سبيح رضا -
 رئيس قسم المغة واألدب العربي طيبي عيسى -
 رئيس قسم المغة والثقافة األمازيغية كورداش مولود -
 مدير مخبر عيساوؼ عبد الرحمان -
 مدير مخبر مموك رابح -
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 مدير مخبر جالوؼ دمحم -
 ممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم المغة واألدب العربي حيدوش أحمد -
 المغة واألدب العربيممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم  لباشي عبد القادر -
 ممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم المغة والثقافة األمازيغية محرازؼ محند -
 ممثمة منتخبة عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم اآلداب والمغة الفرنسية آيت مختار حفيظة -
 األستاذية عن قسم اآلداب والمغة الفرنسيةممثمة منتخبة عن األساتذة ذوؼ مصف  سكران فاطمة الزىراء -
 ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين بمعالم أرزقي -
 ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين حسين يوسف  -
 ممثل منتخب عن الطمبة عن قسم المغة واألدب العربي محمودؼ مصطفى -
 الفرنسيةممثل منتخب عن الطمبة عن قسم اآلداب والمغة  يونس أمير -
 ممثل منتخب عن الطمبة عن قسم المغة والثقافة األمازيغية شياع بالل -
 ممثمة منتخبة عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات سالمي حورية -
 ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات دوان مجيد -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2015نوفمبر   26المؤرخ في 1194يعدل القرار رقم ، 2018جويمية  11 مؤرخ في 611 رقم قــرار

 تيارت الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017سـنة غشت  17الموافق  1438عام  ذؼ القعدة 25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .المعدل تعيين أعضاء الحكومة، والمتضمن
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادػ الثانية عام  30المؤرخ في  271-01وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

  .منو 2المعدل والمتمم، السيما المادة  والمتضمن إنشاء جامعة تيارت،، 2001
غشـت ســنة  23الموافـق  1424جمـادػ الثانيـة عــام  24المـؤرخ فــي  279-03التنفيــذؼ رقـم  وبمقتضـى المرسـوم -

 .منو 12الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، السيما المادة ، 2003
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13رقـم وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ  -

 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
الــذؼ يحـــدد القائمــة االســمية ألعضــاء مجمـــس إدارة  ،2015نــوفمبر 26المـــؤرخ فــي  1194وبمقتضــى القــرار رقــم  -

 .، المعدلجامعة تيارت
 رر ـــــيـق

 

والمذكور أعاله، كما  المعدل ،2015نوفمبر 26المؤرخ في  1194يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  األولى:المادة 
 ىو محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2018جويمية  11حـرر بالجزائر في                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة تيارت 
 (بدون تغيير) ن واألعضاء المعين -1
 ن:واألعضاء المنتخب -2

 الييئة الصفـة االسم والمقـب
 ،ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم الطبيعة والحياة عضو عدة أحمد -
 ،والمغات ممثل منتخب عن األساتذة لكمية اآلداب عضو عوني أحمد دمحم -
 ،التجارية وعموم التسييرالعموم ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم االقتصادية و  عضو دحو عبد الكريم -
 العموم التطبيقية،ممثل منتخب عن األساتذة لكمية  عضو خاتمي بمخير -
 الرياضيات واإلعالم األلي،ممثل منتخب عن األساتذة لكمية  عضو سنوسي عبد القادر -
 الحقوق والعموم السياسية،ممثل منتخب عن األساتذة لكمية  عضو عميفتاك  -
 عموم المادة،ممثل منتخب عن األساتذة لكمية  عضو حاج زيان صحراوؼ  -
 العموم اإلنسانية واإلجتماعية،ممثل منتخب عن األساتذة لكمية  عضو شرف عبد الحق -
 ،البيطرةممثل منتخب عن األساتذة لمعيد عموم  عضو عميرات مختار -
 ،ممثل منتخب عن األساتذة المساعدين عضو حفصة طاىر -
 ،ممثل منتخب عن األساتذة المساعدين عضو سي مرابط دمحم العربي -
 ،ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات عضو قيايدة جمول -
  ،وعمال الخدماتممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين  عضو عنان ميمود -
 ،ممثل منتخب عن الطمبة عضو سالمي عبد القادر -
 ،ممثل منتخب عن الطمبة عضو غالمي قادة -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2016أفريل  02 مؤرخ فيال 193قرار رقم ال ، يعدل2018جويمية  11 مؤرخ في 612رقم  قــرار

 إدارة المدرسة الوطنية العميا لألشغال العمومية ألعضاء مجمس يحدد القائمة االسمية
 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017سـنة غشت  17الموافق  1438عام  ذؼ القعدة 25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 المعدل. تعيين أعضاء الحكومة، والمتضمن
 2008ســـنة  يوليـــو 14الموافـــق  1429 رجـــب عـــام 11المـــؤرخ فـــي  218-08وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -

 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية العميا لألشغال العمومية إلى مدرسة خارج الجامعة.
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13رقـم وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ  -

 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
 2016يونيــو ســنة  14الموافــق  1437رمضــان عــام  9المــؤرخ فــي  176-16وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 منو. 24العميا، السيما المادة الذؼ يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة 
إدارة المدرسة  ألعضاء مجمس يحدد القائمة االسميةالذؼ  2016أفريل  02 مؤرخ فيال 193قرار رقم الوبمقتضى  -

 ، المعدل.الوطنية العميا لألشغال العمومية
 رر ـــــــيق
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المعدل، والمذكور أعاله، كما  ،2016 أفريل 2المؤرخ في  193يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  المادة األولى:
 ىو محدد بالجدول الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2018جويمية  11في حـرر بالجزائر                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العميا لألشغال العمومية  الوطنية قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة
 ن:واألعضاء المعين - 1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي، رئيسا بن تميس عبد الحكيم -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو حسين دحمان -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو بن مختار اليادؼ  -
 ممثمة الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،  عضو عمون اونيسة، -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ، عضو بوفطة ياسين  -
 ،والتييئة العمرانية ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية عضو طكوب حمودؼ -
 والمناجم،ممثل الوزير المكمف بالصناعة  عضو معيوف سعيد -
 ،والنقل ممثمة الوزير المكمف باألشغال العمومية عضو عمارة رشيدة -
 الموارد المائية،بممثل الوزير المكمف  عضو نادرؼ احمد -
 .والمدينة ممثل الوزير المكمف بالسكن والعمران عضو لكحل ياسين -

 

 "..........................................والباقي بدون تغيير.................................."
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن حل لجنة الخدمات االجتماعية ،2018جويمية  11مؤرخ في  قــرار

 لدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة المسيمـة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمن 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عام  19المؤرخ في  03-06رقم بمقتضى األمر  -

 .القانون األساسي العام لموظيفة العمومية
، 1982ســــبتمبر ســــنة  11الموافــــق  1402ذؼ القعــــدة عــــام  23المــــؤرخ فــــي  303-82بمقتضــــى المرســــوم رقــــم  -

 .المتعمق بتسييـر الخدمات اإلجتماعية
، 2017غشت سـنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عام  25المؤرخ في  243-17المرسوم الرئاسي رقم بمقتضى  -

 .المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
، 1995مـــارس ســـنة  22الموافـــق  1415شـــوال عـــام  21المـــؤرخ فـــي  84-95بمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -

 .نظيمو وعممو، المعدل والمتممالمتضمن إنشاء الديوان الوطني لمخدمات الجامعية وت
، 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13بمقتضى المرسوم التنفيـذؼ رقـم  -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
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، 2004ر ســـنة ديســـمب 22 الموافـــق 1425ذؼ القعـــدة عـــام  10 ؤرخ فـــيـالقــــرار الـــوزارؼ المشتــــرك المــــبمقتضـــى  -
، المتضــمن إنشــاء مــديريات الخــدمات الجامعيــة وتحديــد مقرىــا وقائمــة اإلقامــات الجامعيــة التابعــة ليــا ومشـــتمالتيا

 .المعدل والمتمم
، المتضــمن تجديــد تشــكيمة لجنــة الخــدمات اإلجتماعيــة لــدػ مديريــة 2018أفريــل ســنة  12نظـــــــارا  لمقرارالمــؤرخ فــي  -

 .الخدمات الجامعية المسيمة
ــــارا  لرســـالة رقـــم  - ـــة المســـيمة، 2018مـــاؼ ســـنة  23المـــؤرخ فـــي  234نظــــ ، الصـــادرة عـــن مـــدير الخـــدمات الجامعي

 .المتضمنة إلتماس إلغاء قرار لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ مديرية الخدمات الجامعية المسيمة
 .نظـــــارا  إلستقالة ستة أعضاء من لجنة الخدمات اإلجتماعية -

 

 رر ـــــيـق
 

إلييا في المرجع أعاله إبتداء من تاريخ اإلمضاء عمى ىذا  تحل لجنة الخدمات اإلجتماعية المشار المـادة األولى:
 .القرار

يكمف مديـر الخدمات الجامعية المسيمة، بتنفيذ ىذا القرار، الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم  :2المـادة 
 .العالي والبحث العممي

 2018جويمية  11 حرر بالجزائر في                                                                                                  
 العممي وزير التعميم العالي والبحثع/                                                                                                   

 األمين العام                                                                                                                
 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
       2017افريل  25المؤرخ في  466 يعدل القرار رقم ،2018جويمية  12 مؤرخ في 613رقم  قــرار

 )والية األغواط( المركز الجامعي بأفمو الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سـنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .، المعدلتعيين أعضاء الحكومة نوالمتضم
 2005غشــت ســنة  16الموافــق  1426رجــب عــام  11المــؤرخ فــي  299-05وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .منو 10الذؼ يحدد ميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره، السيما المادة 
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ول عـام ربيـع األ 18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
الموافـــق أول  ســـبتمبر ســـنة  1437ذؼ القعـــدة عـــام  29المـــؤرخ فـــي  230-16وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -

 .منو 2المادة  ا)والية األغواط(، السيموالمتضمن إنشاء مركز جامعي بأفمو  2016
، الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز 2017افريل  25المؤرخ في  466وبمقتضى القرار رقم  -

 )والية األغواط(، المعدل. الجامعي بأفمو
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      2018-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    التعميم العالي والبحث العممي وزارة   54

 

 

المعدل، والمذكور أعاله، كما  ،2017افريل  25المؤرخ في  466يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم المادة األولى: 
 ىو محدد بالجدول الممحق بيذا القرار.

 .ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي :2المادة 
 2018جويمية  12حـرر بالجزائر في                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )والية األغواط( قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بأفمو
 األعضاء المعينون: -1

 الييئة الصفـة والمقـباالسم 
 ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي، رئيس بن برطال جمال -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو حفصي يوسف -
 ممثل الوزيرة  المكمفة بالتربية الوطنية، عضو طيباني عمار -
 ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،  عضو بن اودينة مسعود -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ، عضو ناجوؼ مداني -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي، عضو دبابش عبد الحميد -
 ممثل الوزير المكمف بالعدل، عضو لعمورؼ النذير -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو قويدرؼ أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة، عضو نميمي دمحم -
 ممثل الوالي. عضو قرزو مبروك -

 

 "..........................................والباقي بدون تغيير.................................."
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتضّمن تأىيل مؤسسات الّتعميم العالي لضمان الّتكوين لنيـل ، 2018جويمية  16 مؤرخ في 614رقم  قــرار
 2018-2019ما بعد الّتدرج المتخّصص ويحـّدد عـدد المناصب المفتوحة بعنوان الّسـنة الجامعية  شيادة

 

 التعميم العالي والبحث العممي، إن وزير
، 2017غشت سنة  17الموافـق  1438ذؼ القعدة عام  25المؤرخ فـي  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقـم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
المتعمـق  1998غــشت  17 الموافق 1418ربيع الثاني  24الـمؤرخ في  254-98بمقتضى المرسوم التنفـيذؼ رقم  -

 11و 8بــالتكوين فــي الــدكتوراه ومــا بعـــد التــدرج المتخصــص والتأىيــل الجــامعي، المعــّدل والمــتّمم، الســيما المــادتين 
  .منو

غشــت ســنة  23الموافــق  1424جمــادػ الّثانيــة عــام  24المــؤّرخ فـــي  279-03وبمقتضــى المرســوم الّتنفيــذؼ رقـــم  -
  .لخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّممواّلذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد ا 2003

نـــوفمبر ســـنة  24الموافـــق  1432ذؼ الحجـــة عـــام  28المـــؤرخ فـــي  11-396وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -
 .واّلذؼ يحّدد القانون األساسي الخاص لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي 2011
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 2013ينايــر سـنة  30 الموافــق 1434ربيـع األول عـام  18لمؤرخ في ا 77-13 وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم -
 .واّلذؼ يحّدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

 2016يونيـــو ســـنة  14الموافـــق  1437رمضـــان عـــام  9المـــؤرخ فـــي 176-16وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -
 .واّلذؼ يحّدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا

 وبـناءا عمى محـضر اجتـماع رؤسـاء الـّندوات الجيـوية، وسـط، شرق وغـرب. -
 

 يـقـــــرر
 

 ذكرىا لضمان الّتكوين لنيل شيادة ما بعد الّتدّرج المتخّصص:  تؤىل مؤسسات الّتعميم العالي اآلتي المادة األولى:
ؼ بومدين لمعموم والتكنولوجيا، جامعة عنابة، جامعة قالمة، جامعة أم البواقي، ىوار  : جامعةالجامعات

 .1بسكرة، جامعة مستغانم، جامعة وىرانجامعة 
 لمّتجارة، مدرسة الدراسات العميا التجارية، المدرسة العميا لممناجمنت بتممسان.المدرسة العميا  المدارس:

 مركز البحث في اإلعالم العممي والتقني. مراكز البحث:
يحّدد عدد المناصـب المفتوحـة لمّتكوين لنيـل شيـادة ما بعد الّتدّرج المتخّصص بعنوان السنة الجامعية  :2المادة 

 لكـل واحـدة مـن المؤسسات المذكورة أعاله، ولكل الّتخّصصات المعنية في ممحق ىذا الـقرار.   2018-2019
الّتعميم والّتكوين العاليين المذكورة أعاله، كل  يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدراء مؤسسات :3المادة 

 فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2018 جويمية 16حـرر بالجزائر في                                                                                                 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جامعـة العمـوم والتكنولوجيـا ىـواري بومديـنتأىيل  والمتضّمن، 2018جويمية  16 مؤرخ فيال 614رقم ممحق القرار 
 2019-2018الجامعية  الّسنة بعنوان المفتوحة المناصب عدد ويحّدد صدرج المتخّص كوين لنيـل شيادة ما بعد التّ لضمان التّ  

 

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité Responsable Type  Postes  

SPI ST Electrotechnique Réseaux Electriques 
BOUDOUR 
Mohamed 

H 12 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  جامعـة عنابــةتأىيل  والمتضّمن، 2018جويمية  16 مؤرخ فيال 614رقم ممحق القرار 
 2019-2018الجامعية  الّسنة بعنوان المفتوحة المناصب عدد ويحّدد صدرج المتخّص كوين لنيـل شيادة ما بعد التّ لضمان التّ 

 

Grand 
domaine 

Domaine Filière Spécialité Responsable Type  Postes  

SHS 

DSP  دمحم الصغير بعمي التسيير اإلدارؼ والمالي العام الحقوق R 03 

SEGC 
Sciences 

Financières  
et Comptabilité 

Contrôle de Gestion et 
Audit 

DJAOUAHDOU 
Reda 

H 30 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  جامعـة قالمـةتأىيل  والمتضّمن، 2018جويمية  16 مؤرخ فيال 614رقم ممحق القرار 
 2019-2018الجامعية  الّسنة بعنوان المفتوحة المناصب عدد ويحّدد صدرج المتخّص التّ كوين لنيـل شيادة ما بعد لضمان التّ 

 

Grand 
domaine 

Domaine Filière Spécialité Responsable Type  Postes  

SHS 
DSP إسماعيل بوقنور تحسين الخدمة العمومية عموم سياسية H 25 

SEGC موسى بخاخشة تسيير عمومي وتنمية محمية عموم التسيير H 03 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  جامعـة أم البواقـيتأىيل  والمتضّمن، 2018جويمية  16 مؤرخ فيال 614رقم ممحق القرار 
 2019-2018الجامعية  الّسنة بعنوان المفتوحة المناصب عدد ويحّدد صدرج المتخّص كوين لنيـل شيادة ما بعد التّ لضمان التّ 

 

Grand 

domaine 
Domaine Filière Spécialité Responsable Type  Postes  

SHS 

DSP  عمي اليازيد قانون قضائي الحقوق H 53 

SEGC 
Sciences de 

Gestion 
Management Public Khali CHERGUI H 30 

SV SNV 

Science 

Financières  

et Comptabilité 

Comptabilité et Audit 
Nasreddine 

AISSAOUI 
H 03 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  جامعــة بسكــرةتأىيل  والمتضّمن، 2018جويمية  16 مؤرخ فيال 614رقم ممحق القرار 
 2019-2018الجامعية  الّسنة بعنوان المفتوحة المناصب عدد ويحّدد صدرج المتخّص التّ كوين لنيـل شيادة ما بعد لضمان التّ 

 

Grand 
domaine 

Domaine Filière Spécialité Responsable Type Postes 

SHS 
DSP  عبد الحميم بن مشرؼ  القانون اإلدارؼ  الحقوق H 50 

SEGC بوعبد هللا يعم بنوك وتأمينات عموم اقتصادية  H 15 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  جامعـة مستغانـمتأىيل  والمتضّمن، 2018جويمية  16 مؤرخ فيال 614رقم ممحق القرار 
 2019-2018الجامعية  الّسنة بعنوان المفتوحة المناصب عدد ويحّدد صدرج المتخّص التّ كوين لنيـل شيادة ما بعد لضمان التّ 

 

Grand 
domaine 

Domaine Filière Spécialité Responsable Type Postes 

SHS 

SEGC 
Sciences de 

Gestion 

Management des 

Ressources Humaines 

DOUAH 

Belkacem 
H 15 

SHS 

Sciences de 

l’Information 

 et de la 

Communication 

Communication 

Organisationnelle de 

l’Entreprise 

MALFI 

Abdelkader 
H 20 

SPI MI Informatique 
Sécurité des Systèmes 

d’Information 
SEHABA Karim R 20 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1جامعـة وىـران تأىيل  والمتضّمن، 2018جويمية  16 مؤرخ فيال 614رقم ممحق القرار 
 2019-2018الجامعية  الّسنة بعنوان المفتوحة المناصب عدد ويحّدد صدرج المتخّص التّ كوين لنيـل شيادة ما بعد لضمان التّ 

 

Grand 
domaine 

Domaine Filière Spécialité Responsable Type  Postes  

SPI MI Informatique 
Management des 

Systèmes d’Information   

BOUAMRANE 

Karim 
R  20 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المدرسـة العميـا لمتجـارةتأىيل  والمتضّمن، 2018جويمية  16 مؤرخ فيال 614رقم ممحق القرار 
 2019-2018الجامعية  الّسنة بعنوان المفتوحة المناصب عدد ويحّدد صدرج المتخّص شيادة ما بعد التّ كوين لنيـل لضمان التّ 

 

Grand 
Domaine 

Domaine Filière Spécialité Responsable Type Postes 

SHS SEGC 

Sciences 

Commerciales 

Management de la 

Distribution 

ANNABI 

Benaissa 
H 20 

Sciences 

Financières  

et Comptabilité 

Finance Islamique 
BOUHADIDA 

Mohamed 
R 30 

Audit Interne 
IHADDADEN 

Athmane 
R 20 

Sciences de 

Gestion 

Expertise Maritime 
BENNOUR 

Abdelhafid 
R 30 

Management du 

Transport Maritime  

et Logistique 

BELAIDI 

Abdelaziz 
R 30 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  مدرسـة الّدراساـت العميـا الّتجاريـةتأىيل  والمتضّمن، 2018جويمية  16 مؤرخ فيال 614رقم ممحق القرار 
 2019-2018الجامعية  الّسنة بعنوان المفتوحة المناصب عدد ويحّدد صدرج المتخّص كوين لنيـل شيادة ما بعد التّ التّ لضمان 

 

Grand 

Domaine 
Domaine Filière Spécialité Responsable Type Postes 

SHS SEGC 

Sciences 

Commerciales 

Management de la 

Logistique  

et des Transports 

BOUKROUH Adel H 60 

Management, 

Leadership et Stratégie 

des Entreprises 

HADDAD Fatima 

Zohra 

 

H 140 

Management des 

Organisations  

de Santé 

BOUYOUCEF 

BARR Djamila 
H 40 

Sciences 

Financières  

et Comptabilité 

Finance et Comptabilité ACILA Nabila H 40 

Audit et Contrôle de 

Gestion 

CHERFOUH 

Meriem 
H 40 

Sciences de 

Gestion 

Marketing Digital 
SALOUATCHI 

Hicham Sofiane 
H 60 

Management des 

Entreprises 

CHENNOUFI 

Noureddine 
R 35 

Ingénierie Financière BENIKHLEF Faiza H 100 

Management des 

Ressources Humaines 
CHABANI Smain R 35 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العميـا لممناجمنـت بتممسـانالمدرسـة تأىيل  والمتضّمن، 2018جويمية  16 مؤرخ فيال 614رقم ممحق القرار 
 2019-2018الجامعية  الّسنة بعنوان المفتوحة المناصب عدد ويحّدد صدرج المتخّص كوين لنيـل شيادة ما بعد التّ لضمان التّ 

 

Grand 

domaine 
Domaine Filière Spécialité Responsable Type  Postes  

SHS SEGC Management 

Engineering Management 
SAHEL SIDI 

MOHAMED 
R 20 

Management des 

Organisations de Santé 
TADJ Meziane  H 15 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مركـز البحـث في اإلعـالم العممـي والّتقنـيتأىيل  والمتضّمن، 2018جويمية  16 فيمؤرخ ال 614رقم ممحق القرار 
 2019-2018الجامعية  الّسنة بعنوان المفتوحة المناصب عدد ويحّدد صدرج المتخّص كوين لنيـل شيادة ما بعد التّ لضمان التّ 

 

Grand 
domaine 

Domaine Filière Spécialité Responsable Type Postes 

SPI MI Informatique 
Big Data et Calcul 

Intensif 
YAHIAOUI Said R 20 

SPI MI Informatique Sécurité Informatique NOUALI Omar R 15 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم العالي لضمان الّتكوين ،2018جويمية  16مؤرخ في  615 رقم قــرار

 2019-2018امعية جلّسنة البعنوان ا المناصب المفتوحة ويحّدد عدد شيادة الّدكتوراه لنيل
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافـق  1438ذؼ القعدة عام  25المؤرخ فـي  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقـم  -

 والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل.
غشــت ســنة  23الموافــق  1424جمــادػ الّثانيــة عــام  24المــؤّرخ فـــي  279-03وبمقتضــى المرســوم الّتنفيــذؼ رقـــم  -

 تمم.واّلذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والم 2003
 2005غشـــت سنــــة  16الموافـــق  1426رجـــب عـــام  11المـــؤّرخ فــــي 299-05وبمقتضـــى المرســـوم الّتنفيـــذؼ رقـــم  -

 واّلذؼ يحّدد ميام المركز الجامعي والقـواعد الخاصة بتنظيمو وسيره.
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 2008أوت ســـنة  19الموافـــق  1429شـــعبان عـــام  17المـــؤّرخ فـــي  265-08وبمقتضـــى المرســـوم الّتنفيـــذؼ رقـــم  -
 ن نظام الّدراسات لمحصول عمى شيادة الّميسانس وشيادة الماستر وشيادة الّدكتوراه.والمتضمّ 

 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األّول عـام  18المـؤّرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم الّتنفيذؼ رقـم  -
 واّلذؼ يحّدد صالحيات وزير الّتعميم العالي والبحث العممي.

ــ -  2016يونيــو ســنة  14الموافــق  1437رمضــان عــام  9المــؤرخ فــي  176-16ذؼ رقــم وبمقتضــى المرســوم التنفي
 واّلذؼ يحّدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا.

د واّلــذؼ  2016جـوان سـنة  2المــؤّرخ فـي  547وبموجـب القـرار رقـم  - الطَّـور الثَّالــث  الّتكــوين فـيتنظـيم كيفيـات يحـدّد
 مناقشتيا.وشروط إعداد أطروحة الدكتوراه و 

 وبناءا عـمى محاضر اجتماع المّجان المختّصة لمّندوات الجيوية وسـط، شـرق، غرب. -
 الوطنية لّتأىيل الّتكوين في الّطور الثالث. ةوبناءا عمى محضر اجتماع المجن -

 

  ــّررـــقـيـ
 

د واّلذؼ  2016جوان سنة  2المؤّرخ في  547من القرار رقم  3تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى: كيفيات يحدّد
وشروط إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتيا، ييدف ىذا القرار إلى الطَّور الثَّالث  الّتكوين فيتنظيم 
بعنوان الّسنة لضمان الّتكوين لنيل شيـادة الّدكتـوراه اآلتي ذكرىا  مؤّسسات الّتعميم العاليتأىيل 

 ׃2019-2018الجامعية 
، جامعة  2، جامعة الجزائر1جامعة العموم والّتكنولوجيا ىوارؼ بومدين، جامعة الجزائر ׃الجامعات -

، جامعة 1، جامعة تيزؼ وزو، جامعة بجاية، جامعة بومرداس، جامعة البويرة، جامعة البميدة3الجزائر
جامعة  ، جامعة المدية، جامعة غرداية، جامعة الجمفة، جامعة خميس مميانة، جامعة األغواط،2البميدة

، جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية 3، جامعة قسنطينة2، جامعة قسنطينة1قسنطينة
جامعة  ، جامعة بسكرة، جامعة برج بوعريريج،2، جامعة باتنة1بقسنطينة، جامعة عنابة، جامعة باتنة

عة ورقمة، الوادؼ، جامعة الطارف، جامعة قالمة، جامعة جيجل، جامعة خنشمة، جامعة مسيمة، جام
، جامعة سكيكدة، جامعة سوق أىراس، جامعة 2، جامعة سطيف1جامعة أم البواقي، جامعة سطيف

، 1تبسة، جامعة أدرار، جامعة بشار، جامعة الشمف، جامعة معسكر، جامعة مستغانم، جامعة وىران
العموم ، جامعة سعيدة، جامعة سيدؼ بمعباس، جامعة تيارت، جامعة تممسان، جامعة 2جامعة وىران

 .  والتكنولوجيا بوىران
المركز الجامعي بتيبازة، المركز الجامعي بميمة، المركز  المركز الجامعي بتمنراست، ׃المراكز الجامعية -

الجامعي بعين تموشنت، المركز الجامعي بالبيض، المركز الجامعي بمغنية، المركز الجامعي بالنعامة، 
 بتيسمسيمت. المركز الجامعي بغميزان، المركز الجامعي

مدرسة الدراسات العميا التجارية، المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر، المدرسة  ׃المدارس -
الوطنية العميا لمفالحة، المدرسة العميا لمتجارة، المدرسة المتعددة العموم لميندسة المعمارية والعمران، 
المدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي، المدرسة الوطنية العميا لألشغال العمومية، المدرسة الوطنية 

المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد العميا لمعموم السياسية، المدرسة الوطنية العميا لمرؼ، 
  ية المتعددة التقنيات بوىران.المدرسة الوطن المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة،التطبيقي، 
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يحّدد عدد المناصب المفتوحة لفائدة كّل مؤّسسة من مؤّسسات التعميم العالي المذكورة في المادة األولى  :2المادة 
 ا لممالحق المرفقة بيذا القرار.وفقا 

 تأىيل، مع مراعاة أحكاممن تاريخ أّول  ابتداء ( سنوات03ثالثة ) لمّدة يؤّىل الّتكوين في الّدكتوراه :3المادة 
 أعاله. المذكور 2016 جوان سنة 2 في المؤّرخ 547 مـن القرار رقم 19و 3 المادتين

، كّل فيما أعالهورؤساء مؤّسسات الّتعميم العالي المذكورة  المدير العام لمّتعميم والّتكوين العاليينيكّمف  :4المادة 
 والبحث العممي. رة الّرسمية لمّتعميم العالياّلذؼ سينشر في النش يخّصو، بتنفيذ ىذا القرار

 

 2018جويمية  16حـرر بالجزائر في                                                                                                 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

    األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                        
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مالحظة:

 تأىيل مؤّسسات الّتعميم العالي ةضّمنالمتو  ،2018جويمية  16مؤرخ في ال 615رقم  القراربالمرفقة المالحـق 
 ، 2019-2018امعية جلّسنة البعنوان ا المناصب المفتوحة ويحّدد عدد شيادة الّدكتوراه لنيل الّتكوينلضمان 

 .2018نشر في الثالثي الرابع من النشرة الرسمية لسنة تس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2018جانفي  21، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 2018جويمية  17في  مؤرخ قــرار
 ( لمجنة الجامعية الوطنية39) المتضمن إعالن نتائج الدورة التاسعة والثالثون 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
غشــــت ســــنة  17الموافـــــق  1438ذؼ القعــــدة عــــام  25المــــؤرخ فـــــي  243-17بمقتضــــى المرســــوم الرئاســــي رقـــــم  -

 ، والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل.2017
، 2008مايو سنة  03الموافق  1429ربيع الثاني عام  27المؤرخ في  130-08بمقتضى المرسـوم التنفيـذؼ رقم  -

  .المتضمن القانون األساسي الخاص باألستاذ الباحث
المتضمن تنظـيم المجنـة الجامعيـة الوطنيـة وتسـييرىا وتشـكيميا،  1994نوفمبر سنة  16بمقتضى القرار المؤرخ في  -

 المعدل والمتمم. 
 المتضمن تشكيمة الفروع المختصة لمجنة الجامعية الوطنية. 2017سنة  ديسمبر 25بمقتضى القرار المؤرخ في  -
( لمجنـــة 39) المتضـــمن إعـــالن نتـــائج الـــدورة التاســـعة والثالثـــون  2018جـــانفي  21فـــي  مـــؤرخبنـــاءا عمـــى القـــرار ال -

 .الجامعية الوطنية
سـنة  جـانفي 10عمى قوائم تأىيل األساتذة المحاضـرين قسـم "أ" مـن أجـل الترقيـة إلـى رتبـة أسـتاذ المؤرخـة فـي  بناءا  -

2018. 
 .2018سنة  جويمية 08و 07( يومي 40) بعون األر عمى اجتماع المجنة الجامعية الوطنية في دورتيا  بناءا  -
 .(40) األربعون لمدورة لمعموم الدقيقة  عمى محضر اجتماع فرع المجنة الجامعية الوطنية بناءا  -

 

  ررـــقـي
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 المشار إليو أعاله وتحرر كاآلتي: 2018جانفي  21تعدل أحكام المادة األولى من القرار المؤرخ في  المادة األولى:
يعتبر األساتذة المحاضرون قسم "أ" اآلتية أسماؤىم حسب الترتيب االستحقاقي مؤىمين  األولى:المادة "

 لمترقية إلى رتبة أستاذ.
 فرع: التكنولوجيا

 

 والعمران ىندسة معمارية   
  بدون تغيير 
  مدنية والري ىندسة   
  بدون تغيير 
 ىندسة ميكانيكية والمناجم والتعدين   
  بدون تغيير 
 ىندسة الطرائق   
  بدون تغيير 
 اإلعالم اآللي   
  بدون تغيير 
 بحوث العمميات   
  بدون تغيير 

 
 

 )ىندسة إلكترونية )إلكتروتقني، اإللكترونيك،  اإللكتروميكانيك، ىندسة الشبكات، اآللية 
 جامعة الشمف إلكتروتقني طالب رشيد 01
 جامعة الجمفة اآللية قزو عبد هللا 02
 جامعة تممسان إلكترونيك بن موسى نصر الدين 03
 جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا إلكتروتقني منعة دمحم 04
 التكنولوجياجامعة ىواري بومدين لمعموم و  إلكترونيك عميالت فريد 05
 المدرسة العسكرية المتعددة التقنيات اآللية قياطني دمحم 06
 جامعة عنابة إلكترونيك صوشي قدور 07
 المدرسة العسكرية المتعددة التقنيات إلكترونيك زاوي عبد الحميم  08
 جامعة تيزي وزو إلكتروتقنية عثمان شريف طاىر 09
 جامعة أم البواقي إلكترونيك لصحب دمحم 10
 جامعة بشار إلكتروتقني ناصري عبد الفتاح 11
 2جامعة باتنة  إلكتروتقني بن عقون السعيد 12
 جامعة بشار إلكتروتقني بوسرحان إسماعيل خميل 13
 1جامعة البميدة  إلكترونيك جباري مصطفى 14
 جامعة المدية إلكتروتقني سبع كريم 15
 جامعة تممسان إلكترونيك بن عدة بمقاسم 16
 جامعة بسكرة إلكتروتقني رابحي بوعالقة 17
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 1جامعة قسنطينة  إلكترونيك بركات وردة 18
 جامعة بسكرة اآللية نجيبةتركي  19
 جامعة تيزي وزو إلكتروتقني صديقي حميد 20
 جامعة بشار إلكتروتقني بوشيبة بوسماحة 21
 جامعة عنابة إلكتروميكانيك حمايدي إبراىيم  22
 جامعة بشار إلكترونيك كشيش عبد الرحمان 23
 جامعة عنابة إلكتروتقني عجابي دمحم 24
 جامعة بشار إلكتروتقني قصباوي إبراىيم 25
 جامعة سعيدة إلكتروتقني بو شيخي عبد العزيز 26
 جامعة برج بوعريريج إلكتروتقني حميميد مراد 27
 جامعة بسكرة اآللية غضبان حاتم 28
 جامعة جيجل إلكتروتقني مميط دمحم 29
 جامعة سيدي بمعباس إلكتروتقني بن طاع هللا عبد الرحيم 30
 جامعة تممسان إلكترونيك أحمدبرصالي رياض  31
 1جامعة سطيف  ىندسة الشبكات بموي بوزيد 32
   جامعة سيدي بمعباس إلكتروتقني خثير دمحم 33

 فرع : العموم الدقيقة
 

 رياضيات   
  بدون تغيير 

 

 فيزياء  
 المدرسة العميا في العموم التطبيقية تممسان فيزياء وىراني طارق  01
 جامعة سيدي بمعباس فيزياء أمين هللا ميمود 02
 جامعة خميس مميانة فيزياء ضياف أحمد 03
 جامعة أدرار فيزياء بن طوبة سعيد 04
 جامعة بشار فيزياء نوري عبد القادر 05
 جامعة تيزي وزو فيزياء حمادو )ز( مزغران المية 06
 المدرسة العميا لألساتذة القبة فيزياء بالل الطاىر 07
 جامعة عنابة فيزياء حمايزي يمينة )ز( حندوزي  08
 جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا فيزياء صالحي ياسين 09
 جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا فيزياء أيت قوقام ليمى )ز( تريبش 10
 1جامعة قسنطينة  فيزياء نويصر األمين 11
 1جامعة سطيف  فيزياء خرفي فيصل 12
 جامعة بجاية فيزياء قاصري يزيد 13
 جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا فيزياء درار )م( قدور زاية 14
 جامعة عنابة فيزياء سيفي شيرة 15
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 جامعة تيزي وزو فيزياء القشاعي عزيز 16
 جامعة معسكر فيزياء رقيق بن دوخة عبد الكريم 17
 جامعة بسكرة فيزياء مومني مصطفى 18
 جامعة بجاية فيزياء أماتوس نوال 19
 جامعة بومرداس فيزياء مزىود رضا 20
 جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا فيزياء رحو عزالدين 21

 

 كيمياء   
  بدون تغيير 

 

 فرع عموم الطبيعة والحياة 
 

 بيولوجيا   
  بدون تغيير 

  مدنية والري ىندسة   
  بدون تغيير 

  فالحيةعموم   
  بدون تغيير 

 عموم األرض   

  بدون تغيير 

 العموم البيطرية   

  بدون تغيير 
 

 فرع العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير
 

 عموم تجارية   
  بدون تغيير 

 عموم التسيير   

  بدون تغيير 

 عموم إقتصادية   

  بدون تغيير 
 

 فرع العموم اإلجتماعية واإلنسانية
 

  االجتماععموم   
  بدون تغيير 

  النفسعموم   

  بدون تغيير 
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 العموم السياسية والعالقات الدولية   
  بدون تغيير 
 الفمسفة   
  بدون تغيير 
 العموم اإلسالمية   
  بدون تغيير 
 التاريخ   
  بدون تغيير 
 التربية البدنية والرياضية   
  بدون تغيير 
  واإلتصالعموم اإلعالم   
  بدون تغيير 
 عمم المكتبات   
  بدون تغيير 

 
 
 

 فرع فرع األدب والمغات
 

  واألدب العربيالمغة   
  بدون تغيير 
 المغات األجنبية   
 ترجمة   
  بدون تغيير 
 لغة فرنسية   
  بدون تغيير 
 لغة إنجميزية   
  بدون تغيير 
 المغة األمازيغية   
  بدون تغيير 

 

 العموم القانونية واإلداريةفرع 
 

 القانون العام   
  بدون تغيير 
  الخاصالقانون   
  بدون تغيير 

 

والذؼ  2018جانفي  14من  : يكمف مدير الموارد البشرية بتنفيذ ىدا القرار الذؼ يسرؼ مفعولو ابتداءا 2المادة 
 سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي.
 2018 جويمية 17حـرر بالجزائر في                                                                                                 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            

ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ  ـ
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 ، يتضمن البرنامج البيداغوجي2018جويمية  18 مؤرخ في 617رقم  قــرار
 لمسنة األولى لنيل الشيادة في الطب

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، 2017غشت سنة  17الموافـق  1438ذؼ القعدة عام  25المؤرخ فـي  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقـم  -

 والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل.

، المعـدل 1994يوليـو سـنة  23الموافـق  1415صـفر  14الــمؤرخ فـي  219-94المرسوم التنفـيذؼ رقـم بمقتضى  -

، والمتضــــمن نظــــام 1971غشــــت ســــنة  25الموافــــق  1391رجــــب عــــام  4المــــؤرخ فــــي  215-71 لممرســــوم رقــــم

 الدراسات الطبية.

 2013ينايــر سـنة  30لموافــق ا 1434ربيـع األول عـام  18المؤرخ في  77-13 وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم -

 واّلذؼ يحّدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

، والذؼ يحـدد تنظـيم وتقيـيم وتحسـين الدراسـات الجامعيـة 1993يونيو سنة  30المؤرخ في  82وبموجب القرار رقم  -

 .لمتدرج في الطب

البرنــامج البيــداغوجي لمســنة األولــى لنيــل  ، والمتضــمن2000يونيــو ســنة  26المــؤرخ فــي  61وبموجــب القــرار رقــم  -

  الشيادة في الطب.

 يـقـــــرر
 

البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى لنيل الشيادة في الطب، وفقا لمبرنامج ييدف ىذا القرار إلى تحديد  المادة األولى:

 الممحق ليذا القرار.

، والمذكور 2000يونيو سنة  26المؤرخ في  61القرار رقم تمغى كل األحكام المخالفة ليذا القرار، ال سيما  :2المادة 

 أعاله.

كل فيما  الجامعية المعنيين، مؤسساتالالمدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدراء كل من  يكّمف :3المادة 

 يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2018 جويمية 19حـرر بالجزائر في                                                                                                 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 البرنامج البيداغوجي والمتضّمن، 2018جويمية  18المؤرخ في  617رقم ممحق القرار 
 لمسنة األولى لنيل الشيادة في الطب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ــ ـــ ـــ ــ  ـ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisation de l’enseignement de première année 
  

     L’enseignement de première année est un enseignement modulaire de un ou 

deux semestres.  

     Un semestre comporte 18 semaines dont deux sont consacrées à l’évaluation 

(une de révision et une d’évaluation). 

 

 Modules annuels Modules semestriels 

Semestre 1  

Anatomie 
Biochimie 

Bio statistiques –
informatique 

Chimie 
Cytologie 

Physique- biophysique 

Langues 

Embryologie 
Santé société et humanité 

Semestre 2 

Anatomie 
Biochimie 

Bio statistiques –
informatique 

Chimie 
Cytologie 

Physique- biophysique 
Langues 

Histologie générale 
Physiologie générale 

 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

Direction Générale des Enseignements et de la Formation Supérieurs 

Comité Pédagogique National Médecine 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année 2018 
 

PREMIER CYCLE MEDECINE 

PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT 

 DE PREMIERE ANNEEE 
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L’enseignement  
 

Il est de type magistral complété par des TD, TP.  
 

L’évaluation  

 La présence aux TD et TP est obligatoire.  

o Exclusion du module 3 absences non justifiées ou 5 absences mêmes justifiées.  

 Une épreuve théorique sanctionne chaque module. Elle comporte des QCM, des 

QROC.  

 Calcul de la moyenne générale :  

o Somme des notes obtenues X coefficient/ nombre de module.  

 Coefficient 1 pour les modules semestriels, 2 pour les modules annuels.  

 La compensation n’est autorisée qu’en cas de note supérieure à 7/20.  

 
 

Premier jour:  
 

 Conférence introductive « Qu’est-ce que la médecine?»  
 

Conférence sur un questionnement sur le métier que l’étudiant aura à exercer : la 

médecine un art ou une science ?  

La médecine est l’art de guérir ou, tout au moins, soulager les patients des divers 

maux inhérents à leur vie et aux milieux qui leur sont nécessaires pour exister et pour 

agir. Mais la médecine tente de devenir une science pour associer aux moyens de 

connaissance et de soins une rigueur plus grande et une efficacité croissante grâce 

aux progrès scientifiques.  
 

 Préparation aux études universitaires  

o Connaissance de l’université, de la faculté de Médecine.  

o Présentation du programme d’enseignement, de son organisation, de l’évaluation.  

o Comment travailler ?  

o Organisation et gestion du temps.  

o Intérêt du travail en groupe.  

o Développement de la compétence de l’écoute pour la compréhension du Cours 

Magistral.  

o Techniques de prise de notes, du résumé et du compte rendu.  

o Technique de la synthèse des documents.  

o Les supports à consulter.  
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Récapitulatif 
 

Module Volume horaire Enseignement Durée Evaluation Coefficient 

Anatomie 

Global : 96H 

Enseignement 

Magistral : 60 h 

TP=36 h 

Magistral 

TP 
2 Semestres 2 examens 2 

Biochimie  
Magistral 

TD, TP 
2 2 examens 2 

Bio Statistiques-

Informatique 
 

Magistral 

TD, TP 
2 2 examens 2 

Chimie  
Magistral 

TP 
2 2 examens 2 

Cytologie 

Global : 57H 

Enseignement 

magistral 37h 

TD 8h 

TP 12h 

Magistral 

TD, TP 
2 2 examens 2 

Embryologie 
Global : 35 H 

TP 7h30 

Magistral 

TP 
1 1 examen 1 

Histologie 

Global : 30 H 

Enseignement 

magistral : 22H 30mn. 

TD/TP 07H 30mn 

Magistral 

TD, TP 
1 1examen 1 

Physiologie 

générale 

Global :27h 

TD 1h 

TP :2 

 1 1examen 1 

Physique-

biophysique 

Global : 80 H. 

Enseignement 

magistral : 60 h, 

TD : 10h, 

TP : 10h. 

Magistral 

TD, TP 
2 2 examens 2 

Santé Société et 

Humanité 
40 

Magistral 

1TD 
1 1examen 1 

Langues  Voir CEIL  2 2 

 

Le module de secourisme complète cet enseignement. 
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1- Module d’Anatomie  

1.1. Objectifs et contenus  

Enseignement magistral 

Chapitre Objectifs 
Volume 

horaire 

- Généralités sur l’anatomie :  

 

- Généralités sur le corps 

humain (langage anatomique)  

 

 

 

- Généralités sur les os.  

 

 

 
 

- Généralités sur les 

articulations.  

 

 

- Généralités sur les muscles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Généralités sur les vaisseaux  

 

- Généralités sur le système 

nerveux. 

- Histoire de l’anatomie.  

- Place de l’être humain dans le règne 

animal (mammifères).  

- Connaitre la position anatomique de 

référence du corps humain.  

- Connaitre les axes anatomiques de 

référence.  

- Connaitre les plans de référence.  

- Connaitre la nomenclature anatomique.  

- Connaitre l’organisation générale du corps 

humain.  

- Connaitre la partie osseuse du squelette.  

- Connaitre la partie axiale du squelette.  

- Connaitre la partie appendiculaire du 

squelette.  

- Connaitre la partie cartilagineuse du 

squelette.  

- Connaitre la classification des 

articulations.  

- Connaitre les structures d’amortissement 

des pressions.  

- Connaitre les structures d’adaptation des 

surfaces articulaires.  

- Connaitre les structures de glissement  

- Connaitre la statique articulaire.  

- Connaitre les différents types de muscles 

existant dans le corps humain.  

- Connaitre la forme d’un muscle 

squelettique.  

- Connaitre les annexes du muscle. 

- Connaitre la structure macroscopique du 

muscle.  

- Connaitre l’organisation et la distribution 

générale du système circulatoire.  

- Connaitre l’organisation générale du 

système nerveux.  

- Connaitre le système nerveux central et 

périphérique ; la nature du nerf : mixte 

sensitif (cutanée), moteur.  

8h 
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Chapitre Objectifs 
Volume 

horaire 

Cours : Ostéologie du membre 

thoracique (supérieur) 

- Reconnaitre les différents os du membre.  

- Classer l’os selon sa morphologie.  

- Décrire la morphologie d’un os.  

- Placer correctement un os sur le membre.  

- Connaitre les différents os et leurs éléments 

sur un cliché radiologique. 

4 h30min 

Cours : Arthrologie du membre 

thoracique (supérieur) 

Articulations : de l’épaule, du 

coude, du poignet. 

- Savoir classer une articulation (type).  

- Connaitre les surfaces articulaires formant 

une articulation.  

- Connaitre les moyens d’union passifs.  

- Connaitre les moyens d’union actifs.  

- Connaitre les différents axes et mouvements 

de l’articulation. 

4 h30min 

Cours : Myologie du membre 

thoracique (supérieur) : Muscles 

de l’épaule, du bras, de l’avant-

bras, de la main. 

- - Connaitre les muscles des différentes 

régions du membre.  

- - Etre capable de classer les muscles selon 

leurs actions.  

- - Connaitre leur innervation. 

4h30min 

Cours : Vascularisation du 

membre thoracique (supérieur) 

Les artères ; axillaire, brachiale, 

radiale et ulnaire.  

Les artères de la main.  

Drainage veineux et 

lymphatique. 

- Connaitre l’origine, le trajet et la 

terminaison de chaque artère.  

- Connaitre leurs rapports intimes avec les 

éléments vasculo-nerveux de voisinage  

- Connaitre leurs rapports avec les éléments 

musculaires ou tendineux pouvant être à 

l’origine de leur compression.  

- Différencier entre veines superficielle et 

profonde. 

6h 

Cours : Innervation du membre 

thoracique (supérieur).  

Plexus brachial, et branches 

terminales : Nerf médian, Nerf 

ulnaire, Nerf musculo-cutané, 

Nerf radial, nerf axillaire, Nerf 

cutané médial de l’avant-bras, 

Nerf cutané médial du bras. 

- Connaitre la situation et la constitution du 

plexus brachial.  

- Connaitre l’origine, le trajet et la 

terminaison de chaque nerf  

- Connaitre leurs rapports intimes avec les 

éléments vasculo-nerveux de voisinage  

- Connaitre le territoire d’innervation des 

différents nerfs  

- Connaitre leurs rapports avec les éléments 

osseux pouvant être à l’origine de leur 

compression ou lésion lors d’une fracture.  

- Comment explorer un nerf. 

6 h 
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Chapitre Objectifs 
Volume 

horaire 

Cours : Ostéologie du membre 

pelvien (inférieur). 

- Reconnaitre les différents os.  

- Classer un os selon sa morphologie.  

- Placer correctement un os sur le 

squelette.  

- Connaitre la morphologie d’un os.  

- Connaitre les différents os et leurs 

éléments sur un cliché radiologique. 

4h 

Cours : Arthrologie du membre 

pelvien (inférieur).  

Articulations de la hanche, du 

genou, de la cheville, du pied. 

- Savoir classer une articulation (type).  

- Connaitre les surfaces articulaires 

formant une articulation.  

- Connaitre les moyens d’union 

passifs.  

- Connaitre les moyens d’union actifs.  

- Connaitre les différents axes et 

mouvements de l’articulation.  
 

6h 

Cours : Myologie du membre 

pelvien (inférieur).  

Muscles : de la hanche, de la 

cuisse, de la jambe, du pied.  

- Connaitre les muscles des différentes 

régions du membre.  

- Etre capable de classer les muscles 

selon leurs actions.  

- Connaitre leur innervation.  
 

4h30min 

 

Cours : Vascularisation du 

membre pelvien (inférieur).  

Artères; obturatrice, glutéale, 

fémorale, poplitée,  

artères de la jambe et du pied.  

Drainage veineux et 

lymphatique.  

- Connaitre l’origine, le trajet et la 

terminaison de chaque artère.  

- Connaitre leurs rapports intimes avec 

les éléments vasculo-nerveux de 

voisinage  

- Connaitre leurs rapports avec les 

éléments musculaires ou tendineux 

pouvant être à l’origine de leur 

compression.  

- Différencier entre veines superficielle 

et profonde.  
 

6h 

 

Cours : Innervation du membre 

pelvien (inférieur).  

Plexus lombaire, nerfs obturateur 

et fémoral,  

Plexus sacré, nerf grand sciatique.  

- Connaitre la constitution des 

différents plexus (lombaire et sacré).  

- Connaitre l’origine, le trajet et la 

terminaison de chaque nerf.  

- Connaitre leurs rapports intimes avec 

les éléments vasculo-nerveux de 

voisinage.  

- Connaitre le territoire d’innervation 

des différents nerfs.  

- Savoir explorer un nerf.  

 

6h 
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PROGRAMME DES TRAVAUX PRATIQUES  
 

ANATOMIE DU MEMBRE THORACIQUE (Supérieur) : 18 heures  
 

► Ostéologie du membre thoracique (supérieur) : 4 h  

o La ceinture scapulaire scapula (omoplate) clavicule, humérus,  

o Ulna (cubitus), radius. Carpe, métacarpe et phalanges.  

 

Objectifs :  

L’étudiant : - Doit voir et toucher les os.  

- Doit connaitre l’orientation la mise en place et la projection sur son corps.  

- Doit apprécier les différentes dimensions des pièces osseuses la 

profondeur des différentes fosses.  
 

► Arthrologie du membre thoracique (supérieur) : 4 h  

o Complexe articulaire de l’épaule.  

o Articulations du coude et prono-supination.  

o Articulations du poignet et de la main.  

 

Objectifs :  

L’étudiant : - Doit voir et toucher les différentes articulations.  

 - Doit simuler des mouvements sur les maquettes.  

 - Doit effectuer des mouvements avec ses collègues pour apprendre les 

différents types de mouvements.  

 

► Myologie du membre thoracique (supérieur) : 4 h  

o Muscles de l’épaule et du bras  

o Muscles de l’avant-bras et de la main  

o Le creux axillaire.  
 

Objectifs :  

L’étudiant : - Doit voir et toucher les différents muscles.  

 - Doit voir et apprécier les dimensions des muscles leur insertion pour 

comprendre leurs fonctions.  
 

► Vascularisation et innervation du membre thoracique (supérieur) : 4 h  

o Artère axillaire et artère brachiale.  

o Artères de l’avant-bras et de la main.  

o Le M veineux du coude.  

o Plexus brachial et ses branches terminales.  
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Objectifs :  

L’étudiant : - Doit voir et toucher les différentes artères, veines et nerfs.  

 - Doit suivre leur trajet sur la maquette pour connaitre les différents rapports et 

leur zone de vulnérabilité.  

► Démonstration audio-visuelle sur support numérique (table de dissection 

numérique) : 2h  

 

ANATOMIE DU MEMBRE PELVIEN (inférieur) : 18 heures  

► Ostéologie du membre pelvien (inférieur) : 4h  

o Os coxal (iliaque) fémur, Patella (rotule),  

o Tibia, fibula. Tarse, métatarses et les phalanges  

► Arthrologie du membre pelvien (inférieur) : 4h  

o Articulation coxo-fémorale (la hanche).  

o Articulation du genou.  

o Articulation de la cheville et du pied  

► Myologie du membre pelvien (inférieur) : 2h  

o Muscles de la hanche et de la cuisse  

o Muscles de la jambe et du pied.  

► Trigone fémoral (triangle de scarpa), creux poplité : 2h  

► Vascularisation et innervation des membres pelviens (inférieur) : 4h  

o Artère fémorale et artère poplitée.  

o Artères de la jambe et du pied.  

o Le système saphénien (veines) et les lymphatiques.  

o Plexus lombo-sacral : sacral Nerf sciatique.  
 

Objectifs : les mêmes que ceux du membre thoracique.  
 

► Démonstration : audio-visuelle sur support numérique (table de dissection) : 2h  
 

1.2. Enseignement  

 Magistral  

 TP  
 

1.3. Volume Horaire  

Volume global : 96H  

Enseignement magistral volume horaire = 60 h  

TP= 36 HEURES  

 

1.4. Evaluation 
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2. Module de Biochimie  
 

2.1. Objectifs et contenus  
 

Objectifs pédagogiques généraux  
 

    A l’issue de sa formation en première année de médecine, l’étudiant doit maîtriser en 

biochimie la structure, les propriétés physico-chimiques, le métabolisme des acides aminés, des 

protéines, des enzymes, des glucides, des lipides, des acides nucléiques, leurs interrelations et 

leurs régulations, leurs fonctions biologiques et/ou énergétiques.  

 

Chapitre I : Les glucides  
Volume horaire : 15 heures 

 

Intitulé Objectifs spécifiques 
 

► Structure et propriétés physico-

chimique des glucides  

 Définition  

 Classification  

 Structure linéaire des oses  

 Structure cyclique  

 Principales propriétés des oses  

 Dérivés d’oses  

 Les osides  

o Définition  

o Mode de liaison des oses  

o Les polysaccharides  

- L’amidon  

- Le glycogène  

- La cellulose  
o Les glycosaminoglycanes  

o Les glycoprotéines et glycolipides 

 

- Citer les fonctions structurales et énergétiques 

assurées par les glucides.  

- Classer les glucides en sucres simples et complexes.  

- Utiliser le nombre d’atomes de carbone et la nature du 

carbonyle comme critères de classification des oses 

(exemple aldohexose et cétopentose).  

- Classer les oses en oses simples et osides.  

- Enumérer les caractères distinctifs des holosides et des 

hétérosides.  

- Définir les liaisons O et N osidiques.  

- Lister les critères structuraux que sont l’appartenance 

à la série L ou D des oses, leur anomérie α ou β et le 

type N ou O de la liaison osidique, utilisés par les 

osidases pour assurer leur activité stéréospécifique.  

- Représenter la structure linéaire des oses selon Fisher.  

- Illustrer à l’aide d’exemples de glucides, les notions 

d’isomérie, de stéréoisomérie de conformation et de 

configuration, d’énantiomérie et de diastéréoisomérie, 

d’isomérie de fonction et d’isomérie optique.  

- Définir les notions d’épimérie et d’anoméries α et β 

(tels que le glucose et le galactose épimères en C 4, 

que le glucose et le mannose épimères en C2).  

- Définir la notion de pouvoir rotatoire et le phénomène 

de mutarotation.  

- Enumérer les objections de la structure linéaire des 

oses, en relation avec leurs propriétés chimiques.  

- Représenter la structure cyclique des oses, selon 

Haworth  

- Citer les propriétés chimiques des oses, comme leur 

pouvoir réducteur (liqueur de Fehling), l’action des 

acides concentrés  

- - Définir les composés apparentés aux oses, que sont 

les polysaccharides (cellulose, amidon, glycogène), les 

mucopolysaccharides ou MPS ou GAG, les 

glycoprotéines et les glycolipides. 
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Digestion des glucides alimentaires  
 

La glycolyse  

 Définition et rôle  
 Entrée du glucose dans la cellule  

o En période postprandiale  
o En période de jeûne  

 Étapes de la glycolyse  
 Destinées métaboliques de l’acide 

pyruvique  

 Bilan énergétique  
 Régulation  
 Exemples de pathologies de la 

glycolyse et de la digestion 
intestinale des glucides 

- Citer les enzymes qui interviennent dans la 
digestion des glucides au niveau salivaire, 
pancréatique et intestinal.  

- Décrire le mécanisme d’absorption intestinale du 
glucose, du galactose, du fructose et du mannose.  

- Décrire les différentes voies d’interconversion du 
fructose, du galactose et du mannose, pour leur 
entrée dans la voie glycolytique.  

- Distinguer le rendement énergétique de la 
glycolyse anaérobie de celui de la glycolyse 
aérobie.  

- Énumérer la séquence des réactions de la 
glycolyse cytosolique avec leurs enzymes 
respectifs, les sites de régulation et le bilan 
énergétique.  

- Lister les quatre voies métaboliques du pyruvate : 
formation du lactate, de l’éthanol, de l’acétylCoA 
et du glucose. 

 

► Cycle de Krebs  

 Définition et rôle  
 Décarboxylation oxydative du 

pyruvate  

 Étapes du cycle  
 Bilan énergétique  
 Régulation  
 Exemple de pathologies du cycle de 

Krebs et de la chaine respiratoire 

 

- Décrire les différentes réactions du cycle de Krebs, 
leur localisation subcellulaire, leur régulation et le 
bilan énergétique de cette voie métabolique.  

- Etablir les relations entre les réactions d’oxydo-
réduction du NADH,H+ cytosolique, les systèmes 
navettes et la chaîne respiratoire.  

 

► La néoglucogenèse  
 Définition et rôle  

 Réactions de la néoglucogenèse  
 Bilan énergétique  
 Déroulement de la néoglucogenèse  

o A partir du lactate d’origine 
musculaire  

o A partir du lactate d’origine 
érythrocytaire  

o A partir de l’alanine d’origine 
musculaire  

o A partir des autres acides aminés  
o A partir du glycérol  

 Régulation de la néoglucogenèse  
 Exemples de pathologies de 

lanéoglucogénèse  

 

- Définir la néoglucogenèse, ses substrats et ses 
étapes spécifiques à partir du pyruvate.  

- Décrire les étapes de la néoglucogenèse soumises 
à une régulation allostérique.  

- Décrire le cycle de Cori (coopération muscle-foie) 
et le recyclage du lactate et de l’alanine.  

 

 

► La voie des pentoses phosphate  

 Définition et rôle  
 Réactions de la voie des pentoses 

phosphates  
o Phase oxydative  
o Phase non oxydative  

 Bilan global  
 Régulation  
 Exemples de pathologies de la voie 

des pentoses phosphates  

 

- Décrire la voie des pentoses phosphates et ses 
deux phases oxydative et non oxydative, sa 
localisation et son intérêt dans la production du 
NADPH,H+ et du ribose 5-phosphate 
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► Métabolisme du glycogène  

 Introduction  

 Glycogénosynthèse  

o Séquence des réactions  

o Bilan énergétique  

 Glycogénolyse  

o Séquence des réactions  

o Bilan énergétique  

 Régulation du métabolisme du 

glycogène  

o Dans le foie  

o Dans le muscle  

 Exemples de pathologies du 

métabolisme du glycogène  

 

 

- Décrire les différentes étapes de la glycogénolyse par 

les deux enzymes glycogène phosphorylase et enzyme 

débranchant, leur localisation et leurs sites de 

régulation.  

- Citer les produits terminaux de la glycogénolyse dans 

le muscle (lactate) et dans le foie (glucose).  

- Citer les organes où se déroule la glycogénogenèse, en 

précisant la première étape d’activation du glucose en 

UDP-glucose et les étapes ultérieures assurées par la 

glycogène synthétase et l’enzyme branchant, à partir 

d’une amorce protéique (glycogénine).  

- Décrire la régulation allostérique assurée par les 

substrats et la régulation covalente assurée par les 

hormones (phosphorylation et déphosphorylation) de la 

glycogénolyse et de la glycogénogenèse.  
 

 

Chapitre II : Les lipides  
 

Volume horaire : 13 heures 30 min 
 

Intitulé  Objectifs spécifiques  
 

► Caractères généraux des lipides 
1h30’  

 Définition  

 Classification  

 Fonctions  

 Acides gras  

 Structure des acides gras  
o Acides gras saturés  
o Acides gras insaturés  

 Nomenclature  
o Nomenclature internationale 

normalisée  
o Nomenclature usuelle  
o Nomenclature physiologique 
(oméga)  

 Propriétés physico-chimiques des 
acides gras  

► Lipides simples 1h30’  

 Glycérides  
o Structure des glycérides  
o Propriétés physico-chimiques 

des glycérides  

 Cérides  
o Structure descérides  
o Propriétés des cérides  

 Stérides  
o Structure des stérides 

(exemple le cholestérol)  
o Propriétés des stérides  

 

 

- Citer les deux caractères de solubilité communs à tous 
les lipides.  

- Classer selon leur structure les lipides simples et 
complexes.  

- Décrire les trois fonctions structurales, énergétiques et 
de précurseurs de molécules bioactives assurées par les 
lipides.  

- Classer les acides gras en fonction de leur nombre 
d’atomes de carbone et de leurs doubles liaisons.  

- Classer les acides gras en fonction de leur série.  

- Citer les trois acides gras essentiels.  

- Etablir la correspondance entre la dénomination 
chimique des acides gras et leur appellation courante.  

- Caractériser les propriétés spectrales, de solubilité, de 
fusion, d’ébullition et d’émulsification des acides gras.  

- Expliciter les deux propriétés chimiques des acides gras 
liées à leur groupement carboxylique (estérification et 
formation de sels).  

- Définir les propriétés chimiques des acides gras liées à 
la présence des doubles liaisons (oxydations, 
hydrogénation, halogénation, isomérie cis/trans).  

- Définir l’indice d’iode des acides gras.  

- Caractériser la nature chimique des composants 
structuraux des glycérides, des cérides et des stérides.  

- Caractériser les propriétés d’hydrolyse chimique et 
enzymatique des glycérides.  

- Définir l’indice de saponification des glycérides.  

- Définir les propriétés physiques des cérides.  
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► Lipides complexes 1h30’  

 Glycérophospholipides  

o Structure  

o Propriétés physico-chimiques  

 Sphingolipides  

o Structure et propriétés du céramide  

o Structure et propriétés de la 

sphingomyéline  

o Structure et propriétés des 

glycosphingolipides.  

- Définir les caractéristiques structurales du 

cholestérol.  

- Définir les propriétés structurales, d’hydrolyse et 

biologiques des glycérophospholipides.  

- Décrire la structure de la sphingomyéline, 

représentant majeur des sphingolipides.  

 

► Digestion des lipides d’origine alimentaire 

1h30’  
 

Métabolisme des acides gras  

 ß-Oxydation  

 Synthèse des acides gras  

 Régulation  

 

 

- Citer les enzymes qui interviennent dans la 

digestion des lipides alimentaires.  

- Déterminer les caractéristiques de la biosynthèse du 

malonylCoA et sa régulation.  

- Citer tous les enzymes et coenzymes qui 

interviennent dans toutes les étapes de la 

biosynthèse des acides gras.  

- Identifier les compartiments cellulaires impliqués 

dans la biosynthèse des acides gras à chaînes 

courte, moyenne et longue.  

- Décrire la régulation métabolique, enzymatique et 

hormonale de la biosynthèse des acides gras.  

- Décrire les trois caractéristiques (compartiment 

cellulaire, enzyme et bilan énergétique) de l’étape 

d’activation des acides gras en acylCoA.  

- Décrire le mécanisme et les enzymes utilisés pour 

assurer le transfert des AcylCoA du cytosol vers la 

mitochondrie par la carnitine.  

- Citer les quatre étapes enzymatiques, avec leurs 

coenzymes, d’un tour de spire de l’hélice de Lynen.  

- Décrire le bilan chimique et énergétique d’un tour 

de spire de l’hélice de Lynen.  

- Evaluer le bilan chimique et énergétique de la ß-

oxydation des acides gras, selon leur nombre de 

carbone et de doubles liaisons.  

- Décrire les trois origines et les quatre voies 

métaboliques empruntées par l’AcétylCoA.  
 

► Métabolisme des corps cétoniques 1h30’  

 Cétogenèse  

 Cétolyse  

 Régulation  

 

 

- Citer le tissu, le compartiment cellulaire et les voies 

de biosynthèse des trois corps cétoniques.  

- Citer le compartiment cellulaire et les trois tissus où 

se déroule la cétolyse pour fournir de l’énergie.  

- Etablir la relation entre l’acidocétose et l’excès de 

dégradation des acides gras au cours du jeûne 

prolongé ou du diabète sucré.  
 

► Métabolisme des triglycérides 1h30’  

 Synthèse des triglycérides  

 Catabolisme des triglycérides  

 Métabolisme tissulaire des triglycérides  

 Régulation  

- Citer les enzymes qui interviennent dans la 

biosynthèse des triglycérides, au niveau de l’intestin 

et du tissu adipeux.  

- Distinguer les différences tissulaires, enzymatiques 

et régulatrices observées entre les trois voies de 

dégradation des triglycérides.  
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► Métabolisme du cholestérol 1h30’  

 Synthèse et régulation  

 Destinées du cholestérol  

 

 Citer les facteurs métaboliques, enzymatiques, 

hormonaux et pharmacologiques qui régulent 

l’activité de l’hydroxy-méthyl-glutarylCoA 

réductase (HMGCoA réductase), enzyme clé de la 

biosynthèse du cholestérol.  

 

► Métabolisme des phospholipides 1h30’  

 Métabolisme des glycérophospholipides  

 Métabolisme des sphingolipides  

- Etablir le schéma général de biosynthèse des 

phospholipides.  

- Enumérer les enzymes de dégradation des 

phospholipides.  
 

► Métabolisme des lipoprotéines 1h30’  

Structure  

Classification  

Origines des lipides plasmatiques  

Métabolisme des lipoprotéines  

o Métabolisme des chylomicrons  

o Métabolisme des VLDL  

o Métabolisme des LDL  

o Métabolisme des HDL  

 

- Définir la structure générale et les fonctions de 

transport des lipoprotéines.  

- Classer les lipoprotéines en fonction de leur 

mobilité électrophorétique et de leur densité.  

- Schématiser succinctement le métabolisme des 

lipoprotéines.  

 

 

Chapitre III : Les acides aminés et protéines  
 

Volume horaire : 13 heures 30 min 

Intitulé  Objectifs spécifiques  
 

► Les Acides aminés 3h  

 Définition  

 Structure des AA  

 Importance biologique  

 Classification  

 Nomenclature  

o Les AA essentiels  

o Les autres acides aminés  

 Propriétés physiques  

 Propriétés chimiques  

o Propriétés de la fonction carboxylique  

o Propriétés générales liées au groupe 

NH2  

o Propriétés des chaines latérales  

 Méthodes d’étude des AA  

► Les peptides 1h30’  

 Définition de la liaison peptidique  

 Caractéristiques de la liaison peptidique  

 Mode de représentation d’une séquence 

peptidique  

 Nomenclature des peptides  

 Propriétés physiques des peptides  

 Propriétés chimiques  

 Propriétés biologiques  

 Quelques exemples de peptides  
 

 

- Connaître la structure des acides aminés 

standards  

- Décrire les principales propriétés physico-

chimiques  

- Connaître les méthodes d’études des acides 

aminés  
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► Les protéines 4h30’  

 Définition  

 Caractéristiques des protéines  

 Structure des protéines  

o Structure primaire  

o Structure secondaire  

o Structure tertiaire  

o Structure quaternaire  

o Les liaisons impliquées dans la 

structuration des protéines  

 Exemples de protéines fibreuses  

 Collagène  

 Kératine  

 Propriétés physico-chimiques des 

protéines  

 Détermination de la structure primaire 

des protéines  

o Stratégie générale  

o Techniques de séparation et de 

purification  

o Fragmentation  

o Séquençage 

  

 

- Connaître les différents niveaux 

d’organisation structurale des protéines  

- Connaître la relation structure-fonction  

- Montrer l’importance biologique  

 

 

 

 

 

 

 

 

► Métabolisme des acides aminés 4h30’  

 Introduction  

Décarboxylation, transamination 

désamination  

Métabolisme de l’ammoniac : Uréogenèse 

et ammoniogénèse  

Catabolisme du radical carbone  

Exemple d’amino-acidopathie  

 

- Connaître les destinées des groupements 

aminés et carboxyliques des acides aminés  

- Décrire les réactions enzymatiques du cycle de 

l’urée  

- Connaître le devenir de l’ammoniac  

- Donner des exemples de pathologies 

médicales. 
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Chapitre IV : Enzymologie  
 

Volume horaire : 7 heures 30 min 
 

Intitulé Objectifs spécifiques 

► Structure des enzymes et mécanisme 

d’action 1h30’  

 Introduction, définition  

 Nature des enzymes  

 Les Cofacteurs  

 Propriétés des enzymes  

 Structure des enzymes  

 Classification et nomenclature des 

enzymes  

 Mécanisme d'action des enzymes  

 Exemple de dosage d’activité 

enzymatique en pathologie humaine  

 

► Cinétique enzymatique 1h30’  

 Rappels sur la réaction enzymatique  

o Phases de la réaction enzymatique  

o Vitesse d’une réaction enzymatique  

o Vitesse initiale  

o Influence de la concentration du 

substrat sur la vitesse initiale  

 Cinétique des enzymes monomériques 

a un substrat  

o Constante de Michaelis  

o Equation de Michaelis-Menten  

o Détermination graphique des 

constantes cinétiques  

 

► Modulation des activités enzymatiques 

1h30’  

 Les facteurs physiques influençant la 

réaction enzymatique  

 Les effecteurs chimiques influençant la 

réaction enzymatique  

o Les activateurs  

o Les inhibiteurs  

 

► Enzymes allostérique 1h30’  

 Propriétés des enzymes allostériques  

 La cinétique des enzymes allostériques  

 Les effecteurs allostériques  

 Importance de l’allostérie  

 Vitamines et coenzymes  

 

- Définir les termes d’enzyme, substrat, produit, 
coenzyme, activateur, inhibiteur, réaction 
enzymatique, voie métabolique, enzyme régulateur.  

- Enumérer les caractéristiques des enzymes vis-à-vis 
de leur(s) substrat(s) et de la réaction qu’elles 
catalysent.  

- Illustrer la réaction enzymatique selon les modèles de 
Fisher et de Koshland.  

- Lister les différents types de classifications des 
enzymes avec les différents groupes.  

- Nommer les enzymes par leur nom commun, 
systémique et selon la codification internationale.  

- Reconnaître les différentes phases d’une réaction 
enzymatique, leur mode de déroulement ainsi que 
leurs caractéristiques cinétiques.  

- Expliquer les variations de l’énergie libre du 
complexe enzyme-substrat au cours des différentes 
phases de la réaction enzymatique.  

- Illustrer à l’aide d’un exemple la vitesse d’une 
réaction enzymatique en fonction du temps, de la 
concentration de l’enzyme, de la concentration du 
substrat, en représentation normale selon Michaëlis-
Menten, et en double inverse selon Lineweaver et 
Burck.  

- Définir les notions de vitesse initiale, vitesse 
maximum, constante de Michaëlis, d’une réaction 
enzymatique à un seul substrat.  

- Citer des exemples de cinétique enzymatique à deux 
substrats ou avec coenzyme libre.  

- Convertir l’Unité Internationale d’une activité 
enzymatique (système classique) en Katal (système 
international).  

- Décrire le mécanisme d’action des facteurs physico-
chimiques (pH, température, force ionique) qui 
influencent la cinétique enzymatique.  

- Expliciter les conséquences des activateurs, des 
inhibiteurs compétitifs, non compétitifs et 
incompétitifs sur les paramètres de la réaction 
enzymatique.  

- Citer les caractéristiques structurales et cinétiques 
des enzymes michaëliennes et des enzymes 
allostériques.  

- Définir, à l’aide d’exemples, les effets 
homotropiques coopératifs et hétérotropiques des 
ligands sur les enzymes allostériques.  

- Montrer le rôle des vitamines dans le fonctionnement 
des enzymes  
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Chapitre V : Bioénergétique  
 

Volume horaire : 4 heures 30 min 
 

Intitulé Objectifs spécifiques 

► Les concepts de la bioénergétique 1h30  

 Introduction  

 Le concept d’énergie libre  

 L’entropie (S)  

 L’enthalpie (H)  

 Relation entre Δg et la constante 

d’équilibre d’une réaction  

 Les réactions couplées  

 Composés riches en énergie  

 

► Chaîne respiratoire mitochondriale et 

phosphorylations oxydatives 3h00  

 Introduction  

Potentiel redox et modification 

d’énergie libre  

La chaine respiratoire mitochondriale  

o Organisation de la chaine 

respiratoire mitochondriale  

o Equations globales de la chaine 

respiratoire mitochondriale  

o Fonctionnement d’ensemble de la 

chaine respiratoire mitochondriale  

Régulation de la phosphorylation 

oxydative  

Anomalies de fonctionnement de la 

chaine respiratoire mitochondriale 

- Distinguer les organismes autotrophes des organismes 

hétérotrophes, selon la source d’énergie utilisée pour la 

synthèse des molécules complexes.  

- Citer les caractéristiques thermodynamiques des 

systèmes ouverts et fermés, présents dans l’univers.  

- Expliciter les principes de la thermodynamique.  

- Définir l’énergie libre de Gibbs d’une réaction chimique 

ou biochimique, dans les conditions standard, comme 

critère de spontanéité d’une réaction.  

- Expliciter l’énergie libre d’activation.  

- Relier les réactions exergoniques et endergoniques avec 

les mouvements énergétiques.  

- Caractériser le principe et le rôle dans le métabolisme 

intermédiaire du couplage énergétique des réactions 

biochimiques.  

- Définir les notions de couple d’oxydo-réduction et de 

potentiel d’oxydo-réduction.  

- Indiquer selon le potentiel d’oxyo-réduction le sens 

d’une réaction biochimique.  

- Etablir la relation entre le potentiel d’oxydo-réduction et 

l’énergie libre de Gibbs.  

- Décrire les caractéristiques structurales et énergétiques 

de la molécule d’ATP.  

- Calculer l’énergie libre standard libérée par l’hydrolyse 

d’une molécule d’ATP.  

- Caractériser les deux mécanismes de synthèse d’ATP, 

l’un à partir des composés riches en énergie, l’autre par 

phosphorylation oxydative.  

- Citer les composés riches en énergie.  

- Schématiser le mécanisme de phosphorylation 

oxydative.  

- Localiser dans la mitochondrie des différents 

constituants de la chaîne respiratoire.  

- Expliciter la théorie chimio-osmotique de Mitchell, 

basée sur le transfert des électrons par les complexes da 

chaîne respiratoire, l’éjection des protons dans l’espace 

inter-membranaire mitochondriale, la création de la 

force proton-motrice et la synthèse d’ATP.  

- Caractériser la structure et le mécanisme de 

fonctionnement de l’ATP synthase.  

- Evaluer le bilan énergétique de l’oxydation du 

NADH,H+ et du FADH2.  

- - Localiser les sites d’action des inhibiteurs et agents de 

découplage de la chaîne respiratoire mitochondriale. 
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Chapitre VI : Acides nucléiques  
 

Volume horaire : 4 heures 30 min 
 

Intitulé Objectifs spécifiques 

 

► Structure des bases puriques, pyrimidiques, 

1h30’  
 

nucléosides et nucléotides  
 

► Structure et propriétés physico-chimiques 

de l’ADN 1h30’  

 

► Structure et propriétés physico-chimiques 

de l’ARN 1h30’  

 

 

- Connaître les éléments de base entrant dans 

la structure des acides nucléiques  

 

 

Chapitre VII : Intégration du métabolisme tissulaire  
 

Volume horaire : 1 heure 30 min 
 

Intitulé Objectifs spécifiques 

 

► Les carrefours métaboliques  

 Interconnexion des voies métaboliques  

o Motifs récurrents de la régulation 

métabolique  

o Voies métaboliques essentielles  

o Carrefours métaboliques  

 Profil métabolique des différents organes  

o Le cerveau  

o Le muscle  

o Le myocarde  

o Le tissu adipeux  

o Le foie  

 Les réserves énergétiques  

o Le glucose  

o Les acides gras  

o Les acides aminés  

 Le métabolisme en fonction du cycle 

alimentation-jeûne et de l’activité 

musculaire. 

 

- Montrer les interconnexions des voies 

métaboliques ;  

- Déterminer le profil métabolique des 

principaux organes ;  

- Décrire les adaptations métaboliques en 

fonction du cycle alimentation-jeûne et de 

l’activité musculaire. 
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2.2. Méthodes d’Enseignement 
  

 Enseignement Magistral.  

 Travaux dirigés.  
 

2.3. Volume Horaire  
 

Volume Horaire Global : 60 heures de cours et 12 heures de TD  

- Chapitre des glucides : 15 heures (2 séances de TD = 3 heures).  

- Chapitre des lipides : 13heures 30 min (2 séances de TD = 3 heures).  

- Chapitre des acides aminés et protéines : 13 heures 30 min (2 séances de TD = 3 heures).  

- Chapitre de l’enzymologie : 7 heures 30 min (2 séances de TD = 3 heures).  

- Chapitre de la bioénergétique : 4 heures 30 min.  

- Chapitre des acides nucléiques : 4 heures 30 min.  

- Chapitre de l’intégration du métabolisme tissulaire : 1 heure 30 min.  
 

2.3. Méthodes d’Evaluation  

 2 Examens semestriels.  

 Chaque épreuve comporte des QCS, QCM et QROC. 
 

 

3. Module de Bio Statistique-Informatique  

3.1. Objectifs  

Les statistiques constituent, en biomédical, l'outil permettant de répondre à de nombreuses 

questions qui se posent en permanence aux médecins :  

- Quelle est la valeur normale d'une grandeur biologique, taille, poids, glycémie ?  

- Quelle est la fiabilité d'une mesure ou d’une observation ?  

- Quel est le risque ou l’avantage d’un traitement ?  

- Les conditions expérimentales A sont-elles plus efficaces que celles des conditions de B ?  

- Les effets de la variable A sont-ils les mêmes ou diffèrent-ils des effets de la variable B ?  
 

Ces trois unités complémentaires permettront à l’étudiant :  

- d’acquérir et de parfaire la connaissance des principales notions relatives à l’utilisation des 

méthodes statistiques,  

- de résoudre des questions empiriques par l’utilisation des tests statistiques,  

- de maîtriser et de compléter les notions de bases des statistiques en vue de les appliquer à 

des exemples spécifiques aux sciences biomédicales.  

- d’appliquer ces notions et méthodes sur des données biomédicales à partir de logiciels 

simples.  

- d’utiliser des logiciels de statistique et d’apprendre la lecture de leurs résultats.  
 

Cet enseignement vise à développer la compréhension conceptuelle de la bio statistique, à 

travers l’application, les suppositions sous-jacentes, et l’interprétation d’analyses statistiques 

présentées avec un minimum de formules et avec l’assistance d’interface et de logiciels 

informatiques.  

L’enseignement de la bio statistique informatique est subdivisé en 3 unités :  

- Biostatistique I.  

- Biostatistique II.  

- Biostatistique-informatique III.  
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Unité Bio statistique I : Statistiques descriptives 
  

    Cette unité est une initiation aux notions fondamentales de statistique descriptive.  

     Il explicitera les procédés classiques de la statistique qui permettent de résumer et d’analyser 

l’information recueillie sur chaque caractère (variable (continue ou discrète, qualitative ou 

quantitative) pris isolément.  
 

      Ce module de Biostatistique1 vise à initier les étudiants aux statistiques et à présenter 

brièvement la première étape de l’analyse des données : la description.  

L’objectif poursuivi dans une telle analyse est de 3 ordres :  

- tout d’abord, obtenir un contrôle des données et éliminer les données aberrantes,  

- ensuite, résumer les données (opération de réduction) sous forme graphique ou numérique,  

- enfin, étudier les particularités de ces données  
 

Ce qui permettra éventuellement de choisir des méthodes plus complexes.  

Les méthodes descriptives se classent en deux catégories qui souvent sont complémentaires : 

la description numérique et la description graphique.  
 

1. Démarche générale en statistique, notions de base : (01h30)  

i. L’identification du problème  

ii. Le recueil des données  

iii. L'analyse et l'interprétation des données  
 

1.1. Ensemble / Population / Echantillon / Elément / Individu  

1.2. Recensement / Echantillonnage  

1. Le recensement  

2. L’échantillonnage globalement  
 

1.3. Caractère / Modalité / Variable :  

i. Le caractère  

ii. Modalité / Mesure  

iii. Tableau élémentaire  

iv. La variable statistique  

v. Nature des variables statistiques et échelles de mesures  

1. Variable quantitatif.  

2. Variable qualitative  

vi. Variables dépendantes et indépendantes  

1. Les variables indépendantes  

2. Les variables dépendantes 

vii. La variabilité et l'incertain en biologie  

1. La variabilité biologique  

2. La variabilité métrologique  

viii. Propriétés des variables  
 

1.4. Inférence et risque statistique  
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2. Représentation des données (01h30)  

2.1. Tableaux statistiques  

2.2. Représentations graphiques et statistique descriptive  

2.2.1. L’histogramme  

2.2.1.1. L’histogramme : paramètres de description (mode et symétrie)  

2.2.2. Barre à moustache - Box Plot  

2.2.3. Autres représentation graphique.  

3. Statistiques descriptives uni variées (3h)  

3.1. Paramètre de position et valeurs centrales  

3.1.1. Le mode, ou valeur dominante  

3.1.2. La moyenne  

Calcul de la moyenne  

3.1.3. La médiane et la classe médiane  

i. Définition générale  

ii. Médiane, pour les données rangées  

iii. Médiane, pour les données condensées  

iv. Médiane, pour les données réparties par classes  
 

3.1.4. Quantiles : Mesures de position statistique en référence à la médiane  

i. Définition des quantiles  

ii. Les quartiles  

iii. Les déciles  

iv. Les centiles  

v. Calculs des quantiles  

3.1.5. Moyenne et médiane avantages et inconvénients.  
 

3.2. Paramètre de dispersion :(01h30)  

3.2.1. Les paramètres de dispersion absolue  

i. L’étendue de la variation  

ii. Quartile et intervalle interquartile  

iii. Mesures de la dispersion statistique en référence à la médiane  

iv. Mesures de la dispersion statistique en référence à la moyenne arithmétique  

3.2.2. Les paramètres de dispersion relative 

4. Etude de deux variables statistiques : (3h)  

1. Présentation d’une série a deux variables  

2. Généralisation des représentations  

3. Calcul des fréquences d’une statistique a deux variables  

4. Calcul des moyennes d’une statistique à deux variables  

5. Covariance  

6. Coefficient de corrélation  

7. Droite de régression ou d’ajustement  

7.1. Importance de l’étude de corrélation entre 2 variables statistiques  

7.2. Droite de régression linéaire. 
 

Cours magistraux, des TD, PPT et polycopies  
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Unité Bio statistique II : Calculs et Lois des probabilités, Statistiques différentielles.  

Cette unité reprend les éléments de bases des statistiques descriptives en y introduisant une 

approche plus probabiliste.  

Les méthodes statistiques sont orientées vers des études classiques d’estimation et d’hypothèse, de 

manière à satisfaire les conditions d'applications des méthodes de l'inférence (approche déductiviste).  

Il fourni des outils statistiques qui permettent d'étendre ou de généraliser, dans certaines conditions, 

les conclusions obtenues par la statistique descriptive à partir de la fraction des individus (échantillon) 

que l'on a observé ou étudié expérimentalement, à l'ensemble des individus constituant la population.  

L'objectif de ce module de statistique est de fournir des résultats relatifs à une population à partir de 

mesures statistiques réalisées sur des échantillons ou de comparer statistiquement et de façon 

significative si des échantillons sont identiques ou non selon un ou plusieurs paramètres ou tests 

(indépendance, hypothèses, estimation,…). 
  

1. Calcul de probabilités : (01h30)  

1. Dénombrement et analyse combinatoire.  

2. Calcul de probabilités : (01h30)  

2. Loi de probabilité de la variable aléatoire discrète.  

3. Les lois usuelles de probabilité.  

Loi Binomiale - Loi de Poisson. 

3. Calcul des probabilités : (01h30)  

1. Loi de probabilité de la variable aléatoire continue.  

2. Loi Normale.  

3. Loi normale centrée réduite.  

4. Utilisation des tables.  

4. L’échantillonnage : (01h30)  

1. Théorie élémentaire de l’échantillonnage.  

2. Méthodes de sondage et techniques de sélection.  

5. Théorie de l’estimation : (01h30)  

1. Intervalle de confiance et de pari d’un pourcentage.  

2. Intervalle de confiance d’une moyenne.  

6. Tests d’hypothèse : (01h30)  

1. Principes des tests.  

2. Prise de décision.  

3. Stratégie.  

7. Comparaison de deux pourcentages  

(observé et théorique). (01h30)  

1. Test du khi – deux de conformité.  

2. Test du khi – deux d'homogénéité.  

3. Comparaison de deux moyennes  

(Grands et petits échantillons).  

8. Analyse de la variance : (01h30)  

1. Dispersion inter- groupe  

2. Dispersion intra- groupe  

3. Test de Fischer- Snédécor  

9. Corrélation – régression : (01h30)  

1. Test du coefficient de corrélation.  

2. Test de la pente de la droite de régression.  

10. Les tests statistiques non paramétriques (01h30)  
 

Enseignement magistral Cours magistraux, des TD 
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Unité Biostatistique III : Informatique et statistique.  

Ce module complète les modules de biostatistique I et II.  

Pré requis : Bases informatiques,  

Ce module vise à développer la compréhension conceptuelle de la biostatistique, à travers 

l’application, et l’interprétation d’analyses statistiques présentées sans formules et avec 

l’assistance d’interface et de logiciels informatiques.  

1. Informatique : pré-requis et mise à niveau (2h)  

1.1. Matériels et interfaces utiles.  

1.2. Pré requis.  

1.3. Mise à niveau théorique et pratique.  

2. Apprentissages informatique et statistique :  

2.1. Gestion de données numérique et de tableau sur Word et Excel. (2h)  

2.2. Gestion de calculs et de formules statistique dans Excel. (2h)  

2.3. Gestion et élaboration de calcul statistique sur Excel. (2h)  

2.4. Gestion et élaboration de représentations graphiques sur Excel. (2h)  

2.5. Représentation de séries et calculs statistique (tableau et graphique). (2h)  

2.6. Présentation et principe de logiciel d’analyse de donnée statistique (2h)  

2.7. présentation d’Epi-Info et du SPSS. (2h) 
 

Travaux Dirigés 
Intitulé des travaux 

dirigés 

Volume 

horaire 
Objectifs 

Les statistiques 

descriptives 
01 H 

- Définir et distinguer les types de variables.  

- Dresser un tableau statistique.  

- Calculer les effectifs cumulés et les fréquences relatives.  

- Regrouper les données d’une série statistique en classe.  

- Faire la représentation graphique d’une série statistique 
 

Les paramètres de 

tendance centrale et de 

dispersion 

04 H 

- Calculer et interpréter la moyenne, le mode et la médiane 

dans une série statistique avec données groupées et avec 

données non groupées.  

- Calculer le mode et la médiane selon la méthode directe et 

en utilisant la méthode d’interpolation linéaire.  

- Calculer la médiane graphiquement.  

- Calculer et interpréter la variance, l’écart-type et le 

coefficient de variation pour les données groupées et les 

données non groupées. 
 

Analyse combinatoire 

et calcul des 

probabilités 

02 H 

- Calculer les probabilités dans le cas d’une combinaison.  

- Calculer les probabilités dans le cas d’un arrangement.  

- Calculer les probabilités dans le cas d’une permutation.  

- Calculer le nombre de cas favorables d’un évènement 
 

Les lois usuelles de 

probabilité – variable 

aléatoire discontinue 

(VAD) 

01 H 

- Calculer l’espérance mathématique et la variance d’une 

VAD.  

- Représenter graphiquement cette loi de probabilité.  

- Construire le graphe de la fonction de répartition d’une 

VAD.  
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Les lois usuelles de 

probabilité –variable 

aléatoire continue 

(VAC) 

01 H 

- Calculer l’espérance mathématique et la variance d’une VAC.  

- Représenter graphiquement cette loi de probabilité.  

- Construire le graphe de la fonction de répartition d’une VAC. 

Les lois usuelles de 

probabilité – loi 

normale 

01 H 

- Centrer et réduire une loi normale d’Espérance et de Variance 

quelconques.  

- Calculer les probabilités dans le cas d’une loi normale.  

- Utiliser la table statistique de la loi normale.  
 

Intervalle de 

confiance d’un 

pourcentage 

01 H 
- Calculer un intervalle de confiance d’un pourcentage.  

- Calculer un intervalle de confiance d’une moyenne.  
 

Comparaison de 

deux pourcentages–

test de l’écart-réduit 

01 H 

- Comparer un pourcentage observé à un pourcentage théorique.  

- Comparer deux pourcentages observés.  

- Utiliser la table statistique de la loi de l’écart-réduit.  
 

Comparaison de 

distribution à 

caractère qualitatif - 

test du Khi-deux 

02 H 

- Calculer et utiliser un test du Khi-deux de conformité.  

- Calculer et utiliser un test du Khi-deux d’homogénéité.  

- Calculer et utiliser un test du Khi-deux d’indépendance.  

- Utiliser la table statistique de la loi du Khi-deux.  
 

Comparaison de 

deux moyennes - test 

de l’écart-réduit et 

test de Student 

02 H 

- Comparer une moyenne observée à une moyenne théorique 

sur grand et petit échantillon.  

- Comparer deux moyennes observées sur grand et petit 

échantillon.  

- Utiliser les tables statistiques de la loi de l’écart-réduit et de l 

loi de Student.  
 

Corrélation et 

régression 
01H 

- Calculer le coefficient de corrélation.  

- Construire le diagramme de dispersion (nuage de points).  

- Déterminer la droite de régression.  

- Tester et interpréter la relation entre deux variables 

quantitatives en utilisant le test de corrélation et le test de la 

pente.  

- Utiliser la table statistique du coefficient de corrélation.  
 

 

3.2. Volume horaire :  

Global 57 h  

 Bio statistique 1 et 2:  

o Enseignement magistral : 24h  

o TD: 17h  

 Bio statistique-informatique : Sous forme de  

o TP : 16 h.  

3.3. Méthode d’évaluation :  

 2 Examens semestriels QCM, QCS, QROQ, Exercices. 

 



      2018-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    التعميم العالي والبحث العممي وزارة   88

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Module de Chimie  
4.1. Objectifs et contenus  
 

Cours : Structure de la matière  
 

Durée : 07 séances d’une heure et demie 
 
 

Plan de cours Les objectifs 
 

Les constituants de l'atome : Le noyau et les 

rayonnements - structure électronique de 

l'atome.  

1. Expérience de Rutherford.  

2. Atome de BOHR et quantification de 

l'énergie.  

3. L'atome en mécanique ondulatoire.  

Structure électronique des éléments. 

Périodicité des propriétés physico-

chimique des éléments.  

3.1. Potentiel d'ionisation.  

3.2. Affinité électronique.  

3.3. Etude de quelques familles: 

alcalins, alcalino-terreux, halogènes, 

familles de l'azote et l'oxygène. 

 

- Arriver à une description des atomes qui 

nous permettra de comprendre 

ultérieurement les propriétés chimiques les 

plus simples des molécules organiques.  

- Connaitre les lois relatives à la 

classification périodique des éléments afin 

de comprendre les propriétés et les 

réactions des éléments.  

 

 

Cours : Les liaisons chimiques  
 

Durée : 05 séances d’une heure et demie 
 

Plan de cours Les objectifs 
 

1. Théorie de la liaison chimique.  

2. Différents types de liaisons chimiques.  

2.1. Liaisons localisées :  

a. Liaisons covalentes.  

b. Liaisons ioniques.  

c. Liaisons semi-polaire et complexe.  
 

2.2. Liaisons délocalisées.  

a. Molécules conjuguées.  

b. Liaisons métalliques.  
 

3. Les états de la matière  

3.1. Etat désordonné :  

a. Gaz parfaits et réels.  

b. Liquides  

c. Solides amorphes.  
 

3.2. Etat ordonné :  

a. Cristaux moléculaires.  

b. Cristaux covalents et macromolécules.  

c. Cristaux ioniques.  

d. Cristaux métalliques 

 

- Comprendre le processus de formation  
 

- d’une liaison chimique et son incidence 

sur la nature, la géométrie et les 

propriétés réactives des molécules. 
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Cours : Thermodynamique chimique  

Durée : 07 séances d’une heure et demi 
 

Plan de cours Les objectifs 

1. Rappels de thermodynamique générale, 

notion de systèmes et fonction d'état.  

2. Premier principe de la thermodynamique :  

2.1. Enthalpie et chaleur spécifique.  

2.2. Enthalpie standard, enthalpie de 

formation.  

3. Deuxième et troisième principe de la 

thermodynamique :  

3.1. Processus réversible et irréversibles.  

3.2. Entropie et variation de l'entropie 

avec la température et la pression. 

- Savoir décrire l'évolution et les échanges 

énergétiques d'un système en réaction 

Chimique.  

- Savoir définir l'énergie interne standard, 

l'enthalpie standard, l'entropie standard et 

l'enthalpie libre standard de réaction.  

- Connaître l'influence de la température sur 

ces grandeurs.  

- Savoir prévoir l'évolution d'un équilibre. 

 

Cours : Chimie des solutions  

Durée : 04 séances d’une heure et demi 
 

Plan de cours Les objectifs 

1. Equilibre acido-basique.  

2. Equilibre d'oxydo-réduction :  

2.1. Nombre d'oxydation.  

2.2. Réaction d'oxydo-réduction.  

2.3. Potentiel d'électrode.  

3. Equilibre physico-chimique :  

3.1. Règle des phases et variance.  

3.2. Changement d'état d'un corps pur. 

 

- Fournir les bases nécessaires à la 

compréhension des réactions en solution 

aqueuse, en mettant l’accent en particulier 

sur les réactions acido-basiques et les 

réactions d’oxydo-réduction . 

 

 

Cours : Cinétique chimique  

Durée : 03 séances d’une heure et demi 
 

Plan de cours Les objectifs 

1. Cinétique formelle  

1.1. Equation de vitesse, constante de 

vitesse, énergie d'activation.  

1.2. Schéma réactionnel simple et 

complexe.  

2. Mécanismes réactionnels.  

3. Catalyse.  

 

- Savoir définir et déterminer la vitesse d'une 

réaction chimique, l'ordre d'une réaction 

chimique.  

- Savoir exprimer et intégrer la loi de vitesse 

correspondante pour des ordres simples.  

- Savoir utiliser la relation d'Arrhenius.  
 

 

Cours : Les fonctions organiques  

Durée : 03 séances d’une heure et demi 
 

Plan de cours Les objectifs 

- Définitions et concepts généraux.  

- Nomenclature :  

1- Principe général.  

2- Nomenclature des alcanes, des alcènes, des 

alcynes et des composés benzéniques.  

3- Nomenclature des fonctions organiques.  

   (composés à fonctions simples et multiples) 
 

- Etre capable de nommer et représenter une 

molécule d’après son nom ou vice-versa 
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Cours : Stéréochimie et isomérie  

Durée : 03 séances d’une heure et demi 
 

Plan de cours Les objectifs 

1. Les représentations :  

a. La perspective cavalière.  

b. La convention de Cram.  

c. Projection de Newman.  

d. Projection de Fischer.  

2. Diagramme d’énergie.  

3. Chiralité et configuration des molécules 

organiques :  

a. Configuration de l’atome de carbone  

asymétrique.  

b. Stéréoisomérie cis-trans et Z-E.  

c. Diastéréoisomérie. 

- Représenter selon les conventions admises, 

de façon compréhensible pour tous, la 

géométrie des molécules. 

- Savoir que les atomes constituant une 

molécule peuvent s’assembler de différentes 

façons (isomérie) et que s’ils sont liés les 

uns aux autres selon le même enchaînement, 

ils peuvent être dans une disposition 

géométrique différente (Stéréoisomérie). 

 

Cours : Réactions en chimie organique  

Durée : 02 séances d’une heure et demi 
 

Plan de cours Les objectifs 

1. Addition.  

2. Substitution nucléophile.  

3. Elimination.  

4. Substitution electrophile. 

- Déterminer la catégorie d’une réaction 

(substitution, addition, élimination) à partir 

de l’examen de la nature des réactifs et des 

produits. 
 

 

 

TD/TP  

Chaque TD correspond à un cours  

Travaux pratiques :  

1- Evaluation du nombre d’Avogadro.  

2- Constituants de l’atome.  

3- Dosage acido-basique.  

4- Produit de solubilité.  

5- Modèles moléculaires.  

6- Stéréochimie.  
 

4.3. Enseignement  

Enseignement magistral, TD,TP 
 

4.3. Volume horaire  

Volume global 81 H  

Enseignement magistral 51 H  

TD/TP 30 H 
  

4.4. Evaluation 
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5. Module de Cytologie  
 

5.1. Objectifs et contenus  
 

Chapitre 1 : Organisation générale de la cellule  
 

Objectifs spécifiques :  
 

La cellule eucaryote  

1. Définir la cellule eucaryote.  

2. Citer les composants de cytoplasme (notions de protoplasme et de hyaloplasme).  

3. Indiquer les spécificités morpho- fonctionnelles des cellules eucaryotes animales en décrivant 

leurs (forme, taille, organites, mode de reproduction et organisation uni ou pluricellulaires).  

4. Citer des exemples de cellules eucaryotes animales (Amibe, Paramécie, cellule épithéliale, 

myocyte, hépatocyte, neurone, adipocyte, fibroblaste, macrophage).  
 

La cellule bactérienne  

1. Définir la cellule bactérienne.  

2. Indiquer les spécificités morpho-fonctionnelles des cellules bactériennes en décrivant leurs 

(forme, taille, composants, modes de vie (isolé ou en colonies) et mode de reproduction  

3. Citer quelques exemples de bactéries symbiotiques (Escherichia Coli), et pathogènes 

(streptocoques et staphylocoques, salmonelles)  

4. Décrire les composants ultrastructuraux essentiels (paroi, membrane plasmique, génome, 

ribosomes) et facultatifs (capsule, mésosome, plasmide, inclusions cytoplasmiques, pili, 

flagelles.  

5. Expliquer la capacité de résistance bactérienne par l’expression des plasmides et le 

phénomène de sporulation.  

6. Donner le but et le principe de la coloration de Gram.  

7. Citer les composants moléculaires des parois de bactéries Gram+ et Gram- .  

8. Enumérer les critères distinctifs entre la cellule eucaryote animale et la cellule procaryote 

bactérienne.  
 

Les virus  

1. Définir un virus et un virion.  

2. Citer les composants moléculaires des virus (capside, l’acide nucléique, enveloppe).  

3. Mémoriser l’organisation structurale de 4 types de virus (HIV, Influenza, Mosaique du 

tabac, bactériophage).  

4. Donner la classification de quelques virus (grippal, herpes, hépatite, selon les critères 

constitutionnels (nature de l’acide nucléique, symétrie de la capside, présence ou absence de 

l’enveloppe).  

5. Décrire les modes d’infection des cellules hôtes  

6. Indiquer les modalités de réplications des virions.  

7. Décrire la relation entre le cycle de développement viral et la notion de virus oncogène 

(Herpes virus et hépatite virus). 
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Chapitre 2 : Méthodes d’études de la cellule:  
 

Objectifs spécifiques  
 

1. Définir la notion de pouvoir séparateur.  

2. Donner le principe de fonctionnement du microscope photonique à fond clair.  

3. Indiquer les domaines de son application.  

4. Citer les étapes préparatoires d’un échantillon en vue d’une observation au microscope à 

fond clair (la technique histologique).  

5. Donner le principe de fonctionnement du microscope optique à fluorescence.  

6. Déterminer les domaines de son utilisation.  

7. Définir un fluorochrome.  

8. Citer des exemples de fluomarqueurs utilisés (fluorescéine, rhodamine).  

9. Citer des exemples de composés cellulaires détectables en microscopie à fluorescence.  

10. Donner le principe de fonctionnement du microscope électronique à transmission (MET).  

11. Déterminer les domaines de son utilisation.  

12. Citer les étapes préparatoires d’un échantillon en vue de sa caractérisation ultrastructurale 

(technique des coupes minces et contraste positif).  

13. Lister les différents procédés de contraste électronique (coloration positive, négative, 

ombrage, autoradiographie).  

14. Indiquer l’apport de chaque procédé de contraste électronique dans l’analyse 

morphologique d’un échantillon.  

15. Enoncer le principe de fonctionnement du microscope électronique à balayage.  

16. Déterminer les domaines de son utilisation. Citer les étapes préparatoires d’un échantillon 

en vue de son analyse tridimensionnelle (la technique de cryodécapage).  

17. Citer les procédés d’isolement des composants cellulaires (UCD, UGD).  

18. Lister les structures obtenues dans chaque culot après application d’une ultra- 

centrifugation différentielle (UCD).  

19. Lister les structures recueillies à partir de chaque culot après application d’une ultra 

centrifugation sur gradient de densité (UGD).  

20. Indiquer les techniques de contraste et d’analyse applicables sur les structures isolées 

(contraste négatif, chromatographie et électrophorèse). 
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Chapitre 3 : La membrane plasmique  
 

I- Aspect ultra-structural  
 

Objectifs spécifiques  

1. Donner les méthodes de mise en évidence de la membrane plasmique (technique des coupes 

minces et technique de réplique).  

2. Décrire et schématiser l’ultrastructure de la membrane (faire ressortir la notion de 

membrane tristratifiée fluide et asymétrique).  

3. Décrire le résultat de l’analyse des répliques membranaires (notion d’hémi- membrane et de 

particules globulaires intramembranaires).  

4. Indiquer le procédé d’isolement (hémolyse+centrifugation) en vue d’une analyse chimique 

qualitative et quantitative de la membrane de l’hématie.  

5. Citer les composants moléculaires de base (lipides, protéines et glucides) de la membrane 

érythrocytaire et donner les proportions et la distribution de leurs variétés.  

6. Enumérer les propriétés des lipides (autoassemblage, autofermeture et fluidité), des 

protéines (fluidité) et des glucides (charge négative)  

7. Représenter l’architecture moléculaire de la membrane et préciser la notion de mosaïque 

fluide et asymétrique.  

8. Définir la notion de microdomaine membranaire (épaisseur et diamètre).  

9. Corréler sa composition moléculaire à ses fonctions (voie de nutrition, de signalisation et 

d’infection) cellulaires  

10. Identifier et localiser les spécialisations morphologiques de la membrane des cellules 

polarisées (entérocyte, cellule rénale, cellule de l’épididyme).  

11. Donner l’ultra structure des spécialisations apicales (microvillosités) et latéro-basales 

(invaginations, zonulaoccludens, zonulaadhérens, macula adhérens, Gap).  

12. Comparer les compositions moléculaires et les fonctions des dispositifs jonctionnels dans 

différents types cellulaires (présenté sous forme d’un tableau synthétique).  

13. Définir la notion de complexe jonctionnel.  
 

II- Aspect Fonctionnel  
 

La fonction d’adhésivité cellulaire  
 

Objectifs spécifiques  

1. Citer les composants moléculaires de la matrice extracellulaire.  

2. Déterminer l’organisation constitutionnelle de la matrice extracellulaire des épithéliums et 

des endothéliums.  

3. Donner la classification des molécules membranaires assurant l’adhérence.  

4. Indiquer : la structure, la localisation tissulaire et les implications fonctionnelles de chaque 

famille de molécules d’adhérence.  

5. Décrire l’intervention des molécules d’adhérence à travers quelques modeles d’adhésivité : 
 

 La migration trans endothéliale des leucocytes ;  

 l’agrégation plaquettaire ;  

 l’inhibition de contact.  

6. Indiquer quelques pathologies liées aux disfonctionnements d’adhérence. 
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La fonction de Perméabilité cellulaire  
 

Objectifs spécifiques  

1. Lister les caractéristiques des transports perméatifs.  

2. Donner les caractéristiques des transports perméatifs passifs.  

3. Caractériser la diffusion simple et donner quelques exemples de molécules diffusibles.  

4. Donner les caractéristiques de la diffusion facilitée et citer des exemples de molécules 

transportées.  

5. Décrire le mode d’utilisation du glucose dans quelques types cellulaires (l’érythrocyte, 

l’adipocyte et l’entérocyte).  

6. Indiquer les caractéristiques des transports perméatifs actifs et décrire leurs mécanismes.  

7. Citer les caractéristiques des transports cytotiques  

8. Identifier leurs variétés et décrire leurs mécanismes respectifs.  
 

La fonction de communication intercellulaire  

Objectifs spécifiques  

1ère classe  

1. Donner la structure des récepteurs couplés aux protéines G (récepteurs métabotropiques).  

2. 2. Indiquer la nature chimique de leurs ligands.  

3. Définir la protéine G et expliquer la notion de transduction du signal.  

4. Indiquer les conditions d’activation de la protéine G.  

5. Enumérer les sous populations de protéines G et leurs effecteurs correspondants.  

6. Comparer, à travers des exemples de ligands et de cellules cibles, les modalités de 

signalisation des GPCRs par les voies adénylcyclase et phospholipase C.  
 

2ème classe  

1. Donner la structure des récepteurs enzyme catalytique.  

2. Indiquer la nature chimique de leurs ligands.  

3. Indiquer leurs mécanismes de signalisation possibles.  

4. Expliquer l’effet du signal insuline sur l’hépatocyte.  
 

3ème classe  

1. Donner la structure des récepteurs canaux (récepteurs ionotropiques).  

2. Indiquer la nature chimique de leurs ligands.  

3. Décrire leur mode d’activation par le ligand ACh au niveau de la plaque motrice.  
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Chapitre 4 : Le hyaloplasme ou Cytosol  

Objectifs spécifiques  

1. Définir le terme hyaloplasme.  

2. Lister les classes moléculaires qui le composent et préciser leur distribution tissulaire.  

3. Indiquer les techniques d’exploration de son contenu.  

4. Corréler ses apparences structurales à la nature de ses éléments figurés.  

5. Donner ses caractéristiques ultrastructurales dans quelques types cellulaires  

6. Indiquer ses propriétés physicochimiques et présenter les conditions endogènes et 

exogènes capables de les modifier.  

7. Illustrer ses fonctions cellulaires à travers des exemples.  

 

Chapitre 5 : Le cytosquelette  

Objectifs spécifiques  

1. Définir le terme cytosquelette  

2. Citer les 3 éléments composant le cytosquelette : Microtubules, Microfilaments fins 

d’actine et filaments intermédiaires.  
 

Pour chaque élément :  

1. Décrire ses caractéristiques morphologiques (aspects en microscopie électronique)  

2. Donner ses composants moléculaires  

3. Indiquer leurs distributions cellulaire et tissulaire  

4. Donner leurs propriétés physiologiques in situ  

5. Préciser l’effet de quelques drogues corrélativement à leurs applications en 

thérapeutique.  

6. Expliquer le mode d’intervention de chaque élément dans les processus de biomotilité.  

7. Décrire quelques pathologies humaines liées à leur dysfonctionnement.  
 

Chapitre 6 : Le système endomembranaire  

Objectifs spécifiques  

1. Citer les compartiments morphologiques du système endomembranaire.  

2. Citer leurs caractéristiques générales (aspects microscopiques, localisation dans certaines 

cellules spécialisées).  

3. Etudier les caractéristiques chimiques et morpho fonctionnelles de chaque compartiment.  

4. Décrire les modalités d’interactions possibles entre les compartiments du SEM et déduire 

la Notion de flux membranaires.  

5. Décrire quelques pathologies humaines liées au dysfonctionnement du SEM. 
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Chapitre 7 : Les ribosomes  

Objectifs spécifiques  

1. Définir les ribosomes.  

2. Donner leurs distributions cellulaire et tissulaire.  

3. Indiquer les techniques de leur mise en évidence.  

4. Préciser leurs composants chimiques chez les procaryotes et les eucaryotes.  

5. Commenter leur structure moléculaire et fonctionnelle.  

6. Expliquer leur intervention dans la protéosynthèse.  

7. Préciser la distribution des classes de protéines produites  

 

 

Chapitre 8 : La mitochondrie  

Objectifs spécifiques  

1. Décrire les différentes morphologies des mitochondries.  

2. Décrire ses composants ultrastructuraux et indiquer leur importance tissulaire.  

3. Donner pour chaque compartiment, les principaux composants moléculaires et conclure 

par la notion d’organite semi-autonome.  

4. Expliquer le processus de production d’ATP à partir du transfert des électrons et des 

protons.  

5. Expliquer l’intervention de la mitochondrie dans d’autres activités métaboliques 

cellulaires.  

6. Indiquer l’intervention de la mitochondrie dans le phénomène d’apoptose.  

7. Décrire le mécanisme de renouvellement des mitochondries.  
 

 

Chapitre 9 : Les peroxysomes  

Objectifs spécifiques  

1. Décrire l'aspect ultrastructural des peroxysomes  

2. Citer les composants biochimiques marqueurs des peroxysomes.  

3. Expliquer le rôle principal (oxydation) joué par les peroxysomes dans la cellule.  

4. Décrire le mode de formation des peroxysomes.  

5. Reconnaitre les caractères morphologiques et fonctionnels des peroxysomes.  

6. Enumérer les cas pathologiques liés aux peroxysomes. 
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Chapitre 10 : Noyau interphasique et cycle cellulaire  
 

    Objectifs spécifiques  

    A l’interphase  

1. Donner les caractéristiques morphologiques des noyaux.  

2. Indiquer les caractéristiques spécifiques au diagnostic des cellules tumorales.  

3. Décrire l’ultrastructure de ses quatres composants : l’enveloppe nucléaire, la chromatine, 

le nucléole et le nucléoplasme.  

4. Décrire la technique d’isolement de chaque compartiment.  

5. Donner la composition moléculaire de chaque compartiment.  

6. Préciser les rôles spécifiques à chaque compartiment. 
 

A la mitose  

1. Définir la notion de cycle cellulaire  

2. Citer les phases du cycle cellulaire et indiquer leurs caractéristiques  

3. Indiquer les trois points de contrôle du cycle cellulaire.  

4. Nommer les familles de protéines impliquées dans ce contrôle  

5. Expliquer le mécanisme de contrôle de chaque point.  
 

Travaux pratiques  

1. Initiation à l’usage de microscope.  

2. Observation u microscope photonique des cellules végétales et animales (organisation 

générale et comparaison des deux types).  

3. Etude d’un organisme cellulaire ex Paramécie.  

4. Les échanges cellulaires (le phénomène d’osmose).  

5. la division cellulaire (Mitose).  

6. Observation des cellules sanguines et détermination du groupe sanguin (Test de groupes 

sanguins).  
 

Travaux dirigés  

1. Séparation des constituants cellulaires.  

2. La culture cellulaire.  

3. Etude du cycle cellulaire.  

4. Synthèse des protéines de secrétions au niveau du REG.  
 

5.2. Enseignement  

Magistral, TD, TP  
 

5.3. Volume Horaire  

Volume Global : 57  

Enseignement magistral 37h  

TD 8h  

TP 12h  
 

5.4. Evaluation 
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6. Module d’Embryologie Générale  

6.1. Objectifs et contenus  

Objectifs généraux  

A l’issue de l’enseignement d’embryologie l’étudiant sera capable de :  

1. Identifier l’origine des tissus et des cellules pour discerner l’état normal de l’état 

pathologique (malformations, inflammation, infection, néoplasie,..).  

2. Identifier l’origine des tissus et des cellules pour expliquer le développement des organes.  
 

1. Spermatogenèse 3 heures  

1. Situer le lieu de déroulement de la spermatogénèse et son évolution dans le temps.  

2. Préciser le caractère continu, et l’origine des cellules productrices de gamétocytes mâles.  

3. -Décrire les aspects chromosomiques du gamétocyte (spermatozoïde).  

4. Schématiser le gamétocyte mâle adulte,  

5. Citer les composantes du gamétocyte mâle adulte,  

6. Donner la numération et l’état de mobilité des spermatozoïdes, dans une situation normale.  

7. Expliquer, en précisant leurs composantes cellulaires, la chronologie de l’évolution des 

spermatozoïdes (multiplication, accroissement, maturation, la différenciation en précisant 

les transformations nucléaires et cytoplasmiques-la formation de l’acrosome- et celle du 

flagelle).  

8. Préciser le lieu et l’étape de l’acquisition de fonctionnalité (mobilité, décapacitation)  

9. Citer les facteurs influençant la spermatogonie (facteurs extérieurs. Ex température, lumière, 

nutrition, radiations ionisantes/ facteurs hormonaux)  

10. Citer les anomalies fonctionnelles et organiques du spermatozoïde.  

11. Citer la composition chimique et les caractères généraux du liquide séminal.  

12. Préciser la localisation de sa production.  
 

2. Ovogenèse 3 heures  

1. Situer le lieu de déroulement de l’ovogénèse et son évolution dans le temps (de la vie intra-

utérine jusqu’à la ménopause).  

2. Préciser le caractère cyclique, et l’origine des cellules productrices de gamétocytes femelles.  

3. Décrire la chronologie de l’évolution des follicules ovariens au cours de l’ovogénèse, en 

précisant leurs composantes cellulaires et le stade de division chromosomique (prophase 1, 

métaphase 2) des follicules (follicule primordial, follicule primaire, follicule cavitaire, 

follicule mûr, corps jaune, corps blanc),  

4. Décrire les aspects chromosomiques du gamétocyte (ovocyte).  

5. Décrire la production des ovocytes et le cycle ovarien : la phase folliculaire, l’ovulation et 

phase lutéale  

6. Décrire les modifications cycliques de l’appareil reproducteur féminin (oviducte, paroi 

utérine, col utérin, paroi vaginale). 
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3. Ovulation 1h30  

1. Décrire l’ovulation (mécanisme et conditionnement).  

2. Citer les facteurs influençant l’ovogénèse (facteurs extérieurs. Ex température, lumière, 

nutrition, radiations ionisantes, anomalies de la méiose/ facteurs hormonaux).  
 

4. Fécondation 3heures  

1. Définir la fecundation. 

2. décrire l'aptitude des gamètes pour assurer la fécondation  

3. comprendre les conditions favorables à la fecundation. 

4. décrire les étapes de la fecundation. 

5. citer les méthodes contraceptives et les techniques. 
 

5. Première semaine du développement embryonnaire 1h30  

1. Définir et décrire la capacitation des spermatozoïdes.  

2. Décrire la réaction acrosomique et ses conséquences.  

3. Décrire la formation des pronucléés paternel et maternel.  

4. Définir le terme zygote.  

5. Citer les différentes divisions de segmentations qui aboutissent à la morula puis au 

blastocyste.  

6. Définir la polarité de l’embryon  

7. Décrire la migration de l’embryon le long des trompes.  
 

6. Deuxième semaine du développement embryonnaire  

1. Définir le terme implantation.  

2. Citer les étapes de l’implantation. 

3. Citer les principales anomalies de l’implantation principales.  

4. Préciser la zone d’implantation normale.  

5. Citer les différentes étapes de l’implantation.  

6. Définir une grossesse extra utérine.  

7. Définir un placenta préavia. 

8. Citer les méthodes contraceptives empêchant l’implantation.  
 

7. Troisième semaine du développement embryonnaire  

1. Définir la gastrulation.  

2. Décrire les modifications du disque embryonnaire au 16ème jour du développement 

embryonnaire.  

3. Dire quel est le feuillet d’origine et la topographie du diverticule allantoïdien.  

4. Décrire la ligne primitive et le noeud de Hensen.  

5. Décrire la mise en place du mésoblaste.  

6. Nommer les deux zones du disque embryonnaire au niveau desquelles l’ectoblaste et 

l’endoblaste restent accolés sans interposition du mésoblaste.  

7. Décrire la mise en place du canal chordal à partir du noeud de Hensen.  

8. Indiquer l’origine tissulaire du matériel pré-chordal.  

9. Décrire brièvement l’évolution du canal chordal du 18ème au 22ème jour.  

10. Indiquer les ressemblances, sur une vue dorsale, entre un embryon humain de 18 et celui 

de 19 jours.  
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11. Indiquer les différences, sur une vue dorsale, entre un embryon humain de 18 et celui de 

19 jours.  

12. Reconnaître sur une coupe sagittale d’un embryon humain de 18 jours, en localisant les 

éléments suivants :  

Cavité amniotique ; amnioblastes ; splanchnopleure extra-embryonnaire ; pédicule de 

fixation ; allantoïde ; somatopleure extra-embryonnaire ; lecithocèle secondaire ; canal 

chordal; matériel pré-chordal ; membrane pharyngienne ; membrane cloacale ; ectoblaste; 

mésoblaste ; endoblaste et membrane cloacale.  

13. Reconnaître sur une coupe sagittale d’un embryon humain de 19 jours, le canal chordal 

fissuré.  

14. Schématiser (colorier, légender et titrer) les coupes transversales, des embryons humains 

de 18 et de 19 jours, passant par :  

La membrane pharyngienne ; le Canal chordal (portion fissurée et non fissurée) ; la ligne 

primitive et la membrane cloacale.  

15. Schématiser (colorier, légender et titrer) les coupes para-sagittales, des embryons humains 

de 18 et 19 jours, passant par :  

Le canal chordal ; la portion fissurée du canal chordal ; les deux membranes ; et hors des 

deux membranes.  
 

8. Quatrième semaine du développement embryonnaire :  

1. Définir la délimitation de l’embryon par rapport à ses annexes.  

2. Définir l’étranglement du lecithocèle secondaire.  

3. Définir la métamérisation du mésoblaste dans la région moyenne de l’embryon.  

4. Définir la neurulation.  

5. Montrer, par une succession de coupes sagittales, comment s’effectue la délimitation de 

l’embryon en Indiquant les éléments suivants :  

Cavité amniotique ; vésicule ombilicale ; intestin primitif ; canal ombilical (vitellin); 

allantoïde ; épiblaste ; tube neural ; tige chordale ; membrane pharyngienne et membrane 

cloacale.  

6. Enumérer les deux conséquences de la délimitation.  

7. Décrire la mise en place du tube digestif primitif, la vésicule ombilicale et le canal 

ombilical (vitellin).  

8. Décrire la mise en place du mésoblaste paraxial et son évolution au cours de la 4ème 

semaine.  

9. Décrire le devenir du mésoblaste paraxial.  

10. Décrire le devenir du somite.  

11. Décrire la détermination de l’âge des embryons humains de 20 à 23 jours à partir du 

nombre de paires de somites visibles sur une vue dorsale.  

12. Décrire le devenir du sclérotome.  

13. Décrire le devenir du myotome.  

14. Décrire le devenir du dermatome.  

15. Décrire la mise en place du mésoblaste intermédiaire et son devenir au cours de la 4
ème

 

semaine.  

16. Décrire le devenir du néphrotomie. 
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17. Décrire la mise en place du mésoblaste latéral et son devenir au cours de la 4ème semaine.  

18. Décrire le devenir de la somatopleure intra-embryonnaire.  

19. Décrire le devenir de la splanchnopleure extra-embryonnaire.  

20. Enumérer les trois cavités issues du coelome interne.  

21. Décrire la formation de la plaque neurale, des crêtes neurales et de l’épiblaste au 20ème 

jour.  

22. Décrire la formation de la gouttière neurale au 21ème jour.  

23. Décrire la formation de la portion du tube neural dans la région moyenne de l’embryon au 

22ème jour.  

24. Indiquer dans quel état se trouve l’ébauche du système nerveux au 22ème jour.  

25. Décrire le processus de la formation du tube neural à partir du 23ème jour.  

26. Enumérer les dates de fermeture des deux neuropores (antérieur et postérieur).  

27. Indiquer Sur une coupe sagittale d’un embryon humain de 20 jours, les éléments suivants:  

Cavité amniotique ; amnioblastes ; splanchnopleure extra-embryonnaire ; pédicule de 

fixation; allantoïde ; somatopleure extra-embryonnaire ; gouttière chordal ; matériel pré-

chordal; membrane pharyngienne ; membrane cloacale ; épiblaste ; mésoblaste ; 

endoblaste; membrane cloacale ; plaque neurale et crêtes neurales.  

28. Schématiser (colorier, légender et titrer) les coupes transversales passant par la région 

moyenne des embryons humains de 20, 21 22 et 23 jours.  
 

9. Annexes embryonnaires :  

1. Définir les annexes embryonnaires  

2. Enumérer les annexes embryonnaires (placenta, cordon ombilical, amnios)  

3. Décrire le développement des annexes embryonnaires  

4. Définir le placenta  

5. Décrire les caractéristiques du placenta humain  

6. Identifier les villosités (villosité primaire, secondaire, tertiaire)  

7. Schématiser les villosités (villosité primaire, secondaire, tertiaire)  

8. Décrire les différentes phases de développement du placenta  

9. Décrire une chambre inter-villeuse  

10. Expliquer la circulation foeto-maternelle  

11. Expliquer les fonctions du placenta :  

 échanges : respiration-nutrition-excrétion,  

 endocrine : synthèse des hormones en corrélation avec l’évolution du placenta  

 barrière : rôle de filtre avec ses limites (certains éléments qui peuvent la traverser 

ex agents infectieux, médicaments,..).  

 protection : filtre et protection physique 10.  

12. Citer les pathologies les plus fréquentes du placenta.  

13. Définir le cordon ombilical. 
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14. Expliquer la mise en place et le développement du cordon ombilical.  

15. Expliquer le rôle du cordon ombilical.  

16. Citer les pathologies les plus fréquentes du cordon ombilical.  

17. Définir l’amnios.  

18. Expliquer la mise en place et le développement de l’amnios.  

19. Citer la composition chimique de l’amnios.  

20. Expliquer le rôle de l’amnios.  

21. Citer les pathologies les plus fréquentes de l’amnios et son apport dans le diagnostic 

ante- natal.  
 

10. Grossesse gémellaire  
1.Définir la grossesse gémellaire (faux et vrais jumeaux) et multiple. 

2.Expliquer les conséquences de la grossesse gémellaire. 

3.Définir les types de grossesse gémellaire (monochoriale, mono amniotique, dichoriale, 

diamniotique). 

4.Expliquer les conséquences de la gémellarité sur le développement fœtal. 
 

11. Cellules souches  
1. Décrire les différents types de cellules souches. 

2. Connaitre leur rôle dans la thérapie cellulaire et géniqu. 

Travaux pratiques 

Intitulé Objectifs spécifiques Nombre d’heures 

Etude du sperme 

1. Décrire la structure du spermatozoïde.  

2. Expliquer le spermogramme et le 

spermocytcgramme.  

1h30 

Ovogenèse et ovulation 

1. Décrire une coupe longitudinale de 

l'ovaire.  

2. Observer la déhiscence du follicule mur 

et le devenir de ce follicule.  

1h30 

De la fécondation à la pré 

gastrulation 

1. Observer les étapes de la fécondation 

au microscope à contraste de phase.  

2. Décrire l'embryon de la première 

semaine de développement sur coupe 

histologique. 

1h30 

La grossesse gémellaire 
Décrire la gémellité monozygote et 

dizygote. 
1h30 

Les méthodes 

contraceptives et les 

techniques de procréation 

médicalement assistées 

1. Décrire les méthodes contraceptives 

féminines. 

2. Décrire Ses méthodes contraceptives 

masculines. 

3. 3. Expliquer techniques de procréation 

médicalement assistées (PMA). 

1h30 

 

6.2. Enseignement  
Magistral, TP  

 

6.3. Volume horaire  
Volume global 35heures  

TP 7h30  
 

6.4. Evaluation  
1 examen QCM ; QCS et QROC 
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7. Module d’Histologie  
 

7.1. Objectifs, contenus  

Enseignement Magistral (22h 30mn)  
 

1. Epithéliums de revêtements 3heures  

1. Définir la notion d’épithéliums et identifier les deux types.  

2. Indiquer l’origine embryologique de l’épithélium de revêtement.  

3. Énumérer les critères de classification des épithéliums de revêtement.  

4. Classer à l’aide de schémas les épithéliums de revêtement selon la forme des cellules.  

5. Classer à l’aide de schémas les épithéliums de revêtement selon le nombre de couches 

cellulaires.  

6. Localiser à l’aide de schémas les spécialisations du pôle apical et du pôle basal d’une cellule 

épithéliale.  

7. Citer les différents dispositifs de jonctions des cellules épithéliales (cf cours de cytologie).  

8. Donner les différentes propriétés des épithéliums de revêtement.  

 

2. Epithéliums glandulaires 1H30  
 

1. Définir la notion d’épithéliums glandulaires.  

2. Préciser l’origine embryologique des épithéliums glandulaires.  

3. Classer, à l’aide de schémas les épithéliums glandulaires exocrines selon le nombre, la 

topographie et la forme des unîtes sécrétrices.  

4. Préciser, à l’aide de schémas les différents modes d’excrétion et la nature du produit de 

sécrétion d’un épithélium glandulaires exocrine.  

5. Citer les différents types de glandes endocrines selon la morphologie et donner les exemples 

correspondants.  

6. Classer, selon la destinée des produits de sécrétion les glandes.  

7. En s’aidant des schémas, définir la notion de cycle sécrétoire d’une cellule glandulaire (exp : 

glande mammaire).  

8. donner l’embryologie, la structure, le rôle et la topographie de la cellule myoépithéliale.  

9. définir le système APUD puis préciser son origine embryologique, sa structure et son rôle.  

 

3. Tissus conjonctifs 3H  
 

 Définir le tissu conjonctif Et ses différents types (communs et spécialisés)  

 Traiter la fonction et la localisation des différents types de tissus conjonctifs.  

 Aborder la particularité d’organisation de certain tissu conjonctif tel que le tissu réticulé et le 

tissu adipeux  

1. Donner la définition, l’origine embryologique et les fonctions du tissu conjonctif.  

2. Classer les tissus conjonctifs d’après leurs composants. 

3. Citer les différentes variétés de cellules retrouvées au niveau du tissu conjonctif 

proprement dit.  
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4. Décrire en microscopie optique le fibroblaste, en précisant son devenir et sa fonction.  

5. Décrire en microscopie optique l’histiocyte en précisant son devenir et son rôle.  

6. Décrire en microscopie optique l’adipocyte en précisant son devenir et son rôle.  

7. Préciser en microscopie électronique la structure de la fibre de collagène.  

8. Citer les différentes variétés de collagène.  

9. Décrire en microscopie optique la structure de la fibre de réticuline.  

10. Décrire en microscopie optique la structure et le rôle de la fibre élastique.  

11. Définir la substance fondamentale et préciser sa composition biochimique.  

12. Citer les variétés de tissus conjonctifs proprement dits, en fonction de leurs éléments 

constitutifs  

13. Définir la cellule mésenchymateuse et préciser ses propriétés.  
 

4. Tissu cartilagineux 1H30  

Décrire les différents types de tissu cartilagineux et leurs localisations dans l’organisme 

(cartilage hyalin, élastique, fibreux).  

Décrire la croissance du cartilage en exprimant les modifications qui surviennent lors de 

ce processus. 

1. Définir le tissu cartilagineux, citer les différentes variétés et préciser leurs localisations.  

2. Donner en M.O et M.E la structure du chondrocyte.  

3. Définir la notion de chondrone.  

4. Donner en M.O et M.E la structure du chondroclaste.  

5. Citer les formations fibrillaires du tissu cartilagineux, et préciser les techniques de mise en 

évidence.  

6. Donner la composition de la substance fondamentale, et préciser les techniques de mise en 

évidence.  

7. Définir et préciser les différentes variétés de cartilage hyalin.  

8. Préciser la structure du fibrocartilage.  

9. Préciser la structure du cartilage élastique.  

10. Donner la définition, la structure et le rôle du périchondre.  

11. Préciser les modalités de nutrition du cartilage.  

12. Préciser le développement, la croissance et la dégénérescence du cartilage.  
 

5. Tissu osseux 1H30  

Décrire l’organisation générale du tissu osseux. 

Donner les différentes variétés de tissu osseux. 

1. Citer les différents rôles du tissu osseux.  

2. Identifier les variétés de pièces osseuses.  

3. Nommer les différentes variétés de cellules osseuses.  

4. Donner la structure et le rôle des ostéoblastes.  

5. Indiquer la structure et le rôle des cellules bordantes. 

6. Indiquer la structure et le rôle des ostéocytes.  

7. Donner la structure et le rôle des ostéoclastes.  

8. Nommer les éléments qui constituent la matrice extracellulaire du tissu osseux.  
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9. Lister les variétés tissulaires des pièces osseuses.  

10. Décrire la structure du périoste et de l’endoste.  

11. Décrire les différents types de moelles osseuses.  

12. Donner la structure du tissu osseux réticulaire (non lamellaire).  

13. Indiquer la structure du tissu osseux lamellaire.  
 

6. Ossification 3H  

 Définir l’ossification primaire (endomembranaire et endochondrale) et l’ossification 

secondaire et tertiaire. 

 Décrire la croissance et la formation de l’os long, court et plat. 
 

7. Tissu sanguin 3H  

Définir le tissu sanguin et le déroulement de l’hématopoïèse  

Définir les différents constituants du sang (les différents types de cellules sanguines et 

leurs fonctions).  

1.Définir le tissu sanguin, donner son origine embryologique et sa composition.  

2.Décrire le globule rouge.  

3.Décrire la préparation d’un frottis.  

4.Evaluer le nombre des globules rouges dans une numération globulaire.  

5.Donner la constitution chimique des globules rouges.  

6.6 .Définir les globules blancs ou leucocytes.  

7.Citer les différentes numérations globulaires.  

8.Donner la formule leucocytaire chez un individu normal.  

9.A l’aide de schémas, donner la structure des différents leucocytes et leurs rôles.  

10. Définir les plaquettes sanguines ou thrombocytes, donner leur structure et leur rôle.  
 

8. Tissus musculaires Squelettique, lisse et myocardique 3H  

 Définir le tissu musculaire et les différentes fibres musculaires et citer les éléments qui les 

différencient.  

 Définir le sarcomère.  

 Aborder l’innervation motrice (plaque motrice) et l’innervation sensitive (fuseau 

neuromusculaire et l’organe neuro-tendineux de golgi).  
 

8.1. Le tissu musculaire lisse :  

1.Donner la structure de la fibre musculaire lisse.  

2.Définir le rôle de la fibre musculaire lisse.  

3.Préciser l’origine embryologique du tissu musculaire lisse.  

4.Décrire les trois caractéristiques structurales de la fibre musculaire lisse observée au 

microscope optique.  

5.  Nommer tous les constituants ultrastructuraux contenus dans le sarcoplasme de la fibre 

musculaire lisse observée en microscopie électronique.  

6.Énumérer tous les composants ultrastructuraux contenus dans le myoplasme de la fibre 

musculaire lisse observée en microscopie électronique.  

7.Citer les trois composants protéiques de la myofibrille des fibres musculaires lisses.  
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8. Indiquer la composition chimique de chacun des composants protéiques de la myofibrille 

des fibres musculaires lisses.  

9. Identifier sur un schéma représentant l’ultrastructure de la fibre musculaire lisse les points 

d’insertion des myofilaments.  

10. Nommer les deux types de fibres musculaires lisses atypiques qui existent dans 

l’organisme.  

11. Décrire toutes les caractéristiques de la fibre musculaires lisses pendant la contraction.  

12. Citer les éléments permettant la régénération des fibres musculaires lisse.  
 

8.2 Le tissu musculaire myocardique :  

1. Donner la structure histologique du tissu musculaire myocardique.  

2. Définir le tissu nodal.  

3. Décrire les trois caractéristiques structurales de la fibre musculaire striée myocardique.  

4. Nommer tous les constituants ultrastructuraux contenus dans le sarcoplasme de la fibre 

musculaire striée myocardique observée en microscopie électronique.  

5. Définir la structure du sarcomére de la fibre musculaire striée myocardique.  

6. Énumérer tous les composants ultrastructuraux contenus dans le sarcomére de la fibre 

musculaire striée myocardique observée en microscopie électronique.  

7. Citer les composants protéiques des myofilaments des fibres musculaires striées 

myocardiques.  

8. Décrire les rapports des myofibrilles avec les structures contenues dans le sarcoplasme de 

la fibre musculaire striée myocardique.  

9. Décrire le phénomène de réparation du muscle myocardique.  
 

8.3. Le tissu musculaire strie squelettique  

1. Décrire les trois caractéristiques structurales de la fibre musculaire striée squelettique 

observée en microscopie optique.  

2. Nommer tous les constituants ultrastructuraux contenus dans le sarcoplasme de la fibre 

musculaire striée squelettique observée en microscopie électronique.  

3. Énumérer tous les composants ultrastructuraux contenus dans le myoplasme fibre 

musculaire striée squelettique observée en microscopie électronique. 

4. Donner l’architecture moléculaire des myofibrilles des fibres musculaires striées 

squelettiques.  

5. À l’aide de schémas décrire le mécanisme de la contraction musculaire des fibres 

musculaires striées squelettiques.  

6.  Préciser la vascularisation et l’innervation du muscle strie squelettique.  

7. Indiquer le rôle des cellules satellites du muscle striée squelettique.  

8. Citer les cellules musculaires atypiques qu’on retrouve dans l’organisme.  
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9. Tissu nerveux 3H  

 Décrire la morphologie et donner la classification du neurone (nombre de 

prolongements cellulaires, corps cellulaire, l’axone)  

 Donner la classification des synapses et des fibres nerveuses  

 Définir et classer les différents types de névroglie  

1. Préciser la structure du tissu nerveux.  

2. Donner la définition de la cellule nerveuse.  

3. Citer les différents types de cellules nerveuses.  

4. Donner la classification des neurones du point de vue morphologique.  

5. Décrire le neurone en microscopie optique.  

6. Énumérer les composants structuraux contenus dans le cytone des neurones.  

7. Classer les différents types de fibres nerveuses.  

8. Donner la structure d’un nerf en coupe transversale observée en microscopie optique.  

9. Définir la synapse.  

10. Énumérer les différents types de synapses. 
 

Histologie - Enseignement pratique (07h 30min) 
 

N° TD/TP Objectifs Volume horaire 

1. Les 

Epithéliums 

(la peau) 

 Décrire un exemple par type d’épithélium de revêtement (simple, 

pseudostratifié, de transition, stratifié)  

 Positionner la fonction de l’épithélium par rapport à sa 

localisation anatomique.  

 Décrire un exemple par type de glande (endocrine, exocrine et 

amphicrine)  

 Décrire les épithéliums glandulaires observés et lier leurs 

fonctions sécrétoires/excrétoires à leurs localisations. 
 

01h30 

2. Tissus 

Conjonctifs 

 Observer et Reconnaitre le type de tissu conjonctif non spécialisé 

dans une section du duodénum.  

 Observer et Décrire la succession de tissus présents dans une 

section de la voute plantaire. 
 

01h00 

3. Tissus 

Cartilagineux 

 Observer et décrire un exemple par type de cartilage (hyalin, 

élastique, fibrocartilage). 
 

01h00 

4. Tissu Osseux 
 Observer et Décrire l’ossification d’un os plat ou court. 

 Observer et Décrire l’ossification d’un os long. 
01h00 

5. Tissu 

Musculaire 

 Observer et décrire les fibres musculaires de chaque type de 

muscle en section longitudinale et transversale (strié squelettique, 

strié cardiaque, lisse).  

 Observer et décrire l’unité motrice et la plaque motrice comme 

système d‘innervation moteur du muscle volontaire. 

01h30 

6. Tissu 

Nerveux 

 Observer et décrire les cellules nerveuses (neurones et 

névroglies) au niveau la moelle épinière, d‘un tronc nerveux et 

dans un plexus ganglionnaire duodénal.  

01h30 

 

7.2. Enseignement  

Magistral, TP  
 

7.3. Volume horaire  

Volume horaire global: 30 Heures  

Enseignement magistral: 22H 30mn.  

Enseignement pratique: 07H 30mn  
 

7.4. Evaluation 
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8. Module de Biophysique  

     La physique et la biophysique ont des relations privilégiées parce que déjà historiquement, 

elles ont été avec les mathématiques et la physiologie, les premières disciplines structurées et 

qu’elles ont fréquemment activées ensemble. 

 

      La biophysique est une discipline très vaste des sciences du vivant. C’est l’étude et la 

connaissance de la matière vivante, de son organisation statique et dynamique, de ses 

propriétés générales et des lois qui régissent les phénomènes physiques qui s’y déroulent et 

qui sont à l’origine même de son existence. 

 

       Actuellement, le médecin est largement assisté pour son diagnostic, pour le traitement et 

pour le suivi du malade par de nombreux appareils de haute technologie qui repose sur des 

principes physiques. La médecine étant clairement une discipline scientifique, il est évident 

qu’en tant que futurs médecins donc scientifiques, il est pédagogiquement bon pour les 

étudiants en médecine d’avoir de solides bases en sciences physiques et biophysiques. 

 

        La médecine moderne requiert l’excellence ; et, comme il est admis de partout dans le 

monde, il ne peut y avoir d’excellence sans une place importante accordée aux sciences 

fondamentales en général et à la biophysique médicale en particulier.  

 

8.1. Objectifs et contenus  

 

Objectifs généraux  

- Connaître les bases physiques et biophysiques utiles à la compréhension des échanges et 

au maintien des équilibres au sein de l’organisme.  

- Comprendre les processus physiques à la base des différentes méthodes d’imagerie et 

exploration fonctionnelle.  

- Acquérir les bases physiques du fonctionnement du microscope optique. 
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Intitulé du cours 
Volume 

horaire 
Objectifs 

Biophysique des solutions et applications médicales 20h  

- Notions générales sur les états de la matière (liquides, 

gaz, solutions)  

- Généralités sur l’énergie et ses différentes formes, 

interactions interatomiques et intermoléculaires.  

- 1er et 2ème principe de la Thermodynamique, potentiel 

chimique  

- Changement d’état, pression de vapeur.  

- Propriétés générales des solutions micro et macro 

moléculaires : Propriétés colligatives, phénomène 

d’osmose (pression osmotique) cryoscopie, ébulliométrie. 

Propriétés électriques, propriétés optiques.  

- Principe de régulation du milieu intérieur et des espaces 

hydriques (compartiments liquidiens).  

- Transport passif, transport facilité et actif des solutés.  

- Diffusion en phase liquide (1ere Loi de Fick, 2ème loi de 

Fick). 
 

 Connaître les caractéristiques 

physico-chimiques des 

solutions. 

- Applications médicales des transports passifs à travers les 

membranes biologiques.  

- Diffusion d’une molécule (médicament- traceur).  

- Filtration et diffusion, Epuration extra- rénale.  

- Migration et phénomène de Donnan, Electrophorèse des 

protéines.  

- OEdèmes-échanges transcapillaire, équation de starling.  

 

 - Connaître les applications 

médicales des transferts 

liquidiens à travers une 

membrane de dialyse, le 

principe de la dialyse et du 

rein artificiel ainsi que les 

échanges d’eau et de petites 

particules entre sang et 

milieu interstitiel.  
 

- pH et équilibre acido-basique : définition, mesure du pH, 

courbes de titration, effet tampon, tampons ouverts et 

fermés. Applications au diagramme de Davenport.  

 

 - Introduire la notion de pH et 

potentiel électrochimique, 

connaitre les différents 

troubles acido-basiques de 

l’organisme.  

- Interpréter un diagramme de 

Davenport dans le suivi de 

l’état acido- basique d’un 

patient.  
 

Electricité et phénomènes Bioélectriques 12h  

- Notions d’électrostatique et d’électrocinétique (champ 

électrique, Loi de coulomb, potentiel électrique, dipôle 

électrique, courant électrique, loi d’ohm, circuits 

électriques.  

- Bioélectricité membranaire et cellulaire : Transport des 

particules chargées (relations de Nernst-Planck, Gibbs-

Donnan), canaux ioniques, mobilité ionique, 

conductivité, Modèle électrique simple d’une membrane. 

Introduction à la propagation de l’influx nerveux, 

(Potentiels du cortex cérébral : Potentiels spontanés, 

EEG), Activité électrique du coeur, Potentiels provoqués 

ou évoqués. 

 - Acquérir les connaissances 

physiques de base pour 

comprendre les techniques 

de mesure des potentiels 

électriques, tels que les 

potentiels imposés sur une 

membrane biologique et ses 

applications médicales.  
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Intitulé du cours 
Volume 

horaire 
Objectifs 

Optique géométrique – l’OEil (du point de 

vue de l’Optique géométrique) 
09h  

- Principe de l’optique Géométrique : principe de 

Fermat, principe de Propagation rectiligne de la 

lumière, dioptres, comportement d’un rayon 

lumineux sur un dioptre (rayon, incident, 

réfléchi et rétracté), loi de Snell-Descartes, 

système optique (notion d’objet et d’image) et 

stigmatisme).  

- Elément de l’optique géométrique : miroir plan, 

lame à face parallèles, prisme, dioptre sphérique 

et lentilles sphériques.  

- Instrument d’optique et modèle de l’oeil 

(emmétropie, amétropie)  

- La loupe, la loupe composée, le microscope et 

techniques de visualisation sur un microscope 

(utilisation des colorants et du contraste de 

phase)  

 - Comprendre les bases physiques du 

fonctionnement du microscope 

optique. 

Biophysique des rayonnements 19h  

- Radioactivité : Isotopes, isotone, isobare, 

radioactivité et réactions nucléaires isobariques.  

- Loi de décroissance radioactive, période d’un 

radioélément, mode de production des radio-

isotopes (générateur de 99mTC). 

 - Définir les atomes isotopes, isotones et 

isobares.  

- Connaître les lois de décroissance 

radioactive, les différents types de 

réactions nucléaires.  

- Connaître le principe du 

fonctionnement du générateur de 

99mTC 

- - Rayons X, γ et rayonnements particulaires: 

Nature et propriétés, mode de production, 

Interactions avec la matière, Interactions avec la 

matière vivante : base de la dosimétrie et 

radioprotection, effets biologiques des 

rayonnements ionisants.  

 

 - Connaître l’origine et la nature des 

rayonnements auxquels sont exposés 

les individus et leurs modes de 

productions.  

- Comprendre l’interaction des 

rayonnements ionisants avec la matière 

ainsi que les effets physiques et 

biologiques de ces rayonnements sur 

l’organisme.  

- Connaître et interpréter les grandeurs 

dosimétriques.  

- Connaître les principes fondamentaux 

et les moyens de radioprotection 

- Détection des rayonnements ionisants : 

(détecteurs à ionisation, détecteurs à 

scintillation).  

 

 - Connaître les différents types de 

détecteurs utilisés pour détecter un 

rayonnement ionisant et leurs principes 

de bases.  

- Imagerie isotopique (Médecine nucléaire), 

tomographie par émission de positons (TEP).  

 

 - Introduire l’imagerie scintigraphique et 

assimiler les bases physiques de la 

TEP et ses domaines d’applications.  

- Principe et formation de l’image radiologique, 

image numérique : Formation de l’image 

radiante, contraste radiologique,  

 - Connaître les bases physiques de la 

formation de l’image radiologique  
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- Flou radiologique et moyens de le réduire, 

détection de l’image radiante. Principe et 

intérêt de la numérisation d’une image 

radiologique.  

- Tomodensitométrie (TDM) : Principe et 

formation de l’image, différents types de 

scanner.  

 - Analogique (radiologie 

conventionnelle) et numérique 

(TDM).  

- Radiothérapie externe.   - Connaître les bases physiques de la 

radiothérapie externe et son domaine 

d’applications.  

- Rayonnements non ionisants.  

- Le Laser.  

 - Définir les différents types de 

rayonnements non ionisants et leurs 

utilisations médicales.  

- Acquérir des notions théoriques sur le 

laser et connaître ses principaux 

types.  
 

 

TP de physique et de biophysique (VH 12h)  

- Optique géométrique.  

- Pont de Wheatstone (mesure d’une résistance électrique).  

- Electrophorèse des protéines.  

- Diffusion en phase aqueuse : modèle simplifié à deux compartiments séparé par une 

membrane de dialyse « mimant » la dialyse rénale.  

- Osmomètre de Dutrochet : phénomènes de tonicité et d’osmoticité.  

- Conductivité des solutions électrolytiques.  

- Spectrophotométrie d’absorption moléculaire (détermination de la concentration d’une 

substance en solution; détermination du coefficient d’absorption molaire d’une 

substance).  

- Radioactivité Comptage.  
 

TD (VH 10h) : Les séries de TD suivront les cours.  

8.3. Volume horaire  

o Volume Horaire Global : 80 H.  

o Enseignement magistral : 60 h,  

o TD : 10h,  

o TP : 10h.  

 

8.4. Évaluation  

Deux examens semestriels : QCM, QROC. 
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9. Module de Physiologie 
   

9.1. Objectifs et contenus  
 

A. PHYSIOLOGIE DE LA MEMBRANE CELLULAIRE : (09 heures)  
 

1. Structure et architecture de la membrane (1h30)  

- Connaitre les principales molécules constitutives de la membrane cellulaire (lipides, 

protéines, glucides) et leur solubilité.  

- Se rendre compte de l’environnement (aquatique) dans lequel baignent les cellules.  

- Faire la relation directe entre cet environnement et l’impératif d’une nature lipidique de 

la membrane cytoplasmique.  

- Connaitre la différence entre molécules.  

2. Transports membranaires (1h30)  

- Comprendre la relation entre la nature lipidique de la membrane cytoplasmique et le 

transport membranaire en général.  

- Comprendre spécifiquement la relation entre la nature chimique de la molécule 

transportée et la membrane cytoplasmique.  

- Connaitre les différents types de transports membranaires.  

- Comprendre la nécessité d’une coexistence des transports passif et actif.  

- Comprendre que la résultante du transport membranaire est l’obtention d’un milieu 

intracellulaire différent du milieu extracellulaire  

3. Electrophysiologie (1h30)  

- Citer les éléments du système nerveux, en fonction de leurs caractéristiques 

fonctionnelles et structurales  

- Schématiser les principales parties d’un neurone  

- Expliquer l’origine du potentiel de repos de la fibre nerveuse  

- Décrire la technique d’enregistrement du potentiel de repos.  

- Expliquer la genèse du Potentiel d’action et les mécanismes de propagation de l’influx 

nerveux le long de chaque type d’axone.  

- Décrire le potentiel d’action (le pré potentiel, la dépolarisation seuil, le potentiel de 

pointe et les potentiels consécutifs : positif et négatif).  

- Décrire les mécanismes de libération des neuro transmetteurs lors du Potentiel d’action.  

- Citer les différents moyens d’exploration de la fibre nerveuse.  

4. Transmission synaptique (3h)  

- Définir la notion de synapse.  

- Classer les synapses selon la structure et la fonction.  

- Décrire la structure d’une synapse.  

- Expliquer la TS au niveau de la plaque motrice.  
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- Exposer la notion de neurotransmetteur.  

- Préciser la notion de récepteur membranaire.  

- Définir la synapse neuro neuronale.  

- Définir un potentiel post synaptique excitateur (PPSE).  

- Citer les caractéristiques électrophysiologiques du PPSE.  

- Décrire le mécanisme ionique du PPSE.  

- Définir un potentiel post synaptique inhibiteur (PPSI) et Citer ses caractéristiques électro 

physiologiques.  

- Citer les neurotransmetteurs inhibiteurs majeurs du système nerveux.  

- Citer les neurotransmetteurs excitateurs majeurs du système nerveux.  

- Citer les caractéristiques des canaux récepteurs.  

- Définir l’intégration synaptique.  

- Définir les sommations spatiale et temporelle.  
 

5. Interaction ligand récepteur (1h30)  

- Définir les récepteurs cellulaires.  

- Expliquer les réponses cellulaires et seconds messages.  

- Comprendre que le complexe ligand-récepteurs est un des systèmes majeurs de 

communication dans l’organisme.  

- Comprendre la spécificité de la liaison ligand-récepteur et donc du message transmis. 

- Comprendre la différence chimique entre les ligands et son implication dans la 

distribution des récepteurs dans la cellule (membranaire et intracellulaire).  

- Connaitre les étapes de transduction du signal et son amplification après la liaison ligand-

récepteur  

- Connaitre les mécanismes de régulation du complexe ligand-récepteur.  
 

B. MILIEU INTERIEUR (03h)  
 

Compartiments liquidiens  

- Définir le milieu intérieur et l’homéostasie  

- Décrire les différents compartiments liquidiens, leur composition et les méthodes de 

mesure  

- Comprendre que la cellule est impactée par tous les changements qui peuvent concerner 

le milieu intérieur.  

- Comprendre l’importance des forces physiques du milieu intérieur dans le 

fonctionnement cellulaire.  

- Définir les mécanismes d’échanges entre différents compartiments liquidiens  

- Expliquer les notions d’osmolarité et des états d’hydratation  

- Comprendre que le transport de l’eau et du sodium à travers la paroi vasculaire est le 

facteur déterminant de la dynamique du milieu intérieur  

- Comprendre les mécanismes impliqués dans la déshydratation cellulaire  

- Définir les états d’hyperhydratation et de Déshydratation. 
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C. PHYSIOLOGIE DU MUSCLE SQUELETTIQUE (03h)  

- Citer les types de muscles, leur siège, et les systèmes nerveux qui les contrôlent.  

- Citer les 3 fonctions essentielles des muscles.  

- Définir la motricité somatique.  

- Décrire l’anatomie macroscopique et microscopique (myocytes) du muscle strié 

squelettique.  

- Décrire la fibre musculaire.  

- Décrire l’anatomie fonctionnelle du muscle strié squelettique.  

- Définir l’unité motrice.  

- Définir le sarcomère.  

- Décrire le mécanisme général de la contraction musculaire.  

- Décrire le couplage excitation contraction.  

- Décrire les Mécanismes moléculaires de la contraction musculaire.  

- Expliquer les aspects mécaniques de la contraction musculaire.  

- Préciser les aspects métaboliques de la contraction musculaire.  
 

D. PHYSIOLOGIE DU SYSTEME NERVEUX AUTONOME (03h)  

- Décrire l’organisation anatomo-fonctionnelle des systèmes sympathiques et 

parasympathiques.  

- Opposer l’organisation anatomique du système orthosympathique et para sympathique.  

- Expliquer le fonctionnement du ganglion végétatif.  

- Indiquer au niveau du ganglion végétatif les neurotransmetteurs impliqués dans la 

transmission ganglionnaire et dans la neuromodulation.  

- Citer au niveau du ganglion végétatif les différents récepteurs post-synaptiques.  

- Expliquer le fonctionnement des fibres post-ganglionnaires sympathiques.  

- Expliquer le fonctionnement fibres post-ganglionnaires parasympathiques.  

- Décrire le cycle du neuromédiateur du système sympathique (noradrénaline).  

- Décrire le cycle du neuromédiateur du système parasympathique (acétylcholine).  

- Citer les différents récepteurs pharmacologiques des organes cibles des systèmes 

sympathiques et parasympathiques.  

- Donner des éléments de pharmacologie du système nerveux végétatif.  

- Reconnaître les effets opposés du système sympathique et parasympathique.  

- Définir le rôle du système nerveux sympathique.  

- Définir le rôle du système nerveux parasympathique.  

- Décrire le fonctionnement de la médullosurrénale.  

- Expliquer l’équilibre des tonus sympathiques et parasympathiques sur la fréquence 

cardiaque au repos.  
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E. NUTRITION (06h)  

1. Bioénergétique (3h)  

- Définir le métabolisme énergétique  

- Enumérer les conditions de mesure du métabolisme de base.  

- Expliquer l’origine et la conservation de l’énergie métabolique (EM).  

- Citer les deux principes de la bioénergétique  

- Définir l’unité de mesure de l’énergie  

- Déterminer la valeur énergétique de chaque nutriment (protéines, glucides, lipides)  

- Décrire les méthodes de mesure du métabolisme énergétique (calorimétrie directe et 

indirecte)  

- Définir la dépense énergétique globale et les facteurs déterminant cette dépense.  

- Expliquer le mécanisme de la thermorégulation.  

2. Ration alimentaire énergétique et non énergétique (3h)  

- Définir la ration alimentaire, l’apport recommandé, les nutriments, les aliments 

énergétiques et les aliments non énergétiques  

- Enumérer les groupes d’aliments  

- Connaître les besoins quotidiens en énergie et la répartition en pourcentage de la ration 

calorique globale des différents nutriments  

- Citer les sources alimentaires des glucides, leur utilisation par l’organisme et leurs 

besoins et apport alimentaire quotidiens  

- Citer les sources alimentaires des lipides, leur utilisation par l’organisme et leurs besoins 

et apport alimentaire quotidiens.  

- Citer les sources alimentaires des protéines  

- Enumérer les acides aminés indispensables  

- Résumer l’utilisation des protéines par l’organisme  

- Citer les besoins et l’apport alimentaire quotidiens des protéines  

- Définir le bilan azoté et énumérer quelques situations où le bilan azoté est positif ou 

négatif  

- Définir les besoins quotidiens en eau, sels minéraux, oligo-éléments, et vitamines  

- Connaitre comment calculer une ration alimentaire journalière type.  

- Adapter la nutrition à certaines situations (exercice physique, la grossesse, la lactation. 
 

TD/TP  

- TP : Mise en évidence du potentiel de membrane 2h.  

- TD : Les transports membranaires 1h.  
 

9.2. Enseignement  

Enseignement magistral, TP,TP  
 

9 .3.Volume horaire  

Volume global : 27 h  

Enseignement magistral : 24heures, TD : 1h, TP : 2h  
 

9.4. Evaluation :  

1 examen semestriel QCM/ QCS/ Exercices 
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10. Module de Santé, Société et humanité  
 

I. Histoire de la médecine  

Plan des 6 questions d’histoire de la médecine  

Cours introductif au module « Société- Santé- Humanité » :  

La médecine art ou science ?  

1. La médecine à travers les âges et les continents  

1. Pourquoi une histoire de la médecine  

2. Ancienneté de la médecine  

3. La médecine magique ou primitive.  

4. La médecine ancienne ou archaïque.  

5. La médecine au Moyen-Âge  

6. La médecine arabo-islamique  

7. Le Moyen-Age en Europe.  

8. La Renaissance (XVIème, XVIIème et XVIIIème siècles)  

9. La médecine pré-moderne : du XIXe siècle  

10. La médecine du XXème siècle  

11. Quelle médecine pour le XXIème siècle.  

12. Conclusion.  
 

2. L’anatomie, premier et principal fondement de la médecine.  
 

I- Définition –Généralités.  

II- Les connaissances anatomiques dans l’Antiquité :  

1.En Egypte.  

2.Dans la Grèce antique  

3.A Rome. 
 

III- Les connaissances anatomiques à travers les siècles :  

1. Au Moyen-Age.  

2. L’anatomie dans le monde arabo-musulman (10ème- 13ème siècle).  

3. Les dissections anatomiques en Europe au XIVème siècle.  

4. Le XVème siècle : la Renaissance.  

5. Le XVIème siècle et André Vésale.  

6. Le XVIIème siècle et William Harvey.  

7. L’anatomie pendant le XVIIIe siècle.  

8. L’anatomie pendant le XIXe siècle.  

9. l’anatomie au XXème et XXIème siècles.  
 

IV- L’enseignement de l’anatomie en Algérie.  
 

V- Réflexions sur l’évolution de l’anatomie au cours des siècles.  
 

VI- Conclusion. 
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3. Les épidémies ayant sévi en Algérie au 19
ème

 et 20
ème

 siècle.  

1. Introduction.  

2. Les stratégies de lutte contre les épidémies : La quarantaine.  

3. Les répercussions des maladies infectieuses sur le déroulement du hadj.  

4. Les épidémies en Algérie :  

 Les épidémies de peste ;  

 Les épidémies de choléra-morbus.  

5. La Lutte contre le paludisme en Algérie.  

6. La Lutte antituberculeuse en Algérie.  

7. Conclusion.  
 

4. Histoire des hôpitaux de l’antiquité à nos jours.  
 

- Introduction.  

- Le développement historique des hôpitaux.  

- Les hôpitaux dans le monde arabo-musulman.  

- Les hôpitaux en Europe au cours des siècles :  

1. Epoque médiévale ;  

2. L’hôpital en croix de la renaissance ;  

3. L’hôpital hygiéniste de la fin du 18
ème

 siècle ;  

4. L’hôpital pavillonnaire de la fin du 19
ème

 siècle ;  

5. L’hôpital monobloc ;  

6. L’hôpital polybloc.  

- Les hôpitaux en Algérie.  

- La conception de l’hôpital au 21
ème

 siècle, l’hôpital moderne.  

- Conclusion.  
 

5. Les déterminants de la politique vaccinale  

1. Introduction  

2. De l’inoculation à la vaccination  

3. Edouard Jenner et la vaccination antivariolique.  

4. Les sociétés devant la vaccination :  

 En Algérie ;  

 En Tunisie ;  

 En Egypte ;  

 En Angleterre ;  

 En France ;  

 Au Brésil.  

5. Les vaccins antiviraux et la vaccination antipoliomyélitique.  

6. La multiplication des vaccins.  

7. L’attitude actuelle du citoyen vis-à-vis des vaccins, craintes et fantasmes.  

8. De la santé publique à la santé globale.  

9. Ethique et politique vaccinale.  

10. Conclusion. 
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6. La pratique médicale en Algérie pendant la période coloniale  

1. Introduction.  

2. La pratique médicale avant 1830.  

3. Le service de santé des Armés en Algérie :  

- La création des bureaux arabe et la pacification de l’Algérie (1844-1870) ;  

- Disparition de l’influence des bureaux arabe et développement de la médecine 

tropicale (1870-1940).  

4. Période de l’entre-deux-guerres (1920-1940).  

5. Période post-seconde guerre mondiale.  

6. L’échec des tentatives de formation de médecins indigènes :  

- La tentative de l’église catholique (Archevêque Lavigerie) ;  

- la tentative du Gouvernement Général (Général Chanzy).  

7. Le corps des auxiliaires médicaux indigènes.  

8. Les premiers médecins musulmans durant la période coloniale.  

9. La pratique médicale au maquis (1954-1962).  

10. Les adjoints médicaux de santé publique (1963-1971). 

 

II. Déontologie médicale/ Droit médical, Ethique & Bioéthique  

1. Déontologie médicale  

1. Introduction.  

2. Grands concepts déontologiques :  

- Respect de la vie et de la personne humaine ;  

- L’euthanasie, les soins palliatifs, l’acharnement thérapeutique ;  

- L’expérimentation thérapeutique ;  

3. Droits et devoirs de l’étudiant en médecine face au patient.  

4. Le bon professionnel de santé :  

- La compétence ;  

- La vigilance ;  

- La prudence.  

5. Le libre choix du malade.  

6. Le consentement éclairé.  

7. La liberté du médecin.  

8. Relation médecin/malade (soignant/ soigné).  

9. Conclusion.  
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2. Droit médical  

1. Introduction.  

2. Les actes à caractères médico-légaux.  

3. La responsabilité civile du médecin.  

4. La responsabilité pénale du médecin.  

5. Le délit de non-assistance médicale.  

6. Le secret médical.  

7. Le contrat de soins.  

8. Conclusion.  
 

3. Ethique médicale  
 

Introduction- définition  

       L’éthique médicale peut être définit comme l’exigence d’un certain comportement de la 

médecine au service du malade.  

        C’est une réflexion rationnelle sur les principes, valeurs et règles de l’action humaine. 

Traditionnellement définie comme issue mais distincte de la bioéthique, l’éthique médicale a 

pour finalité d’élaborer et de formaliser une réflexion éthique au sujet de la visée « clinique» 

ou « thérapeutique » de la médecine. 
 

4. Ethique du soin  

1. Notion d’autonomie et de dignité de la personne.  

2. Quelques fondements de l’éthique médicale.  

 Respect de l’autonomie.  

 Principe de non malfaisance.  

 Principe de bienfaisance.  

 Principe de justice.  
 

3. Conclusion  
 

5. La bioéthique  

         La bioéthique est la mise en forme à partir d’une recherche pluridisciplinaire d’un 

questionnement sur les conflits de valeurs suscités par le développement technoscientifique 

dans le domaine du vivant.  

1. La dignité de la personne humaine.  

2. Réflexions sur les questions de la vie et la mort.  

3. Le champ de la procréation médicalement assistée.  

4. Le champ des prélèvements d’organes ?  

5. Conclusion.  
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III. La santé publique  

 

1. La santé publique : définition, évolution  
 

 Définition de la santé publique et description de ses objectifs :  

a) Définir le concept santé. 

b) Définir le concept santé publique. 

c) Citer les objectifs de la santé publique.  
 

 Evolution de la santé publique dans le monde et en Algérie (les grandes 

transitions socio-épidémiologiques)  

a)  Décrire la théorie de la "transition épidémiologique" d’Abdel Omran.  

b) Décrire succinctement les trois phases de la transition épidémiologique et leur 

impact sur la structure d’âge des populations humaines.  

c) Expliquer la transition épidémiologique observée en Algérie. 
 

2. Approche méthodologique en santé publique (surveillance épidémiologique, 

diagnostic sanitaire collectif et approche par programme, intervention, évaluation)  

a) Définir la surveillance épidémiologique.  

b) Définir la situation épidémiologique d’un phénomène de santé.  

c) Expliquer l’approche par programme pour la prise en charge des problèmes 

Santé publique.  

d) Citer les méthodes de prévention des maladies transmissibles (MT).  

e) Citer les méthodes de prévention des maladies non transmissibles (MNT).  

f) Définir le but de l’évaluation en santé publique.  

g) Citer les types d’évaluation en santé publique.  

h) Citer les étapes d’une évaluation en santé publique.  

 

3. Déterminants de la santé et leurs effets sur la santé de la population  
 

 Objectifs spécifiques 
  

Citer et définir les déterminants de la santé = Facteurs influant sur l’état de santé:  

 Facteurs endogènes (biologie, génétique);  

 Facteurs environnementaux (géographie, lieu de travail, système de santé avec 

ses soins et l’iatrogénie…);  

 Facteurs psychosociologiques (mode de vie, Comportements sociaux).  
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4. Etude des différents indicateurs de santé (indicateurs démographiques et de santé)  

a) Définir un taux, un taux d’incidence, un taux de densité d’incidence, un taux 

d’incidence cumulée et un taux d’attaque.  

b) Définir et déterminer un taux de prévalence instantanée, un taux de prévalence 

de période.  

c) Définir et déterminer un taux de mortalité brut ou spécifique et un taux de 

létalité.  

d) Définir un taux de natalité et un taux de fécondité.  

e) Définir et déterminer un taux d’accroissement naturel d’une population. 

f) Interpréter une pyramide des âges. 

g) Définir l’espérance de vie à la naissance.  

 

5. Notions de besoin, de demande et d'offre de soins.  

a) Définir les besoins de santé latents, les besoins de santé ressentis et les besoins 

de santé exprimés.  

b) Définir une demande de santé potentielle, une demande de santé exprimée et 

une demande de santé déviante (non adaptée)  

c) Définir et décrire succinctement les modalités d’offre de soins en fonction de 

l’analyse de la demande et des besoins santé.  
 

6. Transition épidémiologique : des Maladies prevalentes et ré émergentes aux 

maladies non transmissibles émergentes 
 

 Objectifs :  

1. Définir le concept d’émergence et de réémergence des maladies infectieuses.  

2. Citer des exemples de maladies infectieuses émergentes et réémergentes. 

3. Définir le concept de maladie chronique. 

4. Citer les principales maladies et problèmes liés à la santé que l’on qualifie de 

chroniques. 

5. Décrire les différents niveaux de leurs préventions (primaire, secondaire et 

tertiaire). 
 

7. L’organisation du système de soins monde et en Algérie 
  

 Différents intervenants dans la santé publique (intersectorialité)  

Décrire et situer le rôle des politiques, des gestionnaires, des personnels d’autres secteurs 

et disciplines (vétérinaires, agronomes, hydraulique...) dans la prise en charge des 

problèmes de santé publique. 
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IV. Sociologie et psychologie de la santé  
 

1. Santé et culture  

Objectifs  

- Evaluer les dimensions culturelles dans les champs de la santé et de la maladie.  

- Analyser l’influence de la société et de la culture sur le corps biologique, la 

souffrance, le vécu de la maladie et la dignité humaine.  

- Identifier les déterminants sociaux de la santé.  
 

 

 

2. Du normal au pathologique. Vulnérabilité et stigmatisation  
 

Objectifs  

- Définir la normalité en médecine clinique.  

- Décrire les représentations sociales de la santé et de la maladie.  

- Identifier la notion de vulnérabilité.  

- Décrire la notion de stigmatisation.  

 

3. Relation soignant-soigné  
 

Objectifs  

- Spécifier les bases de la rencontre clinique et ses dimensions communicationnelles.  

- Promouvoir la santé centrée sur la personne malade.  

- Identifier le processus de la demande et ses déterminants émotionnels.  

- Examiner les dimensions de la gravité et de la chronicité.  

 

 

4. Décision médicale  
 

Objectifs  

- Identifier l’influence des attentes et des représentations des patients et de. leurs 

proches sur les décisions médicales.  

- Décrire la démarche décisionnelle en fin de vie.  

- Créer une pratique professionnelle interdisciplinaire. 
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V. L’économie de santé / 3 Cours  
 

      Branche des sciences économiques qui s’intéresse, dans le domaine de la santé à la 

production biens et services médicaux, à leur distribution et à l’élaboration de leur prix, 

pour répondre aux besoins croissants des individus, ou consommateurs de soins dans une 

démarche rationnelle de dépenses.  
 

Objectif général du cours  

     Le cours D’économie de la santé s'adresse aux étudiants de première année en 

médecine, pour les familiariser avec les notions d’économie et établir le lien avec le 

secteur de la santé, surtout que cette dernière est demandeuse de ressources aussi bien 

financières qu’humaines. Les étudiants développeront des compétences qui leur 

permettront de comprendre le contexte social, politique et économique qui influence le 

domaine sanitaire.  

     Les étudiants seront capables d'exprimer des critiques fondées sur les techniques de 

priorités et de choix en soins de santé.  

     Ce module sera structuré en trois cours:  
 

Cours n°1 - Introduction à l’économie de la santé  
 

     L'économie est l'étude de la méthode dont les personnes et la collectivité emploient des 

ressources rares dans le secteur primaire, secondaire ou d’activité tertiaire pour produire 

différentes marchandises. La finalité en économie de la santé est, comment allouer ses 

ressources d’une manière efficace pour offrir les soins demandés d’une manière équitable 

en tenant compte des différentes disparités.  

     Ici il convient de distinguer entre pays en voie de développement et pays développés 

.Dans les premiers la santé est destinée à sauver des vies jeunes. Dans les pays développés, 

la mort est tardive parce que la médecine prolongera la vie déjà avancée.  

     D’où découle une relation d’interdépendance entre la santé (mentale et physique) et le 

rendement économique.  
 

Objectifs du cours :  

- Définir ce que sont l’économie et l’économie de la santé.  

- Sensibiliser les étudiants aux enjeux que l'économie de la santé.  

- Illustrer les concepts : équité, égalité, solidarité, efficacité, efficience.  
 

Contenu du cours :  

- Définition de l’économie.  

- Définition de l’économie de la santé.  

- Objet de l’économie de la santé.  

- L’enjeu de l’économie de la santé.  

- L’analyse des besoins, des demandes et des services de santé. 
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Cours n°2 - Dépenses de santé et organisation du système de santé  

     On présentera la relation entre la croissance économique, l’état de santé mentale et 

physique entretenue ou améliorée de la population, grâce au financement alloué au 

secteur de la santé. Il convient d’ajouter d’autre part que ce secteur est générateur de 

différentes activités économiques, d’emplois, et donc de richesses, comme le secteur du 

médicament, la sécurité sociale, matériel médical…  

Objectifs du cours :  

- Démontrer comment les dépenses en soins augmentent plus rapidement que la 

richesse dans de nombreux pays  

- Expliquer comment évoluent les affectations des moyens limités à des fins qui sont, 

théoriquement, illimitées  

- Expliquer l'organisation et la structure d'un système de santé et de soins de santé  

- Démontrer comment le vieillissement de la population peut –il être facteur de 

pression sur le financement de la santé.  
 

Contenu du cours  

- Dépenses de la santé.  

- La santé facteur de croissance économique.  

- Consommation de soins et bien de santé.  

- Le marché de la santé (Couts - prix-Tarif).  
 

Cours n°3 - Sécurité sociale et le système de soins en Algérie  

     Les coûts de santé sont une des préoccupations majeures pour tous les gouvernements. 

La nécessité d’offrir une couverture universelle pour les soins essentiels à travers les 

différents types de sécurité sociale est une valeur généralement reconnue.  

Cette partie va contenir aussi la chronologie et l’évolution du système de santé en Algérie 

depuis sa création jusqu'à la dernière réforme. Le volet financement y sera présent pour 

comparer entre différents systèmes de santé dans le monde.  
 

Objectifs du cours  

- Décrire Connaitre les fondements, l’importance, l’organisation et l’évolution de la 

sécurité sociale.  

- Décrire l'organisation actuelle, les missions de la sécurité sociale en Algérie.  

- Expliquer l’importance de la planification sanitaire.  

- Montrer l’évolution du système de santé en Algérie. 
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VI. Qualité et soins, La normalisation en santé, L’iatrogénie ou événement 

indésirable associé aux soins  

1. Qualité des soins  

2. La normalisation en santé  

3. L’iatrogénie ou événements indésirables associés aux soins  
 

1. Qualité des soins et organisation  

Objectif : La santé dans toutes les communautés, partout dans le monde – est un enjeu 

fondamental. L'accès aux services de santé, la qualité des soins, et la sécurité des 

pratiques et des équipements médicaux est importante pour tous et partout.  

Les référentiels de prestations et management des soins de la santé adoptés par des pays 

développés sont d’application obligatoire, s’agissant des pays en développement, ISO 

propose des documents normatifs qui protègent les intérêts des consommateurs en 

garantissant la bonne qualité des soins et la fiabilité et la sûreté des produits et services.  
 

L’évolution du concept de santé définit par l’OMS :  

Présenter l’évolution du concept de la santé ainsi que l’évolution de l’organisation des 

soins de santé au sein de l’établissement (organisation) de santé et à domicile. Les 

référentiels techniques et sanitaires d’un établissement de santé (hôpital, polyclinique, 

cabinet médical).  

Objectif général :  

Décrire le parcours du patient en s’appuyant sur les onze aspects qualitatifs 

fondamentaux suivants :  

 le juste soin ;  

 la disponibilité ;  

 la continuité des soins ;  

 l’efficacité ;  

 l’efficience ;  

 l’équité ;  

 le fondement des soins sur des preuves/connaissances ;  

 le centrage des soins sur le patient, y compris son intégrité physique, 

psychologique et sociale (CIF) ;  

 l’implication du patient ;  

 la sécurité du patient ;  

 la rapidité/l’accessibilité. 
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Documents :  

Présentation du référentiel Français HAS  

ISO 14971 : 2007 - Dispositifs médicaux — Application de la gestion des risques aux 

dispositifs médicaux ;  

NF EN 15224 : mai 2017- Services de santé — Systèmes de management de la qualité 

— Application de l'EN ISO 9001:2015 aux soins de santé  

ISO 15189:2012 - Laboratoires de biologie médicale - Exigences concernant la qualité 

et la compétence  

NF S 99 170:2013 - Maintenance des dispositifs médicaux- Système de management de 

la qualité pour la maintenance et la gestion des risques associés à l'exploitation des 

dispositifs médicaux  

2. La normalisation en santé  
 

Objectifs : Définir les concepts de la normalisation des dispositifs médicaux, le système 

international, régional et national de normalisation ainsi que les avantages de la 

collaboration avec l’OMS pour atteindre l’objectif 3 relatif à la santé et le bien-être, l’un 

des objectifs de développement durable prévus par l’ONU en vue d’améliorer la vie des 

populations d’ici à 2030.  

Introduction : Les soins de santé représentent une part non négligeable de l’économie 

d’un pays. La politique des vigilances constitue une veille sanitaire permanente dont les 

objectifs sont le signalement, l'enregistrement, le traitement et l'investigation des 

évènements indésirables et des incidents liés à l'utilisation de produits thérapeutiques, 

ainsi que leur traçabilité et la réponse aux réponses sanitaires (matériovigilance, hémo-

vigilance, pharmacovigilance, toxico-vigilance, lutte contre les infections 

nosocomiales). Dans le domaine de la santé, l’ISO a établi plus de 1400 normes 

couvrant les sujets relatifs aux dispositifs médicaux, les laboratoires d’analyses 

médicales, l’informatique de santé  

Le programme sur la normalisation des dispositifs médicaux s’appuiera sur l’analyse de 

cycle de vie d’un dispositif médical « la seringue » permettra à l’enseignant de présenter 

les définitions, les exigences selon les normes ISO :  

1. Définitions relatives à la normalisation des dispositifs médicaux ;  

2. Les acteurs de la normalisation des dispositifs médicaux ;  

3. La normalisation de la « seringue » :  

a. Vocabulaire ;  

b. Spécifications ;  

c. Performances ;  

d. Emballage ;  

e. Étiquetage ;  

f. Mise au rebut et valorisation. 
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Identification des normes applicables et discussion sur la conformité chez le fabricant, 

le distributeur, l’utilisateur, organisme de contrôle ; traitement pour destruction ou 

recyclage ; information sur les effets indésirables à CNPM (Centre National de 

Pharmacovigilance et de Matériovigilance sur les effets indésirables).  

 

Documentation :  
 

ISO/IEC GUIDE 2:2004- Normalisation et activités connexes — Vocabulaire général ;  

ISO/IEC 17000:2004- Evaluation de la conformité — Vocabulaire et principes 

généraux ;  

ISO 13485:2016- Dispositifs médicaux -- Systèmes de management de la qualité -- 

Exigences à des fins réglementaires  

ISO 7886-1:2017 : Seringues hypodermiques stériles, non réutilisables — Partie 1: 

Seringues pour utilisation manuelle  

ISO 14971 : 2007 Dispositifs médicaux — Application de la gestion des risques aux 

dispositifs médicaux ;  

ISO 15270:2008- Plastiques - Lignes directrices pour la valorisation et le recyclage des 

déchets plastiques. 

 

3. L’iatrogénie ou événement indésirable associé aux soins  
 

Un événement indésirable associé aux soins (EIAS) est un problème de santé, présumé 

lier à :  

- une intoxication par une substance médicinale, produite par un surdosage d’un 

produit curatif en dosage normal ;  

- un effet secondaire d’une substance (effets adverses médicamenteux, allergies et 

anaphylaxies) ;  

- une complication de traitement médical consécutive à un traitement chirurgical, 

médical ou à toute autre activité médicale ;  

- un effet secondaire de matériel prothétique, type inconfort, handicap, douleur ou 

limitation de la fonction résultant de l’ajustement ou du port de matériel pour 

remplacement ou correction supplétive.  
 

Dans cette question seront abordés ses causes, son coût, ses implications médico-

légales. 
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VII. Les nouvelles technologies de la connaissance  

Dans ce chapitre seront abordés : l’e-santé ou santé numérique.  

- Les patients peuvent disposer de nombreuses informations en ligne ou applications, 

selon leurs pathologies pour les aider à mieux gérer leur quotidien.  

- La plupart des professionnels de santé utilisent quotidiennement des systèmes 

informatisés dans leur pratique.  

- Logiciel et applications pur smartphone.  

- Dossier médical informatisé.  

 

La télémédecine : pratiques médicales permises ou facilitées par les télécommunications.  

- La téléconsultation.  

- La télé-expertise.  

- La télésurveillance médicale.  

- La téléassistance médicale.  

- La formation en ligne (e-learning).  

 

  CM TD 

I 

Histoire de la médecine  

Les médecines différentes, alternatives, non 

conventionnelles 

6  

II Déontologie 3  

III Ethique 3  

IV Sociologie et psychologie 4  

V Santé publique  7  

VI L’économie de santé 3  

VII 

Qualité des soins et organisation  

L’iatrogénie ou événement indésirable associé aux soins  

Normalisation 

3  

VIII Nouvelles technologies 1  

IX Sémantique  1 
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11. Module de Langues : Française et Anglaise  

Le niveau de compétences en langues étrangères est défini selon le cadre européen  

 A utilisateur Elémentaire (scolarité obligatoire  

o A1 découverte : école élémentaire  

o A2 intermédiaire ou usuel collège  

 B utilisateur indépendant lycée  

o B1 niveau seuil  

o B2 avancé, indépendant compétence opérationnelle limitée ou réponse 

appropriée dans des situations courantes/ Baccalauréat  

 Il est exigé un niveau de compétence B2 minimum.  
 

Dès la rentrée (au moment des inscriptions), l'étudiant bénéficie d'un bilan de 

compétences en langue française.  

Si à l'issue de ce bilan le niveau est B2, l'étudiant n'a pas besoin d'un soutien.  

Si le niveau est A1, A2, B1 l'étudiant est tenu de suivre un enseignement et de 

valider ses acquis.  

En cas de note < 10/20 l’étudiant a la possibilité de le valider avant d’accéder en 

3ème année de médecine.  

 Langue anglaise : La même démarche que pour la langue française est adoptée avec 

la possibilité pour les étudiants ayant validé le niveau B2 de langue française dès 

l'entrée en première année, de débuter l'apprentissage de la langue anglaise.  
 

Pour les autres étudiants, cet enseignement sera prodigué en deuxième année.  

Organisation :  

L'enseignement des langues étrangères est pris en charge par les Centres 

d'Enseignement Intensifs de Langues (CEIL), affiliés aux Universités.  

 Le test initial de langue française dès la rentrée (peut se faire sur plate-forme 

informatique).  

 Etudiants de niveau A1 et A2 un enseignement en commun de même que les 

étudiants de niveau B1 et B2 avec le VH suivant:  

 A1 + A2 : 3h/ semaine, durant les deux semestres.  

 B1 : 1h30h/ semaine, durant les deux semestres. 
 

Une note < 10/20 ne doit pas amener l’étudiant à refaire l’année ; il gardera ce 

module en dette et devra le valider avant d’accéder en 3ème année de médecine.  

• Etudiants ayant niveau B2 en langue française : test de compétences en langue 

anglaise.  
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 ، 2018ماي  14مؤرخ في ال 457قرار رقم ال، يعدل 2018جويمية  19 مؤرخ في 618رقم  قــرار
 تضمن تعيين أعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي الم

 والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت القانون، االقتصاد والمجتمع
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2015ديســـــمبر ســـــنة  30الموافـــــق  1437عـــــام ربيـــــع األول  18المـــــؤرخ فـــــي  21-15بمقتضـــــى القـــــانون رقـــــم  -

 .والمتضمن القانون التوجييي حول البحث العممي والتطوير التكنولوجي
غشــــت ســــنة  17الموافــــق  1438ذؼ القعــــدة عــــام  25المــــؤرخ فــــي  243-17وبمقتضــــى المرســــوم الرئاســــي رقــــم  -

  .، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل2017
ـــاير ســـنة  13الموافـــق  1412رجـــب عـــام  8المـــؤرخ فـــي  22- 92رقـــم  وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ - ، 1992ين

والمتضــمن إنشــاء المجــان المشــتركة بــين القطاعــات لترقيــة البحــث العممــي والتقنــي وبرمجتــو وتقويمــو ويضــبط ســيرىا 
 .وتنظيميا، المعدل والمتمم

، 2013يناير سنة   30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

ـــوزارؼ المشـــترك المـــؤرخ فـــي  - ـــة المشـــتركة بـــين 2009جـــوان ســـنة  7وبمقتضـــى القـــرار ال ، والمتضـــمن إنشـــاء المجن
ا وتقييميــا فــي مجــاالت القطاعــات المكمفــة ببرمجــة نشــاطات البحــث العممــي والتطــوير التكنولــوجي وتنســيقيا وترقيتيــ

 القانون، االقتصاد والمجتمع.
تضمن تعيين أعضاء المجنة المشتركة بين القطاعـات ، والم2018ماؼ  14مؤرخ في ال 457قرار رقم وبمقتضى ال -

المكمفــة ببرمجــة نشــاطات البحــث العممــي والتطــوير التكنولــوجي وتنســيقيا وترقيتيــا وتقييميــا فــي مجــاالت القــانون، 
 .والمجتمعاالقتصاد 

 رر ـــــيـق
 

 والمذكور أعاله وتحرر كما يمي: 2018ماؼ  14مؤرخ في ال 457قرار رقم التعدل المادة األولى  المادة األولى:
 (..............................بدون تغيير:  ...............................)المادة األولى"
المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير عين أعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات ي

 التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت القانون، االقتصاد والمجتمع.
 :بالنسبة لوزارة التعميم العالي والبحث العممي 

 ،بمعربي ياسين 
 ،زكان أحمد 

 بوسعدية دمحم السعيد،بالنسبة لوزارة الدفاع الوطني : 
  عزواوؼ عبد الرحمان،الداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانيةبالنسبة لوزارة : 
 شافعي أحمد،بالنسبة لوزارة العدل : 
 بوجمعية كريم،بالنسبة لوزارة الصناعة والمناجم : 
 بكير اليادؼ،بالنسبة لوزارة التجارة : 
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  عباس خالد: بالنسبة لوزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري، 
 صالح المستشفياتبالنس  : رحال إلياس،بة لوزارة الصحة والسكان وا 
 مومن وىيبة،بالنسبة لوزارة السياحة والصناعة التقميدية : 
 برابح إسماعيل.بالنسبة لوزارة البريد والمواصالت السمكية والالسمكية والتكنولوجيات والرقمنة : 

 الي والبحث العممي.  ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم الع: 2المادة 
 2018 جويمية 19حـرر بالجزائر في                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سمية ألعضاءيحدد القائمة اإل، 2018جويمية  19مؤرخ في  619 رقم قــرار
 2وىران  لدى جامعة المغات األجنبية جمس كميةم

 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438القعدة عـام  وذ 25المؤرخ في  243-17المرسوم الرئاسي رقم  ىبمقتض -

  .المعدل والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
غشــت ســنة  23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي  279-03المرســوم التنفيــذؼ رقــم وبمقتضــى  -

 39و 37، الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمـتمم، ال سـيما المادتـان 2003
 .منو

، 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

ســـبتمبر ســـنة  22الموافـــق  1435ذو القعـــدة عـــام  27المـــؤرخ فـــي  261-14وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -
 .2، والمتضمن إنشاء جامعة وىران2014

المتضمن إنشـاء األقسـام المكونـة لكميـة المغـات األجنبيـة ، و 2015أكتوبر  6المؤرخ في  967وبمقتضى القرار رقم  -
 . 2لدػ جامعة وىران

 رر ـــــيـق
 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  39تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعدل والمتمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .2كمية المغات األجنبية لدػ جامعة وىران سمية ألعضاء مجمسالقائمة اإل
في الجدول الممحق  2المغات األجنبية لدػ جامعة وىرانسمية ألعضاء مجمس كمية حدد القائمة اإلت :2الـمــادة 

 ليذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :3الــمـادة 

 2018جويمية  19حـرر بالجزائر في                                                                                                  
 عممي وزير التعميم العالي والبحث ال                                                                                                  

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 2المغات األجنبية لدى جامعة وىران قائمة أعضاء مجمس كمية
 الصفة والمقب اإلسم

 عميد الكمية، رئيسا بييميل عبد القادر -
 رئيس المجمس العممي لمكمية بن حطاب عبد القادر لطفي -
 رئيسة قسم المغة الفرنسية براشدؼ حياة سعيدة -
 اإلسبانيةرئيسة قسم المغة  موس لطيفة -
 رئيس قسم المغة اإلنجميزية كرمة مختار -
 رئيس قسم المغة األلمانية والمغة الروسية بريكسي رفيق عبد السالم -
 مدير مخبر الكورصو كمال -
 مدير مخبر بوحديبة فاروق  -
 مديرة مخبر مجاد فاطمة -
 مدير مخبر بممكي بمقاسم -
 مديرة مخبر ياسين رشيدة -
 مديرة مخبر صارؼ فوزية -
 مدير مخبر صديقي اوسين -
 مديرة مخبر شيالي لعالوؼ فاطمة الزىراء -
 ممثمة منتخبة عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم المغة اإلنجميزية صبان زبيدة -
 ممثمة منتخبة عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم المغة اإلنجميزية والي دليمة -
 ذوؼ مصف األستاذية عن قسم المغة األلمانية والمغة الروسيةممثمة منتخبة عن األساتذة  قنيش فتيحة -
 ممثمة منتخبة عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم المغة األلمانية والمغة الروسية بمبشير رفيعة -
 ممثمة منتخبة عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم المغة اإلسبانية باؼ عمر رشيدة -
 ثمة منتخبة عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم المغة اإلسبانيةمم نورين العيد اليوارية -
 ممثمة منتخبة عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم المغة الفرنسية كياس حفيظة -
 ممثمة منتخبة عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم المغة الفرنسية زيزاني رجاء وسيمة -
 المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدماتممثل منتخب عن  بغداد دمحم سمير -
 ممثمة منتخبة عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات نعاس ناريمان -
 ممثل منتخب عن الطمبة عن قسم األلمانية والمغة الروسية داودؼ فاروق عبد النور -
 ممثل منتخب عن الطمبة عن قسم المغة الفرنسية حفار يوسف -
 ممثل منتخب عن الطمبة عن قسم المغة اإلنجميزية دمحم انيس شكيكن -
 ممثمة منتخبة عن الطمبة عن قسم المغة اإلسبانية مراد خديجة -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمية ألعضاءيحدد القائمة اإل، 2018جويمية  19مؤرخ في  620رقم  قــرار

 2وىران لدى جامعة العموم االجتماعية مجمس كمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438القعدة عـام  وذ 25المؤرخ في  243-17المرسوم الرئاسي رقم  ىبمقتض -

  .المعدل والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
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غشــت ســنة  23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي  279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -
 39و 37ا المادتـان ، الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمـتمم، ال سـيم2003

 .منو
، 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
ســـنة  ســـبتمبر 22الموافـــق  1435ذو القعـــدة عـــام  27المـــؤرخ فـــي  261-14وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -

 .2، والمتضمن إنشاء جامعة وىران2014
، والمتضـــــمن إنشـــــاء األقســـــام المكونـــــة لكميـــــة العمـــــوم 2015أكتـــــوبر  6المـــــؤرخ فـــــي  965وبمقتضـــــى القـــــرار رقـــــم  -

 . 2اإلجتماعية لدػ جامعة وىران
 رر ـــــيـق

 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  39تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعدل والمتمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .2كمية العموم اإلجتماعية لدػ جامعة وىران سمية ألعضاء مجمسالقائمة اإل
في الجدول الممحق  2العموم اإلجتماعية لدػ جامعة وىران سمية ألعضاء مجمس كمية تحدد القائمة اإل :2الــمـادة 

 ليذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :3الــمـادة 

 2018جويمية  19حـرر بالجزائر في                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2العموم اإلجتماعية لدى جامعة وىران قائمة أعضاء مجمس كمية
 الصفة والمقب اإلسم

 عميد الكمية، رئيسا فضيل عبد الكريم -
 رئيس المجمس العممي لمكمية بيادؼ منير -
 مدير مخبر بوعرفة عبد القادر -
 مدير مخبر مذكور مصطفى -
 واألرطوفونيارئيس قسم عمم النفس  غياث بوفمجة -
 رئيس قسم عموم التربية قمراوؼ دمحم -
 رئيسة قسم الديمغرافيا ىاشم أمال -
 رئيس قسم عمم اإلجتماع سويح ميدؼ -
 رئيس قسم الفمسفة اولعربي صادق -
 ممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم الفمسفة سواريت بن عمر -
 األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم عمم النفس واألرطوفونياممثمة منتخبة عن  سبع فاطمة الزىراء -
 ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات عباد عمي -
 ممثمة منتخبة عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات بوزيد أمينة -
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 ممثل منتخب عن الطمبة عن قسم الديمغرافيا  شحرور رشيد -
 ممثل منتخب عن الطمبة عن قسم عموم التربية يوب عبد هللا بن -
 ممثل منتخب عن الطمبة عن قسم الفمسفة عبد الحميد دمحم -
 ممثمة منتخبة عن الطمبة عن قسم عمم اإلجتماع فراطسة الزىرة -
 ممثل منتخب عن الطمبة عن قسم عمم النفس واألرطوفونيا جمولي يوسف -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمية ألعضاءيحدد القائمة اإل، 2018جويمية  19مؤرخ في  621 رقم قــرار

 2وىران لدى جامعة عموم األرض والكون  مجمس كمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438القعدة عـام  وذ 25المؤرخ في  243-17المرسوم الرئاسي رقم  ىبمقتض -

 المعدل. والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
غشــت ســنة  23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي  279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 39و 37المادتـان  مم، ال سـيما، الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمـت2003
 .منو

، 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -
 .ث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبح

ســـنة ســـبتمبر  22الموافـــق  1435ذو القعـــدة عـــام  27المـــؤرخ فـــي  261-14وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -
 .2، والمتضمن إنشاء جامعة وىران2014

، والمتضــمن إنشــاء األقســام المكونــة لكميــة عمــوم األرض 2015أكتــوبر  6المــؤرخ فــي  966وبمقتضــى القــرار رقــم  -
 .2والكون لدػ جامعة وىران

 رر ـــــيـق
 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  39تطبيقا ألحكام المادة  لمادة األولى:ا
، المعدل والمتمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .2كمية عموم األرض والكون لدػ جامعة وىران سمية ألعضاء مجمسالقائمة اإل
في الجدول  2عموم األرض والكون لدػ جامعة وىرانسمية ألعضاء مجمس كمية تحدد القائمة اإل :2لــمـادة ا

 الممحق ليذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.: 3ــمـادة ال

 2018جويمية  19حـرر بالجزائر في                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



      2018-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    التعميم العالي والبحث العممي وزارة   135

 

 

 2عموم األرض والكون لدى جامعة وىران قائمة أعضاء مجمس كمية
 الصفة  والمقب اإلسم  
 عميد الكمية، رئيسا صبان عباس -
 رئيس المجمس العممي لمكمية بالل سيد احمد -
 رئيس قسم عموم األرض عطيف خير الدين فيصل توفيق -
 رئيس قسم الجغرافيا والتييئة اإلقميمية دمحم نذيربمماحي  -
 مدير مخبر بمكبير لحسن -
 مدير مخبر بن حمو ميمود -
 مدير مخبر حساني موالؼ إدريس -
 مدير مخبر غضباني طارق  -
 ممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم عموم األرض صافا عيسى -
 األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم عموم األرضممثل منتخب عن  بابيش عبد القادر -
 ممثمة منتخبة عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم الجغرافيا والتييئة اإلقميمية آيت منقالت زليخة -
 ممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم الجغرافيا والتييئة اإلقميمية زعنون رفيق -
 الطمبة عن قسم عموم األرضممثل منتخب عن  روخ عمي -
 ممثل منتخب عن الطمبة عن قسم الجغرافيا والتييئة اإلقميمية زياني عمي -
 ممثمة منتخبة عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات باباس سييمة -
 ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات بورزاق احمد -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2016جانفي  19المؤرخ في  50يعدل القرار رقم ، 2018جويمية  19 مؤرخ في 622رقم  قــرار

 عميا لإلعالم اآللي بسيدي بمعباسالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة ال
 

 العممي،إن وزير التعميم العالي والبحث 
، 2017غشت سـنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .، المعدلتعيين أعضاء الحكومة نوالمتضم
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -

 .لتعميم العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير ا
 2014غشــت ســنة  25الموافــق  1435شــوال عــام  29المــؤرخ فــي  232-14وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .منو 4والمتضمن إنشاء مدرسة عميا لإلعالم اآللي بسيدؼ بمعباس،السيما المادة 
 2016يونيــو ســنة  14الموافــق  1437رمضــان عــام  9المــؤرخ فــي  176-16وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .منو 24السيما المادة  الذؼ يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمـس إدارة المدرسـة  2016جانفي  19المؤرخ في  50وبمقتضى القرار رقم  -

 المعدل. العميا لإلعالم اآللي بسيدؼ بمعباس،
 

 رر ـــــيـق
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المعدل، والمذكور أعاله، كما  ،2016جانفي  19المؤرخ في  50يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  المادة األولى:
 ىو محدد بالجدول الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2018جويمية  19حـرر بالجزائر في                                                                                                  
 عممي وزير التعميم العالي والبحث ال                                                                                                  

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لإلعالم اآللي بسيدي بمعباس
 ن:واألعضاء المعين - 1
 القطاع الصفة  والمقب اإلسم

 ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي، رئيسا بن طاطا سمير -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو بوعزة منقور حميد -
 ممثل الوزيرة  المكمفة بالتربية الوطنية، عضو بوعزغي ميمود -
 ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،  عضو مصطفاوؼ قويدر -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ، عضو عميلونيس  -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم، عضو مباركي عبد القادر -
 ممثمة الوزير المكمف بالطاقة، عضو بن سالمة فريدة -
 والتكنولوجيات والرقمنة.ممثل الوزيرة المكمفة بالبريد والمواصالت السمكية والالسمكية  عضو بختي حمزة -

 

 "..........................................والباقي بدون تغيير.................................."
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء االسمية يحدد القائمة ،2018جويمية  19مؤرخ في  623رقم  قــرار
 المجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العموم االجتماعية واإلنسانية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سـنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
نـــوفمبر ســـنة  24الموافـــق  1432ذؼ الحجـــة عـــام  28المـــؤرخ فـــي  398-11وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -

  .منو 20، والذؼ يحدد ميام الوكالة الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا، السيما المادة 2011
، 2012الموافـق أول مـارس سـنة  1433ربيع الثـاني عـام  8في المؤرخ  96-12وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 .المتضمن إنشاء الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموم االجتماعية واإلنسانية
، 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 .لي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العا
 

 رر ـــــيـق
 

ذؼ الحجة عام  28المؤرخ في  398-11من المرسوم التنفيذؼ رقم  20تطبيقا لألحكام المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، يعين بصفتيم أعضاء المجمس العممي 2011نوفمبر سنة  24الموافق  1432

 لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العموم االجتماعية واإلنسانية، األشخاص اآلتية أسماؤىم:
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 السادة:السيدات و 
 الزبير شاوش رمضان -
 جياللي المستارؼ  -
 دمحم القورصو -
 ياسين بمعربي -
 حسان حمادة -
 حبيب تميوين -
 حكيم حاريتي -
 محمود بوسنة -
 أحمد رواجعية -
 نصر الدين بوسماحة -
 المولودة عزة أمينة بقات بركاني -
 الشريف مربيعي -
 كمال بوقرة -
 يوسف عيبش -
     عبد الحكيم حمودؼ -

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :2المادة 
 

 2018جويمية  19حرر بالجزائر في                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                 

 األستاذ: طاىر حجار                                                                                  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ، 2018جويمية  22مؤرخ في  625رقم  قــرار

 ألعضاء المجمس العممي لمركز تنمية الطاقات المتجددة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضـــمن 1988مـــارس ســـنة  22الموافـــق  1408شـــعبان عـــام  4المـــؤرخ فـــي  60-88بمقتضـــى المرســـوم رقـــم  -

 .المعدل والمتمم إنشاء مركز تنمية الطاقات المتجددة،
غشــــت ســــنة  17الموافــــق  1438ذؼ القعــــدة عــــام  25المــــؤرخ فــــي  243-17وبمقتضــــى المرســــوم الرئاســــي رقــــم  -

 ضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل.، المت2017
نـــوفمبر ســـنة  24الموافـــق  1432ذؼ الحجـــة عـــام  28المـــؤرخ فـــي  396-11وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -

القانون األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما المادة ، الذؼ يحدد 2011
 .منو 21

، 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

 

 رر ـــــيـق
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ذؼ الحجة عام  28المؤرخ في  396-11من المرسوم التنفيذؼ رقم  21تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
عضاء المجمس أل، والمذكور أعاله، تحدد القائمة االسمية 2011نوفمبر سنة  24الموافق  1432

 العممي لمركز تنمية الطاقات المتجددة كما يأتي:
 

 :بالنسبة لباحثي المركز 
 عمي مالك -
 وىيبة قرؼ  -
 عبد الرحمان حميدات -
 عاشور ميران -
 أمينة عزيزة ماجدة -
 خالد توافق -
 عمر حاج أعراب -
 رشيد معوج -
 صالح بزارؼ  -

 

 :بالنسبة لمباحثين الخارجين عن المركز 
 دمحم سايغي  -
 شريف ولد لحواسين -
 المجيد بركوك -
 سميم حداد -
 رشيد خمفاوؼ  -

 

  المقيمين بالخارج:بالنسبة لمباحثين الوطنيين 
 صديق باشا -
 خالد شتحونة -
 محمود بورويس -
 دمحم شريف مييوبي -
  
 :األعضاء بحكم القانون 

 مدير المركز نور الدين ياسع -
 مدير وحدة بحث بمقاسم بوزيدؼ -
 مدير وحدة بحث جمول جعفر -
 مدير وحدة بحث دمحم صدوق  -

 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :2المادة 
 

 2018جويمية  22حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                       

 األستاذ: طاىر حجار                                                                                               
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 ، 2018ماي  22المؤرخ في  479رقم  قــرارال ، يكمل2018جويمية  23 مؤرخ في 627رقم  قــرار
 يـة وتقييم البحث العممي الجامعـة البرمجـلمجن نـن العممييين المستشار ـن تعييـتضمّ والم

 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438القعدة عام  ذؼ  25المؤرخ في 243-17بمقتضى المرسوم الّرئاسي رقم  -

 .لتعيين أعضاء الحكومة، المعدّ  والمتضّمن
 2001ل أكتوبر سنة الموافق أوّ  1422رجب عام  13خ في المؤرّ  293-01وبمقتضي المرسوم التنفيذؼ رقم  -

كوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عميم والتّ كوين التي يقوم بيا أساتذة التّ عميم والتّ ق بميام التّ يتعمّ  واّلذؼ
  ثانويا، المتّمم.عموميون آخرون باعتبارىا عمال 

 2013ة يناير سن 30 الموافق 1434ربيع األول عام  18 خالمؤرّ  77-13وبمقتضي المرسوم التنفيذؼ رقم  -
 .والبحث العممي د صالحيات وزير التعميم العاليذؼ يحدّ الّ و 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18خ في المؤرّ  78-13وبمقتضي المرسوم التنفيذؼ رقم  -

  .لالعممي، المعدّ العالي والبحث  ن تنظيم اإلدارة المركزية لوزارة التعميموالمتضمّ 
جنة البرمجة وتقييم البحث العممي ن إنشاء لوالمتضمّ  1989جوان  17خ في المؤرّ  /78M وبمقتضي القرار رقم -

 .الجامعي
العمميين لمجنة البرمجة  المستشارينوالمتضمن تعيين  2018 ماؼ 22ّرخ في ؤ الم 479وبمقتضى القرار رقم  -

 .وتقييم البحث العممي الجامعي
البحـث بإجراءات قبول وتسيير مشاريع  والمتعمقة 2018فيفرؼ  20المؤرخة في  02وبناء عمى التعميمة رقم  -

 الّتكوينـي الجامعـي.
 .اقتراح رؤساء الندوات الجيوية لمجامعاتبناء عمى و  -

 

 رر ـــــيـق
 

ن ـن تعييـتضمّ الم 2018ماؼ  22المؤرخ في  479رقم  ييدف ىذا القرار إلى تكممة القــرار المادة األولى:
 الجامعي. ة وتقييم البحث العمميـة البرمجـلمجن نـن العممييـيالمستشار

-01من المرسوم التنفيذؼ رقم  5الماّدة ا ألحكام طبقا  ،يستفيد المستشارون العمميون والخبراء من عالوة :2المادة 
 والمذكور أعاله. ،2001ل أكتوبر سنة المؤرخ في أوّ  293

ومدير الميزانية والوسائل ومراقبة الّتسيير، كّل فيما  مدير العام لمتعميم والتكوين العاليينالف كّل من يكمّ  :3المادة 
 سمية لمّتعميم العالي والبحث العممي.الّنشرة الرّ  سينشر فييخصو، بتنفيذ ىذا القرار اّلذؼ 

 

 2018جويمية  23حرر بالجزائر في       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                               

 األستاذ طاىر حجار                     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



      2018-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    التعميم العالي والبحث العممي وزارة   140

 

 

  2018ماي  22المؤّرخ في  479رقم ، المكمل لممحق القرار 2018جويمية  23المؤّرخ في  627 ممحق القرار رقم
 لمجنـة البرمجـة وتقييم البحث العممي الجامعـي لمستشارين العممييـنتعيين االمتضّمـن 

 

  حقوق وعموم سياسية 
 الرقم  اإلسم والمقب التخصص   المؤسسة 

 1 بشيريمس شاوش  حقوق  2جامعة وىران 
 2 قزو دمحم أكمي حقوق  2جامعة البميدة 

 3 بموسات عبد الوىاب حقوق   سيدؼ بمعباسجامعة 
 4 صحرؼ فضيمة حقوق  جامعة عنابة

 5 سرير عيبد هللا حقوق  3جامعة الجزائر 
 6 شرقي محمود عموم سياسية 2جامعة البميدة 

 7 بغزوز وعمر عموم سياسية تيزؼ وزوجامعة 
 8 بوريش رياض عموم سياسية 3قسنطينة جامعة 
 9 قادرؼ حوسين عموم سياسية 1باتنة جامعة 

 10 شعباني عبد القادر عموم سياسية 3جامعة الجزائر 
 

  لغة وأدب عربي 
 الرقم اإلسم والمقب التخصص   المؤسسة 

 1 ساسي عمار دراسات نقدية 2جامعة البميدة 
 2 طيبي أمينة عربيدب ألغات و   سيدؼ بمعباسجامعة 

 3 بن سالمة ربعية دب عربيألغات و  1جامعة قسنطينة 
 4 شتوان بوجمعة دب عربيألغات و  تيزؼ وزوجامعة 

 5 مطاىرؼ صافية دب عربيألغات و  1جامعة وىران 
 

  أداب ولغات أجنبية 
 الرقم  اإلسم والمقب التخصص   المؤسسة 

 1  فوضيلدحو  فرنسيةأداب ولغة   ورقمةجامعة 
 

 ، وتسيير وعموم تجارية  عموم إقتصادية 
 الرقم  اإلسم والمقب التخصص   المؤسسة 

 1 حساين أمال عموم التسيير تلوساى جامعة
 2 حميداتو دمحم ناصر عموم التسيير الىادي جامعة
 3 زيدان دمحم عموم التسيير الشلف جامعة
 4 داوؼ شيخ عموم التسيير 3الجسائر جامعة
 5 مرازقة عيسى عموم إقتصادية 1باتٌت  جامعة
 6 بورحمة عالل عموم إقتصادية سيدي بلعباش جامعة
 7 بممقدم مصطفى عموم إقتصادية تلوساى جامعة
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 8 سنوسي بن عبو عموم إقتصادية  المدرسة العميا لإلقتصاد وىران
 9 بمعربي عبد القادر عموم إقتصادية سعيدة جامعة
 10 شرابي عبد العزيز عموم إقتصادية 2قسٌطيٌت  جامعة
 11 مرداوؼ كمال  عموم إقتصادية أم البىاقي جامعة
 12 بويعقوب أحمد عموم إقتصادية 2وهراى  جامعة
 13 تيسا أحمد عموم إقتصادية تيسي وزو جامعة

 14 دادؼ عدون ناصر عموم إقتصادية  المدرسة العميا لإلقتصاد الجزائر
 15 نعيمي فوزؼ  عموم إقتصادية سيدي بلعباش جامعة
 16 لزعر عمي عموم إقتصادية سىق أهراش جامعة
 17 نصيب ارجم عموم إقتصادية عٌابت جامعة
 18 بكار رشيد عموم إقتصادية 2وهراى  جامعة
 19 يوسفي رشيد تجاريةعموم  هستغاًن جامعة
 20 بن حسين ناجي تجاريةعموم  2قسٌطيٌت  جامعة
 21 بريقي تيجاني تجاريةعموم  1سطيف  جامعة
 22 دراوسي مسعود عموم مالية ومحاسبة 2البليدة  جامعة

 23 عنابي بن عيسى محاسبة  المدرسة العميا لإلقتصاد الجزائر
  
  جتماعية  عموم إنسانية وا 

 الرقم اإلسم والمقب التخصص   المؤسسة 
 1 بوعرفة عبد القادر فمسفة 2جامعة وىران

 2 بوشموك محفوظ عمم النفس  2جامعة قسنطينة 
 3 بن زاىي منصور عمم النفس  جامعة ورقمة

 4 بوزيدؼ كمال عموم إسالمية  1جامعة الجزائر
 5 فاتح حميمي عموم إسالمية  قسنطينة–األمير عبد القادرالعموم االسالمية جامعة 
 6 غريبي مونية عمم اإلجتماع  الطارفجامعة 
 7 أودانية عمر عمم اإلجتماع  بسكرةجامعة 
 8 بن سعدؼ اسماعيل عمم اإلجتماع  1باتٌت جامعة 

 
  عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 

 الرقم  اإلسم والمقب التخصص   المؤسسة 
 1 سالمي عبد الرحيم عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 2قسنطينة  جامعة
 2 خياط بمقاسم عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية العموم والتكنولوجيا وىران جامعة

 3 كسرؼ نصر الدين عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 3جامعة الجزائر 
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  عموم الطبيعة والحياة 
 الرقم  اإلسم والمقب التخصص   المؤسسة 

 1 سنوسي عبد الحكيم عموم فالحية  ورقمة جامعة
 2 بن شعبان أحمد عموم فالحية  المدرسة الوطنية العميا لعموم الزراعة 

 3 قارة فاطمة الزىراء عموم فالحية  1جامعة البميدة 
 4 طير طويل عائشة بيولوجيا  معسكر جامعة
 5 فزوان فتيحة بيولوجيا  بومرداس جامعة
 6 بجو فتيحة بيولوجيا  بجاية جامعة

 7 عيسات كمال بيولوجيا  2جامعة باتنة 
 8 سريدؼ رتيبة بيولوجيا  عنابة جامعة
 9 موساوؼ عبد هللا بيولوجيا  بشار جامعة
 10 زالقي عمار البيئة أم البواقي جامعة
 11 سحنون دمحم عموم البيطرة  بجاية جامعة

 12 بقادة أحمد دمحم عمي ميكرو بيولوجيا المركز الجامعي تيسمسيمت
 13 بوصوف ندير عموم طبية   3جامعة  قسنطينة 

 14 خميل بوعبد هللا عموم طبية  1جامعة وىران 
 15 جكون رشيد عموم طبية   3جامعة  قسنطينة 

 16 بوعمي فيصل عموم طبية  بجايةجامعة 
 17 بوكرش أمين عموم طبية  1جامعة وىران 

  
   

   عالم ألي  رياضيات وا 
 الرقم  اإلسم والمقب التخصص   المؤسسة 

 1 بمخير عبد القادر إعالم ألي ىوارؼ بومدين العموم والتكنولوجيا جامعة 
 2 عز الدينمراج  إعالم ألي ىوارؼ بومدين العموم والتكنولوجيا جامعة 

 3 شاوؼ عالوة إعالم ألي  2جامعة قسنطينة 
 4 لفيفي ياسين إعالم ألي  قالمةجامعة 
 5 بمحاميتي عمر رياضيات مستغانمجامعة 
 6 بوداود عبد المجيد رياضيات مسيمةجامعة 
 7 قندوزؼ توفيق رياضيات  سعيدةجامعة 

 8 بمعالم غانم رياضيات 1جامعة وىران 
 9 عثماني بغدادؼ رياضيات 1جامعة وىران 
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  عموم المادة 
 الرقم  اإلسم والمقب التخصص   المؤسسة 

 1 بوعبد هللا حسيبة مياءيك المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات وىران
 2 الكريمحسناوؼ عبد  مياءيك 1جامعة وىران 

 3 بن خالد دمحم مياءيك 1باتنة  جامعة
 4 سطيفي فاطيمة مياءيك 1سطيف  جامعة
 5 موفق بن عمي مياءيك سيدؼ بمعباس جامعة
 6 موساوؼ رمضان مياءيك تيزؼ وزو جامعة

 7 دربال مراد زياءيف 1جامعة البميدة 
 8 بمل نذير زياءيف  1جامعة قسنطينة 

 9 عميوة كمال زياءيف  سوق أىراسجامعة 
 10 كايل فتيحة زياءيف 1جامعة وىران
 11 خميل عبد الباسط زياءيف 1جامعة وىران

 12 بيمول دراجي زياءيف 1باتٌت جامعة 
 13 أقوجيل بوجمعة  زياءيف 1باتٌت جامعة 
 14 جاب هللا ياسين زياءيف 1باتٌت جامعة 

 

 عموم وتكنولوجيا 
 الرقم  اإلسم و المقب التخصص المؤسسة 

 1 حسين عبد القادر إلكترونيك  الشمف جامعة
 2 أمين هللا العيد إلكترونيك هعسكرجامعة 
 3 أجريد إسماعيل إلكترونيك بىهرداشجامعة 
 4 ولد زميغمي دمحم إلكترونيك الوديتجامعة 
 5 داودؼ باحمد إلكترونيك غردايتجامعة 
 6 جميمي رفيق ىندسة كيربائية سكيكدةجامعة 
 7 عالق ىشام ىندسة كيربائية جيجلجامعة 
 8 طالب نصر الدين ىندسة كيربائية سيدؼ بمعباس جامعة
 9 بوحميدة دمحم كيربائيةىندسة   العموم والتكنولوجيا وىرانجامعة 

 10 ىالل فاتح الموادىندسة  المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
 11 أيت عمار حميد كيمياء صناعية ىوارؼ بومدين العموم والتكنولوجيا جامعة 
 12 بطاىر نور الدين كيمياء صناعية  العموم والتكنولوجيا وىرانجامعة 
 13 مغبر رشيد كيمياء صناعية 1وهراى جامعة 
 14 زرداوؼ مصطفى كيمياء صناعية عٌابتجامعة 
 18 محفوظي شوقي ىندسة ميكانيكية أم البىاقيجامعة 
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 16 زقادؼ رابح ىندسة ميكانيكية 1سطيف جامعة 
 17 ساسي رشيد ىندسة ميكانيكية بومرداس جامعة
 18 طبال دمحم ىندسة ميكانيكية  العموم والتكنولوجيا وىرانجامعة 
 19 طاىر عباس ميمود ىندسة ميكانيكية  الشمف جامعة 
 20 شمواح ناصر ىندسة مدنية  بجايةجامعة 
 21 بالشية مولود ىندسة مدنية  سكيكدةجامعة 

 22 بالي عبد الرحيم ىندسة مدنية المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
 23 قرقازؼ سعدية الرؼ   بسكرةجامعة 
 24 جبايمي حميد التعدين  خنشمةجامعة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2016مارس  24مؤرخ في ال 178قرار رقم ال ، يعدل ويتمم2018جويمية  24 مؤرخ في 628رقم  قــرار

 ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بسطيف يحدد القائمة االسميةالذي 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017سـنة غشت  17الموافق  1438عام  ذؼ القعدة 25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 المعدل. تعيين أعضاء الحكومة، والمتضمن
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -

 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
 2015يوليــو ســنة  11الموافــق  1436رمضــان عــام  24 المــؤرخ فــي 183-15وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 منو. 4ف، السيما المادة يوالمتضمن إنشاء المدرسة العميا لألساتذة بسط
 2016يونيــو ســنة  14الموافــق  1437رمضــان عــام  9المــؤرخ فــي  176-16وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 منو. 24ما المادة الذؼ يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا، السي
إدارة المدرسـة  ألعضاء مجمس يحدد القائمة االسميةالذؼ  2016 مارس 24مؤرخ فيال 178قرار رقم الوبمقتضى  -

 ، المعدل.العميا لألساتذة بسطبف
 

 رر ـــــــيق
 

والمذكور المعدل،  ،2016 مارس 24المؤرخ في  178الجدول الممحق بالقرار رقم  ويتمم يعدل المادة األولى:
 أعاله، كما ىو محدد بالجدول الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2018جويمية  24حـرر بالجزائر في                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 حجـار    األستاذ طـاىر                                                                                                         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بسطبف
 

 ن:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة االسم والمقب

 ممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية، عضو حمودؼ عبد الحق -
 المحاضرين قسم ب،ممثل منتخب عن األساتذة  عضو كرميش فؤاد -

 ممثمة منتخبة عن األساتذة المحاضرين قسم ب، عضو ليتيم فطيمة -

 ممثمة منتخبة عن سمك األساتذة المساعدين، عضو بونشادة نبيمة -
 منتخب عن سمك األساتذة المساعدين،ممثل  عضو سبوسي زىير -
 ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات، عضو مخموفي عمي -
 ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات، عضو شني رضوان -
 ممثل منتخب عن الطمبة، عضو مبروك سيف -
 ممثمة منتخبة عن الطمبة. عضو طالبي ىدػ -

 

 "..........................................والباقي بدون تغيير.................................."
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سمية ألعضاء يحدد القائمة اإل، 2018جويمية  26مؤرخ في  631رقم  قــرار
 الشمف لدى جامعة العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير مجمس كمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438القعدة عـام  وذ 25المؤرخ في  243-17المرسوم الرئاسي رقم  ىبمقتض -

 .المعدل والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
يوليـــو ســـنة  23الموافـــق  1422جمـــادػ األولـــى عـــام  2المـــؤرخ فـــي  209-01وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -

 .، والمتضمن إنشاء جامعة الشمف، المعدل والمتمم2001
غشــت ســنة  23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي  279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 39و 37، الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمـتمم، ال سـيما المادتـان 2003
 .منو

، 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

، والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العمـوم اإلقتصـادية 2011جوان  9المؤرخ في  411وبمقتضى القرار رقم  -
 والتجارية وعموم التسيير لدػ جامعة الشمف، المتمم. 

 

 رر ـــــيـق
 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  39تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعدل والمتمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .معة الشمفكمية العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدػ جا سمية ألعضاء مجمسالقائمة اإل
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العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدػ جامعة سمية ألعضاء مجمس كمية تحدد القائمة اإل :2الــمـادة 
 في الجدول الممحق ليذا القرار.الشمف 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :3الــمـادة 
 

 2018جويمية  26حـرر بالجزائر في                                                                                                  
 عممي وزير التعميم العالي والبحث ال                                                                                                  

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى جامعة الشمف قائمة أعضاء مجمس كمية
 

 الصفة والمقب اإلسم
 عميد الكمية، رئيسا قدوربن نافمة  -
 رئيس المجمس العممي لمكمية زيدان دمحم -
 رئيس قسم العموم اإلقتصادية حمو دمحم -
 رئيس قسم العموم التجارية قورين حاج قويدر -
 رئيس قسم عموم التسيير تقرورت دمحم -
 رئيس قسم العموم المالية والمحاسبة أنساعد رضوان -
 مدير مخبر مزريق عاشور -
 مدير مخبر حسينحساني  -
 مدير مخبر مداح عرايبي الحاج -
 ممثمة منتخبة عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم العموم اإلقتصادية بوذريع صميحة -
 ممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم العموم اإلقتصادية البشير عبد الكريم -
 مصف األستاذية عن قسم العموم التجاريةممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ  شارف نور الدين -
 ممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم العموم التجارية مصنوعة احمد -
 ممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم عموم التسيير مطاؼ عبد القادر -
 عن قسم عموم التسييرممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية  قويدر الواحد عبد هللا -
 ممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم العموم المالية والمحاسبة طيبة عبد العزيز -
 ممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم العموم المالية والمحاسبة بوفميح نبيل -
 ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين براضية سميمان -
 ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين عبد القادرلعاطف  -
 ممثل منتخب عن الطمبة عن قسم العموم اإلقتصادية عزاز أيمن -
 ممثمة منتخبة عن الطمبة عن قسم عموم التسيير مزيان إيمان -
 ممثل منتخب عن الطمبة عن قسم العموم المالية والمحاسبة عبد النور إسماعيل -
 منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدماتممثل  سايح جبور عمي -
 ممثمة منتخبة عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات ىني حومرؼ أمينة -

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
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 سمية ألعضاء يحدد القائمة اإل، 2018جويمية  26مؤرخ في  632رقم  قــرار
 الشمف لدى جامعة اآلداب والفنون  مجمس كمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438القعدة عـام  وذ 25المؤرخ في  243-17المرسوم الرئاسي رقم  ىبمقتض -

  .المعدل والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
يوليـــو ســـنة  23الموافـــق  1422جمـــادػ األولـــى عـــام  2المـــؤرخ فـــي  209-01وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -

 .، والمتضمن إنشاء جامعة الشمف، المعدل والمتمم2001
غشــت ســنة  23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي  279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 39و 37يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمـتمم، ال سـيما المادتـان ، الذؼ 2003
 .منو

، 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

، والمتضــمن إنشــاء األقســام المكونــة لكميــة اآلداب والفنــون 2011جــوان  9المــؤرخ فــي  407ار رقــم وبمقتضــى القــر  -
 لدػ جامعة الشمف. 

 رر ـــــيـق
 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  39تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعدل والمتمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .كمية اآلداب والفنون لدػ جامعة الشمف سمية ألعضاء مجمسالقائمة اإل
في الجدول الممحق ليذا اآلداب والفنون لدػ جامعة الشمف سمية ألعضاء مجمس كمية د القائمة اإلتحد :2الــمـادة 

 القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :3الــمـادة 

 2018جويمية  26حـرر بالجزائر في                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اآلداب والفنون لدى جامعة الشمف قائمة أعضاء مجمس كمية
 الصفة والمقب اإلسم

 عميد الكمية، رئيسا ىارون مجيد -
 رئيس المجمس العممي لمكمية توزان عبد القادر -
 رئيس قسم المغة العربية دريم نور الدين -
 رئيس قسم األدب العربي توام عبد هللا -
 مخبرمدير  عميش العربي -
 مدير مخبر بن عجمية أحمد -
 ممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم المغة العربية حاج ىني دمحم -
 ممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم المغة العربية بن نافمة يوسف -
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 ممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم األدب العربي جغدم الحاج -
 ممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم األدب العربي بمعباسي دمحم -
 ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين شييان رضوان -
 ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين زيدور صالح -
 ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات سياغي ادمحم -
 ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات ميدؼ عبد الكريمبمحاج  -
 ممثمة منتخبة عن الطمبة عن قسم المغة العربية حاطب أسماء -
 ممثمة منتخبة عن الطمبة عن قسم األدب العربي حميدؼ فرح -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمية ألعضاء يحدد القائمة اإل، 2018جويمية  26مؤرخ في  633رقم  قــرار

 الشمف لدى جامعة التكنولوجيا مجمس كمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438القعدة عـام  وذ 25المؤرخ في  243-17المرسوم الرئاسي رقم  ىبمقتض -

  .المعدل والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
يوليـــو ســـنة  23الموافـــق  1422جمـــادػ األولـــى عـــام  2المـــؤرخ فـــي  209-01وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -

 .، والمتضمن إنشاء جامعة الشمف، المعدل والمتمم2001
غشــت ســنة  23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي  279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 39و 37د ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمـتمم، ال سـيما المادتـان ، الذؼ يحد2003
 .منو

، 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -
 .ير التعميم العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 

، والمتضـمن إنشـاء األقسـام المكونـة لكميـة التكنولوجيـا لـدػ 2011جـوان  9المـؤرخ فـي  406رقـم وبمقتضى القـرار  -
 جامعة الشمف. 

 رر ـــــيـق
 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  39تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعدل والمتمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .كمية التكنولوجيا لدػ جامعة الشمف سمية ألعضاء مجمسالقائمة اإل
في الجدول الممحق ليذا التكنولوجيا لدػ جامعة الشمف سمية ألعضاء مجمس كمية لقائمة اإلتحدد ا :2الــمـادة 

 القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :3الــمـادة 

 2018جويمية  26حـرر بالجزائر في                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 التكنولوجيا لدى جامعة الشمف مجمس كمية قائمة أعضاء
 الصفة والمقب اإلسم

 عميد الكمية، رئيسا عبدؼ بن عبد هللا -
 رئيس المجمس العممي لمكمية زقاوؼ عبد هللا -
 رئيس قسم اليندسة الميكانيكية بن حمو عبد السوفي -
 رئيس قسم ىندسة الطرائق محمودؼ العربي -
 رئيس قسم اإللكتروتقني ادمحم حاليمي -
 رئيس قسم اإللكترونيك بن زواوؼ احمد -
 مدير مخبر بممداني بشير -
 مدير مخبر طاىر عباس ميمود -
 مدير مخبر خميل عمي -
 مدير مخبر زىمول حمو -
 مدير مخبر واقد عبد هللا -
 ممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم اإللكتروتقني طالب رشيد -
 ممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم اليندسة الميكانيكية  حاج ممياني دمحم -
 ممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم ىندسة الطرائق بن سبية بن صابر -
 ممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم ىندسة الطرائق جعفر لحسن -
 ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين القادربمحاج جياللي عبد  -
 ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات قادرؼ رضا -
 ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات عنيور جمال -
 ممثل منتخب عن الطمبة عن قسم اليندسة الميكانيكية بناجي عبد القادر -
 ممثل منتخب عن الطمبة عن قسم ىندسة الطرائق مزارؼ عادل -
 ممثل منتخب عن الطمبة عن قسم اإللكترونيك لحمر عبد الغني -
 ممثل منتخب عن الطمبة عن قسم اإللكتروتقني شنافة سيد احمد -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمية ألعضاءيحدد القائمة اإل، 2018جويمية  26مؤرخ في  634 رقم قــرار

 الشمف لدى جامعة الحقوق والعموم السياسية مجمس كمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 

، 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438القعدة عـام  وذ 25المؤرخ في  243-17المرسوم الرئاسي رقم  ىبمقتض -
  .المعدل والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

يوليـــو ســـنة  23الموافـــق  1422جمـــادػ األولـــى عـــام  2المـــؤرخ فـــي  209-01وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -
 المعدل والمتمم.، والمتضمن إنشاء جامعة الشمف، 2001

غشــت ســنة  23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي  279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -
 39و 37مم، ال سـيما المادتـان ، الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمـت2003

 .منو
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، 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -
 .ير التعميم العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 

، والمتضــمن إنشــاء األقســام المكونــة لكميــة الحقــوق والعمــوم 2011جــوان  9المــؤرخ فــي  408وبمقتضــى القــرار رقــم  -
 السياسية لدػ جامعة الشمف. 

 رر ـــــيـق
 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  39تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعدل والمتمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .كمية الحقوق والعموم السياسية لدػ جامعة الشمف سمية ألعضاء مجمسالقائمة اإل
في الجدول الحقوق والعموم السياسية لدػ جامعة الشمف سمية ألعضاء مجمس كمية تحدد القائمة اإل :2ادة الــمــ

 الممحق ليذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :3الـــمـادة 

 2018جويمية  26حـرر بالجزائر في                                                                                                                               
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الحقوق والعموم السياسية لدى جامعة الشمف قائمة أعضاء مجمس كمية
 

 الصفة والمقب اإلسم
 عميد الكمية، رئيسا نورؼ منير -
 رئيس المجمس العممي لمكمية حاج بن عمي دمحم -
 رئيس قسم القانون العام بممديوني دمحم -
 رئيس قسم القانون الخاص زيان ىوارؼ  -
 العموم السياسيةرئيس قسم  بمخيرة دمحم -
 مدير مخبر رباحي احمد -
 مدير مخبر سي عمي احمد -
 ممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم القانون العام عمامرة حسان -
 ممثمة منتخبة عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم القانون العام دمحمؼ بوزينة امنة -
 ذوؼ مصف األستاذية عن قسم القانون الخاصممثل منتخب عن األساتذة  داللي جياللي -
 ممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم القانون الخاص خميل بوعالم -
 ممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم العموم السياسية شايب الذراع بن يمينة -
 عن قسم العموم السياسية ممثمة منتخبة عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية بوضياف مميكة -
 ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين بمبشير يعقوب -
 ممثمة منتخبة عن سمك األساتذة المساعدين شعران فاطمة -
 ممثل منتخب عن الطمبة عن قسم القانون العام حمفاوؼ خير الدين -
 ممثل منتخب عن الطمبة عن قسم العموم السياسية لعرجان يونس -
 ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات قوالل حمو -
 ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات صافر لحسن -

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
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العموم  سمية ألعضاء مجمس كميةيحدد القائمة اإل، 2018جويمية  26مؤرخ في  635 رقم قــرار
 الشمف لدى جامعة اإلنسانية واالجتماعية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438القعدة عـام  وذ 25المؤرخ في  243-17المرسوم الرئاسي رقم  ىبمقتض -

 .المعدل والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
يوليـــو ســـنة  23الموافـــق  1422جمـــادػ األولـــى عـــام  2المـــؤرخ فـــي  209-01وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -

 .، والمتضمن إنشاء جامعة الشمف، المعدل والمتمم2001
غشــت ســنة  23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي  279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 39و 37، الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمـتمم، ال سـيما المادتـان 2003
 .منو

، 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

، والمتضـمن إنشـاء األقسـام المكونـة لكميـة العمـوم اإلنسـانية 2011جـوان  9المـؤرخ فـي  413وبمقتضى القـرار رقـم  -
 واإلجتماعية لدػ جامعة الشمف. 

 رر ـــــيـق
 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  39تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعدل والمتمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .كمية العموم اإلنسانية واإلجتماعية لدػ جامعة الشمف سمية ألعضاء مجمسالقائمة اإل
في الجدول العموم اإلنسانية واإلجتماعية لدػ جامعة الشمف سمية ألعضاء مجمس كمية تحدد القائمة اإل :2ــمـادة ال

 الممحق ليذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :3الــمـادة 

 2018جويمية  26حـرر بالجزائر في                                                                                                                               
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العموم اإلنسانية واإلجتماعية لدى جامعة الشمف قائمة أعضاء مجمس كمية
 الصفة والمقب اإلسم

 عميد الكمية، رئيسا بوقشور دمحم صالح -
 رئيس المجمس العممي لمكمية بمبولة مصطفى -
 رئيس قسم العموم اإلنسانية زبير رشيد -
 رئيس قسم العموم اإلجتماعية بومدفع طاىر -
 مدير مخبر تقية دمحم الميدؼ  -
 ممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم العموم اإلنسانية بكار دمحم -
 ممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم العموم اإلنسانية بمعزوز العربي -
 اإلجتماعيةممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم العموم  العيد وليد -
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 ممثمة منتخبة عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم العموم اإلجتماعية يخمف رفيقة -
 ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين عيشوني عبد السالم -
 ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين عجوط دمحم -
 وعمال الخدماتممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين  مخاطة جمال -
 ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات حبال بن شرقي -
 ممثل منتخب عن الطمبة عن قسم العموم اإلنسانية عزوز عبد القادر -
 ممثمة منتخبة عن الطمبة عن قسم العموم اإلجتماعية جابرؼ اسميان -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمية ألعضاءيحدد القائمة اإل، 2018جويمية  26مؤرخ في  636رقم  قــرار

 الشمف لدى جامعة العموم الدقيقة واإلعالم اآللي مجمس كمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438القعدة عـام  وذ 25المؤرخ في  243-17المرسوم الرئاسي رقم  ىبمقتض -

 المعدل. والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
يوليـــو ســـنة  23الموافـــق  1422جمـــادػ األولـــى عـــام  2المـــؤرخ فـــي  209-01وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -

 المتمم.المعدل و  ، والمتضمن إنشاء جامعة الشمف،2001
غشــت ســنة  23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي  279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 39و 37مم، ال سـيما المادتـان ، الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمـت2003
 .منو

، 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -
 .ير التعميم العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 

، والمتضــمن إنشــاء األقســام المكونــة لكميــة العمــوم الدقيقــة 2016مــاؼ  30المــؤرخ فــي  494وبمقتضــى القــرار رقــم  -
 واإلعالم اآللي لدػ جامعة الشمف.

 رر ـــــيـق
 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  39تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعدل والمتمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .كمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي لدػ جامعة الشمف سمية ألعضاء مجمسالقائمة اإل
في الجدول العموم الدقيقة واإلعالم اآللي لدػ جامعة الشمف سمية ألعضاء مجمس كمية تحدد القائمة اإل :2لــمــادة ا

 الممحق ليذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :3الــمـادة 

 2018جويمية  26حـرر بالجزائر في                                                                                                                               
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 العموم الدقيقة واإلعالم اآللي لدى جامعة الشمف قائمة أعضاء مجمس كمية
 الصفة والمقب اإلسم

 عميد الكمية، رئيسا بوجمعة عبد العالي -
 رئيس المجمس العممي لمكمية طاىر عباس منير -
 رئيس قسم اإلعالم اآللي بوكرش توفيق ثعالبي -
 رئيس قسم الكيمياء حديدؼ مدني -
 رئيس قسم الرياضيات ىامل الحاج -
 رئيس قسم الفيزياء حسيني نور الدين -
 رئيس قسم جذع مشترك عموم دقيقة وا عالم آلي معيزة دمحم -
 مدير وحدة بحث قينان مزدك دمحم -
 مدير وحدة بحث حاج ممياني دمحم -
 ممثمة منتخبة عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم جذع مشترك بمكرديم فاطمة الزىرة -
 ممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم الكيمياء العيداني يخمف -
 ممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم الفيزياء بوىكة أحمد -
 ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين قينان مزدك مراد -
 ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين دمحم الحاج خميفة -
 ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات ىني دمحم األمينعشيط  -
 ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات زمرؼ مصطفى -
 ممثل منتخب عن الطمبة عن قسم جذع مشترك كورؼ حمزة -
 ممثل منتخب عن الطمبة عن قسم الرياضيات مانع خميل -
 ممثل منتخب عن الطمبة عن قسم الفيزياء أمينمانع دمحم  -
 ممثل منتخب عن الطمبة عن قسم الكيمياء عمي بكير جمال -
 ممثل منتخب عن الطمبة عن قسم اإلعالم اآللي أحمر العين عابد -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمية ألعضاء يحدد القائمة اإل، 2018جويمية  26مؤرخ في  637رقم  قــرار

 الشمف لدى جامعة المغات األجنبية مجمس كمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438القعدة عـام  وذ 25المؤرخ في  243-17المرسوم الرئاسي رقم  ىبمقتض -

  .المعدل والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
يوليـــو ســـنة  23الموافـــق  1422جمـــادػ األولـــى عـــام  2المـــؤرخ فـــي  209-01وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -

 والمتمم.، والمتضمن إنشاء جامعة الشمف، المعدل 2001
غشــت ســنة  23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي  279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 39و 37مم، ال سـيما المادتـان يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمـت، الذؼ 2003
 .منو

، 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -
 .ير التعميم العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
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، والمتضـمن إنشـاء األقسـام المكونـة لكميـة المغـات األجنبيـة 2016مـاؼ  30المؤرخ فـي  497ار رقم وبمقتضى القر  -
 لدػ جامعة الشمف. 

 رر ـــــيـق
 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  39تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعدل والمتمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .كمية المغات األجنبية لدػ جامعة الشمف سمية ألعضاء مجمسالقائمة اإل
في الجدول الممحق ليذا المغات األجنبية لدػ جامعة الشمف سمية ألعضاء مجمس كمية دد القائمة اإلتح :2الــمـادة 

 القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :3الــمـادة 

                                              

 2018جويمية  26حـرر بالجزائر في                                                                                                                               
 زير التعميم العالي والبحث العممي و                                                                                                  

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المغات األجنبية لدى جامعة الشمف قائمة أعضاء مجمس كمية
 الصفة والمقب اإلسم

 عميد الكمية، رئيسا دحمان نور الدين -
 رئيس المجمس العممي لمكمية آيت جيدة محند امقران -
 رئيس قسم المغة الفرنسية قسول عبد القادر -
 رئيس قسم المغة اإلنجميزية رقيق نصيرةبن عمي  -
 مديرة مخبر قارة مصطفى ليمى -
 ممثمة منتخبة عن سمك األساتذة المساعدين مرجي نعيمة -
 ممثمة منتخبة عن سمك األساتذة المساعدين درويش جميمة -
 ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات ىنداوؼ دمحم -
 ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات بن قريبة معمر -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يتضّمن تأىيل مؤسسات الّتعميم العالي 2018جويمية  29في مؤرخ  639رقم  قــرار

 وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي ومنحـو     لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2017غشت سنة  17الموافـق  1438ذؼ القعدة عام  52المؤرخ فـي  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقـم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
غشــــت ســـنة  17الموافــــق  1419ربيـــع الثـــاني ســـنة  24المـــؤرخ فـــي  254-98وبمقتضـــى المرســـوم التــــنفيذؼ رقــــم  -

الســيما والمتعمــق بالتـــكوين فــي الــدكتوراه ومــا بعــد التــدرج المتخصــص والتأىيــل الجامـــعي، المعــّدل والمــتّمم،  1998
 منو. 113و 9المادتين 

 2003غشت سنـة  23الموافق  1424جمادػ الثاني عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ  -
 م.والمحّدد لمميام والقواعد الخاصة بتنظيم وسير الجامعة، المعّدل والمتمّ 
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 2013ينايــر سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -
 .يحّدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العمميذؼ والّ 

 

 رر ـــــيـق
 

غشت سـنة  17المؤرخ في  254-98من المرسـوم التنفيذؼ رقـم  113و 9تطبيقا ألحكـام المادتين  المادة األولى:
، ييـدف ىـذا القـرار إلى تـأىيل مؤسسات التعميم العالي اآلتي ه، المعدل والمتمم، المذكور أعال1998

 ذكرىا لمتكوين لمحصول عمى شيادة الدكتوراه وتـنظيم التأىيل الجامعي ومنحـو:
جامعة األغواط، جامعة بجاية، جامعة الجمفة، جامعة المدية، جامعة المسيمة، جامعة  لجامعات:ا

قالمة، جامعة خنشمة، جامعة سكيكدة، جامعة برج بوعريريج، جامعة الطارف، جامعة 
  .جيجل، جامعة سعيدة، جامعة الشمف، جامعة أدرار، جامعة مستغانم، جامعة معسكر

 تحـّدد قـائـمة الّتخصصات المفـتوحة لمّتأىيل في ممحق ىذا القرار.   :2المادة 
( سنوات ابتداءا من تـاريخ إمضائو 04يبقى الّتأىيل الممنوح بموجـب ىذا القرار سارؼ المفعول لمدة أربع ) :3المادة 

أوت  17المؤرخ في  254-98 مـن المرسوم التنفيذؼ رقم 115و 12مع الـتقيد بأحكام المادتين 
 المذكور أعاله.               1998

يكّمـف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدراء مؤسسات الّتعميم العالي المذكورة أعاله، كّل فيـما  :4المادة 
 يخصو، بتنفيذ ىـذا القرار.                        

 يم العالي والبحث العممي.يـنشر ىـذا الـقـرار في النـشرة الرسـمية لمتعـم :5المادة 
 2018 جويمية 29حـرر بالجزائر في                                                                                                

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جامعـة االغواطتأىيل  والمتضّمن، 2018جويمية  29 مؤرخ فيال 639رقم القرار بممحق 
 ومنحو في التخصصات التالية: لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي 

 

 .فيزياء 
 .عمم النفس 
 .عموم التربية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جامعـة بجايةتأىيل  والمتضّمن، 2018جويمية  29 مؤرخ فيال 639رقم ممحق بالقرار 
 ومنحو في التخصصات التالية: لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي 

 

 .إعالم آلي 
 .اتصاالت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 جامعـة الجمفةتأىيل  والمتضّمن، 2018جويمية  29 مؤرخ فيال 639رقم ممحق بالقرار 
 ومنحو في التخصصات التالية: لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي 

 

 .ىندسة ميكانيكية 
 .عموم اقتصادية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جامعـة المديةتأىيل  والمتضّمن، 2018جويمية  29 مؤرخ فيال 639رقم ممحق بالقرار 
 ومنحو في التخصصات التالية: لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي 

 

 .الحقوق 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جامعـة المسيمةتأىيل  والمتضّمن، 2018جويمية  29 مؤرخ فيال 639رقم ممحق بالقرار 
 ومنحو في التخصصات التالية: لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي 

 

 الشريعة.-العموم اإلسالمية 
 .المغة واألدب العربي 
 .عموم االعالم واالتصال 
 .عمم النفس 
 .العموم االقتصادية 
 .عموم التسيير 
 .التاريخ 
 .الرياضيات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جامعـة قالمةتأىيل  والمتضّمن، 2018جويمية  29 مؤرخ فيال 639رقم ممحق بالقرار 
 ومنحو في التخصصات التالية: لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي 

 

 .العموم السياسية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جامعـة خنشمةتأىيل  والمتضّمن، 2018جويمية  29 مؤرخ فيال 639رقم ممحق بالقرار 
 ومنحو في التخصصات التالية: لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي 

 

 .العموم االقتصادية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جامعـة سكيكدةتأىيل  والمتضّمن، 2018جويمية  29 مؤرخ فيال 639رقم ممحق بالقرار 
 ومنحو في التخصصات التالية: لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي 

 

 .العموم االقتصادية  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 جامعـة برج بوعريريجتأىيل  والمتضّمن، 2018جويمية  29 مؤرخ فيال 639رقم ممحق بالقرار 
 ومنحو في التخصصات التالية: لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي 

 

 .عموم التسيير 
 .العموم التجارية 
 .عمم االجتماع 
  .الكيمياء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جامعـة الطارفتأىيل  والمتضّمن، 2018جويمية  29 مؤرخ فيال 639رقم ممحق بالقرار 
 ومنحو في التخصصات التالية: لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي 

 .المغة واألدب العربي 
 .عموم البحر 
 .عموم البيولجيا 
 .الفيزياء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جامعـة جيجلتأىيل  والمتضّمن، 2018جويمية  29 مؤرخ فيال 639رقم ممحق بالقرار 
 ومنحو في التخصصات التالية: لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي 

 

 .العموم االقتصادية 
 .عموم التسيير 
 .العموم السياسية 
 .اإلعالم اآللي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جامعـة سعيدةتأىيل  والمتضّمن، 2018جويمية  29 مؤرخ فيال 639رقم ممحق بالقرار 
 ومنحو في التخصصات التالية: لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي 

 

 .اإللكترونيك 
 .اإللكتروتقني 
 .الفيزياء 
 .الري 
 .الحقوق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جامعـة الشمفتأىيل  والمتضّمن، 2018جويمية  29 مؤرخ فيال 639رقم ممحق بالقرار 
 ومنحو في التخصصات التالية: لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي 

 

 .اإللكتروتقني 
 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـــ
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 أدرارجامعة تأىيل  والمتضّمن، 2018جويمية  29 مؤرخ فيال 639رقم ممحق بالقرار 
 ومنحو في التخصصات التالية: لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي 

 

 .ىندسة كيربائية 
 .ىندسة مدنية 
 .عمم االجتماع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جامعة مستغانمتأىيل  والمتضّمن، 2018جويمية  29 مؤرخ فيال 639رقم ممحق بالقرار 
 ومنحو في التخصصات التالية: لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي 

 

 .ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية 
 .المغة اإلنجميزية 
 .الفنون 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جامعة معسكرتأىيل  والمتضّمن، 2018جويمية  29 مؤرخ فيال 639رقم ممحق بالقرار 
 ومنحو في التخصصات التالية: لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي 

 

 .ىندسة مدنية 
 .ىندسة ميكانيكية 
 .إلكتروتقني 
  .اإللكترونيك 
 .عموم التسيير 
 .العموم االقتصادية 
 .الكيمياء 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمية ألعضاءيحدد القائمة اإل، 2018أوت  01مؤرخ في  680رقم  قــرار

 المدية لدى جامعة الحقوق  مجمس كمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438القعدة عـام  وذ 25المؤرخ في  243-17المرسوم الرئاسي رقم  ىبمقتض -

  .المعدل والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
غشــت ســنة  23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي  279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 39و 37ا المادتـان ، الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمـتمم، ال سـيم2003
 .منو

ــــم  - ــــاير ســــنة  4الموافــــق  1430محــــرم عــــام  7المــــؤرخ فــــي  11-09وبمقتضــــى المرســــوم التنفيــــذؼ رق ، 2009ين
 .والمتضمن إنشاء جامعة المدية، المعدل والمتمم
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، 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -
 .حدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العمميالذؼ ي

، والمتضــمن إنشــاء األقســام المكونــة لكميــة الحقــوق لــدػ 2010مــارس  17المــؤرخ فــي  77وبمقتضــى القــرار رقــم  -
 جامعة المدية. 

 رر ـــــيـق
 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  39تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعدل والمتمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .كمية الحقوق لدػ جامعة المدية سمية ألعضاء مجمسالقائمة اإل
 في الجدول الممحق ليذا القرار.الحقوق لدػ جامعة المدية سمية ألعضاء مجمس كمية مة اإلتحدد القائ :2الــمـادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.: 3الــمـادة 

 2018 أوت 01حـرر بالجزائر في                                                                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الحقوق لدى جامعة المدية قائمة أعضاء مجمس كمية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمية ألعضاءيحدد القائمة اإل، 2018أوت  01مؤرخ في  681رقم  قــرار

 المدية لدى جامعة العموم اإلنسانية واالجتماعية مجمس كمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438القعدة عـام  وذ 25المؤرخ في  243-17المرسوم الرئاسي رقم  ىبمقتض -

 .المعدل والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
غشــت ســنة  23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي  279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 39و 37المادتـان  مم، ال سـيما، الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمـت2003
 .منو

 الصفة والمقب اإلسم
 عميد الكمية، رئيسا شندارلي توفيق -
 رئيس المجمس العممي لمكمية أبو ىاني عمي -
 مدير مخبر ولد خسال سميمان -
 رئيس قسم الحقوق  غياطو طاىر -
 األستاذية عن قسم الحقوق ممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف  شميشم رشيد -
 ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين رحال جمال  -
 ممثمة منتخبة عن سمك األساتذة المساعدين بركان فضيمة -
 ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات توات عبد هللا -
 والتقنيين وعمال الخدماتممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين  طيب الرحماني بالل -
 ممثل منتخب عن الطمبة عن قسم الحقوق  عيساني حسين -
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ــــم  - ــــاير ســــنة  4الموافــــق  1430محــــرم عــــام  7المــــؤرخ فــــي  11-09وبمقتضــــى المرســــوم التنفيــــذؼ رق ، 2009ين
 اء جامعة المدية، المعدل والمتمم.والمتضمن إنش

، 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -
 .ير التعميم العالي والبحث العمميدد صالحيات وز الذؼ يح

، والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم اإلنسـانية 2014مارس  11المؤرخ في  238وبمقتضى القرار رقم  -
 واإلجتماعية لدػ جامعة المدية. 

 رر ـــــيـق
 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  39تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعدل والمتمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .كمية العموم اإلنسانية واإلجتماعية لدػ جامعة المدية سمية ألعضاء مجمسالقائمة اإل
في الجدول العموم اإلنسانية واإلجتماعية لدػ جامعة المدية سمية ألعضاء مجمس كمية تحدد القائمة اإل :2لــمـادة ا

 الممحق ليذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :3الــمـادة 

 2018 أوت 01حـرر بالجزائر في                                                                                                                                            
 يم العالي والبحث العممي وزير التعم                                                                                                 

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العموم اإلنسانية واإلجتماعية لدى جامعة المدية قائمة أعضاء مجمس كمية
 الصفة والمقب اإلسم

 رئيساعميد الكمية،  ىيصام موسى -
 رئيس المجمس العممي لمكمية بوسيالة زىير -
 رئيسة قسم العموم اإلنسانية حمصي لطيفة -
 رئيس قسم العموم اإلجتماعية شتوؼ لخضر -
 رئيس قسم عموم اإلعالم واإلتصال حراث سمير -
 مدير مخبر غربي الغالي -
 اإلنسانيةممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم العموم  بن شيخ حكيم -
 ممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم العموم اإلنسانية موىوبي نور الدين -
 ممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم العموم اإلجتماعية منادلي دمحم -
 ممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم العموم اإلجتماعية صديق شريف -
 ممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم اإلعالم واإلتصال ابراىيم سعد الشاكرفزاني  -
 ممثمة منتخبة عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم اإلعالم واإلتصال بووزة باية -
 ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين جاب هللا يوسف -
 المساعدينممثل منتخب عن سمك األساتذة  بمقاسم عادل -
 ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات قرمزلي دمحم -
 ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات شيكر فتحي -
 ممثل منتخب عن الطمبة عن قسم العموم اإلنسانية حمدادو منور -
 العموم اإلجتماعيةممثمة منتخبة عن الطمبة عن قسم  شيخ إخالص -
 ممثل منتخب عن الطمبة عن قسم عموم اإلعالم واإلتصال حالح بالل -

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ  ــ
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 يحدد القائمة اإلسمية ، 2018أوت  01مؤرخ في  682رقم  قــرار
 لدى جامعة المدية العمومألعضاء مجمس كمية 

 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذو القعدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 39و 37، الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، ال سيما المادتان 2003
 .منو

ــــم  - ــــاير ســــنة  4الموافــــق  1430محــــرم عــــام  7المــــؤرخ فــــي  11-09وبمقتضــــى المرســــوم التنفيــــذؼ رق ، 2009ين
 .والمتضمن إنشاء جامعة المدية، المعدل والمتمم

، 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -
 .لتعميم العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير ا

لدػ جامعـة العموم ، والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية 2016 جوان 9المؤرخ في  583وبمقتضى القرار رقم  -
 المدية. 

 رر ـــــيـق
 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  39تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعدل والمتمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 لدػ جامعة المدية. العموم القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية
 لدػ جامعة المدية في الجدول الممحق ليذا القرار. العمومة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية تحدد القائم :2الـمـادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.: 3الـمـادة 

 2018 أوت 01حـرر بالجزائر في                                                                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لدى جامعة المدية العمومقائمة أعضاء قائمة أعضاء مجمس كمية 
 الصفة اإلسم والمقب

 عميد الكمية، رئيسا أومونة مصطفى -
 رئيس المجمس العممي لمكمية عالش بوعالم -
 رئيس قسم عموم المادة مختيش عبد الحميم -
 رئيس قسم عموم الطبيعة والحياة عتصامنية جمال -
 رئيس قسم الرياضيات واإلعالم اآللي العيساوؼ ضيف هللا -
 ممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم عموم المادة ميدؼ يوسف -
 ممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم عموم المادة زيتوني حناشي -
 عن قسم الطبيعة والحياةممثمة منتخبة عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية  بن عاشور كارين -
 ممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم الرياضيات واإلعالم اآللي حساني جمال -
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 ممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم الرياضيات واإلعالم اآللي يخمف الشوف نور الدين -
 المساعدينممثل منتخب عن سمك األساتذة  باشن دمحم الصادق -
 ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين ليسير مراد -
 ممثمة منتخبة عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات بن رقية سييمة -
 ممثمة منتخبة عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات بن قرطبي رزيقة -
 عموم المادةممثل منتخب عن الطمبة عن قسم  بن عيش صديق -
 ممثمة منتخبة عن الطمبة عن قسم عموم الطبيعة والحياة كحيمي منال -
 ممثل منتخب عن الطمبة عن قسم الرياضيات واإلعالم اآللي صحراوؼ عبد المجيد -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نتائج الدورة عن عالناإلتضمن ي 2018أوت  01 مؤرخ في 683م ــرق قــرار

 ( لمجنة الجامعية الوطنية40) األربعين
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافـق  1438ذؼ القعدة عام  25المؤرخ فـي  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقـم  -

 والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل.
، 2008مايو سنة  03الموافق  1429ربيع الثاني عام  27المؤرخ في  130-08بمقتضى المرسـوم التنفيـذؼ رقم  -

  .المتضمن القانون األساسي الخاص باألستاذ الباحث
المتضـمن تنظـيم المجنـة الجامعيـة الوطنيـة وتسـييرىا وتشـكيميا،  1994نوفمبر سنة  16بمقتضى القرار المؤرخ في  -

 المعدل والمتمم. 
 المتضمن تشكيمة الفروع المختصة لمجنة الجامعية الوطنية. 2018سنة  جوان 25بمقتضى القرار المؤرخ في  -
سـنة جويميـة  04عمى قوائم تأىيل األساتذة المحاضـرين قسـم "أ" مـن أجـل الترقيـة إلـى رتبـة أسـتاذ المؤرخـة فـي  بناءا  -

2018. 
 .2018سنة  جويمية 08و 07( يومي 40) نياألربععمى اجتماع المجنة الجامعية الوطنية في دورتيا  بناءا  -
                    .   نياألربععمى محاضر اجتماعات فروع المجنة الجامعية الوطنية لمدورة  بناءا  -

 

  ررـــقـي
 

يعتبر األساتذة المحاضرون قسم "أ" اآلتية أسماؤىم حسب الترتيب االستحقاقي مؤىمين لمترقية إلى  المادة األولى:
 رتبة أستاذ.

 فرع: التكنولوجيا
     

 مدنية، الري ىندسة  :األولىالمجموعة 
 جامعة بجاية ىندسة مدنية بن دادوش حسين 01
 جامعة الشمف ىندسة مدنية حمرات مصطفى 02
 جامعة الجمفة ىندسة مدنية قتالة سميم 03
 جامعة األغواط ىندسة مدنية مخموفي الزبير 04
 جامعة تبسة ىندسة مدنية رويمي أحمد 05
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 المركز الجامعي عين تموشنت مدنيةىندسة  عيسى مامون سيدي دمحم 06
 جامعة ىواري بومدين لمعموم و التكنولوجيا ىندسة مدنية عماري فتيحة 07
 جامعة بشار الرى  معزوزي عبد الحق 08
 جامعة سعيدة ىندسة مدنية يغنم رضا 09

  
 

 التعدين، إلكتروميكانيك ىندسة ميكانيكية، :الثانيةالمجموعة 
 المدرسة الوطنية العميا لعموم البحر و تييئة الساحل ىندسة ميكانيكية بميسترو مراد 01
 1جامعة سطيف  ميكانيك الدقة كسكاس بوعالم 02
 جامعة تيارت ىندسة ميكانيكية حدوش كمال 03
 جامعة الشمف ىندسة ميكانيكية خميل عمي 04
 2جامعة باتنة  ميكانيك حداد جمال 05
 جامعة سيدي بمعباس ميكانيكيةىندسة  فكيريني حميدة 06
 جامعة بومرداس ىندسة ميكانيكية ىاشمي مجيد 07
 جامعة عنابة التعدين عسالة  عمر 08
 جامعة بومرداس ىندسة المواد صافي )م( أبو طالب جميمة 09
 جامعة تبسة اإللكتروميكانيك قارة دمحم 10
 جامعة قالمة ميكانيك السوائل أيت إبراىيم )م( لحيوال يسمينة 11
 جامعة سكيكدة اإللكتروميكانيك حداد سميم 12
 جامعة سكيكدة اإللكتروميكانيك مطاطمة  عبد الرزاق 13
 1جامعة البميدة  عمم الطيران بن خدة  أمينة 14
 جامعة تممسان ىندسة ميكانيكية بن خنافو فتحي 15
 جامعة تممسان ىندسة ميكانيكية بمعالياء سيد أحمد 16
 جامعة خميس مميانة ىندسة ميكانيكية حميس دمحم 17
 جامعة معسكر ىندسة ميكانيكية مداح حاج ميمود 18
 المركز الجامعي عين تموشنت ىندسة ميكانيكية وداد وحيد 19
 جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا ىندسة ميكانيكية بن عابد مصطفى 20
 وزوجامعة تيزي  ىندسة ميكانيكية عصمى فريد 21

    
 وىندسة المواد، ىندسة الطرائق، ىندسة المحيط، كيمياء المواد: الثالثةالمجموعة 

 جامعة مستغانم كيمياء المواد فداق أحمد 01
 جامعة المدية ىندسة الطرائق بن قرطبي عثمان 02
 1جامعة سطيف  ىمدسة كميائية زغوان )م( بوضياف حسينة 03
 جامعة بومرداس ىندسة المواد بن يونس خالد 04
 1جامعة سطيف  ىندسة الطرائق بورنان )م( عماري فطيمة 05
 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات الحراش ىندسة المحيط عرار جازية 06
 جامعة بجاية ىندسة الطرائق كركور عبد الحكيم  07

     
 ، مناجمني، آلية، إتصاالتقإلكترونيك، إلكتروت: الرابعةالمجموعة 

 جامعة تممسان إلكترونيك ديدي فدوة )م( لحفة 01
 جامعة معسكر إلكترونيك دبات فاطيمة 02
 جامعة المسيمة إلكترونيك خدروش جمال  03
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 جامعة ىواري بومدين لمعموم و التكنولوجيا آلية منصور  مفيد 04
 جامعة وىران لمعموم و التكنولوجيا إلكترونيك بن جبار مختار 05
 جامعة وىران لمعموم و التكنولوجيا إلكترونيك وحيد نويبات  06
 جامعة سكيكدة إلكترونيك مدود  عمار 07
 1جامعة قسنطينة  إلكترونيك بن حبيمس دمحم توفيق 08
 جامعة المسيمة إلكتروتقني مسالتي  صبير 09
 التطبيقية تممسانالمدرسة العميا في العموم  إلكترونيك بن عبد هللا )ز( بن أحمد نادية 10
 جامعة سيدي بمعباس إلكتروتقني ناصري عبد المطيف 11
 1جامعة قسنطينة  إلكترونيك بوفريوة  أمال 12
 جامعة سعيدة إلكترونيك نوري كمتومة 13
 جامعة بومرداس ىندسة كيربائية خمدون عيسى 14
 والتكنولوجياجامعة ىواري بومدين لمعموم  ىندسة كيربائية نايت صغير عميروش 15
 جامعة برج بوعريريج إلكترونيك روابح  خالد 16
 جامعة المسيمة إلكترونيك بوشامة إدريس 17
 جامعة خنشمة إلكترونيك بوودن  سفيان 18
 جامعة األغواط إلكتروتكنيك عامر عيسى 19
 جامعة تممسان إلكترونيك فحام )م( ممياني مغنية 20
 1البميدة جامعة  آلية بن زينب عمر 21
 جامعة بومرداس إلكترونيك دحيمان عبد الحكيم 22
 جامعة تممسان إتصاالت كامش  سمير 23
 جامعة خنشمة إلكتروتكنيك شعيبة عز الدين 24
 جامعة برج بوعريريج إلكترونيك عيدل صميح 25
 جامعة المدية إلكترونيك باطل نور الدين 26
 جامعة بومرداس إلكتروتكنيك بن النوي )م( مزيو نسيمة 27
 جامعة مستغانم إلكترونيك بن ودنين ىجيرة 28
 جامعة عنابة شبكات كيربائية عزاق الباىي 29
 جامعة تبسة مناجم الوافي مسعود 30
 جامعة سيدي بمعباس إلكتروتكنيك عياد عبد الغني 31
 والتكنولوجياجامعة وىران لمعموم  إلكتروتكنيك بممداني عبد الرحيم 32
 جامعة بسكرة إلكترونيك عبدو  لطيفة 33
 جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا إلكترونيك الصيد حمودي  34
 جامعة عنابة إلكتروتكنيك عبد الرزاق عبد هللا 35
 2جامعة وىران  إلكترونيك ىاشمي خاليد 36
 1جامعة سطيف  إلكتروتكنيك سايح  سمير 37
 جامعة بشار ىندسة كيربائية ىاشميقالوي  38
 جامعة وىران لمعموم و التكنولوجيا آلية داعو  بشير 39
 جامعة بشار ىندسة كيربائية دىيني رشيد 40
 جامعة تممسان إلكترونيك حاج عبد القادر دمحم أمين 41
 المركز الجامعي عين تموشنت إلكترونيك سايح )ز( عياش شكرية 42
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 الخامسة: اإلعالم اآلليالمجموعة 
 1جامعة وىران  إعالم آلي حمدادو  جميمة 01
 جامعة تيزي وزو إعالم آلي بوعراب )م( دحماني فريدة 02
 المدرسة الوطنية العميا لإلعالم األلي إعالم آلي ناضر فييمة 03
 جامعة ىواري بومدين لمعموم و التكنولوجيا إعالم آلي عزون حميد 04
 جامعة تبسة إعالم آلي حكيمبن جنة  05
 2جامعة قسنطينة  إعالم آلي العايب عبد السالم 06
 جامعة ىواري بومدين لمعموم و التكنولوجيا إعالم آلي ميداوي لطيفة 07
 جامعة ورقمة إعالم آلي دغو )م( لعالم فاطمة الزىراء 08
 2جامعة باتنة  إعالم آلي قالة  حمودي 09
 جامعة بسكرة آليإعالم  بيطام سميم 10
 جامعة تممسان إعالم آلي لحسايني  دمحم 11
 جامعة بسكرة إعالم آلي بنوي حمادي 12
 جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا إعالم آلي توزان )م( باحة نادية 13
 1جامعة سطيف  إعالم آلي رفوفي عالوة 14
 جامعة عنابة إعالم آلي طمبة الشريف 15

 

 العموم الدقيقة: فرع
    

 رياضيات
 جامعة عنابة رياضيات زغدودي  حميم 01
 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات وىران رياضيات بطاط  وفاء 02
 1جامعة وىران  رياضيات بمعايب لخميسي 03
 1جامعة وىران  رياضيات ميمودي  يمينة 04
 جامعة خميس مميانة رياضيات حشامة دمحم 05
 جامعة سعيدة رياضيات فتح هللا وىبي تبون  06
 1جامعة قسنطينة  رياضيات خالف حسان 07
 جامعة بسكرة رياضيات خمف هللا نبيل 08
 جامعة األغواط رياضيات عالوي صالح الدين 09
 2جامعة باتنة  رياضيات عامر صديق 10
 جامعة تممسان رياضيات سميماني بوعالم عتو 11
 جامعة سيدي بمعباس رياضيات بن شيخ توفيق 12

 

 فيزياء
 جامعة عنابة فيزياء توام الطاىر 01
 جامعة أم البواقي فيزياء رحماني أحمد 02
 جامعة ىواري بومدين لمعموم و التكنولوجيا فيزياء مختاري فايزة )ز( مراح 03
 جامعة بومرداس فيزياء خميسي دمحم وفيق 04
 جامعة سيدي بمعباس فيزياء ىاشمي )م( مسري دليمة 05
 جامعة وىران لمعموم و التكنولوجيا فيزياء ىراش زىير 06
 جامعة تممسان فيزياء عمارة سفيان 07
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 1جامعة وىران  فيزياء فراحي )م( بركات المية 08
 جامعة سعيدة فيزياء دريس خوجة فاطيمة زىرة 09
 جامعة سعيدة فيزياء عربوش عمر 10
 جامعة بشار فيزياء داودي مباركة 11
 جامعة سيدي بمعباس فيزياء أيت عبد الرحمان سامية 12
 جامعة سعيدة فيزياء بودالي عبد القادر 13
 جامعة تيزي وزو فيزياء مفتاح عمي 14
 جامعة بشار فيزياء رحماني لخضر 15
 جامعة بشار فيزياء بن سميمان حسان 16
 جامعة تممسان فيزياء بدران )م( تابت زينب 17
 جامعة ورقمة فيزياء بشكي جمال 18
 جامعة عنابة فيزياء بو الماء الياين 19
 جامعة تممسان فيزياء عبدون )م( بن خالد فاطمة الزىراء 20
 المدرسة العميا في العموم التطبيقية تممسان فيزياء بن عالل رفيق 21
 جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا فيزياء أوزيان سييمة 22
 جامعة قالمة فيزياء زنات كمال 23

         

 كيمياء
 جامعة تيزي وزو كيمياء درماش ليمى 01
 جامعة األغواط كيمياء قورين النذير 02
 جامعة تيزي وزو كيمياء دريج فازية 03
 جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا كيمياء خميفي عيسى 04
 1جامعة وىران  كيمياء حبيب زحماني ىجيرة 05
 جامعة سكيكدة كيمياء لعمى )م( بوشمطة شافية 06
 جامعة مستغانم كيمياء بومدين )م( بن دنيا سييمة 07
 جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا كيمياء الجي )م( سي أحمد كيينة 08
 1جامعة وىران  كيمياء حمادوش دمحم 09
 بومدين لمعموم والتكنولوجياجامعة ىواري  كيمياء بن نور سجية 10
 جامعة بجاية كيمياء سيفاوي حسين 11
 المدرسة العميا لألساتذة القبة كيمياء لوافي يمينة 12
 جامعة ورقمة كيمياء ذوادي عمي 13

 

 فرع عموم الطبيعة والحياة
 

 بيولوجيا
 جامعة تممسان بيولوجيا قوار سمير بشير سوىيل 01
 جامعة بجاية بيولوجيا ليمةبولكباش )م( مخموف  02
 جامعة بومرداس بيولوجيا بيطام إيدير 03
 جامعة تممسان بيولوجيا سطنبولي )م( مزيان حسيبة 04
 1جامعة قسنطينة  بيولوجيا بن الشيخ القفون )م( بن عطاء هللا ليمى 05
 جامعة الطارف بيولوجيا العزلي أمال 06
 1جامعة وىران  بيولوجيا كانون )م( أبركان مريم سامية 07
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 جامعة عنابة بيولوجيا جبار )م( زبرطعي ىناء 08
 جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا بيولوجيا وزناجي )م( رمضان حورية 09
 جامعة عنابة بيولوجيا كيران )م( عمراني ليمى  10
 جامعة ورقمة بيولوجيا بوجناح )م( ىارون صميحة  11
 جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا بيولوجيا يمينةبن مالك  12
 جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا بيولوجيا شرع هللا )م( شريف سميمة 13
 جامعة مستغانم بيولوجيا بمحوسين منصورية 14
 جامعة بشار بيولوجيا مخموفي أحمد 15
 جامعة المسيمة بيولوجيا ساري مداني 16
 1جامعة وىران  بيولوجيا شافي دمحم الحبيب 17
 1جامعة وىران  بيولوجيا روج سميمة 18
 جامعة الشمف بيولوجيا صبايحية دمحم 19
 جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا بيولوجيا عبد المالك عبد الودود 20

 

 عموم فالحية
 بومرداسجامعة  عموم فالحية تازروتي )م( بن ضيف هللا ليمى 01
 جامعة بومرداس عموم فالحية ميالط )م( بساعد فطيمة  الزىراء 02
 جامعة بسكرة عموم فالحية بن زيوش صالح الدين 03
 جامعة بومرداس عموم فالحية مزيو )ز( شبوتي نجيبة 04
 جامعة الشمف عموم فالحية جرمون عبد القادر 05
 البويرةجامعة  عموم فالحية موىوب )م( سايح شفيقة 06
 جامعة أم البواقي عموم فالحية عبابسة العابد 07
 1جامعة باتنة  عموم فالحية محتالي سبيح 08
 1جامعة البميدة  عموم فالحية براديا ماريا ستيال 09

 

 عموم األرض
 جامعة عنابة عموم األرض سعايدية  بشير 01
 والتكنولوجياجامعة ىوراي بومدين لمعموم  عموم األرض حمديدوش رشيد 02
 جامعة ىوراي بومدين لمعموم والتكنولوجيا عموم األرض رزاز دمحم عبد الصمد 03
 جامعة تيزي وزو عموم األرض سامي لونيس 04
 جامعة الطارف عموم األرض لعبار سفيان 05
 جامعة عنابة عموم األرض محية دمحم 06
 والتكنولوجيا جامعة ىوراي بومدين لمعموم عموم األرض حطاب سفيان 07
 جامعة بشار عموم األرض مالطي فاطمة الزىراء 08
 جامعة ىوراي بومدين لمعموم والتكنولوجيا عموم األرض شيخ لونيس غاني 09
 2جامعة وىران  عموم األرض صديقي عبد المجيد 10
 جامعة ىوراي بومدين لمعموم والتكنولوجيا عموم األرض عترون فريد 11

     
 البيطريةالعموم 

 جامعة سكيكدة عموم بيطرية جرو زىير 01
 1جامعة باتنة  عموم بيطرية ىاليمي )ز( بضياف نزىة 02
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 عموم البحار
 جامعة سواق أىراس البحارعموم  بن زديرة )م( كواشي نيى 01
 جامعة سواق أىراس البحارعموم  بوعالق شييناز 02

 

 والتجارية وعموم التسييرفرع العموم اإلقتصادية 
      

 عموم تجارية
 مدرسة الدراسات العميا التجارية تجاريةعموم  غيدوش فوزي  01
 مدرسة الدراسات العميا التجارية تجاريةعموم  بوشاقور دمحم 02

 
 عموم التسيير

 جامعة تممسان تسييرالعموم  أحمد بمبشير دمحم 01
 جامعة أدرار تسييرالعموم  بوعزة عبد القادر 02
 جامعة الشمف تسييرالعموم  مجاىدي فاتح 03
 2جامعة البميدة  تسييرالعموم  يدو دمحم 04
 جامعة معسكر تسييرالعموم  عدوكة األخضر 05
 جامعة األغواط تسييرالعموم  شتاتحة عائشة 06
 جامعة األغواط تسييرالعموم  شارف عبد القادر 07
 جامعة الشمف تسييرالعموم  بوفميح نبيل 08
 1جامعة باتنة  تسييرالعموم  عيساني عامر 09
 جامعة الشمف تسييرالعموم  حبار عبد الرزاق 10
 جامعة الجمفة تسييرالعموم  نوي طو حسين 11
 جامعة ورقمة تسييرالعموم  غريب بولرباح 12
 المدرسة العميا لمتجارة تسييرالعموم  طاري دمحم العربي 13
 جامعة ورقمة تسييرالعموم  القادردبون عبد  14
 جامعة األغواط تسييرالعموم  قربة معمر 15
 المركز الجامعي تيبازة تسييرالعموم  عرابة رابح 16
 جامعة سيدي بمعباس تسييرالعموم  أونان بومدين 17
 جامعة ورقمة تسييرالعموم  غواني دمحم بشير 18
 3جامعة الجزائر  تسييرالعموم  قني )م( بوسعدة سعيدة 19
     جامعة ورقمة تسييرالعموم  قريشي يوسف 20

 

 عموم إقتصادية
 جامعة المدية عموم إقتصادية شبوطي حكيم 01
 1جامعة سطيف  عموم إقتصادية بودرامة مصطفى 02
 جامعة تممسان عموم إقتصادية الغازي )م( بوشعور راضية 03
 البويرةجامعة  عموم إقتصادية فراح رشيد 04
 جامعة الجمفة عموم إقتصادية حميدة مختار  05
 جامعة تممسان عموم إقتصادية األشاىر )م( بسوح نظيرة 06
 جامعة أدرار عموم إقتصادية بالل بوجمعة 07
 3جامعة الجزائر  عموم إقتصادية حداد بختة 08
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 2جامعة وىران  عموم إقتصادية بوجاني مميكة 09
 جامعة قالمة عموم إقتصادية بوعزيز ناصر 10
 جامعة تممسان عموم إقتصادية بن أشنيو سيدي دمحم 11
 جامعة أدرار عموم إقتصادية بن العارية حسين 12
 جامعة تيزي وزو عموم إقتصادية محمبي دليمة  )ز( مطمار 13
 جامعة مستغانم عموم إقتصادية عدالة العجال 14
 جامعة أدرار عموم إقتصادية بن الدين أدمحم 15
 جامعة األغواط عموم إقتصادية عياش قويدر 16
 3جامعة الجزائر  عموم إقتصادية بمحاج فتيحة 17
 1جامعة باتنة  عموم إقتصادية آيات هللا مولحسان 18
 جامعة بسكرة عموم إقتصادية عشيري )م( بن سماعين حياة 19
 جامعة بشار عموم إقتصادية طافر زىير 20
 جامعة تبسة عموم إقتصادية عمرجنينة  21
 جامعة مستغانم عموم إقتصادية شريف طويل نور اليدى 22
 جامعة تيزي وزو عموم إقتصادية وليكان سميم 23
 جامعة المسيمة عموم إقتصادية قاسمي السعيد 24
 المركز الجامعي تيبازة عموم إقتصادية بوعافية رشيد 25
 1جامعة باتنة  عموم إقتصادية عشي صميحة 26
 جامعة معسكر عموم إقتصادية تشيكو فوزي  27
 2جامعة البميدة  عموم إقتصادية حنيش الحاج 28
 جامعة غرداية عموم إقتصادية بن سانية عبد الرحمن 29
 1جامعة قسنطينة  عموم إقتصادية بوجعدار ىاشمي 30

 

 

 فرع العموم اإلجتماعية واإلنسانية
    

 عمم اإلجتماع
 جامعة أم البواقي عمم اإلجتماع خمفاوي )م( قنيفة نورة 01
 2جامعة البميدة  عمم اإلجتماع درديش أحمد 02
 2جامعة سطيف  عمم اإلجتماع مقراني أنور 03
 جامعة الوادي عمم اإلجتماع ىويدي عبد الباسط 04
 2جامعة البميدة  عمم اإلجتماع كويحل فاروق  05
 2جامعة البميدة  اإلجتماععمم  بمعربي زوبيدة 06
 جامعة البويرة عمم اإلجتماع مساني فاطمة 07
 جامعة بسكرة عمم اإلجتماع صبطي عبيدة 08
 جامعة المسيمة عمم اإلجتماع جغمولي يوسف 09
 جامعة تيارت عمم اإلجتماع قريصات زىرة 10
 جامعة الطارف عمم اإلجتماع بوزيان راضية 11
 2جامعة سطيف  اإلجتماععمم  نويصر بمقاسم 12
 2جامعة سطيف  عمم اإلجتماع بمخيري كمال  13
 2جامعة البميدة  عمم اإلجتماع شيخي رشيد 14
 2جامعة وىران  عمم اإلجتماع زمور زين الدين 15
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 جامعة عنابة عمم اإلجتماع عبيد مراد 16
 2جامعة وىران  عمم اإلجتماع فضيل )م( يسعد فائزة 17
 1جامعة باتنة  عمم اإلجتماع صميحةرحالي  18
 جامعة سيدي بمعباس عمم اإلجتماع بمعربي منور 19
     المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات عمم اإلجتماع بوشطاوي )م( بن عويشة زوبيدة 20

 وعموم التربيةعمم النفس 
 جامعة عنابة عمم النفس بومنقار مراد 01
 1جامعة باتنة  النفسعمم  شوفي )م( يوسفي حدة 02
 جامعة تممسان عمم النفس عطار سعيدة 03
 2جامعة وىران  عموم التربية بمقاسمي )م( ياسين أمينة 04
 2جامعة سطيف  عمم النفس عمارجية نصر الدين 05
 جامعة ورقمة عمم النفس نويبات )م( بمحسيني وردة 06
 2الجزائر جامعة  عمم النفس بن يطو )م( بالش صميحة 07
 جامعة تممسان عمم النفس بن عصمان )م( برحيل جويدة 08
 جامعة سعيدة عمم النفس لكحل مصطفى 09
 2جامعة وىران  عمم النفس غريب العربي 10
 جامعة ورقمة عمم النفس قوجيل )م( ميسون سميرة 11
 2جامعة البميدة  عمم النفس مسعودي زىية 12
 جامعة مستغانم عمم النفس بن أحمد قويدر 13
 1جامعة باتنة  عمم النفس أحمان لبنى 14
 2جامعة وىران  عمم النفس سييل مقدم  15
 جامعة البويرة عمم النفس أرزقي  عبد النور  16
 جامعة مستغانم عمم النفس حولة دمحم 17
 جامعة عنابة عموم التربية خرفوشي دمحم 18
 العميا لألساتذة بوزريعةالمدرسة  عموم التربية مرجانة رشيد 19
 جامعة مستغانم عمم النفس ميموني مصطفى 20
 2جامعة البميدة  عموم التربية العقون كمال الدين 21
 جامعة ورقمة عمم النفس خالدي يمينة 22
 2جامعة قسنطينة  عموم التربية مرايحي حسين 23

  
 العموم السياسية والعالقات الدولية

 جامعة الوادي سياسية عموم دراجي المكي 01
 جامعة عنابة عالقات دولية بن جديد سموى  02
 3جامعة الجزائر  عالقات دولية فول مراد 03
 المدرسة الوطنية العميا لمعموم السياسية عموم سياسية ميمود عامر حاج 04
 المدرسة الوطنية العميا لمعموم السياسية عالقات دولية ناجي عمارة 05
 جامعة المسيمة عموم سياسية فاطمةبودرىم  06
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 الفمسفة
 جامعة الشمف فمسفة بمعالية دومة ميمود 01
 جامعة الجمفة فمسفة سعد عبد السالم 02
 جامعة عنابة فمسفة كيحل مصطفى 03
 جامعة مستغانم فمسفة عمارة )م( دنيا سعدية 04
 المدرسة العميا لألساتذة بوزريعة فمسفة شريفي سعيد 05
 1جامعة باتنة  فمسفة مسرحي فارح 06
          المدرسة العميا لألساتذة قسنطينة فمسفة بوشخشوخة مسعود 07

 العموم اإلسالمية
 1جامعة الجزائر  عموم إسالمية إسماعيل موسى 01
 1جامعة باتنة  عموم إسالمية قارش دمحم 02
 لمعموم اإلسالمية قسنطينةجامعة األمير عبد القادر  عموم إسالمية عبدلي أحمد 03
 المركز الجامعي البيض عموم إسالمية ىنان مميكة 04
 1جامعة باتنة  عموم إسالمية درغال رشيد 05
 1جامعة وىران  عموم إسالمية بن عمار زىرة 06
 1جامعة وىران  عموم إسالمية حمزة العيدية 07
 القادر لمعموم اإلسالمية قسنطينة جامعة األمير عبد عموم إسالمية نصيرة )م( سابق حدة 08
 جامعة بجاية عموم إسالمية إقروفة زبيدة 09
 1جامعة باتنة  عموم إسالمية بن حسن نورة 10
 1جامعة الجزائر  عموم إسالمية رحموني )م( عمواش مسعودة 11
 جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية قسنطينة عموم إسالمية مزياني دمحم 12
 جامعة أدرار عموم إسالمية مالوي خالد 13
 1جامعة الجزائر  عموم إسالمية عكاك عبد الغني 14
 1جامعة باتنة  عموم إسالمية شعبان رضا 15
 جامعة سعيدة عموم إسالمية قوادري مختار 16
 جامعة المسيمة عموم إسالمية بن سعيد موسى 17
 جامعة المسيمة عموم إسالمية كتاب سالمي )م( كتاب حياة 18
 1جامعة الجزائر  عموم إسالمية دحمون عبد الرزاق 19

 
     

 التاريخ
 جامعة المسيمة تاريخ حميدي أبوبكر الصديق 01
 جامعة تيارت تاريخ بميل دمحم 02
 جامعة الجمفة تاريخ فشار عطاء هللا 03
 جامعة المسيمة تاريخ بوضربة عمر 04
 2سطيف جامعة  تاريخ فايد بشير 05
 جامعة تيارت تاريخ شرف عبد الحق 06
 جامعة الوادي تاريخ شافو رضوان 07
 جامعة معسكر تاريخ طاعة سعد 08
 جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية قسنطينة تاريخ ثنيو نور الدين 09
 المدرسة العميا لألساتذة بوزريعة تاريخ مراكشي )م( بن موسى جميمة 10
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 جامعة الوادي تاريخ جراية دمحم رشدي 11
 2جامعة الجزائر  تاريخ أوالد سيدي الشيخ  عبد الرحمن 12
 جامعة تممسان تاريخ لعايب معمر 13
 جامعة أدرار تاريخ رموم محفوظ 14
 2جامعة الجزائر  تاريخ حمزي كمال 15
 المدرسة العميا لألساتذة بوزريعة تاريخ بوعمامة فاطمة 16
 1جامعة وىران  تاريخ سيفو فتيحة 17

 

 

 األثار والفنون الشعبية
 2جامعة الجزائر  عمم األثار اعمارة إدير 01
 جامعة الجمفة عمم األثار بن عبد هللا نور الدين 02
 جامعة تممسان فنون شعبية نقادي سيدي دمحم 03

 

 التربية البدنية والرياضية
 جامعة الشمف ورياضيةتربية بدنية  سبع بو عبد هللا 01
 جامعة البويرة تربية بدنية ورياضية شريفي مسعود 02
 جامعة الشمف تربية بدنية ورياضية أوسماعيل مخموف 03
 جامعة الجمفة تربية بدنية ورياضية يخمف أحمد 04
 3جامعة الجزائر  تربية بدنية ورياضية خمفوني دمحم عدنان 05
 جامعة الجمفة ورياضيةتربية بدنية  شاربي بمقاسم 06
     جامعة بسكرة تربية بدنية ورياضية فنوش نصير 07

 عموم اإلعالم واإلتصال
تصال رقيق )م( عطوي مميكة 01  3جامعة الجزائر  إعالم وا 
تصال عراب عبد الغني 02  جامعة عنابة إعالم وا 
تصال بودىان يامين  03  2جامعة سطيف  إعالم وا 
تصال قالتي عبد الكريم 04       جامعة التكوين المتواصل مركز التكوين المتواصل الجزائر شمال إعالم وا 

 عمم المكتبات
 المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة عمم المكتبات برناوي راضية 01
 2جامعة الجزائر  عمم المكتبات بوفيجمين زىرة 02

 

 فرع األدب والمغات
     

 واألدب العربيالمغة 
 جامعة الشمف لسانيات مختاردرقاوي  01
 2جامعة البميدة  تحميل الخطاب حميداتو عمي 02
 جامعة بسكرة أدب عربي سيل ليمى 03
 2جامعة الجزائر  لسانيات تعميمية تزروتي  حفيظة 04
 1جامعة وىران  أدب عربي منصوري لخضر 05
 جامعة تبسة أدب حديث ومعاصر فارس لزىر 06
 1جامعة وىران  أدب عربي عدالنبن جياللي دمحم  07
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 المركز الجامعي تيسمسميت لغة وأدب عربي خمف هللا بن عمي 08
 المركز الجامعي تيسمسميت لغة وأدب عربي بن يطو عبد الرحمان 09
 2جامعة البميدة  دراسات لغوية ونظرية سرير عبد هللا فوزية 10
 تيسمسميتالمركز الجامعي  لغة وأدب عربي مصابيح دمحم 11
 1جامعة وىران  لغة عربية وآدابيا بوعناني سعاد أمنة 12
 جامعة المدية أدب عربي خشاب صادق 13
 جامعة مستغانم أدب عربي حفار عز الدين 14
 جامعة غرداية أدب عربي سرقمة عاشور 15
 جامعة معسكر أدب عربي شويرف مصطفى 16
 الجامعي تمنراستالمركز  لغة وأدب عربي رمضان حينوني 17
 المدرسة العميا لألساتذة بوزريعة لغة عربية وأدابيا لطرش عمي 18
 1جامعة وىران  سينوغرافيا عزوز بنعمر 19
 جامعة تممسان بالغة وأسموبية طرشي سيدي دمحم 20
 جامعة غرداية لغة وأدب عربي بن سعد دمحم السعيد 21
 1باتنة جامعة  لغة وأدب عربي سعادنة جمال 22
 جامعة الوادي أدب عربي قديم وحديث مناعي البشير 23
 المركز الجامعي أفمو أدب جزائري  زرارقة الوكال 24
 جامعة بشار لغة عربية براشد عبد الكريم 25
 جامعة سكيكدة أدب عربي منصور بوناب عبد الحق 26
 جامعة ورقمة النقد العربي القديم بن طرية عمر 27
 جامعة تممسان الثقافة الشعبية دمحمخالدي  28
 جامعة تممسان أدب عربي بن جماعي أمينة 29
 جامعة بسكرة عموم المسان العربي كادة ليمى 30
 جامعة تيارت المسانيات حميداني عيسى 31
 جامعة تيارت نقد عربي قديم داود ادمحم 32
 جامعة أدرار لغة وأدب عربي شابي سعاد 33
 جامعة مستغانم أنثربولوجيا ساجي عالم 34
 جامعة سيدي بمعباس أدب عربي قندسي عبد القادر 35
 1جامعة قسنطينة  المغويات حاجي الصديق 36
 جامعة مستغانم لغة وأدب عربي معراجي عمر 37
 جامعة الطارف لسانيات عبيدي نوار 38
 جامعة أدرار أدب شعبي قاسي دمحم عبد الرحمن 39
 المركز الجامعي تيسمسيمت لسانيات جيالليبن فريحة  40
 جامعة البويرة لغة وأدب عربي طيراوي بوعالم 41
 جامعة بسكرة أدب عربي مالوي األمين 42
 2جامعة البميدة  لغة عربية وآدابيا العماري أدمحم 43
 جامعة تبسة لسانيات سيمي رشيد 44
 جامعة تممسان أدب شعبي بن سماعين )م( شافع بمعيد نصيرة 45
 جامعة ورقمة لغة وأدب عربي خمقاني مباركة 46
 جامعة تيارت أدب جزائري حديث ونقد بوطرفاية مصطفى 47
 جامعة تيارت نقد حديث ومعاصر كبريت عمي 48
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 جامعة خنشمة لغة وأدب عربي رواق حورية 49
 2جامعة الجزائر  لغة سيتواح )م( تومي يمينة 50
 المركز الجامعي تيسمسيمت لسانيات بوعرعارة دمحم 51
 جامعة الوادي لغة وأدب عربي مزوار نبيل 52
 جامعة تبسة عموم المسان لحمادي فطومة 53
ومناىج  قضايا وأدب لخضر قريش 54

 المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموم اإلعالم الدراسات النقدية والمقارنة

 جامعة تممسان لغة عبو لطيفة 55
 جامعة األغواط أدب عربي ونقده بولنوار سعد 56
 المركز الجامعي النعامة أدب ولغات بوعصابة عبد القادر 57
 جامعة تممسان أنثروبولوجيا منصوري مختار 58

    

 المغات األجنبية
 ترجمة

 2جامعة الجزائر  ترجمة بن عيسى صميحة 01
 2الجزائر جامعة  عربي إنجميزي  ترجمة بكوش دمحم الصالح 02
 1جامعة وىران  ترجمة بصافي رشيدة 03
 1جامعة وىران  ترجمة الزاوي )م( بوزريبة مختارية 04
    

 لغة فرنسية
 جامعة مستغانم لغة فرنسية شاشو إبتسام 01
 جامعة مستغانم لغة فرنسية بمغول )م( بن سكات مميكة 02
 2جامعة وىران  لغة فرنسية بن سبيع عبد الحق 03
 جامعة مستغانم لغة فرنسية رباعي شرفي دمحم األمين 04
 2جامعة الجزائر  لغة فرنسية مزوني )م( بنعمي سعاد 05
 المدرسة العميا لألساتذة وىران لغة فرنسية فاطمي سعد الدين 06
 2جامعة الجزائر  لغة فرنسية برغوت نجود 07

    

 لغة إنجميزية
 أدرار جامعة لغة إنجميزية مامي فؤاد 01
 جامعة سيدي بمعباس لغة إنجميزية مستاري ىند آمال 02
 جامعة أم البواقي لغة إنجميزية مروش سارة 03
 جامعة تممسان لغة إنجميزية زيدان رحمونة 04
 جامعة أدرار لغة إنجميزية مصطفاوي عزيز 05
 2جامعة وىران  لغة إنجميزية صبان )م( بن دمحم زوبيدة 06

 
 

 القانونية واإلداريةفرع العموم 
 

 

 القانون العام
 1جامعة الجزئر  قانون عام كتاب ناصر 01
 جامعة الجمفة قانون عام بن أحمد المنعم 02
 1جامعة باتنة  قانون عام رزيق عمار 03
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 جامعة غرداية قانون عام شول بن شيرة 04
 جامعة أم البواقي قانون عام مالوي إبراىيم 05
 جامعة عنابة قانون عام براىمية الزىرةبديار )م(  06
 جامعة المسيمة قانون عام بركات دمحم 07
 المركز الجامعي البيض قانون عام بمعرابي عبد الكريم 08
 1جامعة قسنطينة  قانون عام بن شعبان عمي 09
 جامعة بشار قانون عام بورويس العيرج 10
 2جامعة البميدة  قانون عام دغبار رضا 11
 جامعة تيزي وزو قانون عام نبالي فطة 12

  
 

 القانون الخاص
 جامعة معسكر قانون خاص بقدار كمال 01
 جامعة أدرار قانون خاص باخويا دريس 02
 جامعة بسكرة قانون خاص لعجال يسمينة 03
 جامعة بسكرة قانون خاص زواوي )م( مانع سممى 04
 جامعة تبسة قانون خاص باوني دمحم 05
 2جامعة وىران  قانون خاص بوجالل مفتاح 06
 جامعة سيدي بمعباس قانون خاص بردان رشيد 07
 جامعة بشار قانون خاص العرباوي نبيل صالح 08
 جامعة خنشمة قانون خاص قصوري رفيقة 09
 1جامعة وىران  قانون خاص عمراني أحمد 10
 1جامعة قسنطينة  قانون خاص تباني )م( زواش ربيعة 11

 

والذؼ  2018جويمية  08يكمف مدير الموارد البشرية بتنفيذ ىدا القرار الذؼ يسرؼ مفعولو ابتداء من  :2المادة 
 سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي.

 2018 أوت 01حـرر بالجزائر في                                                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                             
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمية ألعضاءيحدد القائمة اإل، 2018أوت  01مؤرخ في  684رقم  قــرار

 2البميدة لدى جامعة اآلداب والمغات مجمس كمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438القعدة عـام  وذ 25المؤرخ في  243-17المرسوم الرئاسي رقم  ىبمقتض -

 .المعدل والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
غشــت ســنة  23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي  279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 39و 37، الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمـتمم، ال سـيما المادتـان 2003
 .منو

، 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -
 .حيات وزير التعميم العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صال
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أبريـــل ســـنة  15الموافـــق  1434جمـــادػ الثانيـــة عـــام  4المـــؤرخ فـــي  162-13وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -
 .2، والمتضمن إنشاء جامعة البميدة 2013

اآلداب والمغات  ، والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية2013نوفمبر  27المؤرخ في  931وبمقتضى القرار رقم  -
 . 2لدػ جامعة البميدة 

 رر ـــــيـق
 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  39تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعدل والمتمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .2كمية اآلداب والمغات لدػ جامعة البميدة ألعضاء مجمسسمية القائمة اإل
في الجدول الممحق  2اآلداب والمغات لدػ جامعة البميدة سمية ألعضاء مجمس كمية تحدد القائمة اإل :2الـمـادة 

 ليذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :3الـمـادة 

 2018 أوت 01حـرر بالجزائر في                                                                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2اآلداب والمغات لدى جامعة البميدة قائمة أعضاء مجمس كمية
 الصفة والمقب اإلسم

 عميد الكمية، رئيسا طيبي دمحم -
 رئيس المجمس العممي لمكمية قرطي خميفة -
 رئيس قسم المغة العربية ريوقي عبد الحميم -
 قسم المغة الفرنسيةرئيس  صراح قويدر رابح -
 رئيس قسم المغة اإلنجميزية بوشامة دمحم رضا -
 رئيس قسم المغة اإليطالية عدو مروان  -
 مدير مخبر ساسي عمار -
 مدير مخبر حميداتو عمي -
 مديرة مخبر سرير عبد هللا فوزية -
 ممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم المغة العربية شطاح عبد هللا -
 ممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم المغة العربية شابو توفيق -
 ممثمة منتخبة عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم المغة الفرنسية حابت جازية -
 ممثمة منتخبة عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم المغة الفرنسية مخموف ليمى -
 األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم المغة اإليطالية ممثمة منتخبة عن شقاليل عائشة -
 ممثمة منتخبة عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم المغة اإليطالية العربي نبيمة -
 ممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم المغة اإلنجميزية شعبان دمحم عمي -
 المساعدينممثمة منتخبة عن سمك األساتذة  الصامت كريمة -
 ممثمة منتخبة عن سمك األساتذة المساعدين بوزنادة ليمى -
 ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات بمحوت رمضان -
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 ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات فروخي إسماعيل -
 الفرنسية ممثمة منتخبة عن الطمبة عن قسم المغة زيدون ىناء -
 ممثل منتخب عن الطمبة عن قسم المغة اإلنجميزية مراحبة شوقي -
 ممثمة منتخبة عن الطمبة عن قسم المغة العربية فقير سمية -
 ممثل منتخب عن الطمبة عن قسم المغة اإليطالية ويتيس بدر الدين -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمية ألعضاءيحدد القائمة اإل، 2018أوت  01مؤرخ في  685رقم  قــرار

 2البميدة  لدى جامعة الحقوق والعموم السياسية مجمس كمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438القعدة عـام  وذ 25المؤرخ في  243-17المرسوم الرئاسي رقم  ىبمقتض -

  .المعدل والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
غشــت ســنة  23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي  279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 39و 37سـيما المادتـان ، الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمـتمم، ال 2003
 .منو

، 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

أبريـــل ســـنة  15الموافـــق  1434جمـــادػ الثانيـــة عـــام  4المـــؤرخ فـــي  162-13وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -
 .2، والمتضمن إنشاء جامعة البميدة2013

، والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية الحقوق والعمـوم 2013نوفمبر  27المؤرخ في  933وبمقتضى القرار رقم  -
 . 2السياسية لدػ جامعة البميدة 

 رر ـــــيـق
 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  39تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعدل والمتمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .2كمية الحقوق والعموم السياسية لدػ جامعة البميدة  سمية ألعضاء مجمسالقائمة اإل
في الجدول  2الحقوق والعموم السياسية لدػ جامعة البميدة سمية ألعضاء مجمس كمية تحدد القائمة اإل :2مـادة الـ

 الممحق ليذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.: 3الـمـادة 

 2018 أوت 01حـرر بالجزائر في                                                                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2الحقوق والعموم السياسية لدى جامعة البميدة قائمة أعضاء قائمة أعضاء مجمس كمية
 الصفة والمقب اإلسم

 عميد الكمية، رئيسا عقاب عبد الصمد -
 رئيس المجمس العممي لمكمية سرير ميمود -
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 رئيس قسم القانون الخاص بمقاسم دمحم -
 رئيس قسم القانون العام بومعيزة جابر -
 رئيس قسم العموم السياسية كرنيش بغداد -
 ممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم القانون العام شريط وليد -
 ممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم القانون العام برحماني محفوظ -
 األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم القانون الخاصممثل منتخب عن  عمرو خميل -
 ممثمة منتخبة عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم القانون الخاص حشود نسيمة -
 ممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم العموم السياسية شرقي محمود -
 قسم العموم السياسيةممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن  دريس نبيل -
 ممثمة منتخبة عن سمك األساتذة المساعدين عابر نجوػ  -
 ممثمة منتخبة عن سمك األساتذة المساعدين إبرير غنية -
 ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات سمياني رفيق -
 الخدمات ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال زيتوني رابح -
 ممثل منتخب عن الطمبة عن قسم القانون العام يزوزؼ عبد الغني -
 ممثل منتخب عن الطمبة عن قسم القانون الخاص سرير  عبد الغني -
 ممثل منتخب عن الطمبة عن قسم العموم السياسية زمورؼ دمحم -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تفويض  ،2018أوت  01مؤرخ في  686رقم  قــرار

 مديري مؤسسات التعميم العالي إمضاء شيادات التعميم العالي 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضـــمن  1971غشـــت ســـنة  25الموافـــق  1391رجـــب عـــام  4المـــؤرخ فـــي  215-71بمقتضـــى المرســـوم رقـــم  -

 تنظيم الدروس الطبية، المعدل والمتمم،
والمتضــمن  1971غشــت ســنة  25الموافــق  1391رجــب عــام  4المــؤرخ فــي  216-71وبمقتضــى المرســوم رقــم  -

 تنظيم الدروس لمحصول عمى دبموم الصيدلي،  المعدل والمتمم،
والمتضــمن  1971غشــت ســنة  25الموافــق  1391رجــب عــام  4المــؤرخ فــي  218-71وبمقتضــى المرســوم رقــم  -

 جراح األسنان، المعدل والمتمم،تنظيم الدروس لمحصول عمى شيادة 
والمتضــمن  1971غشــت ســنة  25الموافــق  1391رجــب عــام  4المــؤرخ فــي  219-71وبمقتضــى المرســوم رقــم  -

 تنظيم الدروس لمحصول عمى شيادة ميندس، المعدل والمتمم،
 والمتضــمن 1971ديسـمبر سـنة  3الموافـق  1391شـوال عـام  15المـؤرخ فـي  275-71وبمقتضـى المرسـوم رقـم  -

 إحداث شيادة  الدروس الطبية الخاصة،
والمتضـمن  1972أكتـوبر سـنة  3الموافـق  1392شـعبان عـام  25المـؤرخ فـي  190-72وبمقتضى المرسوم رقـم  -

 تنظيم الدروس لمحصول عمى دبموم الميندس المعمارؼ،
تضــمن والم 1974غشــت ســنة  21الموافــق  1394شـعبان عــام  3المــؤرخ فــي  174-74وبمقتضـى المرســوم رقــم  -

 تنظيم الدراسات قصد لمحصول عمى شيادة طبيب بيطرؼ، المعدل والمتمم،
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 1974الموافـــــق أول أكتـــــوبر ســـــنة  1394رمضـــــان عـــــام  14المـــــؤرخ فـــــي  200-74وبمقتضـــــى المرســـــوم رقـــــم  -
 والمتضمن إحداث شيادة دكتور في العموم الطبية،

والمتعمــق  1983مــايو ســنة  28افــق المو  1403شــعبان عــام  15المــؤرخ فــي  363-83وبمقتضــى المرســوم رقــم  -
 ،بممارسة الوصاية التربوية عمى مؤسسات التكوين العالي

غشـــت ســـنة  17الموافـــق  1438ذؼ القعـــدة عـــام  25المـــؤرخ فـــي  324 -17وبمقتضـــى المرســـوم الرئاســـي رقـــم  -
 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، 2017

 1997يوليو سنة  27 الموافق 1418ربيع األول عام  22ي المؤرخ ف 291-97وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -
 والمتضمن إنشاء شيادة الدراسات المتخصصة في العموم الطبية،

 1998غشت سنة  17الموافق  1419ربيع الثاني عام  24مؤرخ في  254-98وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -
 لتأىيل الجامعي، المعدل،والمتعمق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص وا

غشــت ســنة  23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي  279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -
 منو، 27، الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، السيما المادة 2003

، 2005غشــت ســنة  16الموافــق  1426رجــب عــام  11خ فــي المــؤر  299-05وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -
 منو، 22الذؼ يحدد ميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره، السيما المادة 

، 2008غشـت سـنة  19الموافـق  1429شـعبان عـام  17المـؤرخ فـي  265-08وبمقتضى المرسـوم التنفيـذؼ رقـم  -
 ميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،والمتضمن نظام الدراسات لمحصول شيادة ال

، 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -
 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، 2016يونيــو ســنة  14فــق الموا 1437رمضــان عــام  9المــؤرخ فــي  176-16وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -
 منو، 34الذؼ يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا، السيما المادة 

الذؼ يحدد دفتر شروط تسميم  ،2016أكتوبر سنة  30الموافق  1438محرم عام  28وبمقتضى القرار المؤرخ في  -
 منو، 34رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العالي، السيما المادة 

 

 رر ـــــيـق
 

إلى مديرؼ مؤسسات التعميم العالي في حدود صالحياتيم، اإلمضاء باسم وزير التعميم العالي  يفوض المادة األولى:
والبحث العممي عمى الشيادات النيائية  في الميسانس والماستر والدكتوراه وكل أنواع الشيادات النيائية 

 لذين استوفوا الشروط القانونية المقررة.  األخرػ التي تسمميا مؤسساتيم لمطمبة المتخرجين ا
تبقى الشيادات النيائية التي سبق إمضاؤىا من قبل مديرؼ مؤسسات التعميم العالي تخضع لمتنظيم : 2المادة 

 الجارؼ بو العمل عند تاريخ توقيع ىذا القرار.
ة لدوائر وزارية أخرػ، طبقا لمتنظيم تسمم الشيادات النيائية التي تصدرىا مؤسسات التكوين العالي التابع :3المادة 

 الجارؼ بو العمل.
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تسمم الشيادات النيائية التي تصدرىا المؤسسات الخاصة لمتكوين العالي، طبقا لمتنظيم الجارؼ بو العمل،  :4المادة 
 ، والمذكور أعاله.2016أكتوبر سنة  30الموافق  1438محرم عام  28السيما أحكام القرار المؤرخ في 

 تمغى جميع األحكام المخالفة ليذا القرار.: 5 المادة
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين والسيدات والسادة مديرؼ مؤسسات التعميم العالي، كل فيما  :6المادة 

 يخصو،  بتنفيذ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2018أوت  01حـرر بالجزائر في                                                                                                    

 مي وزير التعميم العالي والبحث العم                                                                                                   
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018أوت  06مؤرخ في  687رقم  قــرار

 عنابـــة -بجامعة باجي مختار الطــــب لقسم الطــب بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عام  21المؤرخ في  214-84وبمقتضى المرسوم رقم  -

 .المعّدل والمتّمم بتنظيم جامعة عنابة وسيرىا،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
 غشــت ســنة 23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
عنابـــة  -الطــــب بجامعة باجي مختار انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم الطب بكميةوبناءا عمى محضر  -

 .2018جانفي  17المؤّرخ في 
 يــقـــــرر

 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 عنابـــة. -رالطــــب بجامعة باجي مختا القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الطب بكمية
عنابـــة، وفقا -الطــــب بجامعة باجي مختار تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الطب بكمية :2المادة 

 لمجدول الممحق بيذا القرار.
عنابـــة، كل فيما يخصو،  -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة باجي مختار :3المادة 

 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. بيقبتط
 2018أوت  06حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 ار   األستاذ طـاىر حجـ                                                                                                         
ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـــ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2018أوت  06مؤرخ في ال 687رقـم ممحــق بالقـرار 
 عنابـــة -الطــــببجامعة باجي مختار بكمية المجنة العممية لقسم الطــب

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ استشفائي جامعي، رئيس المجنة العممية لمقسم ياسي فتيحة 1
 رئيس القسم رحموني خميفة 2
 أستاذ استشفائي جامعي داودؼ عبد الجميل 3
 أستاذ استشفائي جامعي شايب سامية مسعودة 4
 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم "أ" مموكي يوسف 5
 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم "أ" حسان شركاسكي حميد 6
 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم "ب" عطوؼ فريال 7
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي زرايرية ياسين 8
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي شواقرية عبد الحميم 9

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2018أوت  06مؤرخ في  688رقم  قــرار

 عنابـــة -بجامعة باجي مختار لكمية الطـــــــب
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عام  21المؤرخ في  214-84وبمقتضى المرسوم رقم  -

 المعّدل والمتّمم. بتنظيم جامعة عنابة وسيرىا،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .ن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدلوالمتضمّ 
 غشــت ســنة 23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي 279-03 وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم -

 نظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم.الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013يناير سنة    30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 ير التعميم العالي والبحث العممي.وز الذؼ يحدد صالحيات 
ابــــة المـؤّرخ عن -وبناءا عمى محضر انتخاب ممّثمي األسـاتذة بـالمجمس العممـي لكميـة الطــــــــب بجامعـة بـاجي مختـار -

 .2018جانفي  17في 
 يــقـــــرر

 

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  44و 43تطبيقا ألحكام المادتين  األولى:المادة 
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عام 

 عنابـــة. -مختار تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الطـــــــب بجامعة باجي
عنابـــة، وفقا  -الطـــــــب بجامعة  باجي مختار تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 

 لمجدول الممحق بيذا القرار.
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ق عنابـــة، كل فيما يخصو، بتطبي-يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة باجي مختار :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2018أوت  06حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية 2018أوت  06مؤرخ في ال 688رقم  رارــق بالقـــممح
 عنابـــة -بجامعة باجي مختار العممي لكمية الطـــــــبألعضاء المجمس 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم طب األسنان مرداس لطيفة 1
 عميد الكمية بوعزيز مراد 2
 المرتبطة بالطمبةنائبة العميد مكّمفة بالدراسات والمسائل  ميناوؼ حبيبة 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية عمورة كمال 4
 رئيس قسم الصيدلة ىادف يوسف 5
 رئيس قسم الطب رحموني خميفة 6
 رئيس قسم طب األسنان شريفي عز الدين 7
 رئيس المجنة العممية لقسم الصيدلة بروق حسان 8
 رئيسة المجنة العممية لقسم الطب ياسي فتيحة 9
 رئيس المجنة العممية لقسم طب األسنان سيد رشيد 10
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم الطب بوقفة ساسية 11
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم الطب قيوس فاتح 12
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2018أوت  06مؤرخ في  689رقم  قــرار

 عنابـــة -بجامعة باجي مختار لكمية اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عام  21المؤرخ في  214-84وبمقتضى المرسوم رقم  -

 .المعّدل والمتّمم بتنظيم جامعة عنابة وسيرىا،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
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 غشــت ســنة 23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -
 .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003

 2013يناير سنة    30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

اءا عمى محضـر انتخـاب ممّثمـي األسـاتذة بـالمجمس العممـي لكميـة اآلداب والعمـوم اإلنسـانية واالجتماعيـة بجامعـة وبن -
 .2018جانفي  17عنابـــة المؤّرخ في  -باجي مختار

 يــقـــــرر
 

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  44و 43تطبيقا ألحكام المادتين  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عام 

تماعية بجامعة تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والعموم اإلنسانية واالج
 عنابـــة. -باجي مختار

اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 عنابـــة، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.-مختار

عنابـــة، كل فيما يخصو، بتطبيق -باجي مختار يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2018أوت  06حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 ار   األستاذ طـاىر حجـ                                                                                                         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء ، 2018أوت  06مؤرخ في  689رقم  رارــق بالقـــممح
 عنابـــة -بجامعة باجي مختار والعموم اإلنسانية واالجتماعية المجمس العممي لكمية اآلداب

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم المغة العربية وآدابيا بممقنعي عمر 1
 عميد الكمية بركاوؼ ميمود 2
 بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةنائب العميد مكّمف  معاوؼ حسين 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية فريحة دمحم كريم 4
 رئيس قسم المغة العربية وآدابيا  يوسف منصر 5
 رئيس قسم المغة الفرنسية ياحي العمرؼ  6
 رئيس قسم المغة اإلنجميزية بولدروع نجيب 7
 رئيس قسم المغة اإليطالية مريبوطقدور  8
 رئيس قسم الترجمة شريف بوشحدان 9
 رئيسة قسم عمم االجتماع والديمغرافيا مناجمية اليذبة 10
 رئيسة قسم عمم النفس فنطازؼ كريمة 11
 رئيس قسم عمم المكتبات بوشارب بولوداناني لزىر 12
 رئيسة قسم عموم اإلعالم واالتصال آيت طالب نورة 13
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 رئيس قسم الفمسفة بن خميف عبد المالك 14
 رئيس قسم التربية البدنية والرياضية بن شيخ يوسف 15
 رئيس قسم التاريخ عكاش عبد السالم 16
 رئيس المجنة العممية لقسم الترجمة سعاد شقرون  17
 رئيس المجنة العممية لقسم عموم اإلعالم واالتصال العيفة جمال 18
 رئيس المجنة العممية لقسم عمم المكتبات عين حجر زىير 19
 رئيسة المجنة العممية لقسم المغة اإليطالية حشوف أمينة 20
 رئيس المجنة العممية لقسم المغة العربية وآدابيا سموغة دمحم 21
 رئيس المجنة العممية لقسم عمم االجتماع والديمغرافيا معمر داود 22
 لقسم المغة الفرنسية رئيس المجنة العممية شنيقي أحمد 23
 رئيس المجنة العممية لقسم المغة اإلنجميزية بورقبي دمحم صالح 24
 رئيسة المجنة العممية لقسم عمم النفس عبيد عائشة بية 25
 رئيس المجنة العممية لقسم التربية البدنية والرياضية زاوؼ عمي 26
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم عموم اإلعالم واالتصال  سعدؼ وحيدة 27
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم عموم اإلعالم واالتصال خمفالوؼ شمس ضيات 28
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم المغة العربية وآدابيا شعالل رشيد 29
 األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم عمم االجتماع والديمغرافياممّثل  بوالشرش نور الدين 30
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم عمم االجتماع والديمغرافيا بوشارب مريم 31
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم المغة اإلنجميزية قرين نادية 32
 مصّف األستاذية عن قسم عمم النفسممّثل األساتذة ذوؼ  لعريط بشير 33
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 المساعدينممّثمة عن األساتذة  خضراوؼ أزيادؼ بخوشة 37
 مدير مخبر بحث عبد المجيد حنون  38
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 مدير مخبر بحث مانع دمحم 42
 مدير مخبر بحث مربوحة بولحبال نوار 43
 مدير مخبر بحث زاوؼ حسين 44
 مديرة مخبر بحث كحيل سعيدة 45
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 ألعضـاء يحدد القائمة االسمية ، 2018أوت  06مؤرخ في  690رقم  قــرار
 تيبازة -بالمركز الجامعي مرسمي عبد هللا المجمس العممي لمعيد العمـــوم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
 2005غشــت ســنة  16الموافــق  1426رجــب عــام  11المــؤرخ فــي  299-05وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .الذؼ يحدد ميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره
، 2011غشـت سـنة  22الموافـق  1432رمضان عـام  22المؤرخ في  302-11رقم وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ  -

 .المتضمن إنشاء مركز جامعي بتيبازة، المتّمم
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
 -مرســمي عبــد هللا نـاءا عمــى محضــر انتخــاب ممّثمــي األسـاتذة بــالمجمس العممــي لمعيــد العمـــــوم بـالمركز الجــامعيوب -

 .2018أفريل  30تيبازة المؤّرخ في 
 

 يــقـــــرر

 

 1426رجب عام  11المؤرخ في  299-05من المرسوم التنفيذؼ رقم  38تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2005غشت سنة  16الموافق 

 تيبازة. -مرسمي عبد هللا لمجمس العممي لمعيد العمـــوم بالمركز الجامعيا
تيبازة،  -مرسمي عبد هللا تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العمـــوم بالمركز الجامعي :2المادة 

 وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.
تيبازة، كل فيما  -عاليين ومدير المركز الجامعي مرسمي عبد هللايكمف المدير العام لمتعميم والتكوين ال :3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2018أوت  06حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية الذي 2018أوت  06مؤرخ في ال 690ممحق بالقرار رقم  
 تيبازة -مرسمي عبد هللا بالمركز الجامعي المجمس العممي لمعيد العمـــومألعضـاء 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجمس العممي لممعيد مقدودة أوربيح 1
 مدير المعيد سفيان بن شامة 2
 مدير مساعد مكّمف بالّدراسات في التدّرج  ىوارؼ دمحم 3
 اليندسة المدنيةرئيس قسم  العايب خميل 4
 رئيسة قسم ىندسة الطرائق نبيمة نجارؼ  5
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 رئيس قسم اإللكترونيك عبد اليادؼ سفيان 6
 أستاذ  طارق حرطاني 7
 أستاذة محاضرة قسم "أ" عميوش سيام 8
 أستاذ محاضر قسم "أ" بولقرادش دمحم وليد 9
 أستاذ محاضر قسم "أ" كغوش باسم 10
 محاضرة قسم "أ"أستاذة  كنوش حنان 11
 أستاذ مساعد قسم "أ" براجي عقبة 12
 أستاذ مساعد قسم "أ" شيريفي كمال 13
 أستاذ مساعد قسم "أ" صايبة عمي 14

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2018أوت  06مؤرخ في  691رقم  قــرار

 الجزائر -المتعددة التقنياتالوطنية مدرسة بال لمقسم التحضيري 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
 2008يوليـــــو  14الموافـــــق  1429رجـــــب عـــــام  11المـــــؤرخ فـــــي  215-08وبمقتضـــــى المرســـــوم التنفيـــــذؼ رقـــــم  -

   .والمتضّمن تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى مدرسة خارج الجامعة، المعّدل
الـذؼ  2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيع األول  18المؤرخ في  77-13رسوم التنفيذؼ رقم وبمقتضى الم -

 .يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
 2016يونيــو ســنة  14الموافــق  1437رمضــان عــام  9المــؤرخ فــي  176-16 وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم -

 .لممدرسة العمياالذؼ يحدد القانون األساسي النموذجي 
 -التقنيـاتالمتعـددة وبناءا عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لمقسم التحضيرؼ بالمدرسـة الوطنيـة  -

 .2018مارس  22الجزائر المؤرخ في 
 

 يــقـــــرر
 

 1437رمضان عام  9المؤرخ في  176-16من المرسوم التنفيذؼ رقم  50تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
ضاء ، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألع2016يونيو سنة  14الموافق 

 .الجزائر -المتعددة التقنياتالمجنة العممية لمقسم التحضيرؼ بالمدرسة الوطنية 
 -المتعددة التقنياتلمقسم التحضيرؼ بالمدرسة الوطنية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 

 ، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.الجزائر
، كل فيما الجزائر -المتعددة التقنياتيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة الوطنية : 3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2018أوت  06حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 لقائمة االسمية ألعضاءالذي يحّدد ا 2018أوت  06مؤرخ في ال 691ممحق بالقرار رقم 
 الجزائر -المتعددة التقنياتالوطنية مدرسة بال لمقسم التحضيري  المجنة العممية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 المجنة العممية لمقسمأستاذة، رئيسة  قرتي مينية 1
 رئيس القسم دمحم واجوط 2
 أستاذة محاضرة قسم "أ" حماش كريمة 3
 أستاذة محاضرة قسم "أ" دّبي لطيفة 4
 أستاذة محاضرة قسم "أ" سي لحكل بيية 5
 أستاذة محاضرة قسم "ب" بمقاسم ابتسام 6
 أستاذ محاضر قسم "ب" مقراوؼ أمين 7
 مساعدة قسم "أ"أستاذة  بوعياد مميحة 8
 أستاذ مساعد قسم "ب" بمواضح زىير 9

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2018أوت  06مؤرخ في  692رقم  قــرار

 الجزائر -المتعددة التقنياتالوطنية مدرسة بال لقسم التحكم في األخطار الصناعية والبيئية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
 2008يوليـــــو  14الموافـــــق  1429رجـــــب عـــــام  11المـــــؤرخ فـــــي  215-08وبمقتضـــــى المرســـــوم التنفيـــــذؼ رقـــــم  -

   .والمتضّمن تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى مدرسة خارج الجامعة، المعّدل
الـذؼ  2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيع األول  18المؤرخ في  77-13رسوم التنفيذؼ رقم وبمقتضى الم -

 .يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
 2016يونيــو ســنة  14الموافــق  1437رمضــان عــام  9المــؤرخ فــي  176-16 وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم -

 .لممدرسة العمياالذؼ يحدد القانون األساسي النموذجي 
وبناءا عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العمميـة لقسـم الـتحكم فـي األخطـار الصـناعية والبيئيـة بالمدرسـة  -

 .2018أفريل  08الجزائر المؤرخ في  -التقنياتالمتعددة الوطنية 
 

 يــقـــــرر
 

 1437رمضان عام  9المؤرخ في  176-16من المرسوم التنفيذؼ رقم  50تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
االسمية ألعضاء  ، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة2016يونيو سنة  14الموافق 

 -المتعددة التقنياتالمجنة العممية لقسم التحكم في األخطار الصناعية والبيئية بالمدرسة الوطنية 
 .الجزائر

لقسم التحكم في األخطار الصناعية والبيئية بالمدرسة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 
 وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.، الجزائر -المتعددة التقنياتالوطنية 
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، كل فيما الجزائر -المتعددة التقنياتيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة الوطنية  :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2018أوت  06حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا 2018أوت  06مؤرخ في ال 692ممحق بالقرار رقم 
 الجزائر -المتعددة التقنياتالوطنية مدرسة لقسم التحكم في األخطار الصناعية والبيئية بال

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 العممية لمقسم أستاذ، رئيس المجنة شرقي عبد المالك 1
 رئيس القسم بن كوساس بوزيد 2
 أستاذة  بوتقجيرات شيرزاد 3
 أستاذة محاضرة قسم "ب" بيت الشيخ كريمة 4
 أستاذ مساعد قسم "أ" بوبكر دمحم 5
 أستاذ مساعد قسم "أ" لقبج فريد 6
 أستاذ مساعد قسم "أ" بن مختار أمين 7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018أوت  06مؤرخ في  693رقم  قــرار

 برج بوعريريج -العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي بكمية لقسم اليندسة المدنية
 

 العممي،إن وزير التعميم العالي والبحث 
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
 غشــت ســنة 23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم الذؼ يحّدد ميام الجامعة 2003
يونيـــــــو ســـــــنة  4الموافـــــــق  1433رجـــــــب عـــــــام  14المـــــــؤرخ فـــــــي  244-12وبمقتضـــــــى المرســـــــوم التنفيـــــــذؼ رقـــــــم  -

 .والمتضمن إنشاء جامعة برج بوعريريج 2012
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
العمـوم والتكنولوجيـا بجامعـة  وبناءا عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم اليندسة المدنيـة بكميـة -

 .2018مارس  19برج بوعريريج المؤّرخ في  -دمحم البشير اإلبراىيمي
 

 يــقـــــرر
 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية بكمية
 برج بوعريريج. -البشير اإلبراىيمي
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العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية بكمية :2المادة 
 برج بوعريريج، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.-البشير اإلبراىيمي

برج بوعريريج، كل فيما -المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم البشير اإلبراىيمييكمف  :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2018أوت  06حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 عممي وزير التعميم العالي والبحث ال                                                                                                   

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018أوت  06مؤرخ في  693ممحــق بالقـرار 
 برج بوعريريج -العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي بكمية لقسم اليندسة المدنية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 محاضر قسم "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسمأستاذ  مسعودان إبراىيم 1
 رئيس القسم لقزيط ناصر 2
 أستاذ روابح زاىير 3
 أستاذ حمادو عبد الوىاب 4
 أستاذ محاضر قسم "أ" طيبي الطاىر 5
 أستاذ محاضر قسم "ب" دبوشة الصادق 6
 أستاذ محاضر قسم "ب" عاشور ياسين 7
 أستاذ مساعد قسم "أ" نوؼ عمار 8
 أستاذ مساعد قسم "أ" بوقالدة دمحم الصالح 9

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018أوت  06مؤرخ في  694رقم  قــرار

 برج بوعريريج -العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي بكمية لقسم اإللكترونيك
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
 غشــت ســنة 23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
يونيـــــــو ســـــــنة  4الموافـــــــق  1433رجـــــــب عـــــــام  14المـــــــؤرخ فـــــــي  244-12مقتضـــــــى المرســـــــوم التنفيـــــــذؼ رقـــــــم وب -

 .والمتضمن إنشاء جامعة برج بوعريريج 2012
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -

 .حث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والب
العمـوم والتكنولوجيـا بجامعـة دمحم  وبناءا عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم اإللكترونيك بكميـة -

 .2018مارس  13برج بوعريريج المؤّرخ في  -البشير اإلبراىيمي
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 يــقـــــرر

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

ا بجامعة دمحم البشير العموم والتكنولوجي القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإللكترونيك بكمية
 برج بوعريريج. -اإلبراىيمي

العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإللكترونيك بكمية :2المادة 
 برج بوعريريج، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار. -البشير اإلبراىيمي

برج بوعريريج، كل  -والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم البشير اإلبراىيمييكمف المدير العام لمتعميم  :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. فيما يخصو، بتطبيق

 2018أوت  06حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 عممي وزير التعميم العالي والبحث ال                                                                                                   

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018أوت  06المؤرخ في  694رقـم ممحــق بالقـرار 
 برج بوعريريج -العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي بكمية لقسم اإللكترونيك

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسم "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسم دعاشي دمحم الحسين 1
 رئيسة القسم لعوامرؼ أسماء 2
 أستاذ بوالتوت فريد 3
 أستاذة مسالي زبيدة 4
 أستاذ محاضر قسم "أ" طالبي دمحم لمين 5
 أستاذ مساعد قسم "أ" مزعاش صالح الدين 6
 أستاذ مساعد قسم "أ" بوصيول عبد الكريم 7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2018أوت  06مؤرخ في  695رقم  قــرار

 برج بوعريريج -لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
 غشــت ســنة 23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
يونيـــــــو ســـــــنة  4الموافـــــــق  1433رجـــــــب عـــــــام  14المـــــــؤرخ فـــــــي  244-12وبمقتضـــــــى المرســـــــوم التنفيـــــــذؼ رقـــــــم  -

 .والمتضمن إنشاء جامعة برج بوعريريج 2012
 2013يناير سنة    30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 .والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي 
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الـذؼ يحـّدد القائمـة االسـمية ألعضـاء المجمـس العممـي لكميـة  2015فيفرؼ  25المؤّرخ في  88وبموجب القرار رقم  -
 .العموم والتكنولوجيا بجامعة برج بوعريريج، المعّدل

البشــــير  وبنــــاءا عمــــى محضــــر انتخــــاب ممّثمــــي األســــاتذة بــــالمجمس العممــــي لكميــــة العمــــوم والتكنولوجيــــا بجامعــــة دمحم -
 .2018أفريل  19برج بوعريريج المؤّرخ في  -اإلبراىيمي

 

 يــقـــــرر

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  44و 43تطبيقا ألحكام المادتين  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عام 

 البشير تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم
 برج بوعريريج. -اإلبراىيمي

 -العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 برج بوعريريج، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.

برج بوعريريج، كل  -دمحم البشير اإلبراىيمييكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :3المادة 
 فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2018أوت  06حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العمميالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس  2018أوت  06مؤرخ في  695رقم  رارــق بالقـــممح
 برج بوعريريج -بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي لكمية العموم والتكنولوجيا

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم اإللكتروميكانيك ةرئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذ بوزيد عبد الرزاق 1
 عميد الكمية كسال عبد الحميم 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة داداش دراجي 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية  أقموم خميستي 4
 رئيسة قسم اإللكترونيك  لعوامرؼ أسماء 5
 رئيس قسم اإللكتروميكانيك صخارة سعدؼ 6
 رئيسة قسم عموم المادة فركوس ىناء 7
 رئيس قسم عموم وتقنيات جابو جمال 8
 رئيس قسم اليندسة المدنية لقزيط ناصر 9
 رئيس قسم ىندسة المحيط عياش رياض 10
 رئيس المجنة العممية لقسم اإللكترونيك دعاشي دمحم الحسين 11
 رئيس المجنة العممية لقسم اإللكتروميكانيك مداد منير 12
 العممية لقسم عموم المادةرئيس المجنة  خالدؼ دمحم رضا 13
 رئيس المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية مسعودان إبراىيم 14
 ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم اإللكترونيك ةممّثل األساتذ بوالتوت فريد 15
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 ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم اإللكترونيك  ةممّثل األساتذ طالبي دمحم األمين 16
 ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم عموم المادة ةممّثل األساتذ كحول عبد الحميم 17
 ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم عموم المادة ةممّثل األساتذ داودؼ سميم 18
 ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم اإللكتروميكانيك ةممّثل األساتذ حميميد مراد 19
 ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم اليندسة المدنية ةممّثل األساتذ روابح زىير 20
 ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم اليندسة المدنية ةممّثل األساتذ داود صالح 21
 ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم ىندسة المحيط ةممّثل األساتذ حالتي عبد الحق 22
 ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم ىندسة المحيط ةممّثل األساتذ مسيس عبد العزيز 23
 ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم عموم وتقنيات ةممّثمة األساتذ سعد سعود فاطمة 24
 ممّثل عن األساتذة المساعدين بن تيامي بالل 25
 ممّثل عن األساتذة المساعدين سحنون ياسين 26
 مسؤولة المكتبة زايدؼ ربيعة 27

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ، 2018أوت  06مؤرخ في  696رقم  قــرار

 برج بوعريريج -بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي لكمية عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون 
 

 العممي،إن وزير التعميم العالي والبحث 
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
 غشــت ســنة 23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم الذؼ يحّدد ميام الجامعة 2003
يونيـــــــو ســـــــنة  4الموافـــــــق  1433رجـــــــب عـــــــام  14المـــــــؤرخ فـــــــي  244-12وبمقتضـــــــى المرســـــــوم التنفيـــــــذؼ رقـــــــم  -

 .والمتضمن إنشاء جامعة برج بوعريريج 2012
 2013ير سنة   ينا 30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
الـذؼ يحـّدد القائمـة االسـمية ألعضـاء المجمـس العممـي لكميـة  2015فيفرؼ  25المؤّرخ في  92وبموجب القرار رقم  -

 .عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون بجامعة برج بوعريريج، المعّدل
خــاب ممّثمــي األســاتذة بــالمجمس العممــي لكميــة عمــوم الطبيعــة والحيــاة وعمــوم األرض والكــون وبنــاءا عمــى محضــر انت -

 .2018جانفي  09برج بوعريريج المؤّرخ في  -بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي
 

 يــقـــــرر
 

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  44و 43تطبيقا ألحكام المادتين  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عام 

رض والكون تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة وعموم األ
 برج بوعريريج. -بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي
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عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 برج بوعريريج، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.-دمحم البشير اإلبراىيمي

برج بوعريريج، كل فيما -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم البشير اإلبراىيمي :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2018أوت  06حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2018أوت  06المؤرخ في  696رقم  رارــق بالقـــممح
 برج بوعريريج -بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي والحياة وعموم األرض والكون  لكمية عموم الطبيعة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم العموم البيولوجية  ةرئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذ بن ثابت عبد الوىاب 1
 عميد الكمية بوبموطة الطاىر 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة عمياط توفيق 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية  مرزوقي يوسف 4
 رئيس قسم العموم البيولوجية  لعزازقة عبد العالي 5
 رئيس قسم العموم الفالحية عولة معافي 6
 ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم العموم البيولوجية ةممّثل األساتذ مصطفى غول 7
 ممّثل عن األساتذة المساعدين فريدة بمقاسمي 8
 ممّثل عن األساتذة المساعدين رضا ولد قيار 9
 مسؤولة المكتبة زينب عمون  10

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 د القائمـة االسمية ألعضاءيحـدّ ، 2018أوت  06مؤرخ في  697رقـم  قــرار

 برج بوعريريج -دمحم البشير اإلبراىيميالمجمس العممي لجامعة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
 غشــت ســنة 23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
يونيـــــــو ســـــــنة  4الموافـــــــق  1433رجـــــــب عـــــــام  14المـــــــؤرخ فـــــــي  244-12مقتضـــــــى المرســـــــوم التنفيـــــــذؼ رقـــــــم وب -

 .والمتضمن إنشاء جامعة برج بوعريريج 2012
 2013يناير سنة    30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 .لبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي وا
الـــذؼ يحـــّدد القائمـــة االســـمية ألعضـــاء المجمـــس العممـــي  2015فيفـــرؼ  25المـــؤّرخ فـــي  87وبموجـــب القـــرار رقـــم  -

 .لجامعة برج بوعريريج، المعّدل
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برج بوعريريج المؤّرخ  -وبناءا عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي -
 .2018ماؼ  24في 

 

 يــقـــــرر
 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  20تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
ىذا القرار إلى تحديد  ، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف2003غشت سنة  23الموافق  1424

 برج بوعريريج. -القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي
برج بوعريريج، وفقا  -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي :2المادة 

 لمجدول الممحق بيذا القرار.
برج بوعريريج، كل  -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم البشير اإلبراىيمي :3المادة 

 فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2018أوت  06حـرر بالجزائر في                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القائمـة االسمية ألعضاء الذي يحّدد 2018أوت  06مؤرخ في ال 697رقـم ممحق بالقرار 
 برج بوعريريج -دمحم البشير اإلبراىيميالمجمس العممي لجامعة 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة بن يعيش عبد الكريم 1

 الحقبوبترة عبد  2
والثاني والتكوين المتواصل  لبالتكوين العالي في الطور األو كّمف م مدير الجامعةنائب 

 والشيادات والتكوين العالي في التدرج

 الجودؼ صاطورؼ  3
بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي كّمف م مدير الجامعةنائب 

 التدرجوالتكوين العالي فيما بعد 
 بالعالقات الخارجية والتعاون والتنشيط واالتصال والتظاىرات العممية ةكّمفم مدير الجامعة ةنائب بن فرج زوينة 4
 بالتنمية واالستشراف والتوجيوكّمف م مدير الجامعةنائب  الخروف سمير 5
 عميد كمية الرياضيات واإلعالم اآللي رحمون عز الدين 6
 كمية العموم االجتماعية واإلنسانيةعميد  مسعودان أحمد 7
 عميد كمية العموم والتكنولوجيا كسال عبد الحميم 8
 عميد كمية عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون  بوبموطة طاىر 9
 عميد كمية الحقوق والعموم السياسية فرشة كمال 10
 التسيير عميد كمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم زنكرؼ ميمود 11
 عميد كمية اآلداب والمغات رحيم حسين 12
 رئيس المجمس العممي لكمية الرياضيات واإلعالم اآللي نويوة فريد 13
 رئيس المجمس العممي لكمية العموم االجتماعية واإلنسانية  ميالط نظرة 14
 رئيس المجمس العممي لكمية العموم والتكنولوجيا بوزيد عبد الرزاق 15
 رئيس المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون  بن ثابت عبد الوىاب 16
 رئيس المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير عقون عبد السالم 17
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 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات صابرؼ بوبكر الصديق 18
 مّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن كمية العموم والتكنولوجيا كحول عبد الحميم 19
 مّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن كمية العموم والتكنولوجيا حميميد مراد 20
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن كمية الحقوق والعموم السياسية ىدفي العيد 21
 األستاذية عن كمية الحقوق والعموم السياسية مّثل األساتذة ذوؼ مصفّ  دوار جميمة 22
 مّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن كمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير بن منصور موسى 23
 مّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن كمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير بن قطاف أحمد 24
 مّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن كمية اآلداب والمغات رابحبن خوية  25
 مّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن كمية اآلداب والمغات مباركية عبد الناصر 26
 مّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن كمية عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون  بميك يوبا 27
 مّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن كمية عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون  تواتي نور الدين 28
 مّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن كمية الرياضيات واإلعالم اآللي مرواني عبد الباقي 29
 مّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن كمية العموم االجتماعية واإلنسانية قرزيز محمود 30
 مّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن كمية العموم االجتماعية واإلنسانية بمقاسم الحاج 31
 ممّثل عن األساتذة المساعدين رفاف لخضر 32
 ممّثمة عن األساتذة المساعدين سحنون ياسين 33
 1سطيف  -أستاذ بجامعة فرحات عباس بروش زين الدين 34
 المسيمة -بوضيافأستاذ بجامعة دمحم  صيقع جمال 35
 مسؤول المكتبة المركزية سعد الدين عبد الرزاق 36

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2017أكتوبر  03المؤّرخ في  927يعّدل القرار رقم ، 2018أوت  06مؤرخ في  698رقم  قــرار

 المديــة -الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـــوم بجامعة يحـي فـارس
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 ن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل.والمتضمّ 
 غشــت ســنة 23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم.الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
والمتضمن  2009يناير سنة  4الموافق  1430محرم عام  7المؤرخ في  11-09مقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم وب -

 .المعّدل والمتّمم إنشاء جامعة المدية،
 2013يناير سنة    30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 م العالي والبحث العممي.ير التعميالذؼ يحدد صالحيات وز 
الــذؼ يحــدد القائمــة االســمية ألعضــاء المجمــس العممــي  2017أكتــوبر  03المــؤّرخ فــي  927وبموجــب القــرار رقــم  -

 المديــة. -وم بجامعة يحـي فـارسلكمية العمـــ
 .2017جوان  03المؤّرخ في  83رقم  المديــة -وبناءا عمى إرسال جامعة يحـي فـارس -



      2018-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    التعميم العالي والبحث العممي وزارة   196

 

 

 يــقـــــرر

يحـي  ييدف ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـــوم بجامعة المادة األولى:
 المديــة. -فـارس

المديــة، وفقا لمجدول  -العمـــوم بجامعة يحـي فـارس تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 الممحق بيذا القرار.

المديــة، كل فيما يخصو، بتطبيق  -يحـي فـارس يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2018أوت  06حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2017أكتوبر  03المؤّرخ في  927الذي يعّدل القرار رقم  2018أوت  06مؤرخ في  698رقم  رارــق بالقـــممح
 المديــة -لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـــوم بجامعة يحـي فـارسالمحّدد 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم عموم المادة حناشي زيتوني 1
 عميد الكمية أومونة مصطفى 2
 العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةنائب  شاوش عبد الرزاق 3
 نائبة العميد مكّمفة بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية لفنموؼ صونيا 4
 رئيس قسم عموم المادة مختيش عبد الحميم 5
 رئيس قسم عموم الطبيعة والحياة عتصامنية جمال 6
 الرياضيات واإلعالم اآلليرئيس قسم  عيساوؼ ضيف هللا 7
 رئيس المجنة العممية لقسم عموم المادة ميدؼ يوسف 8
 رئيسة المجنة العممية لقسم عموم الطبيعة والحياة معاشو حميدة 9
 رئيس المجنة العممية لقسم الرياضيات واإلعالم اآللي يخمف الشوف نور الدين 10
 األستاذية عن قسم عموم المادةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف  كواديك اسماعين 11
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم عموم الطبيعة والحياة بن عاشور كارين 12
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم الرياضيات واإلعالم اآللي عالش بوعالم 13
 الرياضيات واإلعالم اآلليممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم  حساني جمال 14
 ممّثل عن األساتذة المساعدين رحيم مسعود 15
 ممّثل عن األساتذة المساعدين بن ناجي دمحم األمين 16
 مسؤول المكتبة عوفي صالح 17

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018أوت  06مؤرخ في  699رقم  قــرار

 عنابـــة -بجامعة باجي مختار عموم األرض لقسم المناجم بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عام  21المؤرخ في  214-84وبمقتضى المرسوم رقم  -

 .المعّدل والمتّمم بتنظيم جامعة عنابة وسيرىا،
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 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل

غشــت ســنة   23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -
 نظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم.الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -
 ير التعميم العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 

عمـــوم األرض بجامعـــة بـــاجي  خـــاب ممّثمـــي األســـاتذة بالمجنـــة العمميـــة لقســـم المنـــاجم بكميـــةوبنـــاءا عمـــى محضـــر انت -
 .2018جانفي  09عنابـــة المؤّرخ في  -مختار

 يــقـــــرر
 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 -مختار عموم األرض بجامعة باجي القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المناجم بكمية
 عنابـــة.

 -عموم األرض بجامعة باجي مختار تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المناجم بكمية: 2المادة 
 عنابـــة، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.

ا يخصو، عنابـــة، كل فيم -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة باجي مختار :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2018أوت  06حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 ار   األستاذ طـاىر حجـ                                                                                                         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018أوت  06مؤرخ في  699رقـم ممحــق بالقـرار 
 عنابـــة -عموم األرض بجامعة باجي مختار بكميةلقسم المناجم 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسم عبد هللا حفصاوؼ  1
 رئيس القسم دمحم الشريف جوامع 2
 أستاذ دمحم بونوالة 3
 أستاذ دمحم العيد بوقمول 4
 أستاذ عبد العزيز ادراس 5
 أستاذة محاضرة قسم "ب" حفيظة بوتفنوشات 6
 أستاذ محاضر قسم "ب" عبد السالم شايب 7
 أستاذ مساعد قسم "أ" زىير مكتي 8
 أستاذة مساعدة قسم "أ" بن ويس برنية 9

ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2018أوت  06مؤرخ في  700رقم  قــرار
 عنابـــة -بجامعة باجي مختار عموم األرض لقسم الجيولوجيا بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عام  21المؤرخ في  214-84وبمقتضى المرسوم رقم  -

 .المعّدل والمتّمم بتنظيم جامعة عنابة وسيرىا،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
 غشــت ســنة 23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
عمــوم األرض بجامعــة بــاجي  وبنــاءا عمــى محضــر انتخــاب ممّثمــي األســاتذة بالمجنــة العمميــة لقســم الجيولوجيــا بكميــة -

 .2018جانفي  09ابـــة المؤّرخ في عن -مختار
 يــقـــــرر

 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 -اجي مختارعموم األرض بجامعة ب القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الجيولوجيا بكمية
 عنابـــة.

-عموم األرض بجامعة باجي مختار تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الجيولوجيا بكمية :2المادة 
 عنابـــة، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.

 فيما يخصو، بتطبيق عنابـــة، كل-يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة باجي مختار :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2018أوت  06حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 ار   األستاذ طـاىر حجـ                                                                                                         
ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ  ـــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018أوت  06المؤرخ في  700رقـم ممحــق بالقـرار 
 عنابـــة-عموم األرض بجامعة باجي مختار الجيولوجيا بكميةلقسم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسم جرفي سعدان 1
 رئيس القسم بوغريرة نبيل 2
 أستاذ بن حمزة موسى 3
 أستاذة حاج زوبير صورية 4
 أستاذ لعور رابح 5
 أستاذ محاضر قسم "أ" محية دمحم 6
 أستاذ محاضر قسم "ب" صياد لمين 7
 أستاذ مساعد قسم "أ" مرداس إبراىيم 8
 أستاذ مساعد قسم "أ" فراح ياسين 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2018أوت  06مؤرخ في  701رقم  قــرار
 عنابـــة -بجامعة باجي مختار لكمية العموم االقتصادية وعموم التسيير

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عام  21المؤرخ في  214-84وبمقتضى المرسوم رقم  -

 .المعّدل والمتّمم بتنظيم جامعة عنابة وسيرىا،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
 غشــت ســنة 23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
 2013نة   يناير س 30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
وبناءا عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموم االقتصادية وعموم التسيير بجامعـة بـاجي  -

 .2018جانفي  16عنابـــة المؤّرخ في  -مختار
 يــقـــــرر

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  44و 43تطبيقا ألحكام المادتين  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عام 

ر بجامعة باجي تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية وعموم التسيي
 عنابـــة. -مختار

العموم االقتصادية وعموم التسيير بجامعة  باجي  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 عنابـــة، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار. -مختار

عنابـــة، كل فيما يخصو،  -تاريكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة باجي مخ: 3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2018 أوت 06حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 ار   األستاذ طـاىر حجـ                                                                                                         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2018أوت  06مؤرخ في  701رقم  رارــق بالقـــممح
 عنابـــة -االقتصادية وعموم التسيير بجامعة باجي مختارلكمية العموم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم عموم التسيير اليادؼ بوقمقول 1
 عميد الكمية بمقاسم بمماضي 2
 والمسائل المرتبطة بالطمبةنائب العميد مكّمف بالدراسات  رضا جاوحدو 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية ىشام بوريش 4
 رئيس قسم العموم االقتصادية  حسين ذباح 5
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 رئيسة قسم العموم المالية شافية شاوؼ  6
 رئيس قسم عموم التسيير حسونة طويل 7
 مشتركرئيس قسم الجذع  فؤاد العيسوب 8
 رئيسة المجنة العممية لقسم العموم االقتصادية شيرزاد زغيب 9
 رئيس المجنة العممية لقسم العموم المالية منصور بن عمارة 10
 رئيس المجنة العممية لقسم عموم التسيير رجم نصيب 11
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم العموم المالية الزوبير لعيوني 12
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم العموم المالية لمياء ىوام 13
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم العموم االقتصادية لطفي رمضاني 14
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم العموم االقتصادية ىناء عفيف 15
 األستاذية عن قسم عموم التسييرممّثل األساتذة ذوؼ مصّف  كمال حمانة 16
 ممّثل عن األساتذة المساعدين طارق تميمي 17
 ممّثل عن األساتذة المساعدين بدر الدين سوسة 18
 مدير مخبر بحث أحمد ساليمي 19
 مدير مخبر بحث عمي بن ثابت 20
 مدير مخبر بحث بوعالم عمار شبيرة 21
 مدير مخبر بحث نوة ثاليجية 22

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018أوت  06مؤرخ في  702رقم  قــرار

 عنابـــة -بجامعة باجي مختار العمــــوم لقسم الرياضيات بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عام  21المؤرخ في  214-84وبمقتضى المرسوم رقم  -

 .المعّدل والمتّمم بتنظيم جامعة عنابة وسيرىا،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
 غشــت ســنة 23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي 279-03المرســوم التنفيــذؼ رقــم وبمقتضــى  -

 .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
 -العمـــــوم بجامعـة بـاجي مختـار وبناءا عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنـة العمميـة لقسـم الرياضـيات بكميـة -

 .2018جانفي  16عنابـــة المؤّرخ في 
 يــقـــــرر

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 عنابـــة. -جي مختارالعمــــوم بجامعة با القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الرياضيات بكمية



      2018-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    التعميم العالي والبحث العممي وزارة   201

 

 

 -العمــــوم بجامعة باجي مختار تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الرياضيات بكمية :2المادة 
 عنابـــة، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.

فيما يخصو،  عنابـــة، كل -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة باجي مختار :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2018أوت  06حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 ار   األستاذ طـاىر حجـ                                                                                                         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2018أوت  06مؤرخ في  702رقـم ممحــق بالقـرار 
 عنابـــة -العمــــوم بجامعة باجي مختار بكمية المجنة العممية لقسم الرياضيات

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسم محي الدين كوش 1
 رئيس القسم دمحم شريف بوراس 2
 أستاذ لعور عبد الحميد 3
 أستاذ سكر حسان 4
 أستاذ دمحم حيور 5
 أستاذ محاضر قسم "أ" عبد الحق جبابمة 6
 أستاذ محاضر قسم "أ" فريخ طاعاهلل 7
 أستاذة مساعدة قسم "أ" رزيقة سعيدؼ 8
 أستاذ مساعد قسم "أ" نقال بالل 9

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2018أوت  06مؤرخ في  703رقم  قــرار

 عنابـــة -بجامعة باجي مختار عموم اليندسة لقسم اإللكتروميكانيك بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عام  21المؤرخ في  214-84وبمقتضى المرسوم رقم  -

 .المعّدل والمتّمم بتنظيم جامعة عنابة وسيرىا،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
 غشــت ســنة 23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
عمــوم اليندســة بجامعــة  عمــى محضــر انتخــاب ممّثمــي األســاتذة بالمجنــة العمميــة لقســم اإللكتروميكانيــك بكميــة وبنــاءا  -

 .2018جانفي  31عنابـــة المؤّرخ في  -باجي مختار
 يــقـــــرر
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جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

جامعة باجي عموم اليندسة ب القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإللكتروميكانيك بكمية
 عنابـــة. -مختار

عموم اليندسة بجامعة باجي  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإللكتروميكانيك بكمية :2المادة 
 عنابـــة، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.-مختار

 عنابـــة، كل فيما يخصو، بتطبيق-ريكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة باجي مختا :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2018أوت  06حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 ار   األستاذ طـاىر حجـ                                                                                                         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018أوت  06مؤرخ في  703رقـم ممحــق بالقـرار 
 عنابـــة -عموم اليندسة بجامعة باجي مختار اإللكتروميكانيك بكميةلقسم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسم بمحمرة عمي 1
 رئيس القسم شغيب حسين 2
 أستاذ ساعد صالح 3
 أستاذ حجاج أّول الياس 4
 أستاذ حروس لزىر 5
 قسم "أ"أستاذ محاضر  قابوش عبد هللا 6
 أستاذ محاضر قسم "ب" بن اللي ياسين 7
 أستاذ مساعد قسم "أ" حمداوؼ رؤوف 8
 أستاذ مساعد قسم "أ" بوراس ىشام 9

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2018أوت  06مؤرخ في  704رقم  قــرار

 عنابـــة-المجمس العممي لكمية العمـــــوم بجامعة باجي مختار
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عام  21المؤرخ في  214-84وبمقتضى المرسوم رقم  -

 .المعّدل والمتّمم عنابة وسيرىا،بتنظيم جامعة 
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
 غشــت ســنة 23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
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 2013يناير سنة    30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

عنابــــة المـؤّرخ  -ألسـاتذة بـالمجمس العممـي لكميـة العمــــــوم بجامعـة بـاجي مختـاروبناءا عمى محضر انتخـاب ممّثمـي ا -
 .2018جانفي  18في 

 يــقـــــرر

 

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  44و 43تطبيقا ألحكام المادتين  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عام 

 عنابـــة.-تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـــــوم بجامعة باجي مختار
عنابـــة، وفقا لمجدول  -العمـــــوم بجامعة  باجي مختار تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 

 الممحق بيذا القرار.
عنابـــة، كل فيما يخصو،  -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة باجي مختار :3المادة 

 لقرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا ا
 2018أوت  06حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 ار   األستاذ طـاىر حجـ                                                                                                         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2018أوت  06مؤرخ في  704رقم  رارــق بالقـــممح
 عنابـــة  -المجمس العممي لكمية العمـــــوم بجامعة باجي مختار

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم الفيزياء قاسمي عمي 1
 عميد الكمية رميتة رياض 2
 والمسائل المرتبطة بالطمبةنائب العميد مكّمف بالدراسات  جبابمة عبد الحق 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية فريحي حسين 4
 رئيس قسم الكيمياء عباسي عز الدين 5
 رئيسة قسم البيولوجيا سميماني عبد الرشيد 6
 رئيس قسم الفيزياء شيباني عالوة 7
 الحيويةرئيس قسم الكيمياء  برانس زيدان 8
 رئيس قسم الرياضيات بوراس دمحم الشريف 9
 رئيس قسم عموم البحار دربال فريد 10
 رئيس المجنة العممية لقسم البيولوجيا بوجميدة حميد 11
 رئيس المجنة العممية لقسم الرياضيات محي الدين كوش 12
 البيولوجياممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم  بعيرؼ عبد المجيد 13
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم البيولوجيا بمعابد عدنان إبراىيم 14
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم الرياضيات خالدؼ رابح 15
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم الرياضيات مزوزؼ سعيد 16
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 مصّف األستاذية عن قسم الكيمياءممّثمة األساتذة ذوؼ  برجم مميكة 17
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم الكيمياء شوشان صبيحة 18
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم الفيزياء بن سميم نور الدين 19
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم الكيمياء الحيوية مراد طارق  20
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم الكيمياء الحيوية أمالبومنجل  21
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم عموم البحار شاوؼ لمياء 22
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم عموم البحار بمدؼ حياة 23
 ممّثمة عن األساتذة المساعدين بوخضير سماح 24
 ممّثل عن األساتذة المساعدين بودينار أحمد سفيان 25
 مدير مخبر بحث سمطاني نور الدين 26
 مدير مخبر بحث جبار دمحم رضا 27
 مدير مخبر بحث طيراوؼ عبد الكريم 28
 مدير مخبر بحث شريف عبد النور 29
 مدير مخبر بحث بوسالمة زيياد 30
 مدير مخبر بحث بن سالمة دمحم 31
 مدير مخبر بحث خير الدينوالي  32
 مديرة مخبر بحث سريدؼ رتيبة 33
 مدير مخبر بحث برينيس لوحيشي 34
 مديرة مخبر بحث زويواش لويزة 35
 مدير مخبر بحث عوف نور الدين 36
 مدير مخبر بحث دليمي رشيد 37
 مدير مخبر بحث بوخارؼ عباس 38
 مدير مخبر بحث دجورورو عبد الحفيع 39
 مدير مخبر بحث جمول مسعدؼ 40
 مدير مخبر بحث عبد الرحمان سيام 41
 مدير مخبر بحث كشريد الزين 42
 مدير مخبر بحث مصارح محفوظ 43
 مدير مخبر بحث لعجامة عمي 44
 مدير مخبر بحث بمخير حفيع 45
 مدير مخبر بحث بن سالم رشيد 46
 مدير مخبر بحث ضياف مجيد 47
 بحث مديرة مخبر حجوب زىية 48
 مدير مخبر بحث مراجي حسين 49
 مدير مخبر بحث قريون دمحم 50
 مدير مخبر بحث بوزعباطة بوقرة 51
 مدير مخبر بحث بن شيياب مصطفى 52
 مدير مخبر بحث سواحي عبد الحميد 53
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 مدير مخبر بحث شموفي الطاىر 54
 مدير مخبر بحث ساكر حسان 55
 بحثمدير مخبر  بن شتاح عز الدين 56
 مدير مخبر بحث جميط عمي 57
 مدير مخبر بحث بوطابية حسان 58
 مديرة مخبر بحث نورؼ فاطمة الزىرة 59
 مدير مخبر بحث قارة دمحم ىشام 60
 مدير مخبر بحث أونيسي مخموف 61
 مدير مخبر بحث بن صويمح مراد عبد الكريم 62
 مدير مخبر بحث مدور عبد الرفيق 63
 مسؤولة المكتبة منصرؼ سعاد 64

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018أوت  06مؤرخ في  705رقم  قــرار

 عنابـــة -بجامعة باجي مختار الطــــب لقسم طب األسنان بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عام  21المؤرخ في  214-84وبمقتضى المرسوم رقم  -

 .المعّدل والمتّمم بتنظيم جامعة عنابة وسيرىا،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
 غشــت ســنة 23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
 -الطــــب بجامعة باجي مختار اب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم طب األسنان بكميةوبناءا عمى محضر انتخ -

 .2018جانفي  17عنابـــة المؤّرخ في 
 

 يــقـــــرر

 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 -ي مختارالطــــب بجامعة باج القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم طب األسنان بكمية
 عنابـــة.

 -الطــــب بجامعة باجي مختار تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم طب األسنان بكمية :2المادة 
 عنابـــة، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.
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 عنابـــة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة باجي مختار :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2018أوت  06حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2018أوت  06مؤرخ في  705رقـم ممحــق بالقـرار 
 عنابـــة -الطــــب بجامعة باجي مختار بكميةالمجنة العممية لقسم طب األسنان 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ استشفائي جامعي، رئيس المجنة العممية لمقسم سيد رشيد 1
 رئيس القسم شريفي عز الدين 2
 أستاذ استشفائي جامعي مرداس لطيفة 3
 أستاذ استشفائي جامعي جكون سميرة 4
 استشفائي جامعي قسم "أ"أستاذ محاضر  منير زاغر 5
 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم "أ" حمالوؼ مميكة 6
 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم "ب" بوجالل نجاة 7
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي مشاكرة ىنية 8
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي مازوزية شاكر 9

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018أوت  06مؤرخ في  706رقم  قــرار

 عنابـــة -بجامعة باجي مختار الطــــب لقسم الصيدلة بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عام  21المؤرخ في  214-84وبمقتضى المرسوم رقم  -

 .المعّدل والمتّمم بتنظيم جامعة عنابة وسيرىا،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
 غشــت ســنة 23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
 -الطــــــب بجامعــة بــاجي مختــار اب ممّثمــي األســاتذة بالمجنــة العمميــة لقســم الصــيدلة بكميــةوبنــاءا عمــى محضــر انتخــ -

 .2018جانفي  17عنابـــة المؤّرخ في 
 يــقـــــرر
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جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 عنابـــة.-ختارالطــــب بجامعة باجي م القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الصيدلة بكمية
عنابـــة،  -الطــــب بجامعة باجي مختار تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الصيدلة بكمية :2المادة 

 وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.
 ، بتطبيقعنابـــة، كل فيما يخصو-يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة باجي مختار :3المادة 

 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2018أوت  06حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 ار   األستاذ طـاىر حجـ                                                                                                         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2018أوت  06مؤرخ في ال 706رقـم ممحــق بالقـرار 
 عنابـــة -الطــــب بجامعة باجي مختار بكمية المجنة العممية لقسم الصيدلة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ استشفائي جامعي، رئيس المجنة العممية لمقسم بروق حسان 1
 رئيس القسم ىادف يوسف 2
 أستاذ  جحودؼ عبد الغاني 3
 أستاذ استشفائي جامعي بن عيسى سيام 4
 جامعي قسم "أ"أستاذ محاضر استشفائي  دراجي ليمى 5
 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم "أ" مراح عبد العالي 6
 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم "ب" مريش حسان 7
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي بميمي ميدؼ 8
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي آيت كاكي سميرة 9

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم ، 2018أوت  06مؤرخ في  707رقم  قــرار

 2وىران  -العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم بن أحمد بكمية االقتصادية
 

 والبحث العممي،إن وزير التعميم العالي 
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
 غشــت ســنة 23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم.الجامعة والقواعد الخاصة بتالذؼ يحّدد ميام  2003
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -

 ير التعميم العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
ســـبتمبر ســـنة  22الموافـــق  1435ذؼ القعـــدة عـــام  27المـــؤرخ فـــي  261-14وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -

 .2والمتضمن إنشاء جامعة وىران 2014
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العمـــوم االقتصـــادية،  وبنــاءا عمـــى محضـــر انتخـــاب ممّثمـــي األســـاتذة بالمجنـــة العمميـــة لقســـم العمـــوم االقتصـــادية بكميـــة -
 .2018أفريل  28المؤّرخ في  2ىران و  -التجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم بن أحمد

 

 يــقـــــرر
 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

صادية، التجارية العموم االقت القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم االقتصادية بكمية
 .2وىران  -وعموم التسيير بجامعة دمحم بن أحمد

العموم االقتصادية، التجارية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم االقتصادية بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.2وىران  -وعموم التسيير بجامعة دمحم بن أحمد

، كل فيما يخصو، 2وىران  -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم بن أحمد: 3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2018أوت  06حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018أوت  06مؤرخ في  707رقـم ممحــق بالقـرار 
 2وىران -العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم بن أحمد لقسم العموم االقتصادية بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسمأستاذ،  مباركي ناصر 1
 رئيس القسم قدور بن عبادة قادة 2
 أستاذ حاكمي بوحفص 3
 أستاذ محاضر قسم "أ" رويسات عبد الناصر 4
 أستاذة محاضرة قسم "أ" نقال فطيمة 5
 أستاذ محاضر قسم "أ" تشام فاروق  6
 أستاذ مساعد قسم "أ" بمفاطمي سفيان 7
 قسم "أ"أستاذ مساعد  ممياني ياسين 8

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لقسم يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018أوت  06مؤرخ في  708رقم  قــرار

 2وىران -العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم بن أحمد عموم التسيير بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
 غشــت ســنة 23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
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 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13قتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم وبم -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

ســـبتمبر ســـنة  22الموافـــق  1435ذؼ القعـــدة عـــام  27المـــؤرخ فـــي  261-14وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -
  .2معة وىرانوالمتضمن إنشاء جا 2014

العمـوم االقتصـادية، التجاريـة  وبناءا عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـم عمـوم التسـيير بكميـة -
 .2018فيفرؼ  12و 11المؤّرخة في  2وىران -وعموم التسيير بجامعة دمحم بن أحمد

 

 يــقـــــرر

 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

، التجارية وعموم العموم االقتصادية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم التسيير بكمية
 .2وىران -التسيير بجامعة دمحم بن أحمد

العموم االقتصادية، التجارية وعموم  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم التسيير بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.2وىران  -التسيير بجامعة دمحم بن أحمد

، كل فيما يخصو، 2وىران  -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم بن أحمد :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2018أوت  06حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 عممي وزير التعميم العالي والبحث ال                                                                                                   

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم 2018أوت  06مؤرخ في  708رقـم ممحــق بالقـرار 
 2وىران -العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم بن أحمد بكمية عموم التسيير

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة، رئيسة المجنة العممية لمقسم آيت حبوش وىيبة 1
 رئيسة القسم قاشي فايزة 2
 أستاذ سالم عبد العزيز 3
 أستاذ  بن باير الحبيب 4
 أستاذة محاضرة قسم "أ" سمعون خميصة 5
 أستاذ محاضر قسم "أ" بمقوم فريد 6
 أستاذة مساعدة قسم "أ" سيقني نجاة 7
 أستاذ مساعد قسم "أ" حدو جمال 8

ـــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ، 2018أوت  06مؤرخ في  709رقم  قــرار
 2وىران -العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم بن أحمد العموم التجارية بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
 غشــت ســنة 23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13مقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم وب -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
ســـبتمبر ســـنة  22الموافـــق  1435ذؼ القعـــدة عـــام  27المـــؤرخ فـــي  261-14وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -

  .2امعة وىران والمتضمن إنشاء ج 2014
العمـوم االقتصـادية، التجاريـة  وبناءا عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم العموم التجارية بكميـة -

 .2018فيفرؼ  11المؤّرخ في  2وىران  -وعموم التسيير بجامعة دمحم بن أحمد
 

 يــقـــــرر
 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

دية، التجارية وعموم العموم االقتصا القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم التجارية بكمية
 .2وىران  -التسيير بجامعة دمحم بن أحمد

العموم االقتصادية، التجارية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم التجارية بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.2وىران  -وعموم التسيير بجامعة دمحم بن أحمد

، كل فيما يخصو، 2وىران  -المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم بن أحمد يكمف :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2018أوت  06حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 عممي وزير التعميم العالي والبحث ال                                                                                                   

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            
ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ  ـــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2018أوت  06مؤرخ في  709رقـم ممحــق بالقـرار 
 2وىران -العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم بن أحمد التجارية بكميةلقسم العموم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسم زايرؼ بمقاسم 1
 رئيس القسم بن كاممة دمحم عبد العزيز 2
 أستاذ طيارؼ خالد 3
 قسم "أ"أستاذ محاضر  بويعقوب عبد الكريم 4
 أستاذ محاضر قسم "أ" داودؼ صالح 5
 أستاذ محاضر قسم "أ" حمداني دمحم 6
 أستاذة مساعدة قسم "أ" حيمرؼ فايزة 7
 أستاذ مساعد قسم "أ" بمقندوز حسين 8

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ـــ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2018أوت  06مؤرخ في  710رقم  قــرار
 2وىران -بجامعة دمحم بن أحمد لكمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
 غشــت ســنة 23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
 2013يناير سنة    30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13مقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم وب -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
ســـبتمبر ســـنة  22الموافـــق  1435ذؼ القعـــدة عـــام  27المـــؤرخ فـــي  261-14وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -

  .2جامعة وىران والمتضمن إنشاء 2014
وبنــاءا عمــى محضــر انتخــاب ممّثمــي األســاتذة بــالمجمس العممــي لكميــة العمــوم االقتصــادية، التجاريــة وعمــوم التســيير  -

 .2018فيفرؼ  20المؤّرخ في  2وىران-بجامعة دمحم بن أحمد
 

 يــقـــــرر

 

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  44و 43تطبيقا ألحكام المادتين  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عام 

موم التسيير تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية، التجارية وع
 .2وىران-بجامعة دمحم بن أحمد

العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.2وىران-دمحم بن أحمد

، كل فيما يخصو، 2وىران-دير جامعة دمحم بن أحمديكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين وم :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2018أوت  06حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 ار   األستاذ طـاىر حجـ                                                                                                         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2018أوت  06مؤرخ في  710رقم  رارــق بالقـــممح
 2وىران  -لكمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم بن أحمد

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم عموم التسيير سالم عبد العزيز 1
 عميد الكمية بولنوار بشير 2
 العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةنائب  كربالي بغداد  3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية فقيو عبد الحميد 4
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 رئيس قسم العموم االقتصادية قدور بن عباد قادة 5
 رئيسة قسم عموم التسيير قاشي فايزة 6
 العموم التجاريةرئيس قسم  بن كاممة عبد العزيز 7
 رئيس قسم العموم المالية والمحاسبة فرحاوؼ مصطفى 8
 رئيس المجنة العممية لقسم العموم االقتصادية مباركي ناصر 9
 رئيسة المجنة العممية لقسم عموم التسيير آيت حبوش وىيبة 10
 رئيس المجنة العممية لقسم العموم التجارية زايرؼ بمقاسم 11
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم العموم االقتصادية حاكمي بوحفص 12
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم العموم التجارية طيراوؼ خالد 13
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم العموم المالية والمحاسبة بمخروبي حسين 14
 المساعدينممّثل عن األساتذة  بمفاطمي سفيان 15
 ممّثمة عن األساتذة المساعدين عياشي فمة  16
 مدير مخبر بحث بويعقوب أحمد 17
 مدير مخبر بحث شوام بوشامة 18
 مدير مخبر بحث آيت حبوش عبد المجيد 19
 مدير مخبر بحث دربال عبد القادر 20
 مدير مخبر بحث بن زيان عبد الباقي 21
 مسؤول المكتبة لرجم حبيب 22

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018أوت  06مؤرخ في  711رقم  قــرار

 2وىران-بجامعة دمحم بن أحمد المغات األجنبية لقسم المغة األلمانية والروسية بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
 غشــت ســنة 23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .د الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّممالذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواع 2003
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
ســـبتمبر ســـنة  22الموافـــق  1435ذؼ القعـــدة عـــام  27المـــؤرخ فـــي  261-14وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -

  .2والمتضمن إنشاء جامعة وىران 2014
المغــات األجنبيــة  وبنــاءا عمــى محضــر انتخــاب ممّثمــي األســاتذة بالمجنــة العمميــة لقســم المغــة األلمانيــة والروســية بكميــة -

 .2018فيفرؼ  22المؤّرخ في  2وىران  -بجامعة دمحم بن أحمد
 

 يــقـــــرر
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جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

ت األجنبية بجامعة دمحم المغا القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغة األلمانية والروسية بكمية
 .2وىران  -بن أحمد

المغات األجنبية بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغة األلمانية والروسية بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.2وىران  -دمحم بن أحمد

، كل فيما يخصو، 2وىران  -اليين ومدير جامعة دمحم بن أحمديكمف المدير العام لمتعميم والتكوين الع :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2018أوت  06حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العمميةالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة  2018أوت  06مؤرخ في ال 711 رقـمممحــق بالقـرار  
 2وىران -المغات األجنبية بجامعة دمحم بن أحمد لقسم المغة األلمانية والروسية بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة محاضرة قسم "أ"، رئيسة المجنة العممية لمقسم مقدم فتيحة 1
 رئيس القسم بريكسي رقيق عبد السالم 2
 أستاذة بمبشير رفيعة 3
 أستاذة فتيحةرماس قنيش  4
 أستاذة بغدادؼ فاطمة 5
 أستاذ محاضر قسم "أ" بودىير طاىر 6
 أستاذ محاضر قسم "ب" بوزبوجة غافور مراد 7
 أستاذة مساعدة قسم "أ" دحياس فاطمة 8
 أستاذة مساعدة قسم "أ" رؼ نبيمةبن زرا 9

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018أوت  06مؤرخ في  712رقم  قــرار

 2وىران  -بجامعة دمحم بن أحمد المغات األجنبية لقسم المغة اإلسبانية بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
 غشــت ســنة 23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .د الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّممالذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواع 2003
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
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ســـبتمبر ســـنة  22الموافـــق  1435ذؼ القعـــدة عـــام  27المـــؤرخ فـــي  261-14وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -
  .2والمتضمن إنشاء جامعة وىران 2014

المغـات األجنبيـة بجامعـة دمحم  وبناءا عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم المغة اإلسبانية بكميـة -
 .2018فيفرؼ  22المؤّرخ في  2وىران  -بن أحمد

 يــقـــــرر
 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

ة بجامعة دمحم بن المغات األجنبي القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغة اإلسبانية بكمية
 .2وىران -أحمد

المغات األجنبية بجامعة دمحم بن  المجنة العممية لقسم المغة اإلسبانية بكمية ألعضاءتحدد القائمة االسمية  :2المادة 
 ، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.2وىران  -أحمد

، كل فيما يخصو، 2وىران  - بن أحمديكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم: 3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2018أوت  06حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 ار   األستاذ طـاىر حجـ                                                                                                         
ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ  ـــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2018أوت  06مؤرخ في ال 711 رقـمممحــق بالقـرار 
 2وىران  -المغات األجنبية بجامعة دمحم بن أحمد اإلسبانية بكميةالمجنة العممية لقسم المغة 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة محاضرة قسم "أ"، رئيسة المجنة العممية لمقسم طويل خميدة 1
 رئيسة القسم موس لطيفة 2
 أستاذة تركي حسين عصمت 3
 أستاذة غالم هللا زينب 4
 أستاذة خالدؼ زبيدة 5
 أستاذة مساعدة قسم "أ" عمو سيامبن  6
 أستاذة مساعدة قسم "أ" عمروش فيروز 7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018أوت  06مؤرخ في  713رقم  قــرار

 2وىران -بجامعة دمحم بن أحمد المغات األجنبية لقسم المغة الفرنسية بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
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 غشــت ســنة 23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -
 .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003

 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13مقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم وب -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

ســـبتمبر ســـنة  22الموافـــق  1435ذؼ القعـــدة عـــام  27المـــؤرخ فـــي  261-14وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -
 .2جامعة وىرانوالمتضمن إنشاء  2014

المغـات األجنبيـة بجامعـة دمحم  وبناءا عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـم المغـة الفرنسـية بكميـة -
 .2018فيفرؼ  22المؤّرخ في  2وىران  -بن أحمد

 

 يــقـــــرر

 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بجامعة دمحم بن  المغات األجنبية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغة الفرنسية بكمية
 .2وىران -أحمد

المغات األجنبية بجامعة دمحم بن  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغة الفرنسية بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.2وىران  -أحمد

، كل فيما يخصو، 2وىران  - بن أحمديكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم: 3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2018أوت  06حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 ار   األستاذ طـاىر حجـ                                                                                                         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2018أوت  06مؤرخ في  713رقـم ممحــق بالقـرار 
 2وىران -المغات األجنبية بجامعة دمحم بن أحمد الفرنسية بكميةالمجنة العممية لقسم المغة 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة، رئيسة المجنة العممية لمقسم البشير حنان 1
 رئيسة القسم براشدؼ حياة 2
 أستاذة ميموني ليمى دنية 3
 أستاذة بوطالب جميمة 4
 أستاذة محاضرة قسم "أ" بمخوص دىية 5
 أستاذ محاضر قسم "أ" سبيع عبد الحق عبد الرحمانبن  6
 أستاذة مساعدة قسم "أ" جرادؼ خيرة 7
 أستاذة مساعدة قسم "أ" بمود المية فاطمة 8

ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2018أوت  06مؤرخ في  714رقم  قــرار
    2وىران  -بجامعة دمحم بن أحمد المغات األجنبية لقسم المغة اإلنجميزية بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
 غشــت ســنة 23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
ســـبتمبر ســـنة  22الموافـــق  1435ذؼ القعـــدة عـــام  27المـــؤرخ فـــي  261-14وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -

  .2والمتضمن إنشاء جامعة وىران 2014
المغات األجنبية بجامعة دمحم  مغة اإلنجميزية بكميةوبناءا عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم ال -

 .2018فيفرؼ  22المؤّرخ في  2وىران  -بن أحمد
 يــقـــــرر

 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

ية بجامعة دمحم بن المغات األجنب القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغة اإلنجميزية بكمية
 .2وىران  -أحمد

المغات األجنبية بجامعة دمحم بن  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغة اإلنجميزية بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.2وىران  -أحمد

، كل فيما يخصو، 2وىران  -ة دمحم بن أحمديكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامع :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2018أوت  06حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 ار   األستاذ طـاىر حجـ                                                                                                         
ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ  ـــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018أوت  06مؤرخ في  714رقـم ممحــق بالقـرار 
 2وىران  -المغات األجنبية بجامعة دمحم بن أحمد اإلنجميزية بكميةلقسم المغة 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة محاضرة قسم "أ"، رئيسة المجنة العممية لمقسم شامي نضال 1
 رئيس القسم كرمة مخطار 2
 أستاذ بن حطاب عبد القادر لطفي 3
 أستاذة مولفي ليمى 4
 أستاذ بممكي بمقاسم 5
 أستاذة محاضرة قسم "ب" بصديق فاطمة الزىراء 6
 أستاذة مساعدة قسم "أ" مدغار ظريفة  7
 أستاذة مساعدة قسم "أ" دحمون أمال 8

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ـــ



      2018-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    التعميم العالي والبحث العممي وزارة   217

 

 

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2018أوت  06مؤرخ في  715رقم  قــرار
 2وىران -بجامعة دمحم بن أحمد المغات األجنبية المجمس العممي لكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
 غشــت ســنة 23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24فــي المــؤرخ 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
 2013يناير سنة    30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 .لعالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم ا
ســـبتمبر ســـنة  22الموافـــق  1435ذؼ القعـــدة عـــام  27المـــؤرخ فـــي  261-14وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -

  .2والمتضمن إنشاء جامعة وىران 2014
وىـران  -وبناءا عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بـالمجمس العممـي لكميـة المغـات األجنبيـة بجامعـة دمحم بـن أحمـد -

 .2018فيفرؼ  22خ في المؤرّ  2
 يــقـــــرر

 

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  44و 43تطبيقا ألحكام المادتين  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عام 

 .2وىران-أحمد تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية المغات األجنبية بجامعة دمحم بن
، 2وىران  -المغات األجنبية بجامعة دمحم بن أحمد تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 

 وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.
، كل فيما يخصو، 2وىران  -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم بن أحمد :3المادة 

 بيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.بتط
 2018أوت  06حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 ار   األستاذ طـاىر حجـ                                                                                                         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2018أوت  06مؤرخ في  715رقم  رارــق بالقـــممح
 2وىران -األجنبية بجامعة دمحم بن أحمدالمجمس العممي لكمية المغات 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم المغة اإلنجميزية بن حطاب لطفي عبد القادر 1
 عميد الكمية بييميل عبد القادر 2
 والمسائل المرتبطة بالطمبةنائبة العميد مكّمفة بالدراسات  بمخيثر صورية 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية شوشة زواوؼ  4
 رئيسة قسم المغة اإلسبانية موس لطيفة 5
 رئيسة قسم المغة الفرنسية براشدؼ حياة سعيدة 6
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 رئيس قسم المغة اإلنجميزية كرمة مخطار 7
 رئيس قسم المغة األلمانية والروسية السالمبريكسي رقيق عبد  8
 رئيسة المجنة العممية لقسم المغة اإلسبانية طويل خميدة 9
 رئيسة المجنة العممية لقسم المغة الفرنسية البشير حنان 10
 رئيسة المجنة العممية لقسم المغة اإلنجميزية شامي نضال 11
 المغة األلمانية والروسيةرئيسة المجنة العممية لقسم  مقدم فاطمة  12
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم المغة اإلسبانية خالدؼ زوبيدة 13
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم المغة اإلسبانية باؼ عمر رشيدة 14
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم المغة الفرنسية حميدو نبيمة 15
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم المغة الفرنسية بمخوص دىية 16
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم المغة اإلنجميزية مولفي ليمى 17
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم المغة األلمانية والروسية بودىير طاىر 18
 األساتذة المساعدينممّثمة عن  دحياس فاطمة 19
 ممّثمة عن األساتذة المساعدين بن زرارؼ نبيمة 20
 مدير مخبر بحث الكورصو كمال 21
 مدير مخبر بحث بممكي بمقاسم 22
 مديرة مخبر بحث ياسين رشيدة 23
 مدير مخبر بحث بوحديبة فاروق  24
 مديرة مخبر بحث صارؼ فوزية 25
 بحث مديرة مخبر شيالي فاطمة الزىراء 26
 مديرة مخبر بحث مجاد فاطمة الزىراء 27
 مدير مخبر بحث صديقي حسين 28
 مسؤولة المكتبة ميصابيحي نادية 29

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018أوت  06مؤرخ في  716رقم  قــرار

 2وىران-بجامعة دمحم بن أحمد الحقوق والعموم السياسية لقسم العموم السياسية بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
 غشــت ســنة 23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13مقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم وب -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
ســـبتمبر ســـنة  22الموافـــق  1435ذؼ القعـــدة عـــام  27المـــؤرخ فـــي  261-14وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -

  .2امعة وىران والمتضمن إنشاء ج 2014



      2018-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    التعميم العالي والبحث العممي وزارة   219

 

 

الحقـوق والعمـوم السياســية  وبنـاءا عمـى محضـر انتخـاب ممّثمـي األسـاتذة بالمجنـة العمميـة لقسـم العمـوم السياسـية بكميـة -
 .2018فيفرؼ  08المؤّرخ في  2وىران  -بجامعة دمحم بن أحمد

 

 يــقـــــرر
 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

السياسية بجامعة  الحقوق والعموم القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم السياسية بكمية
 .2وىران -دمحم بن أحمد

الحقوق والعموم السياسية بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم السياسية بكمية: 2المادة 
 ، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.2وىران  -دمحم بن أحمد

، كل فيما يخصو، 2وىران -ين ومدير جامعة دمحم بن أحمديكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العالي :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2018أوت  06حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العمميةالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة  2018أوت  06المؤرخ في  716ممحــق بالقـرار رقم 
 2وىران -الحقوق والعموم السياسية بجامعة دمحم بن أحمد لقسم العموم السياسية بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة محاضرة قسم "أ"، رئيسة المجنة العممية لمقسم عريش خيرة )م( بوسعادة 1
 رئيس القسم محوز عمر 2
 أستاذ محاضر قسم "أ" بن سدات نصر الدين 3
 أستاذ محاضر قسم "أ" طيبي دمحم بمياشمي أمين 4
 أستاذة محاضرة قسم "أ" نجار مكية 5
 أستاذة مساعدة قسم "أ" سالف نعيمة 6
 أستاذ مساعد قسم "أ" بمماحي دمحم 7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2018أوت  06مؤرخ في  717رقم  قــرار

 2وىران  -بجامعة دمحم بن أحمد الحقوق والعموم السياسية لقسم القانون العام بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
 غشــت ســنة 23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13مقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم وب -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
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ســـبتمبر ســـنة  22الموافـــق  1435ذؼ القعـــدة عـــام  27المـــؤرخ فـــي  261-14وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -
  .2امعة وىرانوالمتضمن إنشاء ج 2014

الحقــوق والعمــوم السياســية  وبنــاءا عمــى محضــر انتخــاب ممّثمــي األســاتذة بالمجنــة العمميــة لقســم القــانون العــام بكميــة -
 .2018فيفرؼ  08المؤّرخ في  2وىران -بجامعة دمحم بن أحمد

 

 يــقـــــرر
 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

لسياسية بجامعة دمحم الحقوق والعموم ا القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم القانون العام بكمية
 .2وىران -بن أحمد

الحقوق والعموم السياسية بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم القانون العام بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.2وىران -دمحم بن أحمد

، كل فيما يخصو، 2وىران -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم بن أحمد :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2018أوت  06حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018أوت  06مؤرخ في  717رقـم ممحــق بالقـرار 
 2وىران -الحقوق والعموم السياسية بجامعة دمحم بن أحمد لقسم القانون العام بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسم  أستاذ محاضر قسم "أ"، عبد المجيدبرابح  1
 رئيس القسم بابا حامد نسيم 2
 أستاذ محاضر قسم "أ" قمراوؼ عز الدين 3
 أستاذ محاضر قسم "أ" لونيس عبد الوىاب 4
 أستاذ محاضر قسم "أ" بن زحاف فيصل 5
 أستاذة مساعدة قسم "أ" طويل منال 6
 أستاذ مساعد قسم "أ" القادرمحفوظ عبد  7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018أوت  06مؤرخ في  718رقم  قــرار

 2وىران  -بجامعة دمحم بن أحمد الحقوق والعموم السياسية لقسم القانون الخاص بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
غشــت ســنة   23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
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 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

ســـبتمبر ســـنة  22الموافـــق  1435ذؼ القعـــدة عـــام  27المـــؤرخ فـــي  261-14وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -
  .2جامعة وىران والمتضمن إنشاء 2014

الحقـوق والعمـوم السياسـية  وبناءا عمـى محضـر انتخـاب ممّثمـي األسـاتذة بالمجنـة العمميـة لقسـم القـانون الخـاص بكميـة -
 .2018فيفرؼ  08المؤّرخ في  2وىران-بجامعة دمحم بن أحمد

 

 يــقـــــرر

 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

لسياسية بجامعة الحقوق والعموم ا القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم القانون الخاص بكمية
 .2وىران  -دمحم بن أحمد

الحقوق والعموم السياسية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم القانون الخاص بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.2وىران-بجامعة دمحم بن أحمد

، كل فيما يخصو، 2وىران  -دير جامعة دمحم بن أحمديكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين وم :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2018أوت  06حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 ار   األستاذ طـاىر حجـ                                                                                                         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018أوت  06مؤرخ في ال 718رقـم ممحــق بالقـرار 
 2وىران -الحقوق والعموم السياسية بجامعة دمحم بن أحمد الخاص بكمية لقسم القانون 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة، رئيسة المجنة العممية لمقسم ناصر فتيحة 1
 رئيس القسم زوارؼ عبد القادر 2
 أستاذة  زعنون فتيحة 3
 أستاذة محاضرة قسم "أ" زىدور أشواق 4
 محاضرة قسم "أ"أستاذة  مازة عبمة 5
 أستاذة مساعدة قسم "أ" برحو وسيمة 6
 أستاذة مساعدة قسم "أ" عيس سييمة 7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2018أوت  06مؤرخ في  719قرار رقم رقم  قــرار

 2وىران -بجامعة دمحم بن أحمد المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
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غشــت ســنة        23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -
 .مالذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتمّ  2003

 2013يناير سنة    30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

ســـبتمبر ســـنة  22الموافـــق  1435ذؼ القعـــدة عـــام  27المـــؤرخ فـــي  261-14وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -
  .2إنشاء جامعة وىران والمتضمن 2014

 -وبناءا عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة دمحم بن أحمد -
 .2018فيفرؼ  08المؤّرخ في  2وىران 

 

 يــقـــــرر

 

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  44و 43تطبيقا ألحكام المادتين  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عام 

 -دمحم بن أحمد تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة
 .2وىران

 -الحقوق والعموم السياسية بجامعة دمحم بن أحمد تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.2وىران 

ل فيما يخصو، ، ك2وىران -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم بن أحمد :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2018أوت  06حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2018أوت  06المؤرخ في  719رقم  رقم رارــق بالقـــممح
 2وىران -المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة دمحم بن أحمد

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم القانون الخاص زىدور سيمي 1
 عميد الكمية حداد دمحم 2
 بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةنائب العميد مكّمف  صافو دمحم 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية دراعو توفيق 4
 رئيس قسم القانون الخاص زوارؼ عبد القادر 5
 رئيس قسم القانون العام بابا حامد نسيم 6
 رئيس قسم العموم السياسية محوز عمر 7
 رئيسة المجنة العممية لقسم القانون الخاص ناصر فتيحة 8
 رئيس المجنة العممية لقسم القانون العام برابح عبد المجيد 9
 رئيسة المجنة العممية لقسم العموم السياسية عريش خيرة )م( بوسعادة 10
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 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم القانون الخاص العربي شحط عبد القادر 11
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم القانون العام لونيس عبد الوىاب 12
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم القانون العام  قمراوؼ عز الدين 13
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم العموم السياسية بوسماحة نصر الدين 14
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم العموم السياسية طيبي دمحم بمياشمي أمين 15
 ممّثمة عن األساتذة المساعدين سالف نعيمة 16
 ممّثل عن األساتذة المساعدين بمماحي دمحم 17
 مدير مخبر بحث فاصمة عبد المطيف 18
 مديرة مخبر بحث زناكي دليمة 19
 مديرة مخبر بحث بوخاتمي فاطمة 20
 مديرة مخبر بحث ليمىحمدان  21
 مدير مخبر بحث محي الدين دمحم نحاس 22
 مدير مخبر بحث يقاش فراس 23
 مدير مخبر بحث بناصر يوسف 24
 مدير مخبر بحث صالح دمحم 25
 مسؤولة المكتبة غربي حياة 26

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجمس العممي يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2018أوت  06مؤرخ في  720رقم  قــرار

 2وىران -دمحم بن أحمد بجامعة الصيانة واألمن الصناعي لمعيد
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
غشــت ســنة   23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم و  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
ســـبتمبر ســـنة  22الموافـــق  1435ذؼ القعـــدة عـــام  27المـــؤرخ فـــي  261-14المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  وبمقتضـــى -

 .2والمتضمن إنشاء جامعة وىران 2014
وبنــاءا عمــى محضــر انتخــاب ممّثمــي األســاتذة بــالمجمس العممــي لمعيــد الصــيانة واألمــن الصــناعي بجامعــة دمحم بــن  -

 .2018فيفرؼ  25المؤّرخ في  2وىران  -أحمد
 

 يــقـــــرر

جمادؼ الثانية عام 24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  67تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 -أحمد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد الصيانة واألمن الصناعي بجامعة دمحم بن
 .2وىران
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 -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد الصيانة واألمن الصناعي بجامعة دمحم بن أحمد :2المادة 
 .، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار2وىران

و، ، كل فيما يخص2وىران -دمحم بن أحمد ةيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامع :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2018أوت  06حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 ار   األستاذ طـاىر حجـ                                                                                                         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2018أوت  06مؤرخ في ال 720ممحـــق بالقــرار رقم 
 2وىران -الصيانة واألمن الصناعي بجامعة دمحم بن أحمدالمجمس العممي لمعيد 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
رئيس المجمس العممي لممعيد، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم الصيانة في  نور الدين رشيد 1

 اإللكتروميكانيك
 مدير المعيد بن عياد أحمد 2
 بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةنائب العميد مكّمف  شنوفي دمحم 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بوحديبة براىيم 4
 رئيس قسم األمن الصناعي والبيئة قدار دمحم 5
 رئيس قسم الصيانة واألجيزة مكي إبراىيم الخميل 6
 اإللكتروميكانيكرئيس قسم الصيانة في  اجموع عبد العزيز 7
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم الصيانة واألجيزة عصماني زينب 8
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم الصيانة واألجيزة قندوز جياللية 9
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم الصيانة في اإللكتروميكانيك بمعريفي فريد 10
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم األمن الصناعي والبيئة لبصير حياة 11
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم األمن الصناعي والبيئة حبار شفيقة 12
 مّثمة عن األساتذة المساعدين صنياجي سميمة 13
 مّثل عن األساتذة المساعدين مغدير عابد 14
 مديرة مخبر بحث لونيس زبيدة 15
 مسؤولة مكتبة المعيد شارف نبية )م( بن رحو 16

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 د القائمـة االسمية ألعضاءيحـدّ ، 2018أوت  06مؤرخ في  721رقـم  قــرار

 2وىران -دمحم بن أحمدالمجمس العممي لجامعة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
غشــت ســنة   23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
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 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم و  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

ســـبتمبر ســـنة  22الموافـــق  1435ذؼ القعـــدة عـــام  27المـــؤرخ فـــي  261-14وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -
  .2جامعة وىران والمتضمن إنشاء  2014

أفريل  22المؤّرخ في  2وىران  -وبناءا عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة دمحم بن أحمد -
2018. 

 

 يــقـــــرر

 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03رقم  من المرسوم التنفيذؼ 20تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .2وىران -القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة دمحم بن أحمد
، وفقا لمجدول الممحق بيذا 2وىران -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة دمحم بن أحمد :2المادة 

 القرار.
، كل فيما يخصو، 2وىران -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم بن أحمد :3المادة 

 ميم العالي والبحث العممي.                                  بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتع
 2018أوت  06حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 ار   األستاذ طـاىر حجـ                                                                                                         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القائمـة االسمية الذي يحّدد 2018أوت  06المؤرخ في  721رقـم ممحق بالقرار 
 2وىران -أحمد دمحم بنألعضاء المجمس العممي لجامعة 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة عمرون صديق 1
والثاني والتكوين المتواصل  لبالتكوين العالي في الطور األو  ةكّمفم مدير الجامعة ةنائب ميكاكية ميدؼ مختارية 2

 والشيادات والتكوين العالي في التدرج
بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث كّمف م مدير الجامعةنائب  طبميونة دمحم 3

 العممي والتكوين العالي فيما بعد التدرج
 بالعالقات الخارجية والتعاون والتنشيط واالتصال والتظاىرات العممية ةكّمفم مدير الجامعةنائب  كحمولة مراد 4
 بالتنمية واالستشراف والتوجيوكّمف م مدير الجامعةنائب  لحمو شريف 5
 عميد كمية عموم األرض والكون  صبان عباس 6
 عميد كمية العموم االجتماعية فضيل عبد الكريم 7
 عميد كمية الحقوق والعموم السياسية حداد دمحم 8
 عميد كمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير بولنوار بشير 9
 عميد كمية المغات األجنبية القادربييميل عبد  10
 مدير معيد الصيانة واألمن الصناعي بن عياد أحمد 11
 رئيس المجمس العممي لكمية عموم األرض والكون  بالل سيد أحمد 12
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 رئيس المجمس العممي لكمية العموم االجتماعية منير بيادؼ 13
 السياسية رئيس المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم زىدور سيمي 14
 رئيس المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير سالم عبد العزيز 15
 رئيس المجمس العممي لكمية المغات األجنبية بن حطاب عبد القادر لطفي 16
 رئيس المجمس العممي لمعيد الصيانة واألمن الصناعي نور الدين رشيد 17
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن كمية الحقوق والعموم السياسية القادرالعربي شحط عبد  18
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن كمية الحقوق والعموم السياسية فاصمة عبد المطيف 19
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن كمية العموم االجتماعية قويدرؼ دمحم 20
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن كمية العموم االجتماعية زمور زين الدين 21
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن كمية عموم األرض والكون  مبروك نعيمة 22
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن كمية عموم األرض والكون  سويح سيد أحمد 23
 األستاذية عن كمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسييرممّثل األساتذة ذوؼ مصّف  زايرؼ بمقاسم 24
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن كمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير طيارؼ خالد 25
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن كمية المغات األجنبية بن خديجة نبيمة 26
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن كمية المغات األجنبية جبايمي وليدة 27
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن معيد الصيانة واألمن الصناعي حبار شفيقة 28
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن معيد الصيانة واألمن الصناعي عيسى خالدية 29
 األساتذة المساعدينممّثمة عن  صنياجي سميمة 30
 ممّثل عن األساتذة المساعدين بمماحي دمحم 31
 وىران   -أستاذ بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف بوزيد دمحم 32
 1وىران -أستاذ بجامعة أحمد بن بمة بن سيمة ثالث أحمد 33
 مدير وحدة بحث دالي عمي عبد الصمد 34
 المكتبة المركزيةمسؤولة  بوتريبات فاطمة 35

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018أوت  06مؤرخ في  722رقم  قــرار

 2وىران -بجامعة دمحم بن أحمد عموم األرض والكون  لقسم عموم األرض بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
غشــت ســنة   23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم و  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
ســـبتمبر ســـنة  22الموافـــق  1435ذؼ القعـــدة عـــام  27المـــؤرخ فـــي  261-14وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -

 .2جامعة وىرانوالمتضمن إنشاء  2014
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عمـوم األرض والكـون بجامعـة  وبناءا عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم عمـوم األرض بكميـة -
 .2018فيفرؼ  20المؤّرخ في  2وىران -دمحم بن أحمد

 يــقـــــرر
 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

جامعة دمحم بن عموم األرض والكون ب القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم األرض بكمية
 .2وىران -أحمد

عموم األرض والكون بجامعة دمحم  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم األرض بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.2وىران  -بن أحمد

، كل فيما يخصو، 2وىران -أحمد يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم بن :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2018أوت  06حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2018أوت  06مؤرخ في ال 722رقـم ممحــق بالقـرار 
 2وىران -عموم األرض والكون بجامعة دمحم بن أحمد لقسم عموم األرض بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسم ناجي عبد المنصور 1
 رئيس القسم عطيف خير الدين فيصل توفيق 2
 أستاذة مبروك نعيمة 3
 أستاذ بوحامر منصور  4
 أستاذ بصديق مصطفى 5
 أستاذ محاضر قسم "أ" صديقي عبد المجيد 6
 أستاذة محاضرة قسم "أ" لقرع كريمة 7
 أستاذ مساعد قسم "أ" منصورؼ دمحم الحبيب 8
 أستاذ مساعد قسم "أ" بايش عبد القادر 9

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2018أوت  06مؤرخ في  723رقم  قــرار

 2وىران  -بجامعة دمحم بن أحمد عموم األرض والكون  لقسم الجغرافيا والتييئة اإلقميمية بكمية
 

 العممي،إن وزير التعميم العالي والبحث 
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
غشــت ســنة   23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
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 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

ســـبتمبر ســـنة  22الموافـــق  1435ذؼ القعـــدة عـــام  27المـــؤرخ فـــي  261-14نفيـــذؼ رقـــم وبمقتضـــى المرســـوم الت -
  .2والمتضمن إنشاء جامعة وىران 2014

عمــوم األرض  وبنــاءا عمــى محضــر انتخــاب ممّثمــي األســاتذة بالمجنــة العمميــة لقســم الجغرافيــا والتييئــة اإلقميميــة بكميــة -
 .2018فيفرؼ  20في المؤّرخ  2وىران  -والكون بجامعة دمحم بن أحمد

 

 يــقـــــرر

 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

موم األرض والكون ع القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الجغرافيا والتييئة اإلقميمية بكمية
 .2وىران -بجامعة دمحم بن أحمد

عموم األرض والكون  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الجغرافيا والتييئة اإلقميمية بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.2وىران  -بجامعة دمحم بن أحمد

، كل فيما يخصو، 2وىران -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم بن أحمد :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2018أوت  06حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 عممي وزير التعميم العالي والبحث ال                                                                                                   

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018أوت  06مؤرخ في ال 723رقـم ممحــق بالقـرار 
 2وىران -عموم األرض والكون بجامعة دمحم بن أحمد تييئة اإلقميمية بكميةلقسم الجغرافيا وال

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسم طراش سيدؼ دمحم 1
 رئيس القسم بمماحي دمحم نذير 2
 أستاذ معاشو حاج دمحم 3
 أستاذ حدايد دمحم 4
 أستاذ بالل سيد أحمد 5
 أستاذ محاضر قسم "أ" الدين يوسف بدر 6
 أستاذ مساعد قسم "أ" قورين فريدة )م( بشير بمميدؼ 7
 أستاذ مساعد قسم "أ" سكوم سفيان 8

ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2018أوت  06مؤرخ في  724رقم  قــرار
 2وىران -بجامعة دمحم بن أحمد المجمس العممي لكمية عموم األرض والكون 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
غشــت ســنة        23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .مالذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتمّ  2003
 2013يناير سنة    30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
ســـبتمبر ســـنة  22الموافـــق  1435ذؼ القعـــدة عـــام  27المـــؤرخ فـــي  261-14وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -

  .2إنشاء جامعة وىران والمتضمن 2014
 -وبنــاءا عمــى محضــر انتخــاب ممّثمــي األســاتذة بــالمجمس العممــي لكميــة عمــوم األرض والكــون بجامعــة دمحم بــن أحمــد -

 .2018فيفرؼ  20المؤّرخ في  2وىران
 يــقـــــرر

 

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  44و 43تطبيقا ألحكام المادتين  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عام 

 . 2وىران-بن أحمدتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموم األرض والكون بجامعة دمحم 
 -عموم األرض والكون بجامعة دمحم بن أحمد تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 

 ، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.2وىران
، كل فيما يخصو، 2وىران -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم بن أحمد :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2018أوت  06حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 ار   األستاذ طـاىر حجـ                                                                                                         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2018أوت  06المؤرخ في  724رقم  رارــق بالقـــممح
 2وىران -المجمس العممي لكمية عموم األرض والكون بجامعة دمحم بن أحمد

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم الجغرافيا والتييئة اإلقميمية بالل سيد أحمد 1
 عميد الكمية صبان عباس 2
 العميد مكّمفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةنائبة  طيراوؼ فاطمة  3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية عثمان الطيب 4
 رئيس قسم عموم األرض عطيف خير الدين فيصل توفيق 5
 رئيس قسم الجغرافيا والتييئة اإلقميمية بمماحي دمحم نذير 6
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 رئيس المجنة العممية لقسم عموم األرض المنصورناجي عبد  7
 رئيس المجنة العممية لقسم الجغرافيا والتييئة اإلقميمية طراش سيدؼ دمحم 8
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم الجغرافيا والتييئة اإلقميمية معاشو حاج دمحم 9
 قسم عموم األرض ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن بصديق مصطفى 10
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم عموم األرض صديقي عبد المجيد 11
 ممّثل عن األساتذة المساعدين زعنون رفيق 12
 ممّثل عن األساتذة المساعدين بايش عبد القادر 13
 مدير مخبر بحث بمكبير لحسن 14
 مدير مخبر بحث بن حمو ميمود 15
 مدير مخبر بحث إدريس حساني موالؼ 16
 مدير مخبر بحث غضباني طارق  17
 مسؤولة المكتبة بولفضاوؼ سميرة 18

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018أوت  06مؤرخ في  725رقم  قــرار

 2وىران-بجامعة دمحم بن أحمد العموم االجتماعية لقسم عمم االجتماع بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
غشــت ســنة   23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم و  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
ســـبتمبر ســـنة  22الموافـــق  1435ذؼ القعـــدة عـــام  27المـــؤرخ فـــي  261-14وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -

  .2جامعة وىرانوالمتضمن إنشاء  2014
العموم االجتماعية بجامعة دمحم  وبناءا عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم عمم االجتماع بكمية -

 .2018فيفرؼ  18المؤّرخ في  2وىران  -بن أحمد
 

 يــقـــــرر
 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بجامعة دمحم بن  العموم االجتماعية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عمم االجتماع بكمية
 .2وىران -أحمد

العموم االجتماعية بجامعة دمحم بن  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عمم االجتماع بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.2وىران -أحمد
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، كل فيما يخصو، 2وىران -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم بن أحمد :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2018أوت  06حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018أوت  06مؤرخ في ال 725رقـم ممحــق بالقـرار 
 2وىران -العموم االجتماعية بجامعة دمحم بن أحمد لقسم عمم االجتماع بكمية 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة، رئيسة المجنة العممية لمقسم بوشيخاوؼ لبماركية اسميان 1
 رئيس القسم سويح ميدؼ 2
 أستاذ موالؼ الحاج مراد 3
 أستاذة بمحسن مباركة 4
 أستاذ العالوؼ أحمد 5
 أستاذ محاضر قسم "أ" زمور زين الدين 6
 أستاذ مساعد قسم "أ" غمارؼ مصطفى 7
 أستاذة مساعدة قسم "أ" لقرع ايمان خيرة 8

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2018أوت  06مؤرخ في  726رقم  قــرار

 2وىران -بجامعة دمحم بن أحمد العموم االجتماعية لقسم عمم النفس واألرطوفونيا بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .ن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدلوالمتضمّ 
غشــت ســنة   23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم.الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم و  -

 ير التعميم العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
ســـبتمبر ســـنة  22الموافـــق  1435ذؼ القعـــدة عـــام  27المـــؤرخ فـــي  261-14وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -

  .2جامعة وىرانوالمتضمن إنشاء  2014
العمـوم االجتماعيـة  وبناءا عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـم عمـم الـنفس واألرطوفونيـا بكميـة -

 .2018فيفرؼ  18المؤّرخ في  2وىران -بجامعة دمحم بن أحمد
 

 يــقـــــرر

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
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االجتماعية بجامعة العموم  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عمم النفس واألرطوفونيا بكمية
 .2وىران -دمحم بن أحمد

العموم االجتماعية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عمم النفس واألرطوفونيا بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.2وىران -بجامعة دمحم بن أحمد

، كل فيما يخصو، 2وىران -يين ومدير جامعة دمحم بن أحمديكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العال: 3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2018أوت  06حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العمميةالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة  2018أوت  06مؤرخ في ال 726 رقـمممحــق بالقـرار 
 2وىران -العموم االجتماعية بجامعة دمحم بن أحمد لقسم عمم النفس واألرطوفونيا بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسم جمطي بشير 1
 رئيس القسم غياث بوفمجة 2
 أستاذ مكي دمحم 3
 أستاذة ميموني بدرة 4
 قسم "أ"أستاذ محاضرة  فراحي فيصل 5
 أستاذة محاضرة قسم "ب" طيار شييناز 6
 أستاذة مساعدة قسم "أ" شعبان زىرة 7
 أستاذة مساعدة قسم "أ" رقوش إنصاف 8

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018أوت  06مؤرخ في  727رقم  قــرار

 2وىران -بجامعة دمحم بن أحمد العموم االجتماعية لقسم الفمسفة بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
غشــت ســنة   23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم و  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
ســـبتمبر ســـنة  22الموافـــق  1435ذؼ القعـــدة عـــام  27المـــؤرخ فـــي  261-14وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -

  .2جامعة وىرانوالمتضمن إنشاء  2014
العمـوم االجتماعيـة بجامعـة دمحم بـن  وبناءا عمى محضر انتخاب ممّثمـي األسـاتذة بالمجنـة العمميـة لقسـم الفمسـفة بكميـة -

 .2018فيفرؼ  18المؤّرخ في  2وىران -أحمد
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 يــقـــــرر

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 -عة دمحم بن أحمدالعموم االجتماعية بجام القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الفمسفة بكمية
 .2وىران

العموم االجتماعية بجامعة دمحم بن  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الفمسفة بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.2وىران -أحمد

، كل فيما يخصو، 2وىران -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم بن أحمد: 3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2018أوت  06حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 ار   األستاذ طـاىر حجـ                                                                                                         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2018أوت  06المؤرخ في  727رقـم ممحــق بالقـرار 
 2وىران -العموم االجتماعية بجامعة دمحم بن أحمد بكمية المجنة العممية لقسم الفمسفة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسم الزاوؼ عمر 1
 رئيس القسم أوالعربي الصادق 2
 أستاذ سوريت بن عمر 3
 أستاذة بوسيف ليمى 4
 أستاذ بوشيبة دمحم 5
 "أ"أستاذة محاضرة قسم  يموتن عمجية 6
 أستاذ محاضر قسم "أ" رزقي بن عومر 7
 أستاذ مساعد قسم "أ" كبير دمحم 8
 أستاذة مساعدة قسم "أ" شارف فاطمة 9

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018أوت  06مؤرخ في  728رقم  قــرار

 2وىران -بجامعة دمحم بن أحمد العموم االجتماعية لقسم الديمغرافيا بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
غشــت ســنة   23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم و  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
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ســـبتمبر ســـنة  22الموافـــق  1435ذؼ القعـــدة عـــام  27المـــؤرخ فـــي  261-14وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -
  .2جامعة وىرانوالمتضمن إنشاء  2014

العموم االجتماعية بجامعة دمحم بن  وبناءا عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم الديمغرافيا بكمية -
 .2018فيفرؼ  18المؤّرخ في  2وىران -أحمد

 يــقـــــرر
 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 -بجامعة دمحم بن أحمدالعموم االجتماعية  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الديمغرافيا بكمية
 .2وىران

العموم االجتماعية بجامعة دمحم بن  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الديمغرافيا بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.2وىران -أحمد

، كل فيما يخصو، 2وىران -ن أحمديكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم ب :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2018أوت  06حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 ار   األستاذ طـاىر حجـ                                                                                                         
ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018أوت  06مؤرخ في ال 728رقـم ممحــق بالقـرار 
 2وىران  -بجامعة دمحم بن أحمد العموم االجتماعية الديمغرافيا بكميةلقسم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة، رئيسة المجنة العممية لمقسم راشد خضرة 1
 رئيسة القسم ىاشم أمال 2
 أستاذ صالحي دمحم 3
 أستاذ الوادؼ طيب 4
 أستاذ قويدرؼ دمحم 5
 محاضرة قسم "أ"أستاذة  بن عبد هللا فتيحة 6
 أستاذة مساعدة قسم "أ" درامي ىوارية 7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018أوت  06مؤرخ في  729رقم  قــرار

 2وىران -بجامعة دمحم بن أحمد العموم االجتماعية لقسم عموم التربية بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
غشــت ســنة   23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003



      2018-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    التعميم العالي والبحث العممي وزارة   235

 

 

 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

ســـبتمبر ســـنة  22الموافـــق  1435ذؼ القعـــدة عـــام  27المـــؤرخ فـــي  261-14وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -
  .2جامعة وىران والمتضمن إنشاء 2014

العمـوم االجتماعيـة بجامعـة دمحم  وبناءا عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم عموم التربية بكميـة -
 .2018فيفرؼ  18المؤّرخ في  2وىران -بن أحمد

 

 يــقـــــرر

 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بجامعة دمحم بن  العموم االجتماعية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم التربية بكمية
 .2وىران -أحمد

العموم االجتماعية بجامعة دمحم بن  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم التربية بكمية: 2المادة 
 ، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.2وىران -أحمد

، كل فيما يخصو، 2وىران -بن أحمد يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2018أوت  06حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 ار   األستاذ طـاىر حجـ                                                                                                         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المجنة العمميةالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2018أوت  06مؤرخ في  729 رقـمممحــق بالقـرار 
 2وىران -العموم االجتماعية بجامعة دمحم بن أحمد التربية بكميةلقسم عموم 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة، رئيسة المجنة العممية لمقسم شارف جميمة 1
 رئيس القسم قمراوؼ دمحم 2
 أستاذ دمحم عبد العزيز 3
 أستاذ عريبة محمود 4
 أستاذة محاضرة قسم "أ" ياسين آمنة 5
 أستاذ محاضر قسم "أ" عباس بمقوميدؼ 6
 أستاذ محاضر قسم "أ" رريب هللا دمحم 7
 أستاذ مساعد قسم "أ" حشالفي أحمد 8
 أستاذة مساعدة قسم "أ" جفال مريم 9

ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء ، 2018أوت  06مؤرخ في  730رقم  قــرار
 2وىران -بجامعة دمحم بن أحمد المجمس العممي لكمية العموم االجتماعية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
غشــت ســنة        23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .مالذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتمّ  2003
 2013يناير سنة    30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
ســـبتمبر ســـنة  22الموافـــق  1435ذؼ القعـــدة عـــام  27المـــؤرخ فـــي  261-14وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -

  .2إنشاء جامعة وىران والمتضمن 2014
-وبنــاءا عمـــى محضـــر انتخــاب ممّثمـــي األســـاتذة بـــالمجمس العممــي لكميـــة العمـــوم االجتماعيــة بجامعـــة دمحم بـــن أحمـــد -

 .2018فيفرؼ  25المؤّرخ في  2وىران
 يــقـــــرر

 

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  44و 43تطبيقا ألحكام المادتين  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عام 

-بن أحمدتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم االجتماعية بجامعة دمحم 
 . 2وىران

، 2وىران  -العموم االجتماعية بجامعة دمحم بن أحمد تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.

 ، كل فيما يخصو،2وىران -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم بن أحمد: 3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2018أوت  06حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2018أوت  06مؤرخ في  730رقم  رارــق بالقـــممح
 2وىران-العممي لكمية العموم االجتماعية بجامعة دمحم بن أحمدالمجمس 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم الفمسفة منير بميادؼ 1
 عميد الكمية فضيل عبد الكريم 2
 والمسائل المرتبطة بالطمبةنائبة العميد مكّمفة بالدراسات  محرزؼ مميكة 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بن طاىر بشير 4
 رئيس قسم عمم االجتماع ميدؼ سويح 5
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 رئيس قسم عموم التربية قمراوؼ دمحم 6
 رئيس قسم عمم النفس واألرطفونيا غياث بوفمجة 7
 الفمسفةرئيس قسم  الصادق أوالعربي 8
 رئيسة قسم الديمغرافيا ىاشم أمال  9
 رئيسة المجنة العممية لقسم عمم االجتماع  بوشيخاوؼ لمباركية أسميان  10
 رئيسة المجنة العممية لقسم عموم التربية  شارف جميمة  11
 رئيس المجنة العممية لقسم عمم النفس واألرطفونيا جمطي بشير 12
 العممية لقسم الفمسفةرئيس المجنة  زاوؼ عمر 13
 رئيسة المجنة العممية لقسم الديمغرافيا راشدؼ خضرة 14
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم عمم االجتماع موالؼ الحاج مراد 15
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم عمم االجتماع زمور زين الدين 16
 ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم عموم التربيةممّثل األساتذة  الياشمي أحمد 17
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم عموم التربية غريب العربي 18
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم عمم النفس واألرطفونيا فؤاد عبد الغني 19
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم الفمسفة بمحمام نجاة 20
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم الديمغرافيا قويدرؼ دمحم 21
 ممّثمة عن األساتذة المساعدين لقرع إيمان خيرة 22
 مدير مخبر بحث العالوؼ أحمد 23
 مدير مخبر بحث تيموين حبيب 24
 مدير مخبر بحث بوعرفة عبد القادر 25
 مدير مخبر بحث دالي عمي عبد الصمد 26
 مدير مخبر بحث مكي دمحم 27
 مدير مخبر بحث مباركي بوحفص 28
 مديرة مخبر بحث دمحم رياحي رشيدة 29
 مدير مخبر بحث منصورؼ عبد الحق 30
 مدير مخبر بحث مذكور مصطفى 31
 مدير مخبر بحث عبد هللا عبد الالوؼ  32
 مسؤول المكتبة فرار سفيان 33

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجمس العمميألعضـاء يحدد القائمة االسمية ، 2018أوت  09مؤرخ في  731رقم  قــرار

 عين تموشنت -بمحاج بوشعيببالمركز الجامعي  لمعيد اآلداب والمغات
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
 2005غشــت ســنة  16الموافــق  1426رجــب عــام  11المــؤرخ فــي  299-05وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .لخاصة بتنظيمو وسيرهالذؼ يحدد ميام المركز الجامعي والقواعد ا
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 2008يوليــــو ســــنة  9الموافــــق  1429رجــــب عــــام  6المــــؤرخ فــــي  205-08وبمقتضــــى المرســــوم التنفيــــذؼ رقــــم  -
 .والمتضمن إنشاء مركز جامعي بعين تموشنت، المعّدل

 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

الــذؼ يحــّدد القائمــة االســمية ألعضــاء المجمــس العممــي  2015جويميــة  20المــؤّرخ فــي  468وبموجــب القــرار رقــم  -
 .لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي بمحاج بوشعيب بعين تموشنت

بمحـــاج جمس العممـــي لمعيـــد اآلداب والمغـــات بـــالمركز الجـــامعي وبنـــاءا عمـــى محضـــر انتخـــاب ممّثمـــي األســـاتذة بـــالم -
  .2018جوان  14المؤّرخ في  عين تموشنت -بوشعيب

 

 يــقـــــرر
 

 1426رجب عام  11المؤرخ في  299-05من المرسوم التنفيذؼ رقم  38تطبيقا ألحكام المادة  األولى:المادة 
، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2005غشت سنة  16الموافق 

 .عين تموشنت -بمحاج بوشعيبالمجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي 
 -بمحاج بوشعيبتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي  :2المادة 

 .، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرارعين تموشنت
، كل عين تموشنت -بمحاج بوشعيبيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المركز الجامعي  :3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.فيما 
 2018أوت  09حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 ار   األستاذ طـاىر حجـ                                                                                                         
ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـــ

 المجمس العمميألعضـاء يحدد القائمة االسمية  الذي 2018أوت  09مؤرخ في ال 731ممحق بالقرار رقم 
 عين تموشنت -بمحاج بوشعيبلمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجمس العممي لممعيد رمضان دمحم 1
 مدير المعيد عبد الجميل منقور 2
 مديرة مساعدة مكّمفة بالّدراسات في التدّرج مقداد أميرة 3
 قسم المغة واألدب العربيرئيس  معمر الدين عبد القادر 4
 رئيسة قسم اآلداب والمغة اإلنجميزية بوحسون عز الدين 5
 رئيس قسم اآلداب والمغة الفرنسية صايم ىوارؼ  6
 رئيس قسم العموم االجتماعية كروم موفق 7
 أستاذ بوترفاس بمعباس 8
 أستاذ بوخاتم موالؼ عمي 9
 أستاذة  حطرؼ سمية 10
 أستاذة محاضرة قسم "أ" بموافي حميمة 11
 أستاذ محاضر قسم "أ" بوسغادؼ حبيب 12
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 أستاذ محاضر قسم "أ" بن سميم عبد الكريم 13
 أستاذ محاضر قسم "أ" مسعودؼ ادمحم 14
 أستاذة محاضرة قسم "ب" مربوح ىاجر 15
 أستاذة محاضرة قسم "ب" عالم ايدو سميرة 16
 "ب"أستاذة محاضرة قسم  قايد سميمان ىند 17
 أستاذة مساعدة قسم "أ" سعدون سمية 18
 أستاذة مساعدة قسم "أ" قريش حسيبة 19
 أستاذة مساعدة قسم "أ" سوسي نادية 20
 مدير مخبر بحث ىامل شيخ 21

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2018أوت  09مؤرخ في  732 رقم قــرار

 الوطنية العميا لمتكنولوجيامدرسة بال لقسم اليندسة الصناعية والصيانة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
ـــاير ســـنة  20الموافـــق  1430محـــّرم عـــام  23المـــؤرخ فـــي  20-09وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -  2009ين

 .والمتضّمن إنشاء المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا
الـذؼ  2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيع األول  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
 2016يونيــو ســنة  14الموافــق  1437رمضــان عــام  9المــؤرخ فــي  176-16 وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم -

 .الذؼ يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا
ءا عمــى محضــر انتخــاب ممّثمــي األســاتذة بالمجنــة العمميــة لقســم اليندســة الصــناعية والصــيانة بالمدرســة الوطنيــة وبنــا -

 .2018جويمية  03العميا لمتكنولوجيا المؤرخ في 
 يــقـــــرر

 

 1437رمضان عام  9المؤرخ في  176-16من المرسوم التنفيذؼ رقم  50تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

  المجنة العممية لقسم اليندسة الصناعية والصيانة بالمدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا.
لقسم اليندسة الصناعية والصيانة بالمدرسة الوطنية العميا  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 

 لمتكنولوجيا، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.
ما يخصو، يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا، كل في: 3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2018أوت  09حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 ار   األستاذ طـاىر حجـ                                                                                                         
ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـــ
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 المجنة العممية لقائمة االسمية ألعضاءالذي يحّدد ا 2018أوت  09مؤرخ في ال 732ممحق بالقرار رقم 
 الوطنية العميا لمتكنولوجيامدرسة الصناعية والصيانة باللقسم اليندسة 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسم "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسم كروشي سميمان 1
 رئيس القسم قورؼ رابح 2
 أستاذ محاضر قسم "أ" ىوارؼ فؤاد 3
 أستاذ محاضر قسم "ب" بوظير حمزة 4
 أستاذ محاضر قسم "ب" الطاىرقويسم عمي دمحم  5
 أستاذة محاضرة قسم "ب" غمارؼ ليمى )م( زموشي 6
 أستاذة محاضرة قسم "ب" طرقي نبيمة 7
 أستاذة محاضرة قسم "ب" ىاشمي ىنية 8
 أستاذ مساعد قسم "أ" العيدؼ دمحم 9

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2018أوت  09مؤرخ في  733رقم  قــرار

 الجمفة-بجامعة زيان عاشور لكمية العموم االجتماعية واإلنسانية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .ن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدلوالمتضمّ 
غشــت ســنة        23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 م.نظيميا وسيرىا، المعّدل والمتمّ الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
والمتضمن  2009يناير سنة  4الموافق  1430محرم عام  7المؤرخ في  09-09وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 جامعة الجمفة، المعّدل والمتّمم. إنشاء
 2013يناير سنة    30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 .التعميم العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير 
ــــوم االجتماعيــــة واإلنســــانية بجامعــــة          - ــــة العم ــــالمجمس العممــــي لكمي ــــي األســــاتذة ب ــــى محضــــر انتخــــاب ممّثم ــــاءا عم وبن

 .2018مفة المؤّرخ في أّول جويمية الج -زيان عاشور
 

 يــقـــــرر
 

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  44و 43تطبيقا ألحكام المادتين  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عام 

 -جامعة زيان عاشورتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم االجتماعية واإلنسانية ب
 .الجمفة

الجمفة،  -العموم االجتماعية واإلنسانية زيان عاشور تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.
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الجمفة، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة زيان عاشور :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2018أوت  09حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المجمس العممي الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2018أوت  09مؤرخ في ال 733رقم  رارــق بالقـــممح
 الجمفة -لكمية العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة زيان عاشور

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم عمم االجتماع والديمغرافيارئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل  بوكربوط عز الدين 1
 عميد الكمية برابح دمحم الشيخ 2
 نائب العميد المكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  بن العربي ادمحم 3
 نائب العميد المكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية ضبع مريم 4
 رئيس قسم عمم االجتماع والديمغرافيا رشيد جمود 5
 رئيس قسم عمم النفس والفمسفة بومانة دمحم 6
 رئيس قسم العموم اإلنسانية بن عمار مصطفى 7
 رئيس المجنة العممية لقسم عمم االجتماع والديمغرافيا طمحة المسعود 8
 رئيس المجنة العممية لقسم عمم النفس والفمسفة بوصاليح حمدان 9
 رئيس المجنة العممية لقسم العموم اإلنسانية لباز الطيب 10
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم عمم االجتماع والديمغرافيا بمقمارؼ ىدػ 11
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم عمم النفس والفمسفة بوىالل عبد الحميم 12
 ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم عمم النفس والفمسفةممّثل األساتذة  بن قيدة مسعودة 13
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم العموم اإلنسانية قنشوبة عبد الرحمان 14
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم العموم اإلنسانية بن جمول ىزرشي 15
 المساعدين ةممّثل عن األساتذ دركوش أحمد 16
 المساعدين ةممّثل عن األساتذ دمحم الصغيرسويسي  17
 مدير مخبر بحث بن شريك عمر 18
 مسؤول المكتبة مزوز ياسين 19

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجمس العمميألعضـاء يحدد القائمة االسمية ، 2018أوت  09مؤرخ في  734رقم  قــرار

 البيـــض -بالمركز الجامعي نور البشير لمعيد العموم اإلنسانية واالجتماعية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
 2005غشــت ســنة  16الموافــق  1426رجــب عــام  11المــؤرخ فــي  299-05وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .الذؼ يحدد ميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره
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 2010ســـبتمبر ســـنة  9الموافـــق  1431رمضـــان عـــام  30المـــؤرخ فـــي  204-10وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ  -
 .والمتضمن إنشاء مركز جامعي بالبيض، المعّدل والمتّمم

 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -
 مي.ير التعميم العالي والبحث العمالذؼ يحدد صالحيات وز 

وبناءا عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد العموم اإلنسانية واالجتماعية بـالمركز الجـامعي  -
 .2018ماؼ  31البيـــض المؤّرخ في  -نور البشير

 يــقـــــرر

 

 1426رجب عام  11المؤرخ في  299-05من المرسوم التنفيذؼ رقم  38تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2005غشت سنة  16الموافق 

 .البيـــض -المجمس العممي لمعيد العموم اإلنسانية واالجتماعية بالمركز الجامعي نور البشير
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العموم اإلنسانية واالجتماعية بالمركز الجامعي نور  :2المادة 

 البيـــض، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار. -البشير
البيـــض، كل فيما  -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المركز الجامعي نور البشير :3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2018أوت  09حـرر بالجزائر في                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ

 المجمس العمميألعضـاء يحدد القائمة االسمية  الذي 2018أوت  09مؤرخ في ال 734ممحق بالقرار رقم 
 البيـــض -لمعيد العموم اإلنسانية واالجتماعية بالمركز الجامعي نور البشير

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجمس العممي لممعيد عشراتي سميمان 1
 مدير المعيد خنوس نور الدين 2
 بالدراسات في التدّرج والمسائل المرتبطة بالطمبةمدير مساعد مكّمف  رحماني ليمى 3
 رئيس قسم العموم اإلنسانية  مسعدؼ الطيب 4
 رئيس قسم العموم االجتماعية كعبوش أحمد 5
 رئيس قسم عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية أقزوح سميم 6
 أستاذ محاضر قسم "أ" خموفي بغداد 7
 قسم "أ" أستاذ محاضر بن الدين كمال 8
 أستاذ محاضر قسم "أ" خويمدؼ اليوارؼ  9
 أستاذة محاضرة قسم "ب" بوموس فريدة  10
 أستاذ مساعد قسم "أ" بن صافي حبيب 11
 أستاذ مساعد قسم "أ" داودؼ األعرج 12
 أستاذ مساعد قسم "ب" ميداوؼ الدين 13

ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  2018فيفري  26مؤرخ في ال 186رقم  قــراريعدل ال ،2018أوت  09 مؤرخ في 735رقم  قــرار
 العميا لألساتذة بوىرانمدرسة لقسم المغات األجنبية بال المجنة العممية لقائمة االسمية ألعضاءيحّدد ا الذي

 

 العالي والبحث العممي،إن وزير التعميم 
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل. 
الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 يات وزير التعميم العالي والبحث العممي.يحدد صالح
 2014غشت سنة  25الموافق  1435شوال عام  29المؤرخ في  230-14وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 والمتضّمن إنشاء مدرسة عميا لألساتذة بوىران.
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضان عام  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم -

 الذؼ يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا.
لقسم  المجنة العممية لقائمة االسمية ألعضاءالذؼ يحّدد ا 2018فيفرؼ  26المؤرخ في  186رقم  القــراروبموجب  -

 العميا لألساتذة بوىرانمدرسة المغات األجنبية بال
 .2018جوان  03المؤرخ في  03بوىران رقم وبناءا عمى عمى إرسال المدرسة العميا لألساتذة  -

 

 يــقـــــرر
 

: ييدف ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغات األجنبية بالمدرسة المادة األولى
 بوىران.العميا لألساتذة 

لقسم المغات األجنبية بالمدرسة العميا لألساتذة بوىران، وفقا  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 
 لمجدول الممحق بيذا القرار.

كل فيما يخصو،  يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة العميا لألساتذة بوىران، :3المادة 
 بيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.بتط

  2018 أوت 09 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ

  2018فيفري  26المؤرخ في  186رقم  يعدل القــرارالذي  2018أوت  09المؤرخ في  735رقم ممحق بالقرار 
 العميا لألساتذة بوىرانمدرسة لقسم المغات األجنبية بال المجنة العممية لقائمة االسمية ألعضاءالذي يحّدد ا

 الصفـة    االسم والمقـب الرقم
 أستاذة، رئيسة المجنة العممية لمقسم بن عمار قندوز نعيمة 1
 رئيسة القسم غاسول ياسمينة 2
 أستاذة قايد فتيحة 3
 أستاذ محاضر قسم "أ" فاطمي سعد الدين 4
 أستاذة محاضرة قسم "أ" قيسي خميدة 5
 أستاذة محاضرة قسم "أ" العابد الزىراء 6
 أستاذة محاضرة قسم "ب" سمطاني سييمة 7
 أستاذة مساعدة قسم "أ" منداس جميمة 8
 "ب" أستاذة مساعدة قسم عيسي صابرينة 9

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء ، 2018أوت  09مؤرخ في  736رقم  قــرار
 العميا لألساتذة بوىرانمدرسة لمالمجمس العممي 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
الـذؼ  2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيع األول  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
 2014غشــت ســنة  25الموافــق  1435شــوال عــام  29المــؤرخ فــي  230-14وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .والمتضّمن إنشاء مدرسة عميا لألساتذة بوىران
 2016يونيــو ســنة  14الموافــق  1437رمضــان عــام  9المــؤرخ فــي  176-16 وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم -

 .الذؼ يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا
الـــذؼ يحـــّدد القائمـــة االســـمية ألعضـــاء المجمـــس العممـــي  2015أفريـــل  06المـــؤّرخ فـــي  163رقـــم وبموجـــب القـــرار  -

 .العميا لألساتذة بوىرانمدرسة لم
أفريـل  18وبناءا عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة العميا لألسـاتذة بـوىران المـؤرخ فـي  -

2018. 
 يــقـــــرر

 

 1437رمضان عام  9المؤرخ في  176-16من المرسوم التنفيذؼ رقم  44تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
ضاء ، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألع2016يونيو سنة  14الموافق 

 المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة بوىران.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة بوىران، وفقا لمجدول الممحق بيذا  :2المادة 

 القرار.
كل فيما يخصو،  يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة العميا لألساتذة بوىران، :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2018أوت  09حـرر بالجزائر في                                                                                                   
 ممي وزير التعميم العالي والبحث الع                                                                                                   

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            
ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ  ــ

 يحدد القائمة االسميةالذي  2018أوت  09مؤرخ في ال 736ممحق بالقرار رقم 
 العميا لألساتذة بوىرانمدرسة لمألعضاء المجمس العممي 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة رحيل جمول 1
 مدير مساعد مّكمف بالتعميم والشيادات والتكوين المتواصل  برحال مختار 2
مديرة مساعدة مكّمفة بالتكوين في الدكتوراه والبحث العممي والتطوير التكنولوجي  قايد فتيحة 3

 واالبتكار وترقية المقاوالتية
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 مدير مساعد مكّمف بأنظمة اإلعالم واالتصال والعالقات الخارجية فاطمي سعد الدين 4
 رئيسة قسم المغات األجنبية غاسول ياسمينة 5
 رئيسة قسم العموم الدقيقة مكي مميكة 6
 رئيسة قسم المغة العربية بن يامنة سامية 7
 رئيس المجنة العممية لقسم المغات األجنبية بن عمار قندوز نعيمة 8
 رئيس المجنة العممية لقسم المغة العربية مصرني أمين 9
 ممّثمة عن أساتذة قسم العموم الدقيقة العربي فضيمة 10
 ممّثمة عن أساتذة قسم المغات األجنبية يحياوؼ خيرة 11
 المساعدين ةممّثمة عن األساتذ خنسوس غنية 12
 أستاذ بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران شاكر عبد القادر 13
 مستغانم -أستاذ بجامعة عبد الحميد ابن باديس جمال صّباح 14

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018أوت  09مؤرخ في  737 قــرار

 تيارت -بجامعة ابن خمدون  عموم المادة لقسم الكيمياء بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
سـبتمبر سـنة  18الموافـق   1422جمـادػ الثانيـة عـام  30المؤرخ في  271-01وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 .المعّدل والمتّمم والمتضمن إنشاء جامعة تيارت، 2001
 غشــت ســنة 23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24 المــؤرخ فــي 279-03قــم وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ ر  -

 .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -

 .وزير التعميم العالي والبحث العممي الذؼ يحدد صالحيات
الـذؼ يحـّدد القائمـة االسـمية ألعضـاء المجنـة العمميـة لقسـم  2015جـوان  18المـؤّرخ فـي  269وبموجب القرار رقم  -

 .عموم المادة بجامعة تيارت الكيمياء بكمية
 -المـادة بجامعـة ابـن خمـدون  عمـوم وبناءا عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العمميـة لقسـم الكيميـاء بكميـة -

 .2018جوان  11تيارت المؤّرخ في 
 يــقـــــرر

 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 تيارت. -ن خمدون عموم المادة بجامعة اب القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الكيمياء بكمية
 -عموم المادة بجامعة ابن خمدون  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الكيمياء بكمية :2المادة 

 تيارت، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.
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 بتطبيقتيارت، كل فيما يخصو،  -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة ابن خمدون  :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2018أوت  09حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 ار   األستاذ طـاىر حجـ                                                                                                         
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2018أوت  09مؤرخ في ال 737ممحق بالقرار رقم 
 تيارت -عموم المادة بجامعة ابن خمدون  بكميةالمجنة العممية لقسم الكيمياء 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسم "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسم دبداب منصور 1
 رئيسة القسم بنابي المية 2
 أستاذ شعيب مسعود 3
 أستاذ محاضر قسم "أ" بن ىبال الحاج 4
 أستاذ محاضر قسم "أ" باسعيد صالح 5
 أستاذ محاضر قسم "ب" مومن تقي الدين 6
 أستاذ محاضر قسم "ب" بوحجار العربي 7
 أستاذة مساعدة قسم "أ" ىني مريم 8
 أستاذة مساعدة قسم "أ" بومثرد تركية 9

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الذي يحّدد  2017ماي  23المؤرخ في  524يعّدل القرار رقم ، 2018أوت  09مؤرخ في  738رقم  قــرار

 تيارت -عموم المادة بجامعة ابن خمدون  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الفيزياء بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
سـبتمبر سـنة  18الموافـق   1422جمـادػ الثانيـة عـام  30المؤرخ في  271-01وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 .المعّدل والمتّمم والمتضمن إنشاء جامعة تيارت، 2001
غشــت ســنة   23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24 المــؤرخ فــي 279-03قــم وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ ر  -

 .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
الــذؼ يحــّدد القائمــة االســمية ألعضــاء المجنــة العمميــة لقســم  2017مــاؼ  23المــؤّرخ فــي  524وبموجــب القــرار رقــم  -

 .تيارت -عموم المادة بجامعة ابن خمدون  الفيزياء بكمية
 .2018جويمية  09المؤّرخ في  253ارت رقم تي -وبناءا عمى إرسال جامعة ابن خمدون  -

 

 يــقـــــرر
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عموم المادة  ييدف ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الفيزياء بكمية المادة األولى:
 تيارت. -بجامعة ابن خمدون 

تيارت، -ابن خمدون  عموم المادة بجامعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الفيزياء بكمية :2المادة 
 وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.

 تيارت، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة ابن خمدون : 3المادة 
 شر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذؼ سين

 2018أوت  09حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 ار   األستاذ طـاىر حجـ                                                                                                         
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ

  2017ماي  23المؤرخ في  524الذي يعّدل القرار رقم  2018أوت  09مؤرخ في ال 738ممحق بالقرار رقم 
 تيارت -عموم المادة بجامعة ابن خمدون  االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الفيزياء بكمية المحّدد لمقائمة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسم "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسم بوادؼ دمحم  1
 رئيسة القسم بن حواء شيرزاد 2
 أستاذ بمعربي الحبيب 3
 أستاذ  ريان رابح 4
 أستاذ محاضر قسم "ب" سنوسي جمال الدين 5
 أستاذ مساعد قسم "أ" حاليس لعجال 6
 أستاذ مساعد قسم "ب" طرارؼ بن عيسى 7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 د القائمـة االسمية ألعضاءيحـدّ ، 2018أوت  09مؤرخ في  739رقـم  قــرار

 تيارت -ابن خمدون المجمس العممي لجامعة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
سـبتمبر سـنة  18الموافـق   1422جمـادػ الثانيـة عـام  30المؤرخ في  271-01وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 .المعّدل والمتّمم والمتضمن إنشاء جامعة تيارت، 2001
غشــت ســنة   23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24 المــؤرخ فــي 279-03قــم وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ ر  -

 .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -

 .ت وزير التعميم العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيا
الـــذؼ يحـــّدد القائمـــة االســـمية ألعضـــاء المجمـــس العممـــي  2015مـــاؼ  31المـــؤّرخ فـــي  211وبموجــب القـــرار رقـــم   -

  .لجامعة تيارت



      2018-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    التعميم العالي والبحث العممي وزارة   248

 

 

جــوان  10تيــارت المــؤّرخ فــي  -وبنــاءا عمــى محضــر انتخــاب ممّثمــي األســاتذة بــالمجمس العممــي لجامعــة ابــن خمــدون  -
2018. 

 يــقـــــرر

 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  20تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 تيارت. -القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة ابن خمدون 
تيارت، وفقا لمجدول الممحق بيذا  -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة ابن خمدون  :2المادة 

 القرار.
تيارت، كل فيما يخصو، بتطبيق  -ة ابن خمدون يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامع: 3المادة 

 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
     2018أوت  09حـرر بالجزائر في                                                                                                    

 عممي وزير التعميم العالي والبحث ال                                                                                                   
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            

ــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

 القائمـة االسمية الذي يحّدد 2018أوت  09مؤرخ في ال 739ممحق بالقرار رقم 
 تيارت  -ابن خمدون ألعضاء المجمس العممي لجامعة 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة بمفضل الشيخ 1
والثاني والتكوين المتواصل  لبالتكوين العالي في الطور األو كّمف م مدير الجامعةنائب  قّمو أدمحم 2

 والشيادات والتكوين العالي في التدرج
بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث كّمف م مدير الجامعةنائب  ميموني عبد النبي 3

 العممي والتكوين العالي فيما بعد التدرج
 بالعالقات الخارجية والتعاون والتنشيط واالتصال والتظاىرات العممية ةكّمفم مدير الجامعةنائب  قدة لحسن 4
 بالتنمية واالستشراف والتوجيوكّمف م مدير الجامعةنائب  معتوق أدمحم 5
 عميد كمية الحقوق والعموم السياسية عميان بوزيان 6
 عميد كمية اآلداب والمغات بن جامعة الطيب 7
 عميد كمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير عمارة أحمدبن  8
 عميد كمية العموم التطبيقية حسان مدني 9
 عميد كمية عموم المادة ذىبي عبد القادر 10
 عميد كمية الرياضيات واإلعالم اآللي دحماني يوسف 11
 عميد كمية عموم الطبيعة والحياة نيار عبد المطيف 12
 عميد كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية تاج دمحم 13
 مدير معيد عموم البيطرة بن عمو بوعبد هللا 14
 رئيس المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بوراس عبد القادر 15
 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بن يمينة رشيد 16
 لكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير رئيس المجمس العممي شريط عابد 17
 رئيس المجمس العممي لكمية العموم التطبيقية عبديش أحمد 18
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 رئيس المجمس العممي لكمية عموم المادة شعيب مسعود 19
 رئيسة المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة بوشنافة نادية 20
 العممي لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعيةرئيس المجمس  بميل دمحم 21
 رئيس المجمس العممي لمعيد عموم البيطرة حمودؼ عبد الحميد 22
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن كمية الحقوق والعموم السياسية بن عمارة دمحم 23
 والعموم السياسيةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن كمية الحقوق  بوغرارة الصالح 24
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن كمية اآلداب والمغات زروقي عبد القادر 25
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن كمية اآلداب والمغات عزوز ميمود 26
 وعموم التسييرممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن كمية العموم االقتصادية والعموم التجارية  سدؼ عمي 27
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن كمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير عبد الرحيم ليمى 28
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن كمية العموم التطبيقية قراص عبد القادر 29
 األستاذية عن كمية العموم التطبيقيةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف  آيت عمار مزيان دمحم 30
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن كمية عموم المادة ريان رابح 31
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن كمية عموم المادة بوادؼ دمحم 32
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن كمية الرياضيات واإلعالم اآللي ىدية بن  عودة 33
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن كمية الرياضيات واإلعالم اآللي لعرابي عبد الرحمان رضا 34
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن كمية عموم الطبيعة والحياة قوادرية مصطفى 35
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن كمية عموم الطبيعة والحياة عوابد اسميان 36
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية شرف عبد الحق 37
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية سعد الحاج 38
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن معيد عموم البيطرة عميرات مختار 39
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن معيد عموم البيطرة شيرة مختاربن  40
 ممّثل عن األساتذة المساعدين سي مرابط دمحم العربي 41
 ممّثل عن األساتذة المساعدين عامر دمحم 42
 معسكر   -أستاذ بجامعة مصطفى اسطمبولي ميمودؼ عمي 43
 تيسمسيمت -الجامعي الونشريسيأستاذ بالمركز  بقادة أحمد دمحم عمي 44
 مدير ممحقة قصر الشاللة وعراب بوبكر 45
 مدير ممحقة السوقر جخدان خالد 46
 مسؤول المكتبة المركزية مخموفي عابد 47

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2018أوت  09مؤرخ في  740 رقم قــرار

 الوادي-بجامعـة حمو لخضر  الحقوق والعموم السياسيةة ـكّميل
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  52المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
 2015يونيــو ســنة  22الموافــق  1436رمضــان عــام  5المــؤرخ فــي  161-15وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

  .والمتضّمن إنشاء جامعة الوادؼ، المعّدل والمتّمم



      2018-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    التعميم العالي والبحث العممي وزارة   250

 

 

غشــت ســنة  23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي  279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -
 .يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم الذؼ 2003

 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -
 .الذؼ يحّدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

الحقوق والعموم السياسية بجامعة الوادؼ المـؤّرخ كّمية ب انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العمميوبناءا عمى محضر  -
   .2017نوفمبر  29في 

 يــقـــــرر
 

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  44و 43تطبيقاا ألحكام المادتين  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عام 

 -عة حمو لخضرالحقوق والعموم السياسية بجاملكّمية تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 
 الوادؼ.

 -الحقوق والعموم السياسية بجامعة حمـو لخضرلكّمية تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  :2المادة 
 وفقاا لمجدول الممحق بيذا القرار. الوادؼ،

يخصو،  الوادؼ، كل فيما -يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة حمو لخضر :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2018أوت  09حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 ار   األستاذ طـاىر حجـ                                                                                                         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2018أوت  09المؤرخ في  740رقم رار ـــق بالقـــممح
 الوادي -بجامعـة حمو لخضر  الحقوق والعموم السياسيةة ـكّميالمجمس العممي ل

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 قسم الحقوق  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن ممّثل ،يةرئيس المجمس العممي لمكمّ  ناصر بوغزالة دمحم 1
 يةعميد الكمّ  المكي دراجي 2
 العممي والعالقات الخارجية بما بعد التدرج والبحثنائب العميد المكّمف  عمار زعبي 3
 بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة ةنائب العميد المكّمف فايزة جروني 4
 الحقوق  قسمة رئيس األزىر لعبيدؼ 5
 رئيس قسم العموم السياسية عبد الحميد فرج 6
 الحقوق  قسمالّمجنة العممية لرئيس  فاروق خمف 7
 العموم السياسية قسمالعممية لالّمجنة رئيس  الصادق جراية 8
 قسم الحقوق  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن ممّثل دمحم األخضر كرام 9
 األساتذة المساعدين عن ممّثل سعود أحمد 10
 األساتذة المساعدين عن ممّثل سارة شيبات 11
 مدير مخبر بحث بدر الدين شبل 12
 مسؤول مكتبة الكمية سمير مصباحي 13

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ
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 العممييحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس ، 2018أوت  09مؤرخ في  741رقم  قــرار
 سوق أىراس -بجامعة دمحم الشريف مساعدية العموم االجتماعية واإلنسانيةة ـكّميل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سـنة   17الموافق  1438ذؼ القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
ســنة  غشــت 23 الموافــق 1424جمــادػ الثانيــة عــام  24 المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،المعّدل والمتّمم 2003
 2012يونيـــو ســـنة  04الموافـــق  1433رجـــب عـــام  14المـــؤرخ فـــي  245-12وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -

  .المتضمن إنشاء جامعة سوق أىراس
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
االجتماعيـــة واإلنســـانية بجامعـــة دمحم العمـــوم لكّميـــة وبنـــاءا عمـــى محضـــر انتخـــاب ممّثمـــي األســـاتذة بـــالمجمس العممـــي  -

 .2018مارس  06سوق أىراس المؤّرخ في -الشريف مساعدية 
 

 يــقـــــرر
 

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  44و 43تطبيقا ألحكام المادتين  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عام 

جامعة دمحم الشريف العموم االجتماعية واإلنسانية بلكّمية تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 
 سوق أىراس.-مساعدية 

العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة دمحم الشريف لكّمية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  :2المادة 
 وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار. سوق أىراس،-مساعدية 

سوق أىراس، كل فيما -جامعة دمحم الشريف مساعدية  يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. بتطبيق يخصو،

 2018أوت  09حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 طـاىر حجـار    األستاذ                                                                                                         
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي الذي 2018أوت  09مؤرخ في ال 741ممحق بالقرار رقم 
 سوق أىراس  -العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة دمحم الشريف مساعديةة ـلكّمي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم العموم االجتماعية ممّثل،يةرئيس المجمس العممي لمكمّ  سالطنية رضا 1
 يةعميد الكمّ  أمال نوارؼ  2
 والعالقات الخارجية لبحث العمميالمكمفة بما بعد التدرج وا العميد ةنائب نادية مناني 3
 دراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةالمكمف بال نائب العميد عبد الغني تيايبية 4
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 العموم اإلنسانية رئيس قسم عمار غولي 5
 العموم االجتماعية ة المجنة العممية لقسمرئيس زينة حيدرؼ  6
 األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم العموم اإلنسانية ممّثل ورتي جمال  7
 األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم العموم االجتماعية  ممّثل شريك مصطفى 8
 األساتذة المساعدين عن ممّثل لناقرية عبد الرحمن 9
 األساتذة المساعدين عن ممّثل بن دريدؼ منير 10
 الكمية مسؤولة مكتبة منيرة عبد المالك 11

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2018أوت  09مؤرخ في  742رقم  قــرار

 سوق أىراس -بجامعة دمحم الشريف مساعدية ةعموم الطبيعة والحياة ـكّميل
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سـنة   17الموافق  1438ذؼ القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
ســنة  غشــت 23 الموافــق 1424جمــادػ الثانيــة عــام  24 المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،المعّدل والمتّمم 2003
 2012يونيــو ســنة  04الموافــق  1433رجــب عــام  14المــؤرخ فــي  245-12وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم   -

  .المتضمن إنشاء جامعة سوق أىراس
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -

 .بحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي وال
ــاة بجامعــة دمحم الشــريف لكّميــة وبنــاءا عمــى محضــر انتخــاب ممّثمــي األســاتذة بــالمجمس العممــي  - عمــوم الطبيعــة والحي

 .2018فيفرؼ  13سوق أىراس المؤّرخ في -مساعدية 
 

 يــقـــــرر

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  44و 43تطبيقا ألحكام المادتين  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عام 

عموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الشريف لكّمية تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 
 اس.سوق أىر -مساعدية 

عموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الشريف مساعدية لكّمية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  :2المادة 
 وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار. سوق أىراس،-

فيما سوق أىراس، كل -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم الشريف مساعدية  :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. بتطبيق يخصو،

 2018أوت  09حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 ار   األستاذ طـاىر حجـ                                                                                                         
ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ــ ـــ  ــ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2018أوت  09مؤرخ في ال 742ممحق بالقرار رقم 
 سوق أىراس -بجامعة دمحم الشريف مساعدية ةالطبيعة والحياعموم ة ـلكّمي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم البيولوجيا ممّثل،يةرئيس المجمس العممي لمكمّ  شفرور عز الدين 1
 يةعميد الكمّ  معزؼ دمحم الشريف 2
 والعالقات الخارجية لبحث العمميالمكمف بما بعد التدرج وا نائب العميد بوعزيز عمي 3
 دراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةالمكمف بال نائب العميد عيارؼ عادل 4
 البيولوجيا رئيس قسم طوارفية منجي 5
 البيولوجيا ة المجنة العممية لقسمرئيس حمايدية كوثر 6
 األستاذية عن قسم البيولوجياة األساتذة ذوؼ مصّف ممّثم بوعالق شييناز 7
 األساتذة المساعدين ة عنممّثم عمامرة صبرينة 8
 األساتذة المساعدين ة عنممّثم مناصرية امال 9
 مديرة مخبر بحث كواشي نيى 10
 مسؤولة مكتبة الكمية محنان سيام 11

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العموم  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2018أوت  09مؤرخ في  743رقم  قــرار

 سوق أىراس -االجتماعية بكمية العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة دمحم الشريف مساعدية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سـنة   17الموافق  1438ذؼ القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة.
غشــت ســنة  23الموافــق 1424جمــادػ الثانيــة عــام  24 المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 وسيرىا المعدل والمتّمم.الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا  2003
 2012يونيـــو ســـنة  04الموافـــق  1433رجـــب عـــام  14المـــؤرخ فـــي  245-12ســـوم التنفيـــذؼ رقـــم وبمقتضـــى المر  -

 المتضمن إنشاء جامعة سوق أىراس.
 2013ينـاير سـنة   30الموافـق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
العمميـــة لقســـم العمـــوم االجتماعيـــة بكميـــة العمـــوم االجتماعيـــة  ةبنـــاءا عمـــى محاضـــر انتخـــاب ممّثمـــي األســـاتذة بالمجنـــو  -

 .2018مارس  06سوق أىراس المؤّرخ في  -واإلنسانية بجامعة دمحم الشريف مساعدية
 

 يــقـــــرر

 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

سوق  -بجامعة دمحم الشريف مساعديةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم االجتماعية 
 أىراس.
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 -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم االجتماعية بجامعة دمحم الشريف مساعدية :2المادة 
 سوق أىراس وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.

سوق أىراس، كل فيما  -الشريف مساعديةيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم  :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. يخصو،

 2018أوت  09حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 ار   األستاذ طـاىر حجـ                                                                                                         
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ  ــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018أوت  09مؤرخ في ال 743 رقـمممحــق بالقـرار 
 سوق أىراس -االجتماعية بكمية العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة دمحم الشريف مساعدية لقسم العموم

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ، رئيس المجنة العممية لمقسم أستاذ محاضر قسم "ب" طرابمسي عبد الحق 1
 رئيسة القسم حيدرؼ زينة 2
 أستاذ محاضر قسم "أ" رواينية نور الدين 3
 أستاذ محاضر قسم "ب" عميعميوة  4
 أستاذ مساعد قسم "أ" بن دريدؼ منير 5
 أستاذة مساعدة قسم "أ" طراد خوجة سميرة 6

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018أوت  09مؤرخ في  744رقم  قــرار
 سوق أىراس -بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الشريف مساعدية البيولوجيا لقسم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سـنة   17الموافق  1438ذؼ القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
غشــت ســنة  23 الموافــق 1424جمــادػ الثانيــة عــام  24 المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا المعدل والمتّمم 2003
 2012يونيـــو ســـنة  04الموافـــق  1433رجـــب عـــام  14المـــؤرخ فـــي  245-12وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -

  .المتضمن إنشاء جامعة سوق أىراس
 2013ينـاير سـنة   30الموافـق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
الطبيعة والحياة بجامعة دمحم  العممية لقسم البيولوجيا بكمية عموم ةانتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنوبناءا عمى محاضر  -

 .2018مارس  13سوق أىراس المؤّرخ في  -الشريف مساعدية
 

 يــقـــــرر
 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  48المادة تطبيقا ألحكام  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 سوق أىراس.-القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم البيولوجيا بجامعة دمحم الشريف مساعدية
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سوق  -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم البيولوجيا بجامعة دمحم الشريف مساعدية :2مادة ال
 أىراس وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.

سوق أىراس، كل فيما  -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم الشريف مساعدية :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.بتطبيق  يخصو،

 2018أوت  09حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 ار   األستاذ طـاىر حجـ                                                                                                         
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018أوت  09مؤرخ في ال 744ممحق بالقرار رقم 
 سوق أىراس -بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الشريف مساعديةلقسم البيولوجيا 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ، رئيسة المجنة العممية لمقسم أستاذة محاضرة قسم "أ" حمايدية كوثر 1
 رئيس القسم طوارفية منجي 2
 أستاذ شفرور عز الدين 3
 أستاذة محاضرة قسم "أ" خالدؼ فضيمة 4
 أستاذة محاضرة قسم "أ" سيامصديق  5
 أستاذة محاضرة قسم "أ" بمحسن نبيية 6
 أستاذ مساعد قسم "أ" جوامع عبد القادر 7
 أستاذة مساعدة قسم "أ" بوزىوان ىناء 8

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجمس العممي لقائمة االسمية ألعضاءاد حدّ ي، 2018أوت  09مؤرخ في  745رقم  قــرار
 سوق أىراس -دمحم الشريف مساعدية بجامعة عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية لمعيد

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  52المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
غشــت ســنة   23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24 المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

  .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
 2012يونيـــو ســـنة  04الموافـــق  1433رجـــب عـــام  14المـــؤرخ فـــي  245-12قـــم وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ ر  -

 .المتضمن إنشاء جامعة سوق أىراس
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
انتخــاب ممّثمــي األســاتذة بــالمجمس العممــي لمعيــد عمــوم وتقنيــات النشــاطات البدنيــة والرياضــية وبنــاءا عمــى محضــر  -

 .2018 مارس 15المؤرخ في  سوق أىراس-بجامعة دمحم الشريف مساعدية
 

 يــقـــــرر
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جمادؼ الثانية عام 24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  67تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة دمحم 
 .سوق أىراس-الشريف مساعدية

مية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة تحدد القائمة االس :2المادة 
 .سوق أىراس، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار-دمحم الشريف مساعدية

سوق أىراس، كل فيما -يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم الشريف مساعدية :3المادة 
 بيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.يخصو، بتط

 2018أوت  09حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 ار   األستاذ طـاىر حجـ                                                                                                         
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ  ــــ

 المجمس العممي لقائمة االسمية ألعضاءاد حدّ الذي ي 2018أوت  09مؤرخ في ال 745ممحق بالقرار رقم 
 سوق أىراس-دمحم الشريف مساعدية بجامعة وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةعموم  لمعيد

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 الرياضية ترئيس المجمس العممي لممعيد، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم التخصصا بمبول موسى 1
 مدير المعيد بوقزولة فؤاد 2
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  العيداني فؤاد 3
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية موفق صالح 4
 الرياضية ترئيس قسم التخصصا بن سايح سمير 5
 رئيس قسم التعميم األساسي سرايعية جمال 6
 الرياضية تاألستاذية عن قسم التخصصا ممّثل األساتذة ذوؼ مصفّ  تيايبية فوزؼ  7
 ممّثمة عن األساتذة المساعدين شرابشة رفيقة 8
 ممّثل عن األساتذة المساعدين حجاب عصام 9
 مسؤولة المكتبة بن العربي ايمان 10

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجمس العممي لقائمة االسمية ألعضاءاد حدّ ي، 2018أوت  09مؤرخ في  746رقم  قــرار

 سوق أىراس-دمحم الشريف مساعدية بجامعة العموم الفالحية والبيطرية لمعيد
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  52المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
غشــت ســنة   23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24 المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

  .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
 2012يونيـــو ســـنة  04الموافـــق  1433رجـــب عـــام  14المـــؤرخ فـــي  245-12قـــم وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ ر  -

 .المتضمن إنشاء جامعة سوق أىراس
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 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد العمـوم الفالحيـة والبيطريـة بجامعـة دمحم الشـريف وبناءا عمى محضر  -
 .2018 أفريل 18المؤرخ في  سوق أىراس-مساعدية

 

 يــقـــــرر

 

جمادؼ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  67تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
ييدف ىذا القرار إلى تحديد  ، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله،2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العموم الفالحية والبيطرية بجامعة دمحم الشريـف 
 .سوق أىراس-مساعدية

د القائمة االسمية ألعضاء المجمس وتحد 2018جانفي  28المؤرخ في  78تمغى أحكام القرار رقم : 2المادة 
سوق أىراس، وفقا لمجدول الممحق -العممي لمعيد العموم الفالحية والبيطرية بجامعة دمحم الشريف مساعدية

 .بيذا القرار
سوق أىراس، كل فيما -يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم الشريف مساعدية :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.يخصو، 
 2018أوت  09حـرر بالجزائر في                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المجمس العممي لقائمة االسمية ألعضاءاد حدّ ي يالذ 2018أوت  09مؤرخ في ال 746ممحق بالقرار رقم 
 سوق أىراس-دمحم الشريف مساعدية بجامعة والبيطريةالعموم الفالحية  لمعيد

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيسة المجمس العممي لممعيد، ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم عموم البيطرة بوزبدة فريدة 1
 مدير المعيد عزوز منير 2
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  دمحم شريف عبد هللا 3
 مديرة مساعدة مكّمفة بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية صالحي صبرينة 4
 رئيس قسم عموم البيطرة دادة أنس 5
 رئيس قسم الفالحة العموم الفالحية                                                                      بوعويش عبد الرحمن 6
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم عموم البيطرة خننو طارق  7
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم العموم الفالحية                                                                      بعدونة بياء الدين 8
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم العموم الفالحية شابي عبد هللا 9
 ممّثل عن األساتذة المساعدين عوادؼ عاطف 10
 ممّثمة عن األساتذة المساعدين ليمىتواتي  11
 مدير مخبر بحث  بولبذة الناجي 12
 مسؤولة المكتبة بوصالح مباركة 13

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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العموم ة ـكّمييحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ل، 2018أوت  09مؤرخ في  747رقم  قــرار
 سوق أىراس -بجامعة دمحم الشريف مساعدية والتجارية وعموم التسييراالقتصادية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة   17الموافق  1438ذؼ القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
ســنة  غشــت 23الموافــق 1424جمــادػ الثانيــة عــام  24 المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .المعّدل والمتّمم الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، 2003
 2012يونيــو ســنة  04الموافــق  1433رجــب عــام  14المــؤرخ فــي  245-12وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم   -

 .سالمتضمن إنشاء جامعة سوق أىرا
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
العمــوم االقتصــادية والتجاريــة وعمــوم التســيير لكّميــة وبنــاءا عمــى محضــر انتخــاب ممّثمــي األســاتذة بــالمجمس العممــي  -

 .2018أفريل 24سوق أىراس المؤّرخ في -معة دمحم الشريف مساعدية بجا
 

 يــقـــــرر

 

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  44و 43تطبيقا ألحكام المادتين  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عام 

وعموم التسيير بجامعة العموم االقتصادية والتجارية لكّمية تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 
 سوق أىراس.-دمحم الشريف مساعدية 

العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة لكّمية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  :2المادة 
 وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار. سوق أىراس،-دمحم الشريف مساعدية 

سوق أىراس، كل فيما -عميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم الشريف مساعدية يكمف المدير العام لمت :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. بتطبيق يخصو،

 2018أوت  09حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 عممي وزير التعميم العالي والبحث ال                                                                                                   

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ  ــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2018أوت  09مؤرخ في ال 747ممحق بالقرار رقم 
 سوق أىراس -بجامعة دمحم الشريف مساعدية االقتصادية والتجارية وعموم التسييرالعموم ة ـلكّمي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم عموم التسيير ممّثل ،يةرئيس المجمس العممي لمكمّ  بن خديجة منصف 1
 يةعميد الكمّ  بن رجم دمحم خميسي 2
 والعالقات الخارجية لبحث العمميالمكّمف بما بعد التدرج وا العميدنائب  لعاليبية مالك 3
 دراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةالمكمف بال نائب العميد بوفاس الشريف 4
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 عموم التسيير رئيس قسم عز الدين فؤاد 5
 العموم االقتصادية رئيس قسم حريريش ناجي 6
 العموم التجارية قسم ةرئيس طمحي فاطمة الزىراء 7
 التعميم األساسيرئيس قسم  بن بوزيد سميمان 8
 عموم التسيير رئيس المجنة العممية لقسم رحالية بالل 9
 األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم عموم التسيير  ممّثل رقايقية فاطمة الزىراء 10
 األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم العموم االقتصادية ممّثل حميمي حكيمة 11
 األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم العموم االقتصادية ممّثل بيمول نور الدين 12
 األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم العموم التجارية ممّثل سوالم صالح الدين 13
 األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم العموم التجارية ممّثل طراد خوجة ىشام 14
 األساتذة المساعدين عن ممّثل رحايمية سيف الدين 15
 األساتذة المساعدين عن ممّثل سحمدؼ عماد 16
 مسؤولة مكتبة الكمية بدراني عقيمة 17

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عموم  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2018أوت  09مؤرخ في  748رقم  قــرار

 سوق أىراس -العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم الشريف مساعدية ةالتسيير بكمي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة   17الموافق  1438ذؼ القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
غشت سنة  23 الموافق 1424جمادػ الثانية عام  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا المعدل والمتّمم 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عام  14المؤرخ في  245-12رسوم التنفيذؼ رقم وبمقتضى الم -

 .المتضمن إنشاء جامعة سوق أىراس
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
العممية لقسم عموم التسيير بكمية العموم االقتصادية والتجارية  ةوبناءا عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجن -

 .2018أفريل  30سوق أىراس المؤّرخ في  -وعموم التسيير بجامعة دمحم الشريف مساعدية
 

 ــقـــــرري

 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

سوق  -التسيير بجامعة دمحم الشريف مساعديةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم 
 أىراس.
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سوق  -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم التسيير بجامعة دمحم الشريـف مساعدية :2المادة 
 أىراس وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.

سوق أىراس، كل فيما  - الشريف مساعديةيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. يخصو،

 2018أوت  09حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 ار   األستاذ طـاىر حجـ                                                                                                         
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ

 لقسمالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2018أوت  09مؤرخ في ال 748ممحق بالقرار رقم 
 سوق أىراس  -العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم الشريف مساعدية ةبكمي التسييرعموم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 محاضر قسم "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسم أستاذ رحالية بالل 1
 رئيس القسم عز الدين فؤاد 2
 أستاذة محاضرة قسم "أ" بوعشة فوزية 3
 أستاذة محاضرة قسم "أ" رقايقية فاطمة الزىراء 4
 أستاذة محاضرة قسم "أ" معيوف ىدػ 5
 أستاذ مساعد قسم "أ" زيراوؼ عادل 6
 أستاذ مساعد قسم "ب" باليمية ربيع 7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2018أوت  09مؤرخ في  750رقم  قــرار
 سوق أىراس-بكمية اآلداب واّلمغات بجامعة دمحم الشريف مساعدية المغة واألدب العربـي لقسم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سـنة   17الموافق  1438ذؼ القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
غشــت ســنة  23 الموافــق 1424جمــادػ الثانيــة عــام  24 المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا المعدل والمتّمم 2003
 2012يونيـــو ســـنة  04الموافـــق  1433رجـــب عـــام  14المـــؤرخ فـــي  245-12وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -

  .المتضمن إنشاء جامعة سوق أىراس
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
العمميـــة لقســـم المغـــة واألدب العربـــي بكميـــة اآلداب والمغـــات  ةنتخـــاب ممّثمـــي األســـاتذة بالمجنـــوبنـــاءا عمـــى محاضـــر ا -

 .2018أفريل  30سوق أىراس المؤّرخ في  -بجامعة دمحم الشريف مساعدية
 

 يــقـــــرر
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جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  48ألحكام المادة تطبيقا  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 -يةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغة واألدب العربي بجامعة دمحم الشريف مساعد
 سوق أىراس.

 -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغة واألدب العربي بجامعة دمحم الشريف مساعدية :2المادة 
 سوق أىراس وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.

راس، كل فيما سوق أى -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم الشريف مساعدية :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. يخصو،

 2018أوت  09حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 ار   األستاذ طـاىر حجـ                                                                                                         
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018أوت  09مؤرخ في ال 750ممحق بالقرار رقم 
 سوق أىراس -بكمية اآلداب واّلمغات بجامعة دمحم الشريف مساعدية واألدب العربـيلقسم المغة 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 محاضر قسم "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسم أستاذ عوادؼ مالك 1
 رئيس القسم بوخارؼ عماد 2
 أستاذ محاضر قسم "أ" خشاب جالل 3
 قسم "أ"أستاذ محاضر  مشنتل عبد الرحمن 4
 أستاذ محاضر قسم "ب" سعدؼ جموعي 5
 أستاذ محاضر قسم "ب" شارف عماد 6
 أستاذة مساعدة قسم "أ" سعدؼ عايدة 7
 أستاذة مساعدة قسم "أ" جاليمية سعيدة 8

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018أوت  09مؤرخ في  751رقم  قــرار
 سوق أىراس -بكمية اآلداب واّلمغات بجامعة دمحم الشريف مساعدية المغات األجنبية لقسم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سـنة   17الموافق  1438ذؼ القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
غشــت ســنة  23 الموافــق 1424جمــادػ الثانيــة عــام  24 المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا المعدل والمتّمم 2003
 2012يونيـــو ســـنة  04الموافـــق  1433رجـــب عـــام  14المـــؤرخ فـــي  245-12وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -

  .المتضمن إنشاء جامعة سوق أىراس
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
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العمميــة لقســم الّمغــات األجنبيــة بكميــة اآلداب والمغــات بجامعــة  ةانتخــاب ممّثمــي األســاتذة بالمجنــوبنـاءا عمــى محاضــر  -
 .2018أفريل  30سوق أىراس المؤّرخ في  -دمحم الشريف مساعدية

 

 يــقـــــرر
 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  48المادة  تطبيقا ألحكام المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

سوق  -القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الّمغات األجنبية بجامعة دمحم الشريف مساعدية
 ىراس.أ 

سوق  -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الّمغات األجنبية بجامعة دمحم الشريف مساعدية :2المادة 
 أىراس وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.

 سوق أىراس، كل فيما -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم الشريف مساعدية :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. يخصو،

 2018أوت  09حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 ار   األستاذ طـاىر حجـ                                                                                                         
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018أوت  09مؤرخ في ال 751ممحق بالقرار رقم 
 سوق أىراس -بكمية اآلداب واّلمغات بجامعة دمحم الشريف مساعدية األجنبيةلقسم اّلمغات 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 محاضر قسم "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسم أستاذ بن عبد هللا نصر الدين 1
 رئيس القسم مموك ربح 2
 أستاذ محاضر قسم "أ" شداد بوقرة 3
 "أ"أستاذ محاضر قسم  عدالن رفاس 4
 أستاذة محاضرة قسم "ب" مباركي لمياء 5
 أستاذة مساعدة قسم "ب" قاطر مريم 6
 أستاذ مساعد قسم "أ" بن يحي نبيل  7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية 2018أوت  16 مؤرخ في قــرار

 لدى جامعـة العمـوم والتكنولوجيـا دمحم بوضيـاف وىـران 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمن 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عام  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقم  -

 .سي العام لموظيفة العموميةالقانون األسا
، 1982ســــبتمبر ســــنة  11الموافــــق  1402ذؼ القعــــدة عــــام  23المــــؤرخ فــــي  303-82بمقتضــــى المرســــوم رقــــم  -

 .المتعمق بتسييـر الخدمات اإلجتماعية
، 2017غشت سـنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .أعضاء الحكومة، المعدلالمتضمن تعيين 
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، 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13بمقتضى المرسوم التنفيـذؼ رقـم  -
 .المحدد لصالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

ؼ رقــم ، يعــدل ويــتمم المرســوم التنفيــذ2013مــاؼ ســنة  20المــؤرخ فــي  199-13المرســوم التنفيــذؼ رقــم بمقتضــى  -
 .، المتعمق بتنظيم جامعـة وىران لمعموم والتكنولوجيا وسيرىا1984أوت سنة  18المؤرخ في  84-212

، المتضـمن فــرز األصـوات اإلنتخــاب لممثمـي األسـاتذة والعمـال 2018مـاؼ سـنة  09نظـــــــرا لممحضــر المــؤرخ فـي  -
 .دمحم بوضياف ولوجياجامعـة وىران لمعموم والتكنفي لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ 

، المتضمـــــن التشـــــكيمة النيائيـــــة ألعضـــــاء لجنـــــة الخدمــــــات 2018مــــاؼ ســـــنة  14نظـــــــــــرا لممحضـــــر المـــــؤرخ فـــــي  -
 .دمحم بوضياف جامعـة وىران لمعموم والتكنولوجيااإلجتماعيـة لـدػ 

 

 يــقـــــرر
 

 دمحم بوضياف. وىران لمعموم والتكنولوجيا جامعـةتجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ  المـادة األولى:
 تتكون لجنة الخدمات اإلجتماعية من األعضاء اآلتية أسماؤىم: :2المـادة 

 األعضاء الدائمون : 
 لكحل ىوارية، -03 نمديمي عمي، -02 بوحاجي سيد أحمد، -01
 رفاس سيد أحمد، -06 محي الدين فاطمة، -05 بوشطاطة نذير، -04
 يحياوؼ الطيب، -09 بن سميمان دمحم، -08 شوقي،بوراق  -07

 

 األعضاء اإلضافيون : 
 بوزواني خيرة، -03 معروف يمينة، -02 قروج دمحم، -01

 ( سنوات إبتداء من تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
دمحم بوضياف، بتنفيذ ىذا القـرار، الذؼ سينشـر في النشرة  والتكنولوجياجامعـة وىران لمعموم تكمف مديرة  :4المادة 

 الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي.
 2018 أوت 16 حرر بالجزائر في                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                   

 عاماألمين ال                                                                                                                
 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اإلجتماعيةيتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات  2018أوت  16مؤرخ في  قــرار

 لدى المدرسـة الوطنيـة العميـا لألشغال العمومية الجزائر 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمن 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عام  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقم  -

 .القانون األساسي العام لموظيفة العمومية
، 1982ســــبتمبر ســــنة  11الموافــــق  1402ذؼ القعــــدة عــــام  23المــــؤرخ فــــي  303-82رقــــم بمقتضــــى المرســــوم  -

 .المتعمق بتسييـر الخدمات اإلجتماعية
، 2017غشت سـنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
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، 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13ذؼ رقـم بمقتضى المرسوم التنفيـ -
 .المحدد لصالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

، المتضمن تحويل المدرسة الوطنية 2008جويمية سنة  14المؤرخ في  218-08االمرسوم التنفيذؼ رقم بمقتضى  -
 .معةلألشغال العمومية إلى مدرسة خارج الجا

، المتضـمن فــرز األصــوات اإلنتخــاب لممثمــي األسـاتذة والعمــال 2018أوت ســنة  02نظــــــــرا لممحضــر المـــؤرخ فـي  -
 .شغال العموميةالمدرسة الوطنية العميا لألفي لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ 

ــــــرا لممحضـــــر المــــــؤرخ فـــــي  - عضـــــاء لجنــــــة الخدمــــــات ، المتضمــــــن التشـــــكيمة النيائيــــــة أل2018أوت ســـــنة  02نظــــــ
 .لألشغال العموميةالمدرسة الوطنية العميا اإلجتماعيـة لـدػ 

 

 يــقـــــرر

 

 لألشغال العمومية،المدرسة الوطنية العميا تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ  المـادة األولى:
 تتكون لجنة الخدمات اإلجتماعية من األعضاء اآلتية أسماؤىم : :2المـادة 

 األعضاء الدائمون : 
 قندل رشيد، -03 عامر رشيد، -02 غربي نبيل، -01
 تونسي خالد، -06 زوادؼ نبيمة، -05 بوزيدؼ طارق، -04

 

 األعضاء اإلضافيون : 
 قوادرؼ سفيان، -03 بن قرطبي أيوب، -02 زوقارؼ مصطفى، -01

 

 .( سنوات إبتداء من تاريخ اإلمضاء عمى القرار03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
لألشغال العمومية، بتنفيذ ىذا القـرار، الذؼ سينشـر في النشرة الرسمية المدرسة الوطنية العميا تكمف مديرة  :4المادة 

 لوزارة التعميم العالي والبحث العممي.
 2018 أوت 16 حرر بالجزائر في                                                                                                   
 العمميوزير التعميم العالي والبحث ع/                                                                                                   

 األمين العام                                                                                                                
 ح الدينصديقي أدمحم دمحم صال                                                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية 2018أوت  16 مؤرخ في قــرار

 لدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة بمقايـد وىـران 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمن 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عام  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقم  -

 .العام لموظيفة العموميةالقانون األساسي 
، 1982ســــبتمبر ســــنة  11الموافــــق  1402ذؼ القعــــدة عــــام  23المــــؤرخ فــــي  303-82بمقتضــــى المرســــوم رقــــم  -

 .المتعمق بتسييـر الخدمات اإلجتماعية
، 2017غشت سـنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .الحكومة، المعدل المتضمن تعيين أعضاء
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، 1995مـــارس ســـنة  22الموافـــق  1415شـــوال عـــام  21المـــؤرخ فـــي  84-95بمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -
 .المتضمن إنشاء الديوان الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدل والمتمم

، 2013ينـاير سـنة  30 الموافـق 1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13بمقتضى المرسوم التنفيـذؼ رقـم  -
 .المحدد لصالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

، 2004ديســـمبر ســـنة  22 الموافـــق 1425ذؼ القعـــدة عـــام  10 ؤرخ فـــيـالقــــرار الـــوزارؼ المشتــــرك المــــبمقتضـــى  -
، شـــتمالتياالمتضــمن إنشــاء مــديريات الخــدمات الجامعيــة وتحديــد مقرىــا وقائمــة اإلقامــات الجامعيــة التابعــة ليــا وم

 .المعدل والمتمم
ــــي  - ـــــرا لممحضــــر المـــــؤرخ ف ــــل ســــنة  17نظــــــ ــــة الخــــدمات 2018أفري ـــــة ألعضــــاء لجن ، المتضمـــــن التشــــكيمة النيائي

 .اإلجتماعية لـدػ مديرية الخدمات الجامعية بمقايد وىران
 

 يــقـــــرر

 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ مديرية الخدمات الجامعية بمقايد وىران. المـادة األولى:
 تتكون لجنة الخدمات اإلجتماعية من األعضاء اآلتية أسماؤىم : :2المـادة 

 األعضاء الدائمون: 
 قميل دمحم، -03 أالشاىير وىيبة، -02 سالمي فارس، -01
 بن نوار أمينة، -06 صدوقي بشير، -05 بوتيوتة أسمة، -04
     بمخادم سعيد، -07

 

 األعضاء اإلضافيون : 
   بن عمار فتيحة، -02 رمضان شمس الدين، -01

 ( سنوات إبتداء من تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
يكمف مديـر الخدمات الجامعية بمقايد وىران، بتنفيذ ىذا القـرار، الذؼ سينشـر في النشرة الرسمية لوزارة  :4المادة 

 التعميم العالي والبحث العممي.
 2018 أوت 16 حرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                    

 مين العاماأل                                                                                                                
 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الّتعميم و التكوين العاليينيتضّمن تأىيل مؤّسسات ، 2018أوت  26مؤرخ في  752رقم  قــرار

 2019-2018الميسانس و/ أو الماستر بعنوان الّسنة الجامعية  شيادتي لضمان الّتكوين لنيل
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضــّمن  1999أبريــل ســنة  4الموافــق  1419ذؼ الحجــة عــام  18المــؤّرخ فــي  05-99بمقتضــى القــانون رقــم  -

 .متعميم العالي، المعّدل والمتّممالتوجييي لالقانون 
 2017غشت سنة  15الموافق  1438ذؼ القعدة عام  23المؤّرخ في  243-17وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .ن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدلوالمتضمّ 
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يوليـــو ســـنة  23الموافـــق  1422جمـــادػ األولـــى عـــام  2المـــؤّرخ فـــي  208-01وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -
 .الذؼ يحدد صالحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا 2001

غشــت ســنة  23الموافــق  1424 جمــادػ الّثانيــة عــام 24المــؤّرخ فـــي  279-03وبمقتضــى المرســوم الّتنفيــذؼ رقـــم  -
 .ل والمتمماّلذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعد 2003

اّلذؼ  2005غشت سنـة  16الموافق  1426رجب عام  11المؤّرخ فـي 299-05وبمقتضى المرسوم الّتنفيذؼ رقم  -
 .والقـواعد الخاصة بتنظيمو وسيره يحّدد ميام المركز الجامعي

 2008أوت ســـنة  19الموافـــق  1429شـــعبان عـــام  17المـــؤّرخ فـــي  265-08وبمقتضـــى المرســـوم الّتنفيـــذؼ رقـــم  -
 .والمتضّمن نظام الّدراسات لمحصول عمى شيادة الّميسانس وشيادة الماستر وشيادة الّدكتوراه

 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

اّلـذؼ  2016يونيـو سـنة  14الموافـق  1437رمضان عام  9المؤرخ في 176-16وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم -
 .األساسي النموذجي لممدرسة العميايحّدد القانون 

والمتضـّمن كيفيـات التقيـيم والتـدرج والتوجيـو فـي طـورؼ  2011نـوفمبر  03المـؤرخ فـي  712وبمقتضى القـرار رقـم  -
 .تي الميسانس والماسترالدراسات لنيل شياد

والمتضـــّمن إنشـــاء المجنـــة البيداغوجيـــة الوطنيـــة لمميـــدان  2012مـــارس  26المـــؤرخ فـــي  75وبمقتضـــى القـــرار رقـــم  -
 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىاويحدد م

يـــل وتشـــكيمتيا والمتضـــّمن إنشـــاء المجنـــة الوطنيـــة لمتأى 2015أبريـــل  13المـــؤرخ فـــي  167وبمقتضـــى القـــرار رقـــم  -
 .الحياتيا وسيرىاوص

والمتضّمن إنشاء المجنـة البيداغوجيـة الوطنيـة لممـدارس  2016أكتوبر  05المؤرخ في  1564وبمقتضى القرار رقم  -
 .حيتيا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىاالعميا حسب الميدان ويحدد صال

 .2018جوان  20ىيل المنعقد بتاريخ وبناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمتأ -
 

 يــقـــــرر
 

 ييدف ىذا القرار إلى تأىيل مؤّسسات الّتعميم والتكوين العاليين لضمان الّتكوين لنيل شيـادتي المادة األولى:
 وذلك طبقا لممحق ىذا القرار. 2019-2018الميسانس و/أوالماستر بعنوان الّسنة الجامعية 

كّل فيما يخصو،  ،يكّمف المدير العام لمّتعميم والّتكوين العاليين ومدراء مؤّسسات الّتعميم والتكوين العاليين :2 المادة
 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2018 أوت 26حـرر بالجزائر في                                                                                                               
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم والتكوين العاليين الذي  2018أوت  26المؤرخ في  752رقم  ممحق القـرار
 2019-2018الميسانس و/ أو الماستر بعنوان الّسنة الجامعية  تيشياد لضمان الّتكوين لنيل

 ـــــــــ  ـــــــــ   ـــــــــ   ـــــــــ   ـــــــــ   ـــــــــ

 ىندسة معمارية، عمـران ومين المدينة: الميدان 
 

  1جامعة الجزائر

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
/ مل    

 الطبيعة
/ ما    الميدان الشعبة التخصص 

Architecture, 
Urbanisme 
et Métiers 
de la ville 

Architecture Architecture A M Habilitation / ىيلأت ىندسة  أ م 
 معمارية

ىندسة 
 معمارية

ىندسة 
معمارية، 

عمـران ومين 
 المدينة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جامعة بجاية 

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
/ مل    

 الطبيعة
/ ما    الميدان الشعبة التخصص 

Architecture, 
Urbanisme 
et Métiers 
de la ville 

Architecture Architecture A M Habilitation / ىيلأت ىندسة  أ م 
 معمارية

ىندسة 
 معمارية

ىندسة 
معمارية، 

عمـران ومين 
 المدينة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جامعة البميدة1 

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
/ مل    

 الطبيعة
/ ما    الميدان الشعبة التخصص 

Architecture, 
Urbanisme 

et Métiers de 
la ville 

Architecture Architecture A M Habilitation / ىيلأت ىندسة  أ م 
 معمارية

ىندسة 
 معمارية

ىندسة 
معمارية، 

عمـران ومين 
 المدينة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جامعة األغواط 

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
/ مل    

 الطبيعة
/ ما    الميدان الشعبة التخصص 

Architecture, 
Urbanisme 
et Métiers 
de la ville 

Architecture Architecture A M Habilitation / ىيلأت ىندسة  أ م 
 معمارية

ىندسة 
 معمارية

ىندسة 
 معمارية،

عمـران ومين 
 المدينة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جامعة تيزي وزو 

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
/ مل    

 الطبيعة
/ ما    الميدان الشعبة التخصص 

Architecture, 
Urbanisme 
et Métiers 
de la ville 

Architecture Architecture A M Habilitation / ىيلأت ىندسة  أ م 
 معمارية

ىندسة 
 معمارية

ىندسة 
معمارية، 

عمـران ومين 
 المدينة

ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ



      2018-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    التعميم العالي والبحث العممي وزارة   268

 

 

 عنابةجامعة 

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
/ مل    

 الطبيعة
/ ما    الميدان الشعبة التخصص 

Architecture, 
Urbanisme 
et Métiers 
de la ville 

Architecture Architecture A M Habilitation / ىيلأت ىندسة  أ م 
 معمارية

ىندسة 
 معمارية

ىندسة 
معمارية، 

عمـران ومين 
 المدينة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1باتنةجامعة 

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
/ مل    

 الطبيعة
/ ما    

 الميدان الشعبة التخصص

Architecture, 
Urbanisme 
et Métiers 
de la ville 

Architecture Architecture A M Habilitation / ىيلأت  أ م 
ىندسة 
 معمارية

ىندسة 
 معمارية

ىندسة 
معمارية، 

عمـران ومين 
 المدينة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بسكرةجامعة 

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
/ مل    

 الطبيعة
/ ما    الميدان الشعبة التخصص 

Architecture, 
Urbanisme 
et Métiers 
de la ville 

Architecture Architecture A M Habilitation / ىيلأت  أ م 
ىندسة 
 معمارية

ىندسة 
ىندسة  معمارية

معمارية، 
عمـران ومين 

 المدينة

Gestion des 
Techniques 
Urbaines 

Gestion des 
villes A M Habilitation / ىيلأت تسيير  أ م 

 المدن

تسيير 
التقنيات 
 الحضرية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3قسنطينةجامعة 

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
/ مل    

 الطبيعة
/ ما    الميدان الشعبة التخصص 

Architecture, 
Urbanisme 
et Métiers 
de la ville 

Architecture Architecture A M Habilitation / ىيلأت  ىندسة معمارية أ م 
ىندسة 
 معمارية

ىندسة 
 معمارية،

عمـران ومين 
 المدينة

Urbanisme Urbanisme A M Habilitation / ىيلأت  التعمير  التعمير أ م 

Gestion des 
Techniques 
Urbaines 

Génie urbain A M Habilitation / ىيلأت تسيير  ىندسة حضري  أ م 
التقنيات 
 الحضرية

Gestions des 
villes 

A M Habilitation / ىيلأت  تسيير المدن أ م 

Métiers de  
la Ville 

Mangement 
de projets 
urbains et 

architecturaux 

P M Habilitation / ىيلأت  م م 
ادارة المشاريع 

 العمرانية
مين  والمعمارية

 Conduite المدينة
opérationnelle 

de projets 
A L mise en 

Conf. / تسيير العممياتي  أ ل مطابقة
 البناءلممشاريع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 1سطيفجامعة 

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
/ مل    

 الطبيعة
/ ما    الميدان الشعبة التخصص 

Architecture, 
Urbanisme 
et Métiers 
de la ville 

Architecture Architecture A M Habilitation / ىيلأت ىندسة  أ م 
 معمارية

ىندسة 
 معمارية

ىندسة 
معمارية، 

عمـران ومين 
 المدينة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جيجلجامعة 

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
/ مل    

 الطبيعة
/ ما    الميدان الشعبة التخصص 

Architecture, 
Urbanisme 
et Métiers 
de la ville 

Architecture Architecture A M Habilitation / ىيلأت ىندسة  أ م 
 معمارية

ىندسة 
 معمارية

ىندسة 
معمارية، 

عمـران ومين 
 المدينة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مسيمةجامعة 

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
/ مل    

 الطبيعة
/ ما    الميدان الشعبة التخصص 

Architecture, 
Urbanisme 
et Métiers 
de la ville 

Gestion des 
Techniques 
Urbaines 

Gestions des 
villes 

A M Habilitation / ىيلأت تسيير  أ م 
تسيير  المدن

التقنيات 
 الحضرية

ىندسة 
معمارية، 

عمـران ومين 
 المدينة

Génie urbain A M Habilitation / ىيلأت  أ م 
ىندسة 
 حضري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قالمةجامعة 

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 
المؤىمةقرار التكوينات   

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
/ مل    

 الطبيعة
/ ما    الميدان الشعبة التخصص 

Architecture, 
Urbanisme 
et Métiers 
de la ville 

Architecture Architecture A M Habilitation / ىيلأت ىندسة  أ م 
 معمارية

ىندسة 
 معمارية

ىندسة 
معمارية، 

عمـران ومين 
 المدينة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تبسةجامعة 

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
/ مل    

 الطبيعة
/ ما    

 الميدان الشعبة التخصص

Architecture, 
Urbanisme 
et Métiers 
de la ville 

Architecture Architecture A M Habilitation / ىيلأت  أ م 
ىندسة 
 معمارية

ىندسة 
 معمارية

ىندسة 
معمارية، 

عمـران ومين 
 المدينة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 أم البواقيجامعة 

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
/ مل    

 الطبيعة
/ ما    الميدان الشعبة التخصص 

Architecture, 
Urbanisme 
et Métiers 
de la ville 

Architecture Architecture A M Habilitation / ىيلأت  أ م 
ىندسة 
 معمارية

ىندسة 
ىندسة  معمارية

معمارية، 
عمـران ومين 

 المدينة

Gestion des 
Techniques 
Urbaines 

Gestions des 
villes A M Habilitation / ىيلأت تسيير  أ م 

تسيير  المدن
التقنيات 
ىيلأت / Génie urbain A M Habilitation الحضرية ىندسة  أ م 

 حضري 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بشارجامعة 

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
/ مل    

 الطبيعة
/ ما    

 الميدان الشعبة التخصص

Architecture, 
Urbanisme 
et Métiers 
de la ville 

Architecture Architecture A M Habilitation / ىيلأت  أ م 
ىندسة 
 معمارية

ىندسة 
 معمارية

ىندسة 
معمارية، 

عمـران ومين 
 المدينة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشمفجامعة 

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
/ مل    

 الطبيعة
/ ما    الميدان الشعبة التخصص 

Architecture, 
Urbanisme 
et Métiers 
de la ville 

Architecture Architecture A M Habilitation / ىيلأت ىندسة  أ م 
 معمارية

ىندسة 
 معمارية

ىندسة 
 معمارية،

عمـران ومين 
 المدينة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مستغانمجامعة 

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
/ مل    

 الطبيعة
/ ما    الميدان الشعبة التخصص 

Architecture, 
Urbanisme 
et Métiers 
de la ville 

Architecture Architecture A M Habilitation / ىيلأت ىندسة  أ م 
 معمارية

ىندسة 
 معمارية

ىندسة 
معمارية، 

عمـران ومين 
 المدينة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تممسانجامعة 

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
/ مل    

 الطبيعة
/ ما    الميدان الشعبة التخصص 

Architecture, 
Urbanisme 
et Métiers 
de la ville 

Architecture Architecture A M Habilitation / ىيلأت ىندسة  أ م 
 معمارية

ىندسة 
 معمارية

ىندسة 
معمارية، 

عمـران ومين 
 المدينة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



      2018-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    التعميم العالي والبحث العممي وزارة   271

 

 

 العموم والتكنولوجيا وىرانجامعة 

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
/ مل    

 الطبيعة
/ ما    الميدان الشعبة التخصص 

Architecture, 
Urbanisme 
et Métiers 
de la ville 

Architecture Architecture A M Habilitation / ىيلأت ىندسة  أ م 
 معمارية

ىندسة 
 معمارية

ىندسة 
معمارية، 

عمـران ومين 
 المدينة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : الحقوق والعموم السياسيةالميدان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1الجزائر جامعة 

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
/ مل    

 الطبيعة
/ ما    

 الميدان الشعبة التخصص

Droit et 
Sciences 
Politiques 

Droit 
Droit de 

l'administration 
et Finance 

p M Habilitation / ىيلأت  اإلدارة قانون  م م 
 والمالية

 الحقوق 
الحقوق 
والعموم 
 السياسية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المركز الجامعي إليزي 

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
/ مل    

 الطبيعة
/ ما    

 الميدان الشعبة التخصص

Droit et 
Sciences 
Politiques 

Droit Droit A L Habilitation / ىيلأت  الحقوق  الحقوق  أ ل 
الحقوق 
والعموم 
 السياسية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المركز الجامعي بريكة

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

التكوينات المؤىمةقرار   

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
/ مل    

 الطبيعة
/ ما    

 الميدان الشعبة التخصص

Droit et 
Sciences 
Politiques 

Droit 
Droit Public A L Habilitation  /  قانون عام أ ل تأىيل 

 الحقوق 
الحقوق 
والعموم 
 قانون خاص أ ل تأىيل  /  Droit privé A L Habilitation السياسية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لغة وثقافة أمازيغية :الميدان 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1باتنةجامعة 

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
/ مل    

 الطبيعة
/ ما    الميدان الشعبة التخصص 

Langue et 
Culture 

Amazighes 

Langue et 
civilisation 

Anthropologie 
du patrimoine 

et de la Culture 
Amazighes 

A M Habilitation / ىيلأت  أ م 
أنثروبولوجيا 
التراث والثقافة 

 األمازيغية

لغة 
 وحضارة

لغة وثقافة 
 أمازيغية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 لغة وأدب عربي :الميدان 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   بومرداسجامعة 

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
/ مل    

 الطبيعة
/ ما    الميدان الشعبة التخصص 

Langue et 
Littérature 
Arabes 

Etudes 
critiques 

Critique 
moderne et 

contemporaine 
A M Habilitation / ىيلأت نقد حديث  أ م 

 ومعاصر
دراسات 
 نقدية

وأدب لغة 
 عربي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   1باتنةجامعة 

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
/ مل    

 الطبيعة
/ ما    الميدان الشعبة التخصص 

Langue et 
Littérature 
Arabes 

Etudes 
critiques 

Critique 
moderne et 

contemporaine 
A M Habilitation / ىيلأت نقد حديث  أ م 

 ومعاصر
دراسات 
 نقدية

وأدب لغة 
 عربي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   المركز الجامعي بريكة

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
/ مل    

 الطبيعة
/ ما    الميدان الشعبة التخصص 

Langue et 
Littérature 
Arabes 

Etudes 
linguistiques 

Linguistique 
appliquée A M Habilitation / ىيلأت  لسانيات أ م 

 تطبيقية
دراسات 
 لغوية

وأدب لغة 
 عربي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أداب ولغات أجنبية  :الميدان 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2الجزائرجامعة 

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
/ مل  

 الطبيعة
/ ما  الميدان الشعبة التخصص 

Lettres et 
Langues 

Etrangères 
Traduction Traduction 

Arabe/Turque p M Habilitation / ىيلأت   ترجمة م م 
تركية/عربية  أجنبيةأداب ولغات  ترجمة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المديةجامعة 

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 الطبيعة  ل/ م    العممية

 الميدان الشعبة التخصص  ا م/

Lettres et 
Langues 

Etrangères 

Langue 
Turque Arabe/Turque p L Habilitation / ىيلأت تركية/عربية م ل   أجنبيةأداب ولغات  لغة تركية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سوق أىراسجامعة 

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 الطبيعة  لم /    العممية

 الميدان الشعبة التخصص  ا م/

Lettres et 
Langues 

Etrangères 

Langue 
anglaise 

Didactique des 
langues 

étrangères 
A M Habilitation / ىيلأت  المغات تعميمية أ م 

 األجنبية
 لغة

 انجميزية
أداب ولغات 

 أجنبية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ي ميمةجامعالمركز ال

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
  لم /    العممية

 الطبيعة
  ا م/

 الميدان الشعبة التخصص

Lettres et 
Langues 

Etrangères 

Langue 
française 

Sciences du 
langage A M Habilitation / ىيلأت المغة عموم أ م   لغة 

 فرنسية
أداب ولغات 

 أجنبية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ي تيسمسيمت جامعالمركز ال

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
  لم /    العممية

 الطبيعة
  ا م/

 الميدان الشعبة التخصص

Lettres et 
Langues 

Etrangères 

Langue 
française 

Didactique des 
langues 

étrangères 
A M Habilitation / ىيلأت  المغات تعميمية أ م 

 األجنبية
 لغة

 فرنسية
أداب ولغات 

 أجنبية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عالم رياضيات :الميدان   آلي وا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الجمفةجامعة 

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des 
formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات 
  ل م/ 

 الطبيعة
  / ما

 الميدان الشعبة التخصص

Mathématiques 
Informatique Informatique 

Développement 
WEB et 

applications 
mobiles 

P L Habilitation / م ل تأىيل 
 الواب تطوير

 وتطبيقات
 النقال

إعالم 
 آلي

 رياضيات
عالم آلي وا   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية :الميدان 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بومرداسجامعة 

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات 
  ل م/ 

 الطبيعة
  / ما

 الميدان الشعبة التخصص

Sciences 
Economiques, 
de Gestion et 
Commerciales 

Sciences 
de 

Gestion 

Management 
financier 

P M Habilitation / عموم  إدارة مالية م م تأىيل
 التسيير

عموم اقتصادية 
والتسيير وعموم 

 تجارية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2البميدةجامعة 

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des 
formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 
 الشيادات

  ل م/ 

 الطبيعة
  / ما

 الميدان الشعبة التخصص

Sciences 
Economiques, 
de Gestion et 
Commerciales 

Sciences 
économiques 

Analyse 
économique 

et 
perspectives 

P M Habilitation / م م تأىيل 
التحميل 

االقتصادي 
 واالستشراف

عموم 
 اقتصادية

عموم اقتصادية 
والتسيير 
 وعموم تجارية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 غردايةجامعة 

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

التكوينات المؤىمةقرار   

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
  ل م/ 

 الطبيعة
 الميدان الشعبة التخصص  / ما

Sciences 
Economiques, 
de Gestion et 
Commerciales 

Sciences 
de 

Gestion 

Mangement 
des ressources 

humaines 
A M Habilitation / إدارة الموارد  أ م تأىيل

 البشرية
علوم 
 التسيير

 عموم
اقتصادية 
والتسيير 
وعموم 
 تجارية

Management 
touristique P L Habilitation / إدارة أعمال  م ل تأىيل

 السياحة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ي أفمو جامعالمركز ال

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة
طبيعة 
 العممية

 الشيادات
  ل م/ 

 الطبيعة
 الميدان الشعبة التخصص  / ما

Sciences 
Economiques, 
de Gestion et 
Commerciales 

Sciences 
commerciales Marketing A L Habilitation / عموم تجارية تسويق أ ل تأىيل 

عموم 
اقتصادية 
والتسيير 
وعموم 
 تجارية

Sciences 
économiques 

Economie 
monétaire et 

bancaire 
A L Habilitation / اقتصاد نقدي  أ ل تأىيل

 وبنكي
عموم 
 اقتصادية

Sciences 
financières et 
comptabilité 

Comptabilité 
et Fiscalité A L Habilitation / عموم مالية  محاسية وجباية أ ل تأىيل

 ومحاسبة
Sciences de 

Gestion Management A L Habilitation / عموم  إدارة األعمال أ ل تأىيل
 التسيير

Sciences 
économiques 

Economie 
Monétaire  
et Bancaire 

M A Habilitation / اقتصاد نقدي  أ م تأىيل
 وبنكي

عموم 
 اقتصادية

Sciences 
financières et 
comptabilité 

Audit et 
contôle de 

gestion 
M A Habilitation / تدقيق ومراقبة  أ م تأىيل

 التسيير
عموم مالية 
 ومحاسبة

Sciences de 
Gestion 

Management 
des 

ressources 
humaines 

M A Habilitation / إدارة الموارد  أ م تأىيل
 البشرية

عموم 
 التسيير

Sciences de 
Gestion 

Management 
stratégique M A Habilitation / عموم  إدارةإستراتيجية أ م تأىيل

 التسيير
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2قسنطينةجامعة 

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
  ل م/ 

 الطبيعة
 الميدان الشعبة التخصص  / ما

Sciences 
Economiques, 
de Gestion et 
Commerciales 

Sciences 
financières 

et 
comptabilité 

Audit et 
contrôle de 

gestion 
A M Habilitation / أ م تأىيل 

تدقيق 
ومراقبة 
 التسيير

عموم 
 مالية

 ومحاسبة

عموم اقتصادية 
والتسيير وعموم 

 تجارية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1سطيفجامعة 

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة
طبيعة 
 العممية

 الشيادات
  ل م/ 

 الطبيعة
 الميدان الشعبة التخصص  / ما

Sciences 
Economiques, 
de Gestion et 
Commerciales 

Sciences 
économiques 

Economie 
et Gestion 

des 
Entreprises 

A M Habilitation / اقتصاد وتسيير  أ م تأىيل
 المؤسسات

عموم 
عموم  اقتصادية

اقتصادية 
والتسيير 
 commerciales وعموم تجارية

Sciences  

Economie 
et gestion 

des 
transports 

P M Habilitation / دارة  م م تأىيل اقتصاد وا 
 النقل

عموم 
 تجارية

ــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ
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 الطارفجامعة 
 

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
  ل م/ 

 الطبيعة
  / ما

 الميدان الشعبة التخصص

Sciences 
Economiques, 
de Gestion et 
Commerciales 

Science de 
gestion 

Management 
stratégique 

A M Habilitation / أ م تأىيل 
 إدارة

 استراتيجية
عموم 
 التسيير

عموم اقتصادية 
والتسيير وعموم 

 تجارية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ي بريكة جامعالمركز ال
 

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des 
formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
  ل م/ 

 الطبيعة
  / ما

 الميدان الشعبة التخصص

Sciences 
Economiques, 
de Gestion et 
Commerciales 

Sciences de 
Gestion 

Management 
des 

ressources 
humaines 

A L Habilitation / أ ل تأىيل 
إدارة الموارد 

 البشرية
عموم 
عموم  التسيير

اقتصادية 
والتسيير 
 وعموم تجارية

Sciences 
financières et 
comptabilité 

Comptabilité 
et Audit 

A L Habilitation / أ ل تأىيل 
محاسبة 
 ومراجعة

عموم 
مالية 
 Comptabilité ومحاسبة

et Audit 
A M Habilitation / أ م تأىيل 

محاسبة 
 وتدقيق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سيدي بمعباسجامعة 

 

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
  ل م/ 

 الطبيعة
  / ما

 الميدان الشعبة التخصص

Sciences 
Economiques, 
de Gestion et 
Commerciales 

Sciences 
commerciales 

E-
Commerce 
et marketing 
numérique 

P L Habilitation / أ م تأىيل 

تجارة 
إلكترونية 
وتسويق 
 رقمي

عموم 
 تجارية

عموم اقتصادية 
والتسيير 
 وعموم تجارية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي عين تموشنت جامعالمركز ال

 

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des 
formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
  ل م/ 

 الطبيعة
  / ما

 الميدان الشعبة التخصص

Sciences 
Economiques, 
de Gestion et 
Commerciales 

Sciences 
économiques 

Analyse 
économique 

et 
prospectives 

A M Habilitation / أ م تأىيل 
التحميل 

االقتصادي 
 واالستشراف

عموم 
 اقتصادية

عموم 
اقتصادية 
والتسيير 
 وعموم تجارية

Sciences 
financières et 
comptabilité 

Finance 
d'entreprise 

A M Habilitation / أ م تأىيل 
مالية 
 المؤسسة

عموم 
مالية 
 ومحاسبة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 عموم انسانية واجتماعية :الميدان 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2الجزائرجامعة 
 

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
  ل م/ 

 الطبيعة
  / ما

 الميدان الشعبة التخصص

Sciences 
Humaines 

et 
Sociales 

Sciences 
Sociales-

Anthropologie 

Anthropologie 
Sociale et 
Culturelle 

A M Habilitation / أ م تأىيل 
أنثروبولوجيا 
اجتماعية 
 وثقافية

عموم اجتماعية 
- 

 األنثروبولوجيا
 عموم

انسانية 
 واجتماعية

Sciences 
Sociales - 
Philosophie 

Philosophie 
Pratique A L Habilitation / فمسفة  أ ل تأىيل

 تطبيقية
عموم اجتماعية 

 فمسفة -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي تيبازةجامعالمركز ال

 

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
  ل م/ 

 الطبيعة
  / ما

 الميدان الشعبة التخصص

Sciences 
Humaines 

et 
Sociales 

Sciences 
sociales - 
Ortophonie 

Ortophonie A L Habilitation / عموم اجتماعية  أرطوفونيا أ ل تأىيل
 أرطوفونيا-

 عموم

انسانية 
 واجتماعية

Sciences 
Sociales- 

Psychologie 

Psychologie 
clinique A L Habilitation / عمم النفس  أ ل تأىيل

 العيادي
عموم اجتماعية 

 عمم النفس -
Sciences 
Sociales - 
Sociologie 

Sociologie 
de 

l'éducation 
A M Habilitation / عمم اجتماع  أ م تأىيل

 التربية
عموم اجتماعية 

 عمم االجتماع -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جامعة تيزي وزو

 

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
  ل م/ 

 الطبيعة
  / ما

 الميدان الشعبة التخصص

Sciences 
Humaines 

et 
Sociales 

Sciences 
Sociales-

Sciences de 
l’Education 

Counseling 
et 

Orientation 
A M Habilitation / إرشاد وتوجيو أ م تأىيل 

عموم اجتماعية 
 عموم التربيةعموم  -

انسانية 
 Sciences واجتماعية

Humaines - 
Histoire 

Histoire et 
Civilisation 
du Maghreb 

Antique 

A M Habilitation / أ م تأىيل 
تاريخ 
وحضارة 

 المغرب القديم

عموم انسانية 
 تاريخ -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2جامعة قسنطينة

 

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
  ل م/ 

 الطبيعة
  / ما

 الميدان الشعبة التخصص

Sciences 
Humaines 

et 
Sociales 

Sciences 
Sociales – 

Sciences de 
l’Education 

Education 
spéciale A M Habilitation / أ م تأىيل 

التربية 
 الخاصة

عموم اجتماعية 
 عموم التربية -

 عموم

انسانية 
 واجتماعية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 جامعة ورقمة

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des 
formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
  ل م/ 

 الطبيعة
  / ما

 الميدان الشعبة التخصص

Sciences 
Humaines 

et 
Sociales 

Science de 
l'Information 

 et de la 
Communication 

Langues 
étrangères 

appliquées à la 
communication 
en entreprise 

P L Habilitation / م ل تأىيل 
لغات أجنبية 
مطّبقة في 
 المؤسسات

عموم االعالم 
 واالتصال

 عموم

انسانية 
 واجتماعية

Information A L Habilitation / اعالم أ ل تأىيل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جامعة مسيمة

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des 
formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
  ل م/ 

 الطبيعة
  / ما

 الميدان الشعبة التخصص

Sciences 
Humaines 

et 
Sociales 

Sciences 
Islamiques - 

Chariaa 

Jurisprudence(Chariaa) 
et Droit A M Habilitation / أ م تأىيل 

الشريعة 
 والقانون 

عموم 
اسالمية 

- 
 الشريعة

 عموم
انسانية 
 واجتماعية

Jurisprudence(Fiqh) 
Comparée et ses 

Fondements 
A M Habilitation / الفقو المقارن  أ م تأىيل

 وأصولو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جامعة تبسة

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
  ل م/ 

 الطبيعة
  / ما

 الميدان الشعبة التخصص

Sciences 
Humaines 

et 
Sociales 

Sciences 
Sociales-

Anthropologie 

Anthropologie 
Sociale et 
Culturelle 

A M Habilitation / أ م تأىيل 
أنثروبولوجيا 
اجتماعية 
 وثقافية

عموم 
 -اجتماعية 
 عموم جياأنثروبولو 

انسانية 
 واجتماعية

Sciences 
Islamiques – 

Oussoul 
Eddine 

Prêche et 
Culture 

Islamique 
A L Habilitation / أ ل تأىيل 

 الوعع
ة ثقافالو 
 سالميةاال

عموم 
 –إسالمية
 ينداصول ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المركز الجامعي بريكة

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
  ل م/ 

 الطبيعة
  / ما

 الميدان الشعبة التخصص

Sciences 
Humaines 

et 
Sociales 

Sciences 
Sociales – 
Sociologie 

Sociologie L A Habilitation / عمم  أ ل تأىيل
 االجتماع

عموم 
 -اجتماعية 

 عمم االجتماع
 عموم

انسانية 
 واجتماعية

Sciences 
Sociales - 
Psychologie 

Psychologie 
clinique L A Habilitation / عمم النفس  أ ل تأىيل

 العيادي

عموم 
 -اجتماعية 
 عمم النفس

Sciences 
Humaines – 

Histoire 
Histoire L A Habilitation / عموم إنسانية   تاريخ أ ل تأىيل

 تاريخ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 جامعة الوادي

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
  ل م/ 

 الطبيعة
  / ما

 الميدان الشعبة التخصص

Sciences 
Humaines 

et 
Sociales 

Sciences 
Islamiques – 

 Langue 
Arabe et 

Civilisation 
Islamique 

Langue 
Arabe et 
Etudes 

Coraniques 

A M Habilitation / أ م تأىيل 
لغة عربية 
ودراسات 
 قرآنية

عموم إسالمية 
لغة عربية 
وحضارة 
 اسالمية

 عموم

انسانية 
 واجتماعية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جامعة سوق أىراس

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
  ل م/ 

 الطبيعة
  / ما

 الميدان الشعبة التخصص

Sciences 
Humaines 

et 
Sociales 

Sciences 
Humaines - 

Histoire 

Histoire 
Moderne du 

Maghreb 
A M Habilitation / تاريخ المغرب  أ م تأىيل

 العربي الحديث
عموم انسانية 

 تاريخ -

 عموم
انسانية 
 واجتماعية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جامعة الشمف

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
  ل م/ 

 الطبيعة
  / ما

 الميدان الشعبة التخصص

Sciences 
Humaines 

et 
Sociales 

Sciences 
Sociales-

Anthropologie 

Anthropologie 
Sociale et 
Culturelle 

A M Habilitation / أ م تأىيل 
أنثروبولوجيا 
اجتماعية 
 وثقافية

عموم 
 -اجتماعية 

 األنثروبولوجيا

 عموم
انسانية 
 واجتماعية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جامعة معسكر

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
  ل م/ 

 الطبيعة
  / ما
 الميدان الشعبة التخصص

Sciences 
Humaines 
et Sociales 

Sciences 
Humaines - 
Archéologie 

Archéologie 
islamique A M Habilitation / اآلثار  أ م تأىيل

 اإلسالمية
عموم انسانية 

 عمم األثار -

 عموم
انسانية 
 واجتماعية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جامعة مستغانم

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des 
formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
  ل م/ 

 الطبيعة
  / ما

 الميدان الشعبة التخصص

Sciences 
Humaines 

et 
Sociales 

Sciences 
Sociales – 
Psychologie 

Psychologie des 
Organisations et 

gestion des 
ressources 
humaines 

P M Habilitation / م م تأىيل 

عمم النفس 
التنظيمات 
وتسيير 
الموارد 
 البشرية

عموم 
  -اجتماعية 
 عموم عمم النفس

انسانية 
 Sciences واجتماعية

Sociales-
Sciences de 
l’Education 

Psychologie de 
l’Education A L Habilitation / عمم النفس  أ ل  تأىيل

 التربوي 

عموم 
  -اجتماعية 

 موم التربيةع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 جامعة تيارت

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
  ل م/ 

 الطبيعة
  / ما
 الميدان الشعبة التخصص

Sciences 
Humaines 

et 
Sociales 

Sciences 
Humaines – 
Science de 

l'Information  
et de la 

Communication 

Communication 
et Relations 
Publiques 

A M Habilitation / أ م تأىيل 
اتصال 
وعالقات 
 عامة

إنسانية  عموم 
عموم اإلعالم 
 واالتصال

 عموم
انسانية 
 واجتماعية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جامعة سيدي بمعباس

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
  ل م/ 

 الطبيعة
  / ما
 الميدان الشعبة التخصص

Sciences 
Humaines 

et 
Sociales 

Sciences 
Islamiques – 
Langue Arabe 
et Civilisation 

Islamique 

Histoire et 
Civilisation 
Islamiques 

A L Habilitation / أ ل تأىيل 
التاريخ 
والحضارة 
 اإلسالمية

عموم إسالمية 
لغة عربية 
وحضارة 
 اسالمية

 عموم
انسانية 
 واجتماعية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1جامعة وىران

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
  ل م/ 

 الطبيعة
  / ما
 الميدان الشعبة التخصص

Sciences 
Humaines 

et 
Sociales 

Sciences 
Islamiques – 

Oussoul Eddine 

L’exégèse et 
Sciences du 

Coran 
A M Habilitation / أ م تأىيل 

التفسير 
وعموم 
 القرآن

عموم إسالمية  
 أصول الدين

 عموم
انسانية 
 واجتماعية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2جامعة وىران

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
  ل م/ 

 الطبيعة
  / ما

 الميدان الشعبة التخصص

Sciences 
Humaines 

et 
Sociales 

Sciences 
Sociales- 

Orthophonie 

Pathologie du 
Langage et de 

la 
Communication 

A M Habilitation / أ م تأىيل 
أمراض 
المغة 
 والتواصل

عموم 
 -اجتماعية 
 أرطوفونيا

 عموم
انسانية 
 واجتماعية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المادةعموم  :الميدان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1جامعة الجزائر

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
  ل م/ 

 الطبيعة
  / ما

 الميدان الشعبة التخصص

Sciences 
de la 

Matière 

Physique Physique 
appliquée A M Habilitation / فيزياء الفيزياء التطبيقية أ م تاىيل 

عموم 
 Chimie المادة

Chimie 
pharmaceutique A M Habilitation / الصيدالنيةالكيمياء  أ م تاىيل 

 Chimie كيمياء
analytique 

A L Habilitation / الكيمياء التحميمية أ ل تاىيل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 جامعة سيدي بمعباس

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
  ل م/ 

 الطبيعة
  / ما

 الميدان الشعبة التخصص

Sciences 
de la 

Matière 
Chimie 

Technico-
commercial en 
équipements 

et produits pour 
la chimie 

p L Habilitation / م ل تاىيل 
 في تجاري  -تقني
 والمنتجات العتاد

 لمكيمياء
عموم  كيمياء

 المادة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الطبيعة والحياةعموم  :الميدان 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1جامعة الجزائر

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
  ل م/ 

 الطبيعة
  / ما

 الميدان الشعبة التخصص

Sciences 
de la 

nature et 
de la Vie 

Ecologie et 
environnement 

Biodiversité et 
environnement A M Habilitation / التنوع البيولوجي  أ م تأىيل

 والبيئة
محيط 
 عموم وبيئة

الطبيعة 
 والحياة

Sciences 
biologiques 

Microbiologie 
appliquée A M Habilitation / ا يميكروبيولوج أ م تأىيل

عموم  تطبيقية
 Biochimie بيولوجية

appliquée A M Habilitation / كيمياء تطبيقيةبيو  أ م تأىيل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1البميدةجامعة 

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
  ل م/ 

 الطبيعة
  / ما

 الميدان الشعبة التخصص

Sciences 
de la 

nature et 
de la Vie 

Biotechnologies 
Biotechnologie 
et pathologie 
moléculaire 

A M Habilitation / أ م تأىيل 
بيوتكنولوجيا 
وعمم األمراض 

 الجزيئي
 بيوتكنولوجيا

 عموم

الطبيعة 
 والحياة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جامعة األغواط

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
  ل م/ 

 الطبيعة
  / ما

 الميدان الشعبة التخصص

Sciences 
de la 

nature et 
de la Vie 

Sciences 
alimentaires 

Technologie 
agroalimentaire 
et contrôle de 

qualité 

A L Habilitation / أ ل تأىيل 
تكنولوجيا 

األغذية ومراقبة 
 النوعية

عموم 
 التغذية

 عموم

الطبيعة 
 والحياة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جامعة بومرداس

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 
المؤىمةقرار التكوينات   

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
  ل م/ 

 الطبيعة
 الميدان الشعبة التخصص  / ما

Sciences 
de la 

nature et 
de la Vie 

Sciences 
agronomiques 

Production et 
nutrition animale A M Habilitation / االنتاج والتغذية  أ م تأىيل

 الحيوانية
عموم 
 فالحية

 عموم

الطبيعة 
 والحياة

Production 
végétale A M Habilitation / االنتاج النباتي أ م تأىيل 

Phytopathologie A M Habilitation / عمم أمراض  أ م تأىيل
 النبات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تيزي وزوجامعة 

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
  ل م/ 

 الطبيعة
 الميدان الشعبة التخصص  / ما

Sciences de 
la nature et 
de la Vie 

Sciences 
biologiques 

Biologie des 
organismes A L Habilitation / بيولوجيا  أ ل تأىيل

 األحياء
عموم 
 بيولوجية

 عموم

الطبيعة 
 والحياة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 خميس مميانةجامعة 

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
  ل م/ 

 الطبيعة
 الميدان الشعبة التخصص  / ما

Sciences 
de la 

nature et 
de la Vie 

Biotechnologies Biotechnologie 
microbienne A L Habilitation / بيوتكنولوجيا  أ ل تأىيل

 بيوتكنولوجيا الجرثومية
 عموم

الطبيعة 
 والحياة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1قسنطينةجامعة 

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
  ل م/ 

 الطبيعة
 الميدان الشعبة التخصص  / ما

Sciences 
de la 

nature et 
de la Vie 

Sciences 
biologiques Bio-informatique A M Habilitation / إعالم آلي أ م تأىيل 

 حيوي 
عموم 
 عموم بيولوجية

الطبيعة 
 والحياة

Ecologie et 
Environnement 

Gestion durable 
traitement et 

valorisation des 
déchets 

P L Habilitation / م ل تأىيل 
تسيير مستدام، 
معالجة وتثمين 

 النفايات

محيط 
 وبيئة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1باتنةجامعة 

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
  ل م/ 

 الطبيعة
 الميدان الشعبة التخصص  / ما

Sciences 
de la nature 
et de la Vie 

Ecologie et 
Environnement 

Ecologie et 
environnement A L Habilitation / بيئة  أ ل تأىيل

 ومحيط
بيئة 
 ومحيط

الطبيعة  عموم
 والحياة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1سطيفجامعة 

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
  ل م/ 

 الطبيعة
 الميدان الشعبة التخصص  / ما

Sciences 
de la 

nature et 
de la Vie 

Hydrobiologie 
marine et 

continentale 

Aquaculture 
et 

Pisciculture 
P L Habilitation / م ل تأىيل 

تربية األحياء 
المائية 
 واألسماك

 جياو ىيدروبيول
 بحرية وقارية

 عموم

الطبيعة 
 والحياة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قالمةجامعة 

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 
المؤىمةقرار التكوينات   

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
  ل م/ 

 الطبيعة
 الميدان الشعبة التخصص  / ما

Sciences 
de la 

nature et 
de la Vie 

Sciences 
alimentaires 

Procédés 
agroalimentaires P L Habilitation / الطرائق الفالحة  م ل تأىيل

 الغذائية
عموم 
 غذائية

 عموم

الطبيعة 
 والحياة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 أم البواقيجامعة 
 

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
  ل م/ 

 الطبيعة
  / ما

 الميدان الشعبة التخصص

Sciences 
de la 

nature et 
de la Vie 

Sciences 
alimentaires 

Valorisation 
et qualité  

des produits 
alimentaires 

P L Habilitation / م ل تأىيل 
تثمين ونوعية 
المنتوجات 

 الزراعية الغذائية

عموم 
 غذائية

 عموم

الطبيعة 
 والحياة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مستغانمجامعة 

 

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 
المؤىمةقرار التكوينات   

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
  ل م/ 

 الطبيعة
  / ما

 الميدان الشعبة التخصص

Sciences 
de la 

nature et 
de la Vie 

Sciences 
biologiques 

Technologies et 
transformation 
des céréales 

P L Habilitation / م ل تأىيل 
تكنولوجيات تحويل 

 الحبوب
عموم 
 بيولوجية

 عموم

الطبيعة 
 والحياة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تممسانجامعة 
 

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
  ل م/ 

 الطبيعة
  / ما

 الميدان الشعبة التخصص

Sciences 
de la nature 
et de la Vie 

Sciences 
agronomiques 

Technologies 
des huiles 

essentielles et 
végétales 

P L Habilitation / م ل تأىيل 
تكنولوجيات 

الزيوت األساسية 
 النباتية

عموم 
 فالحية

 عموم

الطبيعة 
 والحياة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي عين تموشنتجامعالمركز ال

 

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
  ل م/ 

 الطبيعة
  / ما

 الميدان الشعبة التخصص

Sciences 
de la 

nature et 
de la Vie 

Sciences 
agronomiques 

Production 
végétale 

A L Habilitation / إنتاج نباتي أ ل تأىيل 
عموم 
 عموم فالحية

الطبيعة 
 والحياة

Sciences 
alimentaires 

Technologie 
agroalimentaire 
et contrôle de 

qualité 

A L Habilitation / أ ل تأىيل 
تكنولوجيا األغذية 
 ومراقبة النوعية

عموم 
 التغذية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المركز الجامعي تيسمسيمت 

 

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
  ل م/ 

 الطبيعة
  / ما

 الميدان الشعبة التخصص

Sciences 
de la 

nature et 
de la Vie 

Sciences 
biologiques 

Biochimie 
appliquée 

A M Habilitation / أ م تأىيل 
بيوكيمياء 
 تطبيقية

عموم 
 بيولوجية

 عموم

الطبيعة 
 والحياة

Sciences 
agronomiques 

Production 
animale A M Habilitation / عموم فالحية انتاج حيواني أ م تأىيل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 عموم وتكنولوجيا:الميدان 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بومرداس جامعة

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des 
formations 
Habilités 

قرار التكوينات 
 المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
  ل م/ 

 الطبيعة
  / ما

 الميدان الشعبة التخصص

Sciences et 
Technologie 

Hydrocarbures 
Technologies et 
traitement du 

pétrole et du gaz 
A M Habilitation / أ م تأىيل 

تكنولوجيات 
معالجة 

 البترول والغاز
 محروقات

عموم 
 اوتكنولوجي

Hygiène et 
sécurité 

industrielle 

Hygiène et 
sécurité 

industrielle 
A M Habilitation / نظافة وأمن  أ م تأىيل

 صناعي

نظافة 
وأمن 
 صناعي

Hydrocarbures 

Instrumentation 
dans l'industrie 
pétrochimique 

A M Habilitation / أ م تأىيل 
األجيزة في 
صناعة 

 محروقات البتروكميائية
Hygiène sécurité 
Environnement A M Habilitation / أ م تأىيل 

نظافة وأمن 
 البيئة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 غرداية جامعة

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des 
formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
  ل م/ 

 الطبيعة
  / ما

 الميدان الشعبة التخصص

Sciences et 
Technologie Génie Civil Structures A M Habilitation / عموم  ة مدنيةسىند ىياكل أ م تأىيل

 وتكنولوجيا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جامعة العموم والتكنولوجيا ىواري بومدين  

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des 
formations 
Habilités 

التكوينات المؤىمةقرار   

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
  ل م/ 

 الطبيعة
  / ما

 الميدان الشعبة التخصص

Sciences et 
Technologie 

Sciences et 
Génie de 

l'Environnement 

Ingénierie du 
développement 

durable 
A M Habilitation / ىندسة التنمية  أ م تأىيل

 المستدامة

عموم 
وىندسة 
عموم  البيئة

 وتكنولوجيا
Génie 

mécanique 
Ingénierie du 

soudage A M Habilitation / ىندسة  ىندسة التمحيم أ م تأىيل
 ميكانيكية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المركز الجامعي بتمنراست

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
  ل م/ 

 الطبيعة
  / ما
 الميدان الشعبة التخصص

Sciences et 
Technologie Electronique 

Electronique des 
systèmes 

embarqués 
A M Habilitation / أ م تأىيل 

الكترونيك 
االنظمة 
 المدمجة

عموم  إلكترونيك
 وتكنولوجيا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 1قسنطينة جامعة

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des 
formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
  ل م/ 

 الطبيعة
 الميدان الشعبة التخصص  / ما

Sciences et 
Technologie 

Génie 
mécanique 

Technologie 
de soudage P M Habilitation / تكنولوجيات  م م تأىيل

 التمحيم
ىندسة 
عموم  ميكانيكية

-Electro وتكنولوجيا
mécanique 

Electro-
mécanique A M Habilitation / كيروميكانيك كيروميكانيك أ م تأىيل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1سطيف جامعة

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
ل م/   

 الطبيعة
/ ما  الميدان الشعبة التخصص 

Sciences et 
Technologie 

Génie des 
prorocédés 

Génie 
électrochimique P M Habilitation / ىندسة  م م تأىيل

 إلكتروكيميائية
ىندسة 
عموم  الطرائق

 وتكنولوجيا
Automatique 

Automatisation 
industrielle et 

process 
P M Habilitation / م م تأىيل 

 أتمتة
العمميات 
 الصناعية

 آلية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مسيمة جامعة

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des 
formations 
Habilités 

قرار التكوينات 
 المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
  ل م/ 

 الطبيعة
 الميدان الشعبة التخصص  / ما

Sciences et 
Technologie Electromécanique 

Maintenance des 
équipements 
industriels 

P M Habilitation / م م تأىيل 
صيانة 

التجييزات 
 الصناعية

عموم  كيروميكانيك
 وتكنولوجيا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أم البواقي جامعة

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des 
formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
  ل م/ 

 الطبيعة
 الميدان الشعبة التخصص  / ما

Sciences et 
Technologie Electromécanique Maintenance 

industrielle A M Habilitation / صيانة  أ م تأىيل
عموم  كيروميكانيك صناعية

 وتكنولوجيا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 برج بوعريريج جامعة

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

 طبيعة
 العممية

 الشيادات
  ل م/ 

 الطبيعة
 الميدان الشعبة التخصص  / ما

Sciences et 
Technologie 

Génie 
Civil Géotechnique A M Habilitation / عموم  ىندسة مدنية جيوتقني أ م تأىيل

 وتكنولوجيا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المركز الجامعي ميمة

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
ل م/   

 الطبيعة
/ ما  الميدان الشعبة التخصص 

Sciences et 
Technologie 

Electro-
mécanique 

Electro-
mécanique A M Habilitation / كيروميكانيك كيروميكانيك أ م تأىيل 

عموم 
 وتكنولوجيا

Génie Civil Structures A M Habilitation / ىندسة  ىياكل أ م تأىيل
 مدنية

Génie 
mécanique Energétique A M Habilitation / ىندسة  طاقوية أ م تأىيل

 ميكانيكية
ــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ
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 سيدي بمعباس جامعة

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
  ل م/ 

 الطبيعة
 الميدان الشعبة التخصص  / ما

Sciences et 
Technologie 

Sciences et 
Génie de 

l'Environnement 

Génie des 
procédés de 

l'environnement 
A M Habilitation / أ م تأىيل 

ىندسة 
الطرائق 
 لمبيئة

عموم 
وىندسة 
 البيئة

عموم 
 وتكنولوجيا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تممسان جامعة

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
  ل م/ 

 الطبيعة
 الميدان الشعبة التخصص  / ما

Sciences et 
Technologie 

Génie 
Civil 

Structures: efficacité 
énergétique dans les 

bâtiments de 
construction 

p M Habilitation / م م تأىيل 
الفعالية  ىياكل

الطاقوية في 
 المباني

ة سىند
 مدنية

عموم 
 وتكنولوجيا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مستغانم جامعة

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
ل م/   

 الطبيعة
/ ما  الميدان الشعبة التخصص 

Sciences et 
Technologie 

Génie 
Civil 

Efficacité 
énergétique 

des bâtiments 
P M Habilitation / الطاقوية الفعالية  م م تأىيل

 في البنايات
ة سىند

 مدنية
عموم 

 وتكنولوجيا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جامعة العموم والتكنولوجيا وىران

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
ل م/   

 الطبيعة
/ ما  الميدان الشعبة التخصص 

Sciences et 
Technologie 

Génie des 
Procédés 

Corrosion 
et protection P M Habilitation / ىندسة  الحماية   التأكل و  م م تأىيل

 الطرائق
عموم 

 Génie des وتكنولوجيا
plastiques P M Habilitation / ىندسة البالستيك م م تأىيل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نعامةالالمركز الجامعي 

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
ل م/   

 الطبيعة
/ ما  الميدان الشعبة التخصص 

Sciences et 
Technologie 

Energies 
renouvellables 

Energies 
renouvelables en 
électrotechnique 

A M Habilitation / أ م تأىيل 
طاقات 

I لمتجددة في
 الكيروتقني

طاقات 
 متجددة

عموم 
 وتكنولوجيا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مغنيةالمركز الجامعي 

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
ل م/   

 الطبيعة
/ ما  الميدان الشعبة التخصص 

Sciences et 
Technologie Hydraulique Hydraulique 

urbaine A M Habilitation / الري  أ م تأىيل
عموم  ري  الحضري 

 وتكنولوجيا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عموم األرض والكون  :الميدان 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1سطيف جامعة

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des formations 
Habilités 

 قرار التكوينات المؤىمة

طبيعة 
 العممية

 الشيادات
ل م/   

 الطبيعة
/ ما  الميدان الشعبة التخصص 

Sciences de 
la Terre et de 

l’Univers 

Géographie et 
Aménagement 
du Territoire 

Ville  
dynamique 
spatiale et 
gestion 

A M Habilitation / ديناميكية المدينة أ م تأىيل 
 والتسيير المجال

 جغرافيا
 وتييئة
 اإلقميم

عموم 
األرض 
 والكون 

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ـــ
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  2016اوت  09المؤرخ  1199 محق القرار رقمميعدل ويتمم ، 2018أوت  26مؤرخ في  753رقـم  قــرار
  2018-2017السنة الجامعية بعنوان  ؤىمةـــاستر المــات في المــتكوينــواءمة الــن مــمـتضـالم

 في ميدان "عموم وتكنولوجيا"عنابة جامعة ب
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضــّمن  1999أبريــل ســنة  4الموافــق  1419ذؼ الحجــة عــام  18المــؤّرخ فــي  05-99القــانون رقــم بمقتضــى  -

 .القانون التوجييي لمتعميم العالي،المعّدل والمتّمم
المتعمـق 1984سـنة  غشـت 18الموافـق  1404عـام  ذؼ القعـدة 21المؤّرخ في  214-84رقم المرسوم وبمقتضى  -

 .عّدل والمتّممالم ،وسيرىا جامعة عنابةبتنظيم 
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438القعـدة عـام  ذؼ 25 خ فيالمؤرّ  243-17بمقتضى المرسوم الّرئاسي رقم  -

 .لتعيين أعضاء الحكومة، المعدّ  والمتضّمن
يوليـــو ســـنة  23الموافـــق  1422جمـــادػ األولـــى عـــام  2المـــؤّرخ فـــي  208-01وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -

 .صالحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىاالذؼ يحدد  2001
 2008غشــت ســنة  19الموافــق  1429شــعبان عــام  17المــؤّرخ فــي  265-08وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .والمتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13لتنفيذؼ رقم وبمقتضى المرسوم ا  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
البيداغوجيـة  ورؤسـاءالمجانن بالبيداغوجيـة و يالجامعـات المــكمف مـدراءوبناء عمى محضر االجتماع المشترك لنـواب  -

 –.20 إلى األمناء الدائمون لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماســتر، الذؼ انعقد يومي سعالمو الوطنية لمميادين 
فرؼ ـــــــفي 25-24و (،1ميدةـــــــعمـــى مســـتوػ مقــــر النـــدوة الجيويـــة لجــــامعات الوســـط )جــــامعة الب 2016فيفـــرؼ  21

 2016فرؼ ـــــــــفي 28 -27و( 2طينةـــــــقسن ـامعةــــــرق )جــــــــامعات الشـــــــمقــــر النـــدوة الجيويـــة لجـ عمـــى مســـتوػ  2016
 .(1ـامعات الغرب )جـامعة وىـران ـــــــوية لجـــــــــدوة الجيــــــــوػ مقـر النـــــــعمى مست

 عمـــى مصـــادقةالوبنـــاء عمـــى محضـــر اجتمـــاع المجنـــة البيداغوجيـــة الوطنيـــة لميـــدان "عمـــوم وتكنولوجيـــا"، المتضـــمن  -
المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميـدان، المنعقـد  الماسترمواءمة 

 .2016ماؼ  30-29وبجامعة بشار بتاريخ  2016أفريل  14-13بجامعة عنابة بتاريخ 
 

 يــقـــــرر

 

والمتضمن  2016اوت  09المؤرخ  1199 ممحق القرار رقم تعديل وتتميم ييدف ىذا القرار إلى المادة األولى:
في  عنابةجامعة ب 2018-2017السنة الجامعيةتأىيل مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان 

 .ميدان "عموم وتكنولوجيا"
 ، عمى النحو التالي:2016اوت  09المؤرخ  1199  ممحق القرار رقم يعدل ويتمم :2المادة 
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 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 وتكنولوجياعموم 

 أ استغالل المناجم ىندسة منجمية
 أ تثمين الموارد المعدنية

 تعدين

 أ ىندسة التعدين
 أ تشكيل المعادن

 أ ىندسة السطوح المعدنية
 أ تكنولوجيا الصير

 

 ........................................ الباقي بدون تغيير ...............................
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة عنابة، كّل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار  :3المادة 

 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2018 أوت 26حـرر بالجزائر في                                                                                                     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تضمن تأىيل ماستر ذو مسار مدمج لميسانسوالم، 2018أوت  26مؤرخ في  754رقم  قــرار

 عنابةبجامعة ، 2018-  2017المفتوح بعنوان السنة الجامعية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضــّمن و  1999أبريــل ســنة  4الموافــق  1419ذؼ الحجــة عــام  18المــؤّرخ فــي  05-99بمقتضــى القــانون رقــم  -

 .القانون التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم
المتعمـق  1984سنة  غشت 18الموافق  1404عام  ذؼ القعدة 21المؤّرخ في  214-84رقم المرسوم وبمقتضى  -

 .المعّدل والمتّمم ،وسيرىا جامعة عنابةبتنظيم 
غشــــت ســــنة  15الموافــــق  1438ذؼ القعــــدة عــــام  23المــــؤّرخ فــــي  243 -17بمقتضــــى المرســــوم الرئاســــي رقــــم  -

 .، والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة،المعّدل2017
 2008غشــت ســنة  19الموافــق  1429شــعبان عــام  17المــؤّرخ فــي  265-08وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -
 .سانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهيالمتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة المو 
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األّول عـام  18المـؤّرخ فـي  77-13نفيذؼ رقـم وبمقتضى المرسوم الت -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
و المتضـّمن إنشـاء لجنـة مكمفـة بفـتح الماسـتر والـذؼ  2015فيفـرؼ سـنة  24المـؤرخ فـي  82وبمقتضـى القـرار رقـم  -

 .يحدد مياميا وتشكيمتيا وسيرىا
والمتضـّمن إنشـاء المجنـة الوطنيـة لمتأىيـل وتشـكيمتيا  2015أبريـل سـنة  13المؤّرخ فـي  167وبمقتضى القرار رقم  -

 .وصالحياتيا وسيرىا
المتعمـق بالتسـجيل األولـي  2017جـوان  06الموافـق  1438رمضان  11المؤرخ في  01وبمقتضى المنشور  رقم  -

 .2018-2017ية وتوجيو حاممي شيادة البكالوريا لمسنة الجامع
 .2018جوان  20عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمتأىيل بتاريخ  بناءا  -
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 يــقـــــرر

 2017المفتوح بعنوان السنـة الجـامعيـة  لميسانس ذو مسار مدمج ماستر  يدف ىذا القرار إلى تأىيلي المادة األولى:
  .بجامعة عنابة ،2018-

 .2018-2017داء من السنة الجامعية ابتتطبق أحكام ىذا القرار  :2المادة 
 في ممحق ىذا القرار. المؤىمةتحدد قائمة الميادين والفروع والتخصصات المعنية  :3المادة 
، كّل فيما يخّصو بتطبيق، ىذا القرار عنابةيكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :4المادة 

 لمتعميم العالي والبحث العممي. الذؼ سينشر في النشرة الرسمية
 2018أوت  26حـرر بالجزائر في                                                                                                 
 ر التعميم العالي والبحث العممي وزي                                                                                                 

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                         
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ

 تضمن تأىيل ماستر ذو مسار مدمجي، 2018أوت  26المؤرخ في  754القرار رقم  ممحق
 عنابةجامعة ب، 2018-2017المفتوح بعنوان السنة الجامعية لميسانس

 

 ليسانس
 

 طبيعة التخصص الفــرع الميدان

 ترجمة آداب ولغات أجنبية
ترجمة كتابية/ ترجمة شفوية: 

 عربي/فرنسي/انجميزؼ 
 أ

 ـــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ 

 ماستر
 

 طبيعة التخصص الفــرع الميدان

 ترجمة آداب ولغات أجنبية
ترجمة كتابية/ ترجمة شفوية: 

 عربي/فرنسي/انجميزؼ 
 أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تضمن تأىيل ماستر ذو مسار مدمج لميسانسي، 2018أوت  26مؤرخ في  755رقم  قــرار

 1وىرانبجامعة ، 2018-2017المفتوح بعنوان السنة الجامعية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضــّمن و  1999أبريــل ســنة  4الموافــق  1419ذؼ الحجــة عــام  18المــؤّرخ فــي  05-99بمقتضــى القــانون رقــم  -

 .التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّممالقانون 
المتعمـق  1984سنة  غشت 18الموافق  1404عام  ذؼ القعدة 21المؤّرخ في  211-84رقم المرسوم  وبمقتضى -

 .المعّدل والمتّمم ،وىران وسيرىاجامعة بتنظيم 
، 2017غشت سـنة  15الموافق  1438ذؼ القعدة عام  23المؤّرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .المعّدل والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة،
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 2008غشــت ســنة  19الموافــق  1429شــعبان عــام  17المــؤّرخ فــي  265-08وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -
 .سانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهيالمتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة المو 
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األّول عـام  18المـؤّرخ فـي  77-13التنفيذؼ رقـم وبمقتضى المرسوم  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
والمتضــّمن إنشــاء لجنــة مكمفــة بفــتح الماســتر والــذؼ  2015فيفــرؼ ســنة  24المــؤرخ فــي  82وبمقتضــى القــرار رقــم  -

 .ايحدد مياميا وتشكيمتيا وسيرى
والمتضـّمن إنشـاء المجنـة الوطنيـة لمتأىيـل وتشـكيمتيا  2015أبريـل سـنة  13المؤّرخ فـي  167وبمقتضى القرار رقم  -

 .وصالحياتيا وسيرىا
المتعمق بالتسجيل االولي  2017جوان  06الموافق ل  1438رمضان  11المؤرخ في  01وبمقتضى منشور  رقم  -

 .2018-2017الجامعية حاممي شيادة البكالوريا لمسنة  وتوجيو
 .2018جوان  20عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمتأىيل بتاريخ  بناءا  -

 

 يــقـــــرر

 

المفتوح بعنوان السنـة الجـامعيـة  لميسانس ذو مسار مدمج ماستر  يدف ىذا القرار إلى تأىيلي :المادة األولى
 .1بجامعة وىران، 2017-2018

 .2018-2017داء من السنة الجامعية القرار ابتتتطبق أحكام ىذا  :2المادة 
 تحدد قائمة الميادين والفروع والتخصصات المعنية المؤىمة في ممحق ىذا القرار. :3المادة 
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار 1وىرانيكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :4المادة 

 الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.الذؼ سينشر في النشرة 
 2018 أوت 26حـرر بالجزائر في                                                                                                     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ

 تضمن تأىيل ماستر ذو مسار مدمجي، 2018أوت  26المؤرخ في  755القرار رقم  ممحق
  1وىرانجامعة ، ب2018-2017المفتوح بعنوان السنة الجامعية لميسانس

 

 ليسانس
 

 طبيعة التخصص الفــرع الميدان

 ترجمة آداب ولغات أجنبية
ترجمة كتابية/ ترجمة شفوية: 

 عربي/فرنسي/انجميزؼ 
 أ

 ـــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ 

 ماستر
 

 طبيعة التخصص الفــرع الميدان

 ترجمة آداب ولغات أجنبية
ترجمة كتابية/ ترجمة شفوية: 

 عربي/فرنسي/انجميزؼ 
 أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  2018 ماي 14 مؤرخ فيال 459 رقميعدل القرار  ،2018أوت  29 مؤرخ في 785رقم  قــرار
 أعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي  تعيين تضمنالم

 العموم اإلنسانية والتاريخوالتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 
 

 والبحث العممي، إن وزير التعميم العالي
، 2015ديســـــمبر ســـــنة  30الموافـــــق  1437ربيـــــع األول عـــــام  18المـــــؤرخ فـــــي  21-15بمقتضـــــى القـــــانون رقـــــم  -
 .المتضمن القانون التوجييي حول البحث العممي والتطوير التكنولوجيو 
ســــنة  غشــــت 17 الموافــــق 1438ام ذؼ القعــــدة عــــ 25المــــؤرخ فــــي  243-17 وبمقتضــــى المرســــوم الرئاســــي رقــــم -

 المعدل.المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، و ، 2017
ـــاير 13 الموافـــق 1412رجـــب عـــام  8المـــؤرخ فـــي  22- 92 وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم - ، 1992 ســـنة ين
المتضــمن إنشــاء المجــان المشــتركة بــين القطاعــات لترقيــة البحــث العممــي والتقنــي وبرمجتــو وتقويمــو ويضــبط ســيرىا و 

 .المعدل والمتمم ،وتنظيميا
، 2013يناير سنة   30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13مقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم وب -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
ـــوزارؼ المشـــترك المـــؤرخ فـــي  - ـــة المشـــتركة بـــين و ، 2009جـــوان ســـنة  7وبمقتضـــى القـــرار ال المتضـــمن إنشـــاء المجن

ببرمجــة نشــاطات البحــث العممــي والتطــوير التكنولــوجي وتنســيقيا وترقيتيــا وتقييميــا فــي مجــاالت  القطاعــات المكمفــة
 العموم اإلنسانية والتاريخ.

القطاعـات  أعضـاء المجنـة المشـتركة بـين تضمن تعيـينوالم 2018ماؼ  14 مؤرخ فيال 459 رقموبمقتضى القرار  -
العمـــوم المكمفـــة ببرمجـــة نشـــاطات البحـــث العممـــي والتطـــوير التكنولـــوجي وتنســـيقيا وترقيتيـــا وتقييميـــا فـــي مجـــاالت 

 .اإلنسانية والتاريخ
 

 يــقـــــرر

 

والمذكور أعاله، وتحرر كما  2018ماؼ  14المؤرخ في  459تعدل المادة األولى من القرار رقم  المادة األولى:
 يمي:

 ................................ (بدون تغيير) ....................: .........األولىالمادة "
المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير  يعين أعضاء المجنة

 العموم اإلنسانية والتاريخ.التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 
  ة التعميم العالي والبحث العممي:بالنسبة لوزار 

 زيد الخير مبروك، *
 * مريبعي الشريف.

 داود ميمن :بالنسبة لوزارة الدفاع الوطني، 
 مشنان محند أودير، :بالنسبة لوزارة الشؤون الدينية واألوقاف 
 ميعادؼ جمال الدين، :بالنسبة لوزارة المجاىدين 
 فريد،بن رمضان  :بالنسبة لوزارة التربية الوطنية 
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 حموم توفيق، :بالنسبة لوزارة الثقافة 
 عميمي جمال، :بالنسبة لوزارة السياحة والصناعة التقميدية 
 بميل بوعالم. :بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.   :2المادة 
 2018 أوت 29حـرر بالجزائر في                                                                                               

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رزنامة العطل الجامعية يحدد ،2018سبتمبر  02مؤرخ في  804رقم  قــرار

 2019-2018بعنوان السنة الجامعية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017سـنة  غشت 17الموافق  1438عام  ذؼ القعدة 25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 المعدل. تعيين أعضاء الحكومة، والمتضمن
، 2008مـايو سـنة  3الموافـق  1429ربيع الثاني عـام  27المؤرخ في  129-08وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 .المتضمن القانون األساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي
، 2008مـايو سـنة  3الموافـق  1429ربيع الثاني عـام  27المؤرخ في  130-08وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 .المتضمن القانون األساسي الخاص باألستاذ الباحث
، 2013جــانفي  30الموافــق  1434ربيــع األول عــام  18المــؤرخ فــي  77-13وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
 .ميم العاليالتعم الدراسات لنيل شيادات انظالنصوص التنظيمية التي تحدد وبمقتضى  -

 

 يـقـــــرر
 

بالنسبة لفصل الشتاء ابتداء من يوم  2019-2018تحدد العطمة الجامعية الفصمية لمسنة الجامعية  المادة األولى:
 .مساءا  2019 جانفي 04مساءا إلى يوم  2018 ديسمبر 20

بالنسبة لفصل الربيع ابتداء من يوم  2019-2018تحدد العطمة الجامعية الفصمية لمسنة الجامعية  :2المادة 
 .مساءا  2019 أفريل 05مساءا إلى يوم  2019 مارس 21 الخميس

بالنسبة لفصل الصيف ابتداء من يوم  2019-2018تحدد العطمة الجامعية الفصمية لمسنة الجامعية  :3المادة 
 .مساءا  2019 أوت 31 يوم مساءا إلى 2019 جويمية 04

 ال تطبق ىذه اإلجراءات عمى الموظفين اإلداريين والتقنيين وأعوان المصالح. :4المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي. :5المادة 

 2018سبتمبر  02حـرر بالجزائر في                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            
ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة، 2018سبتمبر  03 مؤرخ في 805رقم  قــرار
 الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017سـنة  غشت 17 الموافق 1438عام  ذؼ القعدة 25المؤرخ في  243-17المرسوم الرئاسي رقم  بمقتضى -

  .المعدل والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
، 1998مــــايو ســــنة  3الموافــــق  1419محــــرم عــــام  6المــــؤرخ فــــي  137-98وبمقتضــــى المرســــوم التنفيــــذؼ رقــــم  -

 .منو 9ة وتنظيميا وسيرىا السيما المادة والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجي
 2013ينـاير سـنة  30 الموافـق 1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -

 .ير التعميم العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
 

 يــقـــــرر
 

الموافق  1419محرم عام  6المؤرخ في  137-98من المرسوم التنفيذؼ رقم  9تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
يعين بصفتيم أعضاء في مجمس إدارة الوكالة الوطنية لتثمين والمذكور أعاله،  ،1998مايو سنة  3

 نتائج البحث والتنمية التكنولوجية األشخاص اآلتية أسماؤىم:
  ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي، رئيسا، ياسع نور الدينالسيد 
  ممثل الوزير المكمف بالمالية،      أولصاب عمرانالسيد ، 
 ممثل وزير الدفاع الوطنيرزين حسان السيد ، ، 
  ممثمة الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحرؼ، حمانة مميكة فضيمةالسيدة ، 
  ممثل الوزير المكمف بالطاقة، جمال بن حوريةالسيد ، 
  ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجمبوديسة كمالالسيد ،، 
  والمدينة،         ، ممثمة الوزير المكمف بالسكن والعمرانسعيداني رشيدةالسيدة 
 عن مجمع الصناعات الغذائية "أقروديف"، ة، ممثملكام راضية ةالسيد(SPA AGRODIV) ، 
  ن الديوان الوطني لمبحث الجيولوجي والمنجمي، ممثل عيحي عزري السيد ،(SPA ORGM)، 
  ممثمة عن مجمع إمتال شركة ذات أسيم، بوخاوة مميكةالسيدة ،(IMETAL SPA)، 
  مجمع منشآت أشغال الطرقات والمنشآت الفنية "جيترا"،، ممثل عن بياصمي رشيدالسيد(SPA GITRA)، 
  غرفة الوطنية لمفالحة، ، ممثل العكوش عبد المالكالسيد 
  ممثل الغرفة الجزائرية لمتجارة والصناعة،    بورويس دمحم نبيلالسيد ، 
  مدير عام لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الصحة،           عوفان نبيلالسيد ، 
  مدير عام لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العموم والتكنولوجيا،          حساني سميمالسيد ، 
  مدير عام لممعيد الوطني الجزائرؼ لمممكية الصناعية"،بمميدي عبد الحفيعالسيد ، 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.   :2المادة 
 2018سبتمبر  02حـرر بالجزائر في                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            
ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس توجيو، 2018سبتمبر  05 مؤرخ في 808 رقم قــرار
 العموم االجتماعية واإلنسانيةالوكالة الموضوعاتية لمبحث في 

 

 والبحث العممي،إن وزير التعميم العالي 
 2017سـنة غشت  17 الموافق 1438عام  ذؼ القعدة 25في  المؤرخ 243 -17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 المعدل. ،أعضاء الحكومةتعيين  والمتضمن
نـــوفمبر ســـنة  24الموافـــق  1432ذؼ الحجـــة عـــام  28المـــؤرخ فـــي  398-11وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -

 .منو 8الوكالة الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا، السيما المادة ، الذؼ يحدد ميام 2011
، 2012الموافـق أول مـارس سـنة  1433ربيع الثـاني عـام  8المؤرخ في  96-12وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 .العموم االجتماعية واإلنسانيةوالمتضمن إنشاء الوكالة الموضوعاتية لمبحث في 
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13التنفيذؼ رقـم وبمقتضى المرسوم  -

 .ير التعميم العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
 

 يــقـــــرر

 

 1432ذؼ الحجة عام  28المؤرخ في  398-11من المرسوم التنفيذؼ رقم  8تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، تحدد تشكيمة مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية 2011 نوفمبر سنة 24الموافق 

 لمبحث في عموم االجتماعية واإلنسانية كما يأتي:
 

 السيدات والسادة:
 التعميم العالي والبحث العممي، رئيسا،المكمف ب وزيرالممثل  بمعروسي محند الطاىر 
 ممثل وزير الدفاع الوطني، بركات عقبة 
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، رحماني أحمد 
 تربية الوطنيةبال ةالمكمف ةالوزير  ةممثم آيت ابراىيم غنيمة ، 
 بالتكوين والتعميم المينيينممثل الوزير المكمف  خضرون عمار، 
 بالثقافةممثل الوزير المكمف  طاطا فريد، 
 والضمان االجتماعي،بالعمل والتشغيل الوزير المكمف  ممثل ناصف عز الدين 
  ممثمة الوزيرة المكمفة بالتضمان الوطني واألسرة وقضايا المرأة، شاكر نجوى 
 رئيس المجنة المشتركة  بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث  مريبعي الشريف

مجاالت  العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في
 والتاريخ".العموم اإلنسانية 

 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.  : 2المادة 
 2018 سبتمبر 05حـرر بالجزائر في                                                                                                
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                          
ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــ
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 القائمة االسمية ألعضاء مجمس توجيويحدد ، 2018سبتمبر  05 مؤرخ في 809 رقم قــرار
 البيوتكنولوجية وعموم الزراعة والتغذيةالوكالة الموضوعاتية لمبحث في 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017سـنة غشت  17 الموافق 1438عام  ذؼ القعدة 25في  المؤرخ 243 -17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .المعدل ،الحكومةأعضاء تعيين  والمتضمن
نـــوفمبر ســـنة  24الموافـــق  1432ذؼ الحجـــة عـــام  28المـــؤرخ فـــي  398-11وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -

 .منو 8، الذؼ يحدد ميام الوكالة الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا، السيما المادة 2011
، 2012الموافـق أول مـارس سـنة  1433ربيع الثـاني عـام  8المؤرخ في  95-12وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 .البيوتكنولوجية وعموم الزراعة والتغذيةوالمتضمن إنشاء الوكالة الموضوعاتية لمبحث في 
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -

 .وزير التعميم العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات 
 

 يــقـــــرر

 

 1432ذؼ الحجة عام  28المؤرخ في  398-11من المرسوم التنفيذؼ رقم  8تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، تحدد تشكيمة مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية 2011 نوفمبر سنة 24الموافق 
 البيوتكنولوجية وعموم الزراعة والتغذية كما يأتي:في لمبحث 

 

 السيدات والسادة:
 التعميم العالي والبحث العممي، رئيسا،المكمف ب وزيرالممثل  قازد حسان 
 ممثل وزير الدفاع الوطني، لطروش حاج 
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، حماني عماد 
  حمانة مميكة فضيمة

 مولودة قريشي
 بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحرؼ،الوزير المكمف  ةممثم

 صالح المستشفياتممثل الوزير المكمف  بن خديم العيد  ،بالصحة والسكان وا 
 بالصناعة والمناجمالوزير المكمف  ةممثم حمفاوي  ليمة، 
 ممثمة الوزيرة المكمفة بالبيئة والطاقات المتجددة، لعمش حفيظة 
 المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث رئيس  مكرسي سكندر

العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 
 الفالحة، الموارد المائية والصيد البحرؼ".

 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.  : 2المادة 
 2018 سبتمبر 05حـرر بالجزائر في                                                                                                
  وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                          
ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس توجيو، 2018سبتمبر  05 مؤرخ في 810 قــرار
 عموم الطبيعة والحياةالوكالة الموضوعاتية لمبحث في 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017سـنة غشـت  17 الموافـق 1438عـام  ذؼ القعـدة 25في  المؤرخ 243-17 المرسوم الرئاسي رقمبمقتضى  -

 .المعدل ،أعضاء الحكومةتعيين  والمتضمن
نـــوفمبر ســـنة  24الموافـــق  1432ذؼ الحجـــة عـــام  28المـــؤرخ فـــي  398-11وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -

 .منو 8وتنظيميا وسيرىا، السيما المادة  ، الذؼ يحدد ميام الوكالة الموضوعاتية لمبحث2011
، 2012الموافـق أول مـارس سـنة  1433ربيع الثـاني عـام  8المؤرخ في  97-12وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 .عموم الطبيعة والحياةوالمتضمن إنشاء الوكالة الموضوعاتية لمبحث في 
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ول عـام ربيـع األ 18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
 

 يــقـــــرر

 

 1432ذؼ الحجة عام  28المؤرخ في  398-11من المرسوم التنفيذؼ رقم  8تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، تحدد تشكيمة مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية 2011 نوفمبر سنة 24الموافق 
 عموم الطبيعة والحياة كما يأتي:في لمبحث 

 السيدات والسادة:
 التعميم العالي والبحث العممي، رئيسا،المكمف ب وزيرالممثل  تومي ذىبي 
 ممثل وزير الدفاع الوطني، حميدي عبد المؤمن 
 بالمالية، ممثل الوزير المكمف زين منير 
 بالبيئة والطاقات المتجددة، ةالمكمف ةممثل الوزير  كمال عمر 
 صالح المستشفياتممثل الوزير المكمف  خميل دمحم توفيق  ،بالصحة والسكان وا 
 بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحرؼ،ممثل الوزير المكمف  عباس خالد 
 المكمفة ببرمجة نشاطات البحث رئيس المجنة المشتركة بين القطاعات  بعداش نجيب

العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت العموم 
 األساسية."

 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.  : 2المادة 
 2018 سبتمبر 05حـرر بالجزائر في                                                                                                

 ي وزير التعميم العالي والبحث العمم                                                                                                 
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                          

ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــ
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  2017ديسمبر  21المؤرخ في  1144يتمم القرار رقم ، 2018سبتمبر  05 مؤرخ في 811رقم  قــرار
 ألعضاء مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الصحةالذي يحدد القائمة االسمية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017سـنة  غشـت 17الموافـق  1438عـام  ذؼ القعـدة 25المؤرخ في  243-17المرسوم الرئاسي رقم  بمقتضى -

 .المعدل والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 
نــــوفمبر ســــنة  24الموافــــق  1432ذؼ الحجــــة عــــام  28مــــؤرخ فــــي  398-11وبمقتضــــى المرســــوم التنفيــــذؼ رقــــم  -

 منو. 8ميا وسيرىا، السيما المادة ، الذؼ يحدد ميام الوكالة الموضوعاتية لمبحث وتنظي2011
ــــذؼ رقــــم  - ــــاير ســــنة  9الموافــــق  1433صــــفر عــــام  15مــــؤرخ فــــي  20-12وبمقتضــــى المرســــوم التنفي ، 2012ين

 ة موضوعاتية لمبحث في عموم الصحة.ية لتطوير البحث في الصحة إلى وكالوالمتضمن تحويل الوكالة الوطن
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -

 ير التعميم العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
الـذؼ يحــدد القائمــة االســمية ألعضــاء مجمــس توجيــو  2017 ديســمبر 21المــؤرخ فــي  1144وبمقتضـى القــرار رقــم  -

 الموضوعاتية لمبحث في عموم الصحة.الوكالة 
 

 يــقـــــرر
 

، والمذكور أعاله، وتحرر 2017ديسمبر  21المؤرخ في  1144تتمم المادة األولى من القرار رقم  المادة األولى:
 كما يأتي:

 .................................... (بدون تغيير) ......:...................."المادة األولى
 تحدد تشكيمة مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الصحة كما يأتي:

 السيدات والسادة:
 رئيسا التعميم العالي والبحث العممي، المكمف ب وزيرالممثل  صحراوي طاىر 
 ممثمة وزير الدفاع الوطني، ىيبة فاطمة 
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، قادري بمقاسم 
 صالح المستشفيات، رحال إلياس  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكان وا 
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم، بويوسفي بوجمعة 
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي، محند أوسعيد عبد الحميد 
 بالبيئة والطاقات المتجددة،  ممثمة الوزيرة المكمفة حاج عمي نصيرة 
 ممثمة الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحرؼ، بوشك لياسمين 
 رئيس المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي  حراث زوبير

مجاالت الصحة وعموم  والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في 
 األحياء".

 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.  : 2المادة 
 2018 سبتمبر 05حـرر بالجزائر في                                                                                                

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  
  األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                         
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 تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعيةيتضمن تجديد  2018سبتمبر  05مؤرخ في  قــرار
 لدى جامعـة "عبد الرحمان ميرة" بجايـة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمن 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عام  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقم  -

 األساسي العام لموظيفة العمومية. القانون 
، 1982ســــبتمبر ســــنة  11الموافــــق  1402ذؼ القعــــدة عــــام  23المــــؤرخ فــــي  303-82رقــــم  بمقتضــــى المرســــوم -

 جتماعية.المتعمق بتسييـر الخدمات اإل
، 2017غشت سـنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 المعدل. المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
، 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13يـذؼ رقـم بمقتضى المرسوم التنف -

 والبحث العممي.المحدد لصالحيات وزير التعميم العالي 
، يعدل ويتمم المرسوم التنفيـذؼ رقـم 2010ديسمبر سنة  05المؤرخ في  309-10المرسوم التنفيذؼ رقم بمقتضى  -

 .، المتضمن إنشاء جامعـة بجاية1998جويمية سنة  07المؤرخ في  98-218
، المتضمن فـرز األصوات اإلنتخـاب لممثمي األسـاتذة والعمـال 2018جويمية سنة  04نظـــــــرا لممحضـر المـؤرخ في  -

 .في لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ جامعة بجاية
النيائيـــــة ألعضــــاء لجنـــــة الخدمـــــات ، المتضمـــــن التشــــكيمة 2018جويميــــة ســــنة  15نظـــــــــــرا لممحضــــر المـــــؤرخ فــــي  -

 .اإلجتماعيـة لـدػ جامعة بجاية
 يــقـــــرر

 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ جامعة بجاية. المـادة األولى:
 : تتكون لجنة الخدمات اإلجتماعية من األعضاء اآلتية أسماؤىم:2المـادة 

 األعضاء الدائمون : 
 عمر مولود، -03 بيبي محند واعمر، -02 مزياني بشير، -01
 محفودؼ زينة كيينة، -06 معوش فؤاد، -05 جميل العيد، -04
 مييوب سمير، -09 مرزوق أحمد، -08 ولد العربي موىوب، -07

 

 األعضاء اإلضافيون : 
   سعيداني حفيع، -02 قنانة وليد، -01

 

 ( سنوات إبتداء من تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
يكمف مدير جامعة بجاية، بتنفيذ ىذا القـرار، الذؼ سينشـر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث  :4المادة 

 العممي.
 2018 سبتمبر 05 حرر بالجزائر في                                                                                                   
 ث العمميوزير التعميم العالي والبحع/                                                                                                   

 األمين العام                                                                                                                
 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                        
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 ، يحدد تواريخ مسابقات2018سبتمبر  06مؤرخ في  818رقم  قــرار
  2018اإلقامة( دورة أكتوبر لتحاق بالدراسات الطبية الخاصة )اال 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017سـنة  غشـت 17الموافـق  1438عـام  ذؼ القعـدة 25المؤرخ في  243-17المرسوم الرئاسي رقم  بمقتضى -

 المعدل.والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 
 2013جـانفي سـنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 والذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
والـــذؼ يحـــدد شـــروط التكـــوين بالدراســـات الطبيـــة  2001جويميـــة ســـنة  18ؤرخ فـــي المـــ 594وبمقتضـــى القـــرار رقـــم  -

 الخاصة، المعدل والمتمم.
 يـقــــــرر

، المعدل والمتمم 2001جويمية سنة  18المؤرخ في  594من القرار رقم  2طبقا ألحكام المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد تواريخ المسابقات لاللتحاق بالدراسات الطبية الخاصة 

 )اإلقامة( بالنسبة لمكميات التالية:
 1كمية الطب بجامعة الجزائر، 
  تيزؼ وزو،كمية الطب بجامعة 
  1البميدةكمية الطب، 
 ،كمية الطب بجامعة بجاية 
 ،كمية الطب بجامعة األغواط 
 3كمية الطب بجامعة بقسنطينة، 
 1كمية الطب بجامعة سطيف، 
 1كمية الطب بجامعة باتنة، 
 ،كمية الطب بجامعة عنابة 
 ،كمية الطب بجامعة وىران 
 ،كمية الطب بجامعة تممسان 
  بمعباس،كمية الطب بجامعة سيدؼ 
 كمية الطب بجامعة مستغانم. 

 تحدد تواريخ المسابقات بالنسبة لمكميات المذكورة في المادة األولى أعاله كما يمي: :2المادة 
 :2018 سنة أكتوبر 28أكتوبر ويوم األحد  27يوم السبت  مسابقة الطب، 
 :2018 سنة أكتوبر 31األربعاء أكتوبر ويوم  30 الثالثاء يوم مسابقة الصيدلة وطب األسنان. 

، تيزؼ وزو، 1لتكوين العاليين والسادة رؤساء جامعات الجزائرلمتعميم وا يكمف كل من السيد المدير العام :3المادة 
، عنابة، وىران، تممسان، سيدؼ بمعباس، مستغانم، 1، باتنة1، سطيف3قسنطينة األغواط، ، بجاية،1البميدة

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.كل فيما خصو، بتنفيذ ىذا القرار الذؼ 
 

 2018 سبتمبر 06حـرر بالجزائر في                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 ار   األستاذ طـاىر حجـ                                                                                                         
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2018سبتمبر  10 مؤرخ في 819رقم  قــرار
 1وىران -العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية بجامعة أحمد بن بمة عمم المكتبات والعموم الوثائقية بكمية

 

 التعميم العالي والبحث العممي،إن وزير 
المتعّمـق  1984غشـت سـنة  18الموافـق  1404ذؼ القعـدة عـام  21المؤرخ فـي  211-84بمقتضى المرسوم رقم  -

 .والمتّمم لبتنظيم جامعة وىران وسيرىا، المعدّ 
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .ن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدلوالمتضمّ 
غشــت ســنة   23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24 المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم.الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -

 ير التعميم العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
العمـــوم  وبنـــاءا عمـــى محضـــر انتخـــاب ممّثمـــي األســـاتذة بالمجنـــة العمميـــة لقســـم عمـــم المكتبـــات والعمـــوم الوثائقيـــة بكميـــة -

 .2018أفريل  17المؤّرخ في  1وىران -اإلنسانية والعموم اإلسالمية بجامعة أحمد بن بمة
 

 يــقـــــرر

 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموم اإلنسانية  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عمم المكتبات والعموم الوثائقية بكمية
 .1وىران -والعموم اإلسالمية بجامعة أحمد بن بمة

العموم اإلنسانية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عمم المكتبات والعموم الوثائقية بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.1وىران -والعموم اإلسالمية بجامعة أحمد بن بمة

، كل فيما يخصو، 1وىران -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة أحمد بن بمة :3مادة ال
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2018 سبتمبر 10حـرر بالجزائر في                                                                                                
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                          
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018سبتمبر  10 مؤرخ فيال 819رقـم ممحــق بالقـرار 
 1وىران -العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية بجامعة أحمد بن بمة بكمية لقسم عمم المكتبات والعموم الوثائقية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسم صاحبي دمحم 1
 رئيس القسم العربي بن حجار ميمود 2
 أستاذ عبد اإللو عبد القادر 3
 أستاذة محاضرة قسم "أ" بكرؼ سعدية 4
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 أستاذة محاضرة قسم "أ" يمينة  ناجي عبورة 5
 أستاذ محاضر قسم "أ" كادؼ زين الدين 6
 أستاذة محاضرة قسم "ب" قوميد فتيحة 7
 أستاذ مساعد قسم "أ" بن عمو ىوارؼ  8
 أستاذ مساعد قسم "أ" قاضي عبد القادر 9

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018سبتمبر  10 مؤرخ في 820رقم  قــرار

 1وىران-العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية بجامعة أحمد بن بمة لقسم عموم اإلعالم واالتصال بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتعّمـق  1984غشـت سـنة  18الموافـق  1404عـام  ذؼ القعـدة 21المؤرخ فـي  211-84بمقتضى المرسوم رقم  -

 .والمتّمم لبتنظيم جامعة وىران وسيرىا، المعدّ 
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
غشــت ســنة   23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24 مــؤرخ فــيال 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
العمــوم اإلنســانية  وبنــاءا عمــى محضــر انتخــاب ممّثمــي األســاتذة بالمجنــة العمميــة لقســم عمــوم اإلعــالم واالتصــال بكميــة -

 .2018أفريل  18المؤّرخ في  1وىران  -والعموم اإلسالمية بجامعة أحمد بن بمة
 

 رريــقـــــ

 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

إلنسانية والعموم العموم ا القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم اإلعالم واالتصال بكمية
 .1وىران -اإلسالمية بجامعة أحمد بن بمة

العموم اإلنسانية والعموم  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم اإلعالم واالتصال بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.1وىران -اإلسالمية بجامعة أحمد بن بمة

، كل فيما يخصو، 1وىران -ر العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة أحمد بن بمةيكمف المدي :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2018 سبتمبر 10حـرر بالجزائر في                                                                                                
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                          
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018 سبتمبر 10 مؤرخ فيال 820رقـم ممحــق بالقـرار 
 1وىران-العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية بجامعة أحمد بن بمة بكمية لقسم عموم اإلعالم واالتصال

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 محاضر قسم "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسمأستاذ  أحمد عمراني 1
 رئيس القسم عمار رابح 2
 أستاذ دمحم برقان 3
 أستاذة محاضرة قسم "أ" أم الخير تومي 4
 أستاذة محاضرة قسم "أ" فمة بن غربية 5
 أستاذ محاضر قسم "أ" سيد أحمد بن لزعر 6
 أستاذ محاضر قسم "ب" فيصل صاحبي 7
 أستاذ مساعد قسم "أ" عادل عبد اإللو 8
 أستاذ مساعد قسم "أ" ميدؼ فرحات 9

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018سبتمبر  10 مؤرخ في 821رقم  قــرار

 1وىران-العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية بجامعة أحمد بن بمة لقسم التاريخ وعمم اآلثار بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتعّمـق  1984غشـت سـنة  18الموافـق  1404ذؼ القعـدة عـام  21المؤرخ فـي  211-84بمقتضى المرسوم رقم  -

 .والمتّمم لبتنظيم جامعة وىران وسيرىا، المعدّ 
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
غشــت ســنة   23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -

 .والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي 
الـذؼ يحـّدد القائمـة االسـمية ألعضـاء المجنـة العمميـة لقسـم  2015جـوان  18المـؤّرخ فـي  261وبموجب القرار رقم  -

 .1وىران -العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية بجامعة أحمد بن بمة التاريخ وعمم اآلثار بكمية
العمـوم اإلنسـانية والعمـوم  ية لقسم التاريخ وعمم اآلثار بكميـةوبناءا عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العمم -

 .2018أفريل  19المؤّرخ في  1وىران  -اإلسالمية بجامعة أحمد بن بمة
 

 يــقـــــرر
 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

نسانية والعموم العموم اإل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم التاريخ وعمم اآلثار بكمية
 .1وىران -اإلسالمية بجامعة أحمد بن بمة
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العموم اإلنسانية والعموم  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم التاريخ وعمم اآلثار بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.1وىران -اإلسالمية بجامعة أحمد بن بمة

، كل فيما يخصو، 1وىران-يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة أحمد بن بمة :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2018 سبتمبر 10حـرر بالجزائر في                                                                                                
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                          
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018 سبتمبر 10 مؤرخ فيال 821رقـم ممحــق بالقـرار 
 1وىران -العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية بجامعة أحمد بن بمة بكمية وعمم اآلثارلقسم التاريخ 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسم دادة دمحم 1
 رئيس القسم حمدادو بن عمر 2
 أستاذ إبراىيم ميديد 3
 أستاذ  لونيسي رابح 4
 أستاذ  بوباية عبد القادر 5
 أستاذ محاضر قسم "أ" آيت حبوش حميد 6
 أستاذ محاضر قسم "أ" رنيمة سيد أحمد 7
 أستاذة مساعدة قسم "أ" حصام صورية 8
 أستاذة مساعدة قسم "أ" صواني الزىرة 9

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2018سبتمبر  10 مؤرخ في 822رقم  قــرار

 1وىران -العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية بجامعة أحمد بن بمة لقسم الحضارة اإلسالمية بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتعّمـق  1984غشـت سـنة  18الموافـق  1404ذؼ القعـدة عـام  21المؤرخ فـي  211-84بمقتضى المرسوم رقم  -

 والمتّمم. لبتنظيم جامعة وىران وسيرىا، المعدّ 
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .ن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدلوالمتضمّ 
غشــت ســنة   23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24 المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم.الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -

 والبحث العممي. ير التعميم العاليالذؼ يحدد صالحيات وز 
الـذؼ يحـّدد القائمـة االسـمية ألعضـاء المجنـة العمميـة لقسـم  2015جـوان  18المـؤّرخ فـي  264وبموجب القرار رقم  -

 .1وىران-العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية بجامعة أحمد بن بمة الحضارة اإلسالمية بكمية
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العمـوم اإلنسـانية والعمـوم  لقسم الحضارة اإلسالمية بكمية وبناءا عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية -
 .2018أفريل  18المؤّرخ في  1وىران -اإلسالمية بجامعة أحمد بن بمة

 

 يــقـــــرر
 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

انية والعموم العموم اإلنس القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الحضارة اإلسالمية بكمية
 .1وىران -اإلسالمية بجامعة أحمد بن بمة

العموم اإلنسانية والعموم  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الحضارة اإلسالمية بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.1وىران-اإلسالمية بجامعة أحمد بن بمة

، كل فيما يخصو، 1وىران-يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة أحمد بن بمة :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2018 سبتمبر 10حـرر بالجزائر في                                                                                                
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018 سبتمبر 10 مؤرخ فيال 822رقـم ممحــق بالقـرار 
 1وىران -العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية بجامعة أحمد بن بمة بكمية لقسم الحضارة اإلسالمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسمأستاذ،  قاليمية العربي 1
 رئيس القسم بوركبة دمحم 2
 أستاذ زعراط دمحم 3
 أستاذ  بن نعمية عبد المجيد 4
 أستاذ محاضر قسم "أ" بن عبد المومن دمحم 5
 أستاذة محاضرة قسم "أ" سرير حاج خيرة 6
 أستاذ محاضر قسم "ب" مالح اليوارؼ  7
 "أ"أستاذ مساعد قسم  مقاديم عبد الحميد 8
 أستاذ مساعد قسم "أ" منصورؼ توفيق 9

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018سبتمبر  10 مؤرخ في 823رقم  قــرار

 1وىران -العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية بجامعة أحمد بن بمة لقسم العموم اإلسالمية بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتعّمـق  1984غشـت سـنة  18الموافـق  1404ذؼ القعـدة عـام  21المؤرخ فـي  211-84بمقتضى المرسوم رقم  -

 .والمتّمم لبتنظيم جامعة وىران وسيرىا، المعدّ 
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
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غشــت ســنة   23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24 المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -
 .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003

 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -
 .والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي 

الـذؼ يحـّدد القائمـة االسـمية ألعضـاء المجنـة العمميـة لقسـم  2015جـوان  18المـؤّرخ فـي  262وبموجب القرار رقم  -
 .1وىران -العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية بجامعة أحمد بن بمة العموم اإلسالمية بكمية

العمــوم اإلنسـانية والعمــوم  لقســم العمـوم اإلســالمية بكميـةوبنـاءا عمـى محضــر انتخـاب ممّثمــي األسـاتذة بالمجنــة العمميـة  -
 .2018أفريل  24المؤّرخ في  1وىران -اإلسالمية بجامعة أحمد بن بمة

 

 يــقـــــرر

 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

نية والعموم اإلسالمية العموم اإلنسا القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم اإلسالمية بكمية
 .1وىران-بجامعة أحمد بن بمة

العموم اإلنسانية والعموم  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم اإلسالمية بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.1وىران -اإلسالمية بجامعة أحمد بن بمة

، كل فيما يخصو، 1وىران -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة أحمد بن بمة :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2018 سبتمبر 10حـرر بالجزائر في                                                                                                
 ي وزير التعميم العالي والبحث العمم                                                                                                 

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                          
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2018 سبتمبر 10 مؤرخ فيال 823رقـم ممحــق بالقـرار 
 1وىران -العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية بجامعة أحمد بن بمة بكمية لقسم العموم اإلسالمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 المجنة العممية لمقسم أستاذ، رئيس أحسن زقور 1
 رئيس القسم شوالين دمحم سنوسي 2
 أستاذ داودؼ عبد القادر 3
 أستاذ  حوالف عكاشة 4
 أستاذ  بتبغور عبد القادر 5
 أستاذة محاضرة قسم "أ" بن عمار الزىرة 6
 أستاذ محاضر قسم "أ" رزاق الحبيب 7
 أستاذ مساعد قسم "أ" خميفة العربي رزيق 8
 أستاذ مساعد قسم "أ" ياسين عبد الحميديرماس  9

ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ، 2018سبتمبر  10 مؤرخ في 824رقم  قــرار
 1وىران-بجامعة أحمد بن بمة والعموم اإلسالمية اإلنسانيةلكمية العموم 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتعّمـق  1984غشـت سـنة  18الموافـق  1404ذؼ القعـدة عـام  21المؤرخ فـي  211-84رقم بمقتضى المرسوم  -

 .والمتّمم لبتنظيم جامعة وىران وسيرىا، المعدّ 
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
غشــت ســنة   23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24 المــؤرخ فــي 279-03ضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم وبمقت -

 .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممـي لكميـة  2015جوان  18المؤّرخ في  265وبموجب القرار رقم  -

 .1وىران -العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية بجامعة أحمد بن بمة
ّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية بجامعة أحمد وبناءا عمى محضر انتخاب مم -

 .2018ماؼ  24المؤّرخ في  1وىران -بن بمة
 

 يــقـــــرر
 

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  44و 43تطبيقا ألحكام المادتين  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عام 

مية بجامعة أحمد تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم اإلنسانية والعموم اإلسال
 .1وىران-بن بمة

العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية بجامعة أحمد بن  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.1وىران -بمة

، كل فيما يخصو، 1وىران-بن بمةيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة أحمد  :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2018 سبتمبر 10حـرر بالجزائر في                                                                                                
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  

  األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                         
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2018 سبتمبر 10 مؤرخ فيال 824رقـم ممحــق بالقـرار 
 1وىران  -لكمية العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية بجامعة أحمد بن بمة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم العموم اإلسالمية يوسي اليوارؼ  1
 عميد الكمية فغرور دحو 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  سمطاني الجياللي 3
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 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية دمحم بن معمر 4
 رئيس قسم الحضارة اإلسالمية دمحم بوركبة 5
 رئيس قسم العموم اإلسالمية شوالين دمحم سنوسي 6
 التاريخ وعمم اآلثاررئيس قسم  حمدادو بن عمر 7
 رئيس قسم عمم المكتبات والعموم الوثائقية العربي بن حجار ميمود 8
 رئيس قسم عموم اإلعالم واالتصال رابح عمار 9
 رئيس المجنة العممية لقسم الحضارة اإلسالمية العربي قاليمية 10
 رئيس المجنة العممية لقسم العموم اإلسالمية أحسن زقور 11
 رئيس المجنة العممية لقسم التاريخ وعمم اآلثار دادةدمحم  12
 رئيس المجنة العممية لقسم عمم المكتبات والعموم الوثائقية دمحم صاحبي 13
 رئيس المجنة العممية لقسم عموم اإلعالم واالتصال أحمد عمراني 14
 اإلسالميةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم الحضارة  بمحاج دمحم 15
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم الحضارة اإلسالمية العريبي اسميان 16
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم العموم اإلسالمية حمحامي مختار 17
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم التاريخ وعمم اآلثار  بوشيخي الشيخ 18
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم التاريخ وعمم اآلثار  غالم دمحم 19
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم عمم المكتبات والعموم الوثائقية شايب ذراع ثاني بنت النبي 20
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم عمم المكتبات والعموم الوثائقية بحوصي رقية 21
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم عموم اإلعالم واالتصال برقان دمحم 22
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم عموم اإلعالم واالتصال بن لعربي يحي 23
 ممّثل عن األساتذة المساعدين قاضي عبد القادر 24
 ممّثمة عن األساتذة المساعدين عادل عبد اإللو 25
 مدير مخبر بحث بن نعمية عبد المجيد 26
 مدير مخبر بحث زعراط دمحم  27
 مدير مخبر بحث لخضارؼ لخضر 28
 مدير مخبر بحث ضيف عبد المطيف 29
 مدير مخبر بحث عبد اإللو عبد القادر 30
 مدير مخبر بحث بوباية عبد القادر 31
 مدير مخبر بحث ميديد إبراىيم 32
 مدير مخبر بحث مرزوقي بدر الدين 33
 مديرة مخبر بحث بميوارؼ فاطمة 34
 مسؤولة المكتبة بالوؼ نصيرة 35
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018سبتمبر  10 مؤرخ في 825رقم  قــرار
 وىران -العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبكمية الكيمياء بجامعة  لقسم الكيمياء الفيزيائية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمـق  1984غشـت سـنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عام  21المؤرخ في  212-84بمقتضى المرسوم رقم  -

 ..بتنظيم جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا وسيرىا، المعّدل والمتّمم
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
ــ - غشــت ســنة   23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي 279-03ذؼ رقــم وبمقتضــى المرســوم التنفي

 .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -

 .حيات وزير التعميم العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صال
الذؼ يحّدد القائمة االسـمية ألعضـاء المجنـة العمميـة لقسـم  2014جويمية  06المؤرخ في  426وبموجب القرار رقم  -

 .الكيمياء الفيزيائية بكمية الكيمياء بجامعة العموم والتكنولوجيا بوىران، المعّدل
العمـوم الكيميـاء بجامعـة  ذة بالمجنـة العمميـة لقسـم الكيميـاء الفيزيائيـة بكميـةوبناءا عمى محضـر انتخـاب ممّثمـي األسـات -

 .2018ماؼ  27المؤّرخ في   وىران -والتكنولوجيا دمحم بوضياف
 

 يــقـــــرر

 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموم جامعة الكيمياء ب القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الكيمياء الفيزيائية بكمية
 .وىران -والتكنولوجيا دمحم بوضياف

العموم الكيمياء بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الكيمياء الفيزيائية بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.وىران -والتكنولوجيا دمحم بوضياف

، كل وىران -العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومديرة جامعة  :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. فيما يخصو، بتطبيق
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018 سبتمبر 10 مؤرخ فيال 825رقـم ممحــق بالقـرار 

 وىران -العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبجامعة  لقسم الكيمياء الفيزيائية بكمية الكيمياء
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسمأستاذ محاضر قسم  بمقاضي دمحم 1
 رئيسة القسم خياطي زوليخة 2
 أستاذ تشوار نور الدين 3
 أستاذ بكة أحمد 4
 أستاذ محاضر قسم "أ" بن والي الجياللي 5
 أستاذة محاضرة قسم "أ" خوبة زوليخة 6
 أستاذة مساعدة قسم "أ" ماللي فاطمة الزىراء 7
 قسم "أ"أستاذة مساعدة  بمقايد نريمان 8

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018سبتمبر  10 مؤرخ في 826رقم  قــرار

 وىران -العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبجامعة  لقسم ىندسة الكيمياء بكمية الكيمياء
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمـق  1984غشـت سـنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عام  21المؤرخ في  212-84بمقتضى المرسوم رقم  -

 ولوجيا وسيرىا، المعّدل والمتّمم.بتنظيم جامعة وىران لمعموم والتكن
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .ن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدلوالمتضمّ 
غشــت ســنة   23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24ؤرخ فــيالمــ 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم.الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -

 لعالي والبحث العممي.ا الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم
الذؼ يحّدد القائمة االسـمية ألعضـاء المجنـة العمميـة لقسـم  2014جويمية  06المؤرخ في  425وبموجب القرار رقم  -

 وم والتكنولوجيا بوىران، المعّدل.ىندسة الكيمياء بكمية الكيمياء بجامعة العم
العمــوم الكيميــاء بجامعــة  م ىندســة الكيميــاء بكميــةوبنــاءا عمــى محضــر انتخــاب ممّثمــي األســاتذة بالمجنــة العمميــة لقســ -

 .2018ماؼ  27المؤّرخ في   وىران -والتكنولوجيا دمحم بوضياف
 

 يــقـــــرر
 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424



      2018-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    التعميم العالي والبحث العممي وزارة   309

 

 

العموم والتكنولوجيا  الكيمياء بجامعة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ىندسة الكيمياء بكمية
 .وىران -دمحم بوضياف

العموم الكيمياء بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ىندسة الكيمياء بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.وىران -والتكنولوجيا دمحم بوضياف

، كل وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومديرة جامعة  :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. فيما يخصو، بتطبيق
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018 سبتمبر 10 مؤرخ فيال 826رقـم ممحــق بالقـرار 
 وىران -العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبجامعة  الكيمياء بكمية الكيمياءلقسم ىندسة 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة محاضرة قسم "أ"، رئيسة المجنة العممية لمقسم خنيفي عائشة 1
 رئيس القسم ىنوس دمحم 2
 أستاذ حدو بومدين 3
 أستاذة بن يونس حسيبة 4
 أستاذة  بوبركة الزىرة 5
 أستاذ محاضر قسم "أ" مرسمي أمين 6
 أستاذة محاضرة قسم "ب" بن موسى حسنية 7
 أستاذة مساعدة قسم "أ" فرش صابرينة 8
 أستاذة مساعدة قسم "أ" بكار فاطمة 9

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018سبتمبر  10 مؤرخ في 827رقم  قــرار

 األغواط -التكنولوجيا بجامعة عمار ثميجي لقسم ىندسة الطرائق بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
سـبتمبر سـنة  18الموافـق   1422جمـادػ الثانيـة عـام  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 المعّدل والمتّمم. والمتضمن إنشاء جامعة األغواط، 2001
غشــت ســنة   23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي 279-03رقــم  وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ -

 نظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم.الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -

 ر التعميم العالي والبحث العممي.ات وزيالذؼ يحدد صالحي
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التكنولوجيـا بجامعـة عمـار  وبناءا عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العمميـة لقسـم ىندسـة الطرائـق بكميـة -
 .2017ماؼ  17األغواط المؤّرخة في  -ثميجي

 يــقـــــرر
 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 -عة عمار ثميجيالتكنولوجيا بجام القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ىندسة الطرائق بكمية
 األغواط.

التكنولوجيا بجامعة عمار  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ىندسة الطرائق بكمية :2المادة 
 األغواط، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار. -ثميجي

واط، كل فيما يخصو، األغ -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة عمار ثميجي :3المادة 
ا من تاريخ  بتطبيق وينشر في النشرة الرسمية  2017ماؼ  17ىذا القرار الذؼ يسرؼ مفعولو ابتداءا

 لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2018 سبتمبر 10حـرر بالجزائر في                                                                                                

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  
 طـاىر حجـار   األستاذ                                                                                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018 سبتمبر 10 مؤرخ فيال 827رقـم ممحــق بالقـرار 
 األغواط -بجامعة عمار ثميجي التكنولوجيا لقسم ىندسة الطرائق بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسم "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسم مبروك جديد 1
 أستاذ سالم فؤاد شبيرة 2
 أستاذ  المختار بن عمية 3
 أستاذ محاضر قسم "ب" محمود شارف 4
 أستاذ مساعد قسم "أ" التاوتيدمحم البشير  5
 أستاذة مساعدة قسم "أ" سمية بن دىقان 6

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018سبتمبر  10 مؤرخ في 828رقم  قــرار

 األغواط -التكنولوجيا بجامعة عمار ثميجي لقسم اليندسة الميكانيكية بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
سـبتمبر سـنة  18الموافـق   1422جمـادػ الثانيـة عـام  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 .المعّدل والمتّمم والمتضمن إنشاء جامعة األغواط، 2001
غشــت ســنة   23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24 المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
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 2013سـنة  ينـاير 30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

التكنولوجيــا بجامعــة  وبنــاءا عمــى محاضــر انتخــاب ممّثمــي األســاتذة بالمجنــة العمميــة لقســم اليندســة الميكانيكيــة بكميــة -
 .2017ماؼ  17األغواط المؤّرخة في  -عمار ثميجي

 

 يــقـــــرر

 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

ا بجامعة عمار التكنولوجي القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الميكانيكية بكمية
 األغواط. -ثميجي

التكنولوجيا بجامعة عمار  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الميكانيكية بكمية: 2المادة 
 األغواط، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار. -ثميجي

األغواط، كل فيما يخصو،  -ثميجي يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة عمار :3المادة 
ا من تاريخ  بتطبيق وينشر في النشرة الرسمية لمتعميم  2017ماؼ  17ىذا القرار الذؼ يسرؼ مفعولو ابتداءا

 العالي والبحث العممي.
 2018 سبتمبر 10حـرر بالجزائر في                                                                                                

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                          

ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ  ــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018 سبتمبر 10 مؤرخ فيال 828رقـم ممحــق بالقـرار 
 األغواط -بجامعة عمار ثميجي التكنولوجيا لقسم اليندسة الميكانيكية بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسم يوسفي أحمد 1
 أستاذ عالوؼ عمر 2
 أستاذ  قريبيز جمول 3
 أستاذ بوعبد هللا السعيد 4
 أستاذ محاضر قسم "أ" حشاني لخضر 5
 أستاذ محاضر قسم "ب" معطي أحمد 6
 أستاذ مساعد قسم "أ" مشراوؼ عامر 7
 أستاذ مساعد قسم "أ" بمحاج دمحم 8

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018سبتمبر  10 مؤرخ في 829رقم  قــرار

 األغواط -التكنولوجيا بجامعة عمار ثميجي لقسم اإللكترونيك بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
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سـبتمبر سـنة  18الموافـق   1422جمـادػ الثانيـة عـام  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -
 .المعّدل والمتّمم األغواط،والمتضمن إنشاء جامعة  2001

 غشــت ســنة 23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -
 .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003

 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434عـام ربيـع األول  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

التكنولوجيــا بجامعــة عمــار  وبنــاءا عمــى محاضــر انتخــاب ممّثمــي األســاتذة بالمجنــة العمميــة لقســم اإللكترونيــك بكميــة -
 .2017ماؼ  17األغواط المؤّرخة في  -ثميجي

 

 يــقـــــرر
 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  األولى:المادة 
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 -بجامعة عمار ثميجي التكنولوجيا القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإللكترونيك بكمية
 األغواط.

 -التكنولوجيا بجامعة عمار ثميجي تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإللكترونيك بكمية :2المادة 
 األغواط، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.

ألغواط، كل فيما يخصو، ا -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة عمار ثميجي :3المادة 
ا من تاريخ  بتطبيق وينشر في النشرة الرسمية لمتعميم  2017ماؼ  17ىذا القرار الذؼ يسرؼ مفعولو ابتداءا

 العالي والبحث العممي.
 2018 سبتمبر 10حـرر بالجزائر في                                                                                                

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  
 طـاىر حجـار   األستاذ                                                                                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018 سبتمبر 10 مؤرخ فيال 829رقـم ممحــق بالقـرار 
 األغواط -بجامعة عمار ثميجي التكنولوجيا لقسم اإللكترونيك بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسم "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسم بوتوبات دمحم 1
 أستاذ بمخيرؼ دمحم 2
 أستاذ  بوزواد مولود 3
 أستاذة محاضرة قسم "أ" جرفاف فاطمة 4
 أستاذ محاضر قسم "ب" الحاج عيسى بوبكر 5
 أستاذ مساعد قسم "أ" رقيق مراد 6
 أستاذ مساعد قسم "أ" عامر خالد 7

ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018سبتمبر  10 مؤرخ في 830رقم  قــرار
 األغواط -التكنولوجيا بجامعة عمار ثميجي لقسم اإللكتروتقني بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
سـبتمبر سـنة  18الموافـق   1422جمـادػ الثانيـة عـام  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 المعّدل والمتّمم. األغواط،والمتضمن إنشاء جامعة  2001
 غشــت ســنة 23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم.الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -

 العممي. الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث
التكنولوجيــا بجامعــة عمــار  وبنــاءا عمــى محاضــر انتخــاب ممّثمــي األســاتذة بالمجنــة العمميــة لقســم اإللكتروتقنــي بكميــة -

 .2017ماؼ  17األغواط المؤّرخة في  -ثميجي
 

 يــقـــــرر
 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 -لتكنولوجيا بجامعة عمار ثميجيا القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإللكتروتقني بكمية
 األغواط.

 -التكنولوجيا بجامعة عمار ثميجي تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإللكتروتقني بكمية: 2المادة 
 األغواط، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.

األغواط، كل فيما يخصو،  -ار ثميجييكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة عم :3المادة 
ا من تاريخ  بتطبيق وينشر في النشرة الرسمية لمتعميم  2017ماؼ  17ىذا القرار الذؼ يسرؼ مفعولو ابتداءا

 العالي والبحث العممي.
 2018 سبتمبر 10حـرر بالجزائر في                                                                                                

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                          

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ  ــــ

 ألعضاء المجنة العمميةالذي يحدد القائمة االسمية  2018 سبتمبر 10 مؤرخ فيال 830رقـم ممحــق بالقـرار 
 األغواط -بجامعة عمار ثميجي التكنولوجيا لقسم اإللكتروتقني بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسم زقنيني أبو بكر 1
 أستاذ عريف سالم 2
 أستاذ  صغير الطاىر 3
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 أستاذ رقطي فتيحة 4
 قسم "أ"أستاذ محاضر  حجاج عبد الشفيق 5
 أستاذ محاضر قسم "أ" جقيدل رابح 6
 أستاذ مساعد قسم "أ" صاروط دمحم 7
 أستاذ مساعد قسم "أ" دارم المعراج 8

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2018سبتمبر  10 مؤرخ في 831رقم  قــرار

 األغواط -بجامعة عمار ثميجي لكمية التكنولوجيا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 يين أعضاء الحكومة، المعّدلوالمتضّمن تع
سـبتمبر سـنة  18الموافـق   1422جمـادػ الثانيـة عـام  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 المعّدل والمتّمم. والمتضمن إنشاء جامعة األغواط، 2001
 غشــت ســنة 23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي 279-03رقــم وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم.الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013يناير سنة    30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 ير التعميم العالي والبحث العممي.ات وز الذؼ يحدد صالحي
األغــواط  -وبنــاءا عمــى محضــر انتخــاب ممّثمــي األســاتذة بــالمجمس العممــي لكميــة التكنولوجيــا بجامعــة عمــار ثميجــي -

 .2017ماؼ  21المؤّرخ في 
 

 يــقـــــرر

 

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  44و 43تطبيقا ألحكام المادتين  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عام 

 األغواط. -تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة عمار ثميجي
األغواط، وفقا  -التكنولوجيا بجامعة عمار ثميجي تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 

 لمجدول الممحق بيذا القرار.
األغواط، كل فيما يخصو،  -يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة عمار ثميجي :3المادة 

ا من تاريخ  وينشر في النشرة الرسمية  2017ماؼ  21بتطبيق ىذا القرار الذؼ يسرؼ مفعولو ابتداءا
 لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2018 سبتمبر 10حـرر بالجزائر في                                                                                               
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                         
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــ
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  الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2018 سبتمبر 10 مؤرخ فيال 831رقـم ممحــق بالقـرار 

 األغواط -بجامعة عمار ثميجي لكمية التكنولوجيا
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم اليندسة الميكانيكية الحرمة الحاج عيسىبن  1
 عميد الكمية شقنان عمي 2
 رئيس المجنة العممية لقسم اإللكتروتقني زقنيني أبو بكر 3
 رئيس المجنة العممية لقسم اإللكترونيك بوتوبات دمحم 4
 رئيس المجنة العممية لقسم اليندسة الميكانيكية يوسفي أحمد 5
 رئيس المجنة العممية لقسم ىندسة الطرائق مبروك جديد 6
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم اليندسة الميكانيكية بوعبد هللا السعيد 7
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم اإللكتروتقني عريف سالم 8
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم اإللكتروتقني فتيحة الرقطي 9
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم اإللكترونيك بوزواد مولود 10
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم اإللكترونيك ليجيسي حمزة 11
 عن قسم ىندسة الطرائقممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية  شبيرة سالم فؤاد 12
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم ىندسة الطرائق بن عمية مختار 13
 ممّثل عن األساتذة المساعدين عامر خالد 14
 ممّثل عن األساتذة المساعدين بن جديعة بشير 15
 مدير مخبر بحث بمخيرؼ دمحم 16
 مدير مخبر بحث الصغير الطاىر 17
 مدير مخبر بحث أحمد بن الشطي 18

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018سبتمبر  10 مؤرخ في 832رقم  قــرار

 األغواط -العمـــــوم بجامعة عمار ثميجي لقسم عموم المادة بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
سـبتمبر سـنة  18الموافـق   1422جمـادػ الثانيـة عـام  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 .المعّدل والمتّمم والمتضمن إنشاء جامعة األغواط، 2001
غشــت ســنة   23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي 279-03رقــم  وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ -

 .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -

 .ات وزير التعميم العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحي
ــــوم بجامعـــة عمـــار  وبنـــاءا عمـــى محاضـــر انتخـــاب ممّثمـــي األســـاتذة بالمجنـــة العمميـــة لقســـم عمـــوم المـــادة بكميـــة - العمـــــــــ

 .2017جوان  16األغواط المؤّرخة في  -ثميجي
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 يــقـــــرر
 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 -جامعة عمار ثميجيالعمــــــــــوم ب القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم المادة بكمية
 األغواط.

 -العمــــــــــوم بجامعة عمار ثميجي تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم المادة بكمية :2المادة 
 األغواط، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.

األغواط، كل فيما يخصو،  -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة عمار ثميجي :3المادة 
ا من تاريخ  بتطبيق وينشر في النشرة الرسمية  2017جوان  16ىذا القرار الذؼ يسرؼ مفعولو ابتداءا

 لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2018 سبتمبر 10حـرر بالجزائر في                                                                                                

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                          
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ

 ألعضاء المجنة العمميةالذي يحدد القائمة االسمية  2018 سبتمبر 10 مؤرخ فيال 832رقـم ممحــق بالقـرار 
 األغواط -بجامعة عمار ثميجي العمــــــــــوم لقسم عموم المادة بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسم  أستاذ محاضر قسم "أ"، حميفة بشير 1
 أستاذ لفقير بن خمدون  2
 أستاذ  سعيدات بوبكر 3
 أستاذ غريب عبد العزيز 4
 أستاذ محاضر قسم "أ" حاليت دمحم 5
 أستاذ محاضر قسم "ب" فرحات محمود 6
 أستاذ مساعد قسم "أ" كريبع بختي 7
 أستاذ مساعد قسم "ب" صفاؼ جمال 8

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018سبتمبر  10 مؤرخ في 833رقم  قــرار

 األغواط -العمـــــوم بجامعة عمار ثميجي لقسم العموم الفالحية بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
سـبتمبر سـنة  18الموافـق   1422جمـادػ الثانيـة عـام  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 .المعّدل والمتّمم والمتضمن إنشاء جامعة األغواط، 2001
غشــت ســنة   23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24 المــؤرخ فــي 279-03رقــم  وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ -

 .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
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 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -
 .يات وزير التعميم العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالح

ـــوم بجامعــة عمــار  وبنــاءا عمــى محاضــر انتخــاب ممّثمــي األســاتذة بالمجنــة العمميــة لقســم العمــوم الفالحيــة بكميــة - العمـــــــــ
 .2016ديسمبر  14األغواط المؤّرخة في  -ثميجي

 

 يــقـــــرر
 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 -وم بجامعة عمار ثميجيالعمــــــــــ القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم الفالحية بكمية
 األغواط.

 -العمــــــــــوم بجامعة عمار ثميجي تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم الفالحية بكمية :2المادة 
 األغواط، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.

األغواط، كل فيما يخصو،  -ار ثميجييكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة عم :3المادة 
ا من تاريخ  بتطبيق وينشر في النشرة الرسمية  2016ديسمبر  14ىذا القرار الذؼ يسرؼ مفعولو ابتداءا

 لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2018 سبتمبر 10حـرر بالجزائر في                                                                                                

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء المجنة العمميةالذي يحدد القائمة االسمية  2018 سبتمبر 10 مؤرخ فيال 833رقـم ممحــق بالقـرار 
 األغواط -بجامعة عمار ثميجي العمــــــــــوم لقسم العموم الفالحية بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسم "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسم قوجال ياسين 1
 أستاذ محاضر قسم "أ" قويدرؼ دمحم 2
 "أ"أستاذ محاضر قسم  ىويشر عبد الرحمان 3
 أستاذة محاضرة قسم "ب" حويو الزىرة 4
 أستاذة محاضرة قسم "ب" زعموم ميادة 5
 أستاذ مساعد قسم "أ" آيت صالح بوبكر 6
 أستاذ مساعد قسم "أ" أوبراىام فريد 7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018سبتمبر  10 مؤرخ في 834رقم  قــرار

 األغواط -العمـــــوم بجامعة عمار ثميجي لقسم البيولوجيا بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
سـبتمبر سـنة  18الموافـق   1422جمـادػ الثانيـة عـام  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 .المعّدل والمتّمم والمتضمن إنشاء جامعة األغواط، 2001
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غشــت ســنة   23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي 279-03رقــم  وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ -
 نظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم.الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -
 ير التعميم العالي والبحث العممي.ات وز الذؼ يحدد صالحي

 -عمـار ثميجـي العمـــــــــــوم بجامعـة وبناءا عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم البيولوجيـا بكميـة -
 .2017جوان  12األغواط المؤّرخة في 

 

 يــقـــــرر
 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 األغواط. -امعة عمار ثميجيالعمــــــــــوم بج القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم البيولوجيا بكمية
 -العمــــــــــوم بجامعة عمار ثميجي تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم البيولوجيا بكمية :2المادة 

 األغواط، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.
األغواط، كل فيما يخصو،  -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة عمار ثميجي :3المادة 

ا من تاريخ  بتطبيق وينشر في النشرة الرسمية  2017جوان  12ىذا القرار الذؼ يسرؼ مفعولو ابتداءا
 لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2018 سبتمبر 10حـرر بالجزائر في                                                                                                
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  

 ذ طـاىر حجـار   األستا                                                                                                       
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ

 العمميةالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة  2018 سبتمبر 10 مؤرخ فيال 834رقـم ممحــق بالقـرار 
 األغواط -بجامعة عمار ثميجي العمــــــــــوم لقسم البيولوجيا بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة محاضرة قسم "أ"، رئيسة المجنة العممية لمقسم بن عروس خديجة 1
 أستاذ وينتن دمحم 2
 أستاذ محاضر قسم "أ" خشبة إحسان 3
 أستاذ محاضر قسم "ب" بوسوسة ىاجر 4
 أستاذة مساعدة قسم "أ" الحويطي فتيحة 5
 أستاذ مساعد قسم "أ" غرماوؼ دمحم 6
 أستاذ مساعد قسم "ب" بومدين دمحم عبد المجيد 7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2018سبتمبر  10 مؤرخ في 835رقم  قــرار

 األغواط -العمـــــوم بجامعة عمار ثميجي لقسم اإلعالم اآللي بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
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سـبتمبر سـنة  18الموافـق  1422جمـادػ الثانيـة عـام  30المـؤرخ فـي  270-01وبمقتضى المرسـوم التنفيـذؼ رقـم  -
 .المعّدل والمتّمم والمتضمن إنشاء جامعة األغواط، 2001

 غشــت ســنة 23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24 المــؤرخ فــي 279-03رقــم وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ  -
 نظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم.الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -
 ير التعميم العالي والبحث العممي.ت وز الذؼ يحدد صالحيا

ـــوم بجامعــة عمــار  وبنــاءا عمــى محاضــر انتخــاب ممّثمــي األســاتذة بالمجنــة العمميــة لقســم اإلعــالم اآللــي بكميــة - العمـــــــــ
 .2017جوان  13ألغواط المؤّرخة في ا -ثميجي

 

 يــقـــــرر

 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 -بجامعة عمار ثميجي العمــــــــــوم القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإلعالم اآللي بكمية
 األغواط.

 -العمــــــــــوم بجامعة عمار ثميجي تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإلعالم اآللي بكمية :2المادة 
 األغواط، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.

األغواط، كل فيما يخصو،  -ميجييكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة عمار ث :3المادة 
ا من تاريخ  بتطبيق وينشر في النشرة الرسمية  2017جوان  13ىذا القرار الذؼ يسرؼ مفعولو ابتداءا

 لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2018 سبتمبر 10حـرر بالجزائر في                                                                                                

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                          

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018 سبتمبر 10 مؤرخ فيال 835رقـم ممحــق بالقـرار 
 األغواط -بجامعة عمار ثميجي العمــــــــــوم لقسم اإلعالم اآللي بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 العممية لمقسمأستاذ محاضر قسم "أ"، رئيس المجنة  يوسف وينتن 1
 أستاذة حدة شرون  2
 أستاذ محاضر قسم "ب" يونس قمومة 3
 أستاذ محاضر قسم "ب" طاىر بن دومة 4
 أستاذ محاضر قسم "ب" مصطفى بوعكاز 5
 أستاذة مساعدة قسم "أ" سارة بن قويدر 6
 أستاذ مساعد قسم "ب" دمحم الحبيب معيشة 7

ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2018سبتمبر  10 مؤرخ في 836رقم  قــرار
 األغواط -العمـــــوم بجامعة عمار ثميجي لقسم الرياضيات بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
سـبتمبر سـنة  18الموافـق   1422جمـادػ الثانيـة عـام  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 المعّدل والمتّمم. والمتضمن إنشاء جامعة األغواط، 2001
 غشــت ســنة 23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24 المــؤرخ فــي 279-03رقــم  وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ -

 ، المعّدل والمتّمم.الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا 2003
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -

 ير التعميم العالي والبحث العممي.ات وز الذؼ يحدد صالحي
 -العمــــــــــوم بجامعة عمار ثميجي وبناءا عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم الرياضيات بكمية -
 .2017جوان  15ألغواط المؤّرخة في ا

 

 يــقـــــرر
 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 -معة عمار ثميجيالعمــــــــــوم بجا القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الرياضيات بكمية
 األغواط.

 -العمــــــــــوم بجامعة عمار ثميجي تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الرياضيات بكمية :2المادة 
 األغواط، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.

األغواط، كل فيما يخصو،  -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة عمار ثميجي :3المادة 
ا من تاريخ  بتطبيق وينشر في النشرة الرسمية  2017جوان  15ىذا القرار الذؼ يسرؼ مفعولو ابتداءا

 لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2018 سبتمبر 10حـرر بالجزائر في                                                                                                

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018 سبتمبر 10 مؤرخ فيال 836رقـم ممحــق بالقـرار 
 األغواط -بجامعة عمار ثميجي العمــــــــــوم لقسم الرياضيات بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 العممية لمقسمأستاذ محاضر قسم "أ"، رئيس المجنة  بمعباسي يوسف 1
 أستاذ  مختارؼ عبد القادر 2
 أستاذة محاضرة قسم "أ" بن داود الزىرة 3
 أستاذة محاضرة قسم "أ" بوخاتم يامنة 4
 أستاذ مساعد قسم "أ" رحمون عبد العزيز 5
 أستاذة مساعدة قسم "أ" عبد السالم نوال 6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء ، 2018سبتمبر  10 مؤرخ في 837رقم  قــرار
 األغواط -بجامعة عمار ثميجي العممي لكمية العمــــــومالمجمس 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
سـبتمبر سـنة  18الموافـق   1422جمـادػ الثانيـة عـام  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 .المعّدل والمتّمم والمتضمن إنشاء جامعة األغواط، 2001
غشــت ســنة        23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24 المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
 2013يناير سنة    30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
ـــوم بجامعــة عمــار ثميجــيو  - األغــواط  -بنــاءا عمــى محضــر انتخــاب ممّثمــي األســاتذة بــالمجمس العممــي لكميــة العمـــــــــــــــــــ

 .2017جوان  20المؤّرخ في 
 يــقـــــرر

 

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  44و 43تطبيقا ألحكام المادتين  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عام 

 األغواط. -معة عمار ثميجيتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمــــــــــــــــــــوم بجا
األغواط، وفقا  -العمــــــــــــــــــــوم بجامعة عمار ثميجي تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 

 لمجدول الممحق بيذا القرار.
ط، كل فيما يخصو، األغوا -يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة عمار ثميجي :3المادة 

ا من تاريخ  وينشر في النشرة الرسمية  2017جوان  20بتطبيق ىذا القرار الذؼ يسرؼ مفعولو ابتداءا
 لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2018 سبتمبر 10حـرر بالجزائر في                                                                                                
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  

 طـاىر حجـار   األستاذ                                                                                                        
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ  ــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2018 سبتمبر 10 مؤرخ فيال 837رقـم ممحــق بالقـرار 
 األغواط -بجامعة عمار ثميجي لكمية العمـــــومالمجمس العممي 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم عموم المادة سعيدات أبو بكر 1
 عميد الكمية يعقوبي دمحم البشير 2
 رئيس المجنة العممية لقسم الرياضيات بمعباسي يوسف 3
 رئيسة المجنة العممية لقسم البيولوجيا بن عروس خديجة 4
 رئيس المجنة العممية لقسم عموم المادة حميفة بشير 5
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 رئيس المجنة العممية لقسم العموم الفالحية قوجال ياسين 6
 رئيس المجنة العممية لقسم اإلعالم اآللي وينتن يوسف 7
 األستاذية عن قسم اإلعالم اآلليممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف  شرون حدة 8
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم البيولوجيا قوزؼ ىشام 9
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم البيولوجيا خشبة احسان 10
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم الرياضيات بمعسل عمر 11
 األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم الرياضياتممّثمة  بوخاتم يامنة 12
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم عموم المادة حاليت دمحم 13
 ممّثل عن األساتذة المساعدين بشور مراد 14
 ممّثل عن األساتذة المساعدين رحمون عبد العزيز 15
 مدير مخبر بحث لقرع نصر الدين 16
 مدير مخبر بحث لفقير بن خمدون  17
 مدير مخبر بحث يوسفي دمحم 18
 مديرة مخبر بحث بن داود الزىرة 19

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018سبتمبر  10 مؤرخ في 838رقم  قــرار

 األغواط -العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية والحضارة بجامعة عمار ثميجي لقسم التاريخ بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
سـبتمبر سـنة  18الموافـق   1422جمـادػ الثانيـة عـام  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 .المعّدل والمتّمم والمتضمن إنشاء جامعة األغواط، 2001
غشــت ســنة   23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24 المــؤرخ فــي 279-03رقــم  وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ -

 .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -

 .يات وزير التعميم العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالح
العمـوم اإلنسـانية والعمـوم اإلسـالمية  وبناءا عمى محضر انتخاب ممّثمـي األسـاتذة بالمجنـة العمميـة لقسـم التـاريخ بكميـة -

 .2017فيفرؼ  19األغواط المؤّرخ في  -والحضارة بجامعة عمار ثميجي
 

 يــقـــــرر

 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

وم اإلسالمية والحضارة العموم اإلنسانية والعم القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم التاريخ بكمية
 األغواط. -بجامعة عمار ثميجي
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العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم التاريخ بكمية :2المادة 
 األغواط، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار. -والحضارة بجامعة عمار ثميجي

األغواط، كل فيما يخصو،  -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة عمار ثميجي :3المادة 
ا من تاريخ  بتطبيق وينشر في النشرة الرسمية  2017فيفرؼ  19ىذا القرار الذؼ يسرؼ مفعولو ابتداءا

 لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2018 سبتمبر 10حـرر بالجزائر في                                                                                                

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                          

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018 سبتمبر 10 مؤرخ فيال 838رقـم ممحــق بالقـرار 
 األغواط -العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية والحضارة بجامعة عمار ثميجي بكميةلقسم التاريخ 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسم "ب"، رئيس المجنة العممية لمقسم سعودؼ أحمد 1
 أستاذ محاضر قسم "أ" عاللي محمود 2
 أستاذ مساعد قسم "أ" بوقرين عيسى 3
 أستاذ مساعد قسم "أ" بن سعيدان دمحم 4
 أستاذ مساعد قسم "أ" مريقي طارق  5
 أستاذ مساعد قسم "أ" عالق دمحم 6
 أستاذ مساعد قسم "أ" قفاف عبد الرحمان 7
 أستاذ مساعد قسم "ب" بن خميفة محمود 8

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2018سبتمبر  10 مؤرخ في 839رقم  قــرار

 األغواط-العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية والحضارة بجامعة عمار ثميجي لقسم العموم اإلسالمية بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .ن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدلوالمتضمّ 
سـبتمبر سـنة  18الموافـق   1422جمـادػ الثانيـة عـام  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 .المعّدل والمتّمم والمتضمن إنشاء جامعة األغواط، 2001
غشــت ســنة   23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24 المــؤرخ فــي 279-03رســوم التنفيــذؼ رقــم وبمقتضــى الم -

 .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
العمــوم اإلنسـانية والعمــوم  وبنـاءا عمـى محضــر انتخـاب ممّثمــي األسـاتذة بالمجنــة العمميـة لقســم العمـوم اإلســالمية بكميـة -

 .2017جوان  13األغواط المؤّرخ في  -اإلسالمية والحضارة بجامعة عمار ثميجي
 

 يــقـــــرر
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جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية  سالمية بكميةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم اإل
 األغواط. -والحضارة بجامعة عمار ثميجي

العموم اإلنسانية والعموم  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم اإلسالمية بكمية :2المادة 
 بيذا القرار. األغواط، وفقا لمجدول الممحق -اإلسالمية والحضارة بجامعة عمار ثميجي

األغواط، كل فيما يخصو،  -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة عمار ثميجي :3المادة 
ا من تاريخ  بتطبيق وينشر في النشرة الرسمية  2017جوان  13ىذا القرار الذؼ يسرؼ مفعولو ابتداءا

 لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2018 سبتمبر 10حـرر بالجزائر في                                                                                                

 ي وزير التعميم العالي والبحث العمم                                                                                                 
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                          

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018 سبتمبر 10 مؤرخ فيال 839رقـم ممحــق بالقـرار 
 األغواط -العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية والحضارة بجامعة عمار ثميجي بكمية لقسم العموم اإلسالمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة محاضرة قسم "أ"، رئيسة المجنة العممية لمقسم حبيبة شيرة 1
 أستاذ  صغيرؼ نور الدين 2
 أستاذ  بن السايح دمحم 3
 أستاذ محاضر قسم "أ" قبمي بن ىني 4
 أستاذة محاضرة قسم "أ" بولشفار سعاد 5
 أستاذ مساعد قسم "أ" البخارؼ السباعي 6
 أستاذ مساعد قسم "أ" الزيغمي نعيمي 7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإلعالم ، 2018سبتمبر  10 مؤرخ في 840رقم  قــرار

 األغواط -العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية والحضارة بجامعة عمار ثميجي واالتصال بكمية
 

 التعميم العالي والبحث العممي، إن وزير
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .ن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدلوالمتضمّ 
سـبتمبر سـنة  18الموافـق  1422جمـادػ الثانيـة عـام  30المـؤرخ فـي  270-01وبمقتضى المرسـوم التنفيـذؼ رقـم  -

 المعّدل والمتّمم. والمتضمن إنشاء جامعة األغواط، 2001
غشــت ســنة   23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24 المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم.الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -

 البحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي و 
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العمـوم اإلنسـانية والعمـوم  وبناءا عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العمميـة لقسـم اإلعـالم واالتصـال بكميـة -
 .2017أفريل  03ألغواط المؤّرخ في ا -ثميجي اإلسالمية والحضارة بجامعة عمار

 

 يــقـــــرر
 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

نية والعموم العموم اإلنسا القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإلعالم واالتصال بكمية
 األغواط.-اإلسالمية والحضارة بجامعة عمار ثميجي

العموم اإلنسانية والعموم  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإلعالم واالتصال بكمية :2المادة 
 األغواط، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.-اإلسالمية والحضارة بجامعة عمار ثميجي

األغواط، كل فيما يخصو،  -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة عمار ثميجي :3المادة 
ا من تاريخ  بتطبيق وينشر في النشرة الرسمية  2017أفريل  03ىذا القرار الذؼ يسرؼ مفعولو ابتداءا

 لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2018 سبتمبر 10حـرر بالجزائر في                                                                                                

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                          

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018 سبتمبر 10 مؤرخ فيال 840رقـم ممحــق بالقـرار 
 األغواط -العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية والحضارة بجامعة عمار ثميجي بكمية واالتصاللقسم اإلعالم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسم "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسم سعيدات الحاج عيسى 1
 أستاذ مساعد قسم "أ" بن قيط الجودؼ 2
 أستاذ مساعد قسم "أ" معيزة سميم 3
 أستاذة مساعدة قسم "أ" آيت قاسي الذىبية 4
 أستاذ مساعد قسم "أ" مساعدؼ حسين 5
 أستاذة مساعدة قسم "أ" سميماني نجوػ  6
 أستاذة مساعدة قسم "أ" مداح خالدية 7
 أستاذة مساعدة قسم "أ" بكار فايزة 8

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018سبتمبر  10 مؤرخ في 841رقم  قــرار

 األغواط -اليندسة المدنية واليندسة المعمارية بجامعة عمار ثميجي لقسم اليندسة المدنية بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
سـبتمبر سـنة  18الموافـق   1422جمـادػ الثانيـة عـام  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 .المعّدل والمتّمم والمتضمن إنشاء جامعة األغواط، 2001
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غشــت ســنة   23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24 المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -
 .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003

 2013سـنة  ينـاير 30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

اليندسـة المدنيـة واليندسـة  وبناءا عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنـة العمميـة لقسـم اليندسـة المدنيـة بكميـة -
 .2017جوان  19األغواط المؤّرخة في  -المعمارية بجامعة عمار ثميجي

 

 يــقـــــرر

 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  األولى:المادة 
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

المدنية واليندسة المعمارية  اليندسة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية بكمية
 األغواط. -بجامعة عمار ثميجي

اليندسة المدنية واليندسة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية بكمية: 2المادة 
 األغواط، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار. -المعمارية بجامعة عمار ثميجي

األغواط، كل فيما يخصو،  -ام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة عمار ثميجييكمف المدير الع: 3المادة 
ا من تاريخ  بتطبيق وينشر في النشرة الرسمية  2017جوان  19ىذا القرار الذؼ يسرؼ مفعولو ابتداءا

 لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2018 سبتمبر 10حـرر بالجزائر في                                                                                                

 ي وزير التعميم العالي والبحث العمم                                                                                                 
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                          

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018 سبتمبر 10 مؤرخ فيال 841رقـم ممحــق بالقـرار 
 األغواط -اليندسة المدنية واليندسة المعمارية بجامعة عمار ثميجي المدنية بكميةلقسم اليندسة 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسم عبد القادر جحيش 1
 أستاذ عمي زايدؼ 2
 أستاذ  المولدؼ خنفر 3
 أستاذ مداني بدرينة 4
 أستاذ محاضر قسم "أ" الطيب بوزياني 5
 أستاذ محاضر قسم "ب" خضراء بن جياللي 6
 أستاذ مساعد قسم "أ" أحمد زيرق  7
 أستاذ مساعد قسم "أ" بن حرز هللا قربة 8

ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018سبتمبر  10 مؤرخ في 842رقم  قــرار
 األغواط -المدنية واليندسة المعمارية بجامعة عمار ثميجياليندسة  لقسم اليندسة المعمارية بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
سـبتمبر سـنة  18الموافـق   1422جمـادػ الثانيـة عـام  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 .المعّدل والمتّمم والمتضمن إنشاء جامعة األغواط، 2001
غشــت ســنة   23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24 المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّممالذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة  2003
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
ـــة لقســـم اليندســـة المعم - ـــة العممي ـــي األســـاتذة بالمجن ـــى محاضـــر انتخـــاب ممّثم ـــاءا عم ـــة بكميـــةوبن اليندســـة المدنيـــة  اري

 .2017جوان  15األغواط المؤّرخة في  -واليندسة المعمارية بجامعة عمار ثميجي
 

 يــقـــــرر
 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

نية واليندسة اليندسة المد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المعمارية بكمية
 األغواط.-المعمارية بجامعة عمار ثميجي

اليندسة المدنية واليندسة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المعمارية بكمية :2المادة 
 األغواط، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.-المعمارية بجامعة عمار ثميجي

األغواط، كل فيما يخصو، -تعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة عمار ثميجييكمف المدير العام لم: 3المادة 
ا من تاريخ  بتطبيق وينشر في النشرة الرسمية  2017جوان  15ىذا القرار الذؼ يسرؼ مفعولو ابتداءا

 لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2018 سبتمبر 10حـرر بالجزائر في                                                                                                

 ي وزير التعميم العالي والبحث العمم                                                                                                 
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                          

ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــــ ــــ ــ ــ ــ  ـــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018 سبتمبر 10 مؤرخ فيال 842رقـم ممحــق بالقـرار 
 األغواط -اليندسة المدنية واليندسة المعمارية بجامعة عمار ثميجي بكمية لقسم اليندسة المعمارية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 محاضر قسم "ب"، رئيس المجنة العممية لمقسمأستاذ  بمحاج بمقاسم 1
 أستاذ محاضر قسم "أ" بن الشيخ أحميدة 2
 أستاذ محاضر قسم "أ" ساسي دمحم 3
 أستاذ محاضر قسم "ب" عثماني مرابط الزىرة 4
 أستاذ مساعد قسم "أ" بن عرفة كمال 5
 أستاذ مساعد قسم "أ" شتيح عز الدين 6
 مساعد قسم "أ"أستاذ  تابعي ابراىيم 7
 أستاذ مساعد قسم "ب" بن الشيخ عبد الرزاق 8

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ  ـــ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2018سبتمبر  10 مؤرخ في 843رقم  قــرار
 األغواط -بجامعة عمار ثميجي اليندسة المدنية واليندسة المعمارية لكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
سـبتمبر سـنة  18الموافـق   1422جمـادػ الثانيـة عـام  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 .المعّدل والمتّمم والمتضمن إنشاء جامعة األغواط، 2001
غشــت ســنة        23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24 المــؤرخ فــي 279-03رقــم  وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ -

 .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
 2013يناير سنة    30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 .دد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العمميالذؼ يح
وبنــاءا عمــى محضــر انتخــاب ممّثمــي األســاتذة بــالمجمس العممــي لكميــة اليندســة المدنيــة واليندســة المعماريــة بجامعــة  -

 .2017جوان  22األغواط المؤّرخ في  -عمار ثميجي
 

 يــقـــــرر
 

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  44و 43تطبيقا ألحكام المادتين  المادة األولى:
لى ، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إ2003غشت سنة  23الموافق  1424عام 

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اليندسة المدنية واليندسة المعمارية بجامعة 
 األغواط. -عمار ثميجي

اليندسة المدنية واليندسة المعمارية بجامعة عمار  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 بيذا القرار.األغواط، وفقا لمجدول الممحق  -ثميجي

األغواط، كل فيما يخصو،  -يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة عمار ثميجي :3المادة 
ا من تاريخ  وينشر في النشرة الرسمية  2017جوان  22بتطبيق ىذا القرار الذؼ يسرؼ مفعولو ابتداءا

 لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2018 سبتمبر 10حـرر بالجزائر في                                                                                                

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                          

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2018 سبتمبر 10 مؤرخ فيال 843رقـم ممحــق بالقـرار 
 األغواط -بجامعة عمار ثميجي المدنية واليندسة المعماريةلكمية اليندسة 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم اليندسة المدنية موتح قدور 1
 عميد الكمية قفصي مصطفى 2
 المعماريةرئيس المجنة العممية لقسم اليندسة  بمحاج بمقاسم 3
 رئيس المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية جحيش عبد القادر 4
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم اليندسة المدنية بمعيدؼ أكرم صالح الدين 5
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 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم اليندسة المعمارية أحميدة بن الشيخ 6
 األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم اليندسة المعماريةممّثل  الساسي دمحم 7
 ممّثل عن األساتذة المساعدين بوعرفة كمال 8
 ممّثل عن األساتذة المساعدين بوخمخال أبو بكر 9
 مدير مخبر بحث زايدؼ عمي 10
 مدير مخبر بحث شتيح دمحم 11
 مدير مخبر بحث قوال إدريس 12

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018سبتمبر  10 مؤرخ في 844رقم  قــرار

 األغواط -بجامعة عمار ثميجي العموم االجتماعية لقسم الفمسفة بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
سـبتمبر سـنة  18الموافـق   1422جمـادػ الثانيـة عـام  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 .المعّدل والمتّمم اط،والمتضمن إنشاء جامعة األغو  2001
غشــت ســنة   23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
العمــوم االجتماعيــة بجامعــة عمــار  وبنــاءا عمــى محضــر انتخــاب ممّثمــي األســاتذة بالمجنــة العمميــة لقســم الفمســفة بكميــة -

 .2017أفريل  22األغواط المؤّرخ في  -ثميجي
 

 يــقـــــرر
 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  األولى:المادة 
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 -ية بجامعة عمار ثميجيالعموم االجتماع القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الفمسفة بكمية
 األغواط.

العموم االجتماعية بجامعة عمار  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الفمسفة بكمية :2المادة 
 األغواط، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار. -ثميجي

األغواط، كل فيما يخصو،  -ييكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة عمار ثميج :3المادة 
ا من تاريخ  بتطبيق وينشر في النشرة الرسمية  2017أفريل  22ىذا القرار الذؼ يسرؼ مفعولو ابتداءا

 لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2018 سبتمبر 10حـرر بالجزائر في                                                                                                

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ألعضاء المجنة العمميةالذي يحدد القائمة االسمية  2018 سبتمبر 10 مؤرخ فيال 844رقـم ممحــق بالقـرار 
 األغواط -العموم االجتماعية بجامعة عمار ثميجي لقسم الفمسفة بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسم قويدرؼ لخضر 1
 أستاذ محاضر قسم "ب" التونسي دمحم 2
 أستاذ مساعد قسم "أ" قربون عمي 3
 قسم "أ"أستاذ مساعد  موالؼ ناجم 4
 أستاذ مساعد قسم "أ" عباسي نوال 5
 أستاذ مساعد قسم "أ" بن شعيب بمقاسم 6
 أستاذ مساعد قسم "أ" خرشي عبد الرحمان 7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018سبتمبر  10 مؤرخ في 845رقم  قــرار

 األغواط -بجامعة عمار ثميجي العموم االجتماعية لقسم عمم االجتماع والديمغرافيا بكمية
 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
سـبتمبر سـنة  18الموافـق   1422جمـادػ الثانيـة عـام  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 .المعّدل والمتّمم والمتضمن إنشاء جامعة األغواط، 2001
غشــت ســنة   23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24 المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
 2013سـنة  ينـاير 30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
العموم االجتماعية  وبناءا عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم عمم االجتماع والديمغرافيا بكمية -

 .2017أفريل  23األغواط المؤّرخ في  -بجامعة عمار ثميجي
 

 يــقـــــرر

 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

وم االجتماعية بجامعة العم القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عمم االجتماع والديمغرافيا بكمية
 األغواط. -عمار ثميجي

العموم االجتماعية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عمم االجتماع والديمغرافيا بكمية :2المادة 
 األغواط، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار. -بجامعة عمار ثميجي
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األغواط، كل فيما يخصو،  -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة عمار ثميجي :3المادة 
ا من تاريخ  بتطبيق وينشر في النشرة الرسمية  2017أفريل  23ىذا القرار الذؼ يسرؼ مفعولو ابتداءا

 لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2018 سبتمبر 10حـرر بالجزائر في                                                                                                

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                          

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018 سبتمبر 10 مؤرخ فيال 845رقـم ممحــق بالقـرار 
 األغواط -العموم االجتماعية بجامعة عمار ثميجي لقسم عمم االجتماع والديمغرافيا بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 العممية لمقسمأستاذ، رئيس المجنة  حران العربي 1
 أستاذ  دالسي ادمحم 2
 أستاذ محاضر قسم "أ" بيران بن شاعة 3
 أستاذة محاضرة قسم "أ" التونسي فائزة 4
 أستاذ محاضر قسم "أ" بن عون بودالي 5
 أستاذ مساعد قسم "أ" كروم دمحم 6
 أستاذ مساعد قسم "أ" عطاء هللا النوعي 7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2018سبتمبر  10 مؤرخ في 846رقم  قــرار

 األغواط -العموم االجتماعية بجامعة عمار ثميجي لقسم عمم النفس وعموم التربية واألرطفونيا بكمية
 

 والبحث العممي،إن وزير التعميم العالي 
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
سـبتمبر سـنة  18الموافـق   1422جمـادػ الثانيـة عـام  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 المعّدل والمتّمم إنشاء جامعة األغواط،والمتضمن  2001
غشــت ســنة   23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24 المــؤرخ فــي 279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
العمـوم  وبناءا عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم عمم النفس وعموم التربيـة واألرطفونيـا بكميـة -

 .2017أفريل  23ي األغواط المؤّرخ ف -االجتماعية بجامعة عمار ثميجي
 

 يــقـــــرر

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
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العموم  بكميةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عمم النفس وعموم التربية واألرطفونيا 
 األغواط. -االجتماعية بجامعة عمار ثميجي

العموم  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عمم النفس وعموم التربية واألرطفونيا بكمية :2المادة 
 األغواط، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار. -االجتماعية بجامعة عمار ثميجي

األغواط، كل فيما يخصو،  -م لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة عمار ثميجييكمف المدير العا :3المادة 
ا من تاريخ  بتطبيق وينشر في النشرة الرسمية  2017أفريل  23ىذا القرار الذؼ يسرؼ مفعولو ابتداءا

 لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2018 سبتمبر 10حـرر بالجزائر في                                                                                                

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                          

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018 سبتمبر 10 مؤرخ فيال 846رقـم ممحــق بالقـرار 
 األغواط -العموم االجتماعية بجامعة عمار ثميجي لقسم عمم النفس وعموم التربية واألرطفونيا بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 قسم "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسم أستاذ محاضر عمومن رمضان 1
 أستاذ  بوداود حسين 2
 أستاذ  داود بورقيبة 3
 أستاذ محاضر قسم "أ" صخرؼ دمحم 4
 أستاذ محاضر قسم "أ" عمي عون  5
 أستاذ محاضر قسم "ب" سعاد براىيمي 6
 أستاذ مساعد قسم "أ" عياط األمين 7
 أستاذ مساعد قسم "أ" جاللي الناصر 8

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2018سبتمبر  10 مؤرخ في 847رقم  قــرار

 األغواط -بجامعة عمار ثميجي لكمية العموم االجتماعية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
سـبتمبر سـنة  18الموافـق   1422جمـادػ الثانيـة عـام  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 .المعّدل والمتّمم والمتضمن إنشاء جامعة األغواط، 2001
غشــت ســنة        23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24 المــؤرخ فــي 279-03رقــم  وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ -

 .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003
 2013يناير سنة    30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
 -وبنــاءا عمـــى محضـــر انتخـــاب ممّثمـــي األســـاتذة بـــالمجمس العممــي لكميـــة العمـــوم االجتماعيـــة بجامعـــة عمـــار ثميجـــي -

 .2017جوان  19األغواط المؤّرخ في 



      2018-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    التعميم العالي والبحث العممي وزارة   333

 

 

 يــقـــــرر
 

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  44و 43تطبيقا ألحكام المادتين  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عام 

 -ثميجيتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم االجتماعية بجامعة عمار 
 األغواط.

األغواط،  -العموم االجتماعية بجامعة عمار ثميجي تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.

األغواط، كل فيما يخصو،  -يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة عمار ثميجي :3المادة 
ا من تاريخ  وينشر في النشرة الرسمية  2017جوان  19بتطبيق ىذا القرار الذؼ يسرؼ مفعولو ابتداءا

 لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2018 سبتمبر 10حـرر بالجزائر في                                                                                                

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2018 سبتمبر 10 مؤرخ فيال 847رقـم ممحــق بالقـرار 
 األغواط -بجامعة عمار ثميجي لكمية العموم االجتماعية المجمس العممي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 األستاذية عن قسم عمم النفس وعموم التربية واألرطفونيارئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف  باىي سالمي 1
 عميد الكمية تجاني الطاىر 2
 رئيس المجنة العممية لقسم عمم النفس وعموم التربية واألرطفونيا رمضان عمومن 3
 رئيس المجنة العممية لقسم عمم االجتماع والديمغرافيا حران العربي 4
 العممية لقسم الفمسفةرئيس المجنة  لخضر قويدرؼ  5
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم عمم النفس وعموم التربية واألرطفونيا عمي عون  6
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم عمم االجتماع والديمغرافيا أحمد بن الشين 7
 االجتماع والديمغرافياممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم عمم  فائزة التونسي 8
 ممّثل عن األساتذة المساعدين األمين عياط 9
 ممّثل عن األساتذة المساعدين دمحم كروم 10
 مدير مخبر بحث سامية عرعار 11
 مدير مخبر بحث أحمد بن ساعد 12

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجمس العممي  يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2018سبتمبر  10 مؤرخ في 848رقم  قــرار

 األغواط -عمار ثميجي بجامعة عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية لمعيد
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل
سـبتمبر سـنة  18الموافـق   1422جمـادػ الثانيـة عـام  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 .المعّدل والمتّمم والمتضمن إنشاء جامعة األغواط، 2001
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غشــت ســنة   23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24 المــؤرخ فــي 279-03رقــم  وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ -
 .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم 2003

 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -
 .يات وزير التعميم العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالح

وبنــاءا عمــى محضــر انتخــاب ممّثمــي األســاتذة بــالمجمس العممــي لمعيــد عمــوم وتقنيــات النشــاطات البدنيــة والرياضــية  -
 .2017جوان  14األغواط المؤّرخ في  -بجامعة عمار ثميجي

 

 يــقـــــرر

. 

جمادؼ الثانية عام 24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  67تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003سنة  غشت 23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة 
 األغواط. -عمار ثميجي

شاطات البدنية والرياضية بجامعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عموم وتقنيات الن :2المادة 
 .األغواط، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار -عمار ثميجي

األغواط، كل فيما يخصو،  -عمار ثميجي ةيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامع :3المادة 
ا من تاريخ  وينشر في النشرة الرسمية  2017جوان  14بتطبيق ىذا القرار الذؼ يسرؼ مفعولو ابتداءا

 لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2018 سبتمبر 10بالجزائر في حـرر                                                                                                

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                          

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2018 سبتمبر 10 مؤرخ فيال 848رقـم ممحــق بالقـرار 
 األغواط -بجامعة عمار ثميجي عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةالمجمس العممي لمعيد 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 والتسيير الرياضيرئيس المجمس العممي لممعيد، ممّثل األساتذة عن قسم اإلدارة  بعيط عيسى 1
 مدير المعيد بعيط رضوان بن جدو 2
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم النشاطات البدنية والتربية الرياضية مجادؼ مصطفى 3
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم النشاطات البدنية والتربية الرياضية ىيزوم دمحم 4
 األساتذة المساعدينممّثل عن  كروم بشير 5
 ممّثل عن األساتذة المساعدين روان دمحم 6

 
ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  2018سبتمبر  3المؤرخ في  805يعدل القرار رقم ، 2018سبتمبر  12 مؤرخ في 850 رقم قــرار
 والتنمية التكنولوجيةيحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث الذي 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017سـنة  غشـت 17الموافـق 1438عـام  ذؼ القعـدة 25المؤرخ في  243-17المرسوم الرئاسي رقم  بمقتضى -

  .المعدل والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
، 1998مــــايو ســــنة  3الموافــــق  1419محــــرم عــــام  6المــــؤرخ فــــي  137-98وبمقتضــــى المرســــوم التنفيــــذؼ رقــــم  -

 .منو 9السيما المادة والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيميا وسيرىا 
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
ارة الوكالة ، الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إد2018سبتمبر  3المؤرخ في  805وبمقتضى القرار رقم  -

 الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية.
 

 يــقـــــرر
 

 :، والمذكور أعاله، وتحرر كما يأتي2018سبتمبر  3المؤرخ في  805تعدل المادة األولى من القرار رقم  المادة األولى:
 .................................... (بدون تغيير) :...........................المادة األولى"
  ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي، رئيساياسع نور الدينالسيد ، 
  ممثل الوزير المكمف بالمالية،      أولصاب عمرانالسيد ، 
 ممثل وزير الدفاع الوطني، حجرس حسين السيد ، 
  ممثمة الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحرؼ، حمانة مميكة فضيمةالسيدة ، 
  ممثل الوزير المكمف بالطاقة، بن حورية جمالالسيد ، 
  ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم،بوديسة كمالالسيد ، 
  والمدينة،         ، ممثمة الوزير المكمف بالسكن والعمرانسعيداني رشيدةالسيدة 
 عن مجمع الصناعات الغذائية "أقروديف"، ة، ممثملكام راضية ةالسيد(SPA AGRODIV) ، 
  ن الديوان الوطني لمبحث الجيولوجي والمنجمي، ممثل ععزري يحيالسيد ،(SPA ORGM)، 
  ممثمة عن مجمع إمتال شركة ذات أسيم، بوخاوة مميكةالسيدة ،(IMETAL SPA)، 
  أشغال الطرقات والمنشآت الفنية "جيترا"،مجمع منشآت ، ممثل عن بياصمي رشيدالسيد(SPA GITRA)  
  ممثل الغرفة الوطنية لمفالحة، عكوش عبد المالكالسيد ، 
  ممثل الغرفة الجزائرية لمتجارة والصناعة،    بورويس دمحم نبيلالسيد ، 
  مدير عام لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الصحة،           عوفان نبيلالسيد ، 
  مدير عام لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العموم والتكنولوجيا،          حساني سميمالسيد ، 
  مدير عام لممعيد الوطني الجزائرؼ لمممكية الصناعية"،بمميدي عبد الحفيعالسيد ، 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.   :2المادة 
 2018 سبتمبر 12حـرر بالجزائر في                                                                                               

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المجنة العمميةحّدد القائمة االسمية ألعضاء ي، 2018سبتمبر  12مـؤّرخ في  853رقم  قــرار
 أدرار-درايـة بجامعـة أحمـد كّميـة العمـوم والتكنولوجيــا بتكنولوجيــا العمـوم لقسم 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .المعّدل والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة،
سـبتمبر سـنة  18الموافـق  1422جمـادػ الّثانيـة عـام  30المـؤرخ فـي  269-01وبمقتضى المرسـوم التنفيـذؼ رقـم  -

  .والمتضّمن إنشاء جامعة أدرار، المعّدل والمتّمم 2001
غشــت ســنة  23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي  279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم الذؼ 2003
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13لمرسوم التنفيذؼ رقـم وبمقتضى ا -

 .الذؼ يحّدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
 كّميــــة العمــــوم والتكنولوجيـــــابتكنولوجيـــــا العمــــوم لقســـم  المجنـــة العمميـــةبوبنـــاءا عمـــى محضـــر انتخـــاب ممّثمـــي األســـاتذة  -

 .2018 جوان 19أدرار المؤّرخ في  -بجامعة أحمـد درايـة 
 

 يـقــــــرر
 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

والتكنولوجيــا بجامعة أحمـد كّميـة العمـوم بتكنولوجيــا العمـوم القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم 
 .أدرار -درايـة

كّميـة العمـوم والتكنولوجيــا بجامعة بتكنولوجيــا العمـوم تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم  :2المادة 
 ، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.أدرار -أحمـد درايـة

 أدرار، كل فيما يخصو، بتطبيق -والتكوين العاليين ومدير جامعة أحمـد درايـةيكّمف المدير العام لمتعميم  :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2018 سبتمبر 12حرر بالجزائر في          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                              

 األستاذ طاىر حجار                     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المجنة العمميةحّدد القائمة االسمية ألعضاء ، ي2018سبتمبر  12مـؤّرخ في  853رقم ممحـــق بالقـــرار 
 أدرار-العمـوم والتكنولوجيــا بجامعـة أحمـد درايـة كّميـة بتكنولوجيــا العمـوم لقسم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مقسم لرئيس الّمجنة العممية أستاذ محاضر قسم "ب"  قاسم مصطفىأ 1
 لقسمارئيس  بالغ بن عمر 2
 أستاذ حمودة مسعود 3
 أستاذ خالفي حميد 4
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 أستاذ محاضر قسم "أ" بن ناصر لياسين 5
 أستاذ مساعد قسم "أ" الجميل ادمحمعبد  6
 أستاذ مساعد قسم "أ" حمودة عبد العزيز 7
 أستاذ مساعد قسم "أ" بن عبد الفتاح دمحم 8
 أستاذ مساعد قسم "أ" أوالد عمي عمر 9

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قائمة المحّدد لم 2017 أفريل 25 المؤرخ في 468 ، يعّدل القرار رقم2018سبتمبر  12مؤرخ في  854رقم  قـرار

 الوطنية العميا لمصحافة وعموم اإلعالم  مدرسةلقسم عموم اإلعالم واالتصال بال المجنة العمميةاالسمية ألعضاء 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سـنة   17الموافق  1438ذؼ القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
 2009غشــت ســنة  10الموافــق  1430شــعبان عــام  19المــؤرخ فــي  252-09وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .والمتضّمن إنشاء المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموم اإلعالم
الـذؼ  2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيع األول  18المؤرخ في  77-13رسوم التنفيذؼ رقم وبمقتضى الم -

 .يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
 2016يونيــو ســنة  14الموافــق  1437رمضــان عــام  9المــؤرخ فــي  176-16 وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم -

 .لممدرسة العمياالذؼ يحدد القانون األساسي النموذجي 
وبناءا عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم عموم اإلعالم واالتصـال بالمدرسـة الوطنيـة العميـا   -

 .2017جوان  12لمصحافة وعموم اإلعالم المؤرخ في 
 

 يــقـــــرر

 

ييدف ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم اإلعالم واالتصال  المادة األولى:
 بالمدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموم اإلعالم.

 لقسم عموم اإلعالم واالتصال بالمدرسة الوطنية العميا تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 
 لمصحافة وعموم اإلعالم ، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.

يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموم اإلعالم، كل  :3المادة 
 فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 

 2018 سبتمبر 12حرر بالجزائر في          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                              

 األستاذ طاىر حجار                     
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  2017 أفريل 25 المؤرخ في 468الذي يعّدل القرار رقم ، 2018سبتمبر  12مـؤّرخ في  854رقم ممحـــق بالقـــرار 
 الوطنية العميا لمصحافة وعموم اإلعالم مدرسةلقسم عموم اإلعالم واالتصال بال المجنة العمميةقائمة االسمية ألعضاء المحّدد لم
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسم دمحم لخضر معقال 1
 رئيسة القسم طايبي فاطمة زىراء 2
 أستاذ محاضر قسم "أ" بوقطاية نسيم 3
 أستاذ محاضر قسم "ب" حمزاوؼ حكيم 4
 أستاذ محاضر قسم "ب" بوشاقور جمال 5
 أستاذة محاضر قسم "ب" جوزؼ مميكة 6
 أستاذ مساعد قسم "أ" دمحم رفيق بن شريف 7
 أستاذة مشاركة الكنز نادية زىور 8

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممييحدّ ، 2018سبتمبر  12مؤرخ في  855م ـرق قــرار

 عنابة-الصناعية لممدرسة العميا في التكنولوجيات
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  52المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
الـذؼ  2013يونيـو سـنة  28الموافق  1434ربيع األول  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

  .يحّدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
 2016يونيــو ســنة  14وافــق الم 1437رمضــان عــام  9المــؤرخ فــي  176-16 وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم -

 .الذؼ يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا
 2017فبرايـر سـنة  15الموافـق  1438جمـادؼ األولـى عـام  18المؤرخ فـي  83-17 وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم -

 التكنولوجيات الصناعية.الذؼ يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بعنابة إلى مدرسة عميا في 
عنابــة -وبنــاءا عمــى محضــر انتخــاب ممّثمــي األســاتذة بــالمجمس العممــي لممدرســة العميــا فــي التكنولوجيــات الصــناعية -

 .2018مارس  12المؤرخ في 
 يــقـــــرر

 

 1437رمضان عام  9المؤرخ في 176-16 من المرسوم التنفيذؼ رقم 44تطبيقاا ألحكام المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو  14الموافق 

 عنابة. -المجمس العممي لممدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية
عنابـة ، وفقاا -تكنولوجيات الصناعيةتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا في ال :2المادة 

 لمجدول الممحق بيذا القرار.
-يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة الوطنية العميا في التكنولوجيات الصناعية :3المادة 

 البحث العممي.عنابة، كّل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي و 
 

 2018سبتمبر  12حرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                           

 األستاذ طاىر حجار                     
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 د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممييحدّ الذي ، 2018سبتمبر  12مـؤّرخ في ال 855رقم ممحـــق بالقـــرار 
 عنابة-العميا في التكنولوجيات الصناعيةلممدرسة 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ة المجمس العممي لممدرسةسمديرة المدرسة، رئي رباني فوزية 1
 مدير مساعد مكّمف بأنظمة اإلعالم وافتصال والعالقات الخارجية عمي راشدؼ محي الدين 2
 مدير مساعد مكّمف بالتعميم والشيادات والتكوين المتواصل حوابس مراد 3
 مدير مساعد مكّمف بالتكوين في الدكتوراه والبحث العممي سكندراوؼ عمار 4
 رئيس قسم الطور الثاني عمار عياد 5
 رئيس قسم التكوين التحضيرؼ  عبد الغني لخضارؼ  6
 العممية لقسم الطور الثانيرئيس المجنة  صالح الدين عزوز 7
 رئيس المجنة العممية لقسم التكوين التحضيرؼ  عبد الباقي شمام 8
 ممثمة األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم التكوين التحضيرؼ  العسكرؼ يمينة بوشامي 9
 ممثل األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم التكوين التحضيرؼ  بوراس زين الدين 10
 ممثل األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم التكوين التحضيرؼ  دمحممومن  11
 ممثل األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم الطور الثاني بوزيتونة عبد هللا 12
 ممثمة األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم الطور الثاني بمجودؼ سامية 13
 ممثمة عن األساتذة المساعدين قسم "أ" سميمي كريمة 14
 ممثمة عن األساتذة المساعدين قسم "ب" بومعزة ىاجر 15
 مسؤول المكتبة فارح بمقاسم 16
 عنابة-أستاذ بجامعة باجي مختار باؼ كمال 17
 عنابة-أستاذ بالمدرسة الوطنية العميا لممناجم والتعدين رتيمة دمحم 18

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجنة العمميةمقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ل، 2018سبتمبر  12مؤرخ في  856رقم  قــرار

 عنابة-العميا في التكنولوجيات الصناعية مدرسةلقسم التكوين التحضيري بال
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سـنة   17الموافق  1438ذؼ القعدة عام  25المؤرخ في  243-17المرسوم الرئاسي رقم بمقتضى  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
الـذؼ  2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيع األول  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 .ييحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العمم
 2016يونيــو ســنة  14الموافــق  1437رمضــان عــام  9المــؤرخ فــي  176-16 وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .الذؼ يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا
فبرايــر ســنة  15الموافــق  1438جمــادؼ األولــى عــام  18المــؤرخ فــي  83-17 وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

يــل المدرســة التحضــيرية فــي العمــوم والتقنيــات بعنابــة إلــى مدرســة عميــا فــي التكنولوجيــات الــذؼ يتضــمن تحو  2017
 الصناعية.

وبنــــاءا عمــــى محضــــر انتخــــاب ممّثمــــي األســــاتذة بالمجنــــة العمميــــة لقســــم التكــــوين التحضــــيرؼ بالمدرســــة العميــــا فــــي  -
 .2018فيفرؼ  08عنابة المؤرخ في -التكنولوجيات الصناعية 
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 يــقـــــرر

 

 1437رمضان عام  9المؤرخ في 176-16 من المرسوم التنفيذؼ رقم 44تطبيقاا ألحكام المادة  المادة األولى:
ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء  ، والمذكور أعاله،2016يونيو  14الموافق 

 عنابة. -المجنة العممية لقسم التكوين التحضيرؼ بالمدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية 
لقسم التكوين التحضيرؼ بالمدرسة العميا في التكنولوجيات  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 

 عنابة ، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.-الصناعية 
 عنابة،-يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية : 3المادة 

 كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 

 2018 سبتمبر 12حرر بالجزائر في          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                              

 األستاذ طاىر حجار                     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقائمة االسمية ألعضاءالذي يحّدد ل 2018سبتمبر  12مـؤّرخ في ال 856رقم ممحـــق بالقـــرار 
 عنابة-العميا في التكنولوجيات الصناعية مدرسةلقسم التكوين التحضيري بال المجنة العممية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ ،رئيس المجنة العممية  شمام عبد الباقي 1
 رئيس القسم  لخضارؼ عبد الغني 2
 أستاذة  العسكرؼ بوشامي يمينة 3
 أستاذ محاضر قسم "أ" مومن دمحم 4
 أستاذة محاضرة قسم "ب" بوسطوان ايمان 5
 أستاذة مساعدة قسم "أ" بوتفنوشات اسيا 6
 أستاذة مساعدة قسم "ب" عديمة أومدور 7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجنة العمميةمقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ل، 2018سبتمبر  12مؤرخ في  857رقم  قــرار

 عنابة-العميا في التكنولوجيات الصناعية مدرسةلقسم الطور الثاني بال
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سـنة   17الموافق  1438ذؼ القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
الـذؼ  2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيع األول  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
 2016يونيــو ســنة  14الموافــق  1437عــام رمضــان  9المــؤرخ فــي  176-16 وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .الذؼ يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا
 2017فبرايـر سـنة  15الموافـق  1438جمادؼ األولى عام  18المؤرخ في  83-17 وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 عميا في التكنولوجيات الصناعية. الذؼ يتضّمن تحويل المدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بعنابة إلى مدرسة
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وبنـاءا عمــى محضـر انتخــاب ممّثمــي األسـاتذة بالمجنــة العمميـة لقســم الطــور الثـاني بالمدرســة العميـا فــي التكنولوجيــات  -
 .2018فيفرؼ  08عنابة المؤرخ في -الصناعية 

 

 رريــقـــــ
 

 1437رمضان عام  9المؤرخ في 176-16 من المرسوم التنفيذؼ رقم 44تطبيقاا ألحكام المادة  المادة األولى:
ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء  ، والمذكور أعاله،2016يونيو  14الموافق 

 عنابة. -المجنة العممية لقسم الطور الثاني بالمدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية 
لقسم الطور الثاني بالمدرسة العميا في التكنولوجيات  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 

 ا لمجدول الممحق بيذا القرار.عنابة ، وفق-الصناعية 
كل  عنابة،-يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية :3المادة 

 فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2018 سبتمبر 12حرر بالجزائر في          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                              
 األستاذ طاىر حجار                     

ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
 مقائمة االسمية ألعضاءالذي يحّدد ل 2018سبتمبر  12مـؤّرخ في ال 857رقم ممحـــق بالقـــرار 

 عنابة-العميا في التكنولوجيات الصناعية مدرسةبال لقسم الطور الثاني المجنة العممية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية  أستاذ ، عزوز صالح الدين 1
 رئيس القسم  عياد عمار 2
 أستاذ  عزوز صالح الدين 3
 أستاذ محاضرقسم "أ" دعاس دولة 4
 أستاذ محاضر قسم "ب" تيقاني إلياس 5
 أستاذ محاضر قسم "أ" قرباجي نور اإلسالم 6
 أستاذ مساعد قسم "ب" كبير سميم 7
 أستاذ مساعد قسم "ب" بممادؼ رياض 8

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2018سبتمبر  12مؤرخ في  858رقم  قــرار

 سوق أىراس -بجامعة دمحم الشريف مساعدية اآلداب والمغاتة ـكّميل
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سـنة   17الموافق  1438ذؼ القعدة عام  25المؤرخ في  243-17مقتضى المرسوم الرئاسي رقم ب -

 .والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة
 2003غشتسـنة 23الموافـق 1424جمادػ الثانية عام  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 .الذؼ يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،المعّدل والمتّمم
 2012يونيـــو ســـنة  04الموافـــق  1433رجـــب عـــام  14المـــؤرخ فـــي  245-12وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -

  .المتضمن إنشاء جامعة سوق أىراس
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 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

اآلداب والمغـات بجامعـة دمحم الشـريف مسـاعدية لكّميـة وبناءا عمى محضر انتخاب ممّثمـي األسـاتذة بـالمجمس العممـي  -
 .2018أفريل  30سوق أىراس المؤّرخ في-

 يــقـــــرر
 

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  44و 43تطبيقا ألحكام المادتين  المادة األولى:
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عام 

-ريف مساعدية اآلداب والمغات بجامعة دمحم الشلكّمية تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 
 سوق أىراس.

-اآلداب والمغات بجامعة دمحم الشريف مساعدية لكّمية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  :2المادة 
 وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار. سوق أىراس،

سوق أىراس ، كل فيما -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم الشريف مساعدية  :3المادة 
 يخصو،بتطبيقيذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2018 سبتمبر 12حرر بالجزائر في          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                              

 األستاذ طاىر حجار                     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2018سبتمبر  12مـؤّرخ في ال 858رقم ممحـــق بالقـــرار 
 سوق أىراس -بجامعة دمحم الشريف مساعدية اآلداب والمغاتة ـلكّميالمجمس العممي 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ألدب العربيااألساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم المغة و  ممّثل،يةرئيس المجمس العممي لمكمّ  زيقم مداني 1
 يةعميد الكمّ  لوني مخموف 2
 دراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة المكمف بال العميدنائب  سرايعية ياسين 3
 والعالقات الخارجية لبحث العمميالمكّمفة بما بعد التدرج وا العميد ةنائب سالطنية مريم 4
 الّمغات األجنبية رئيس قسم مموك رابح 5
 المغة و األدب العربي رئيس قسم بوخارؼ عماد 6
 الّمغات األجنبية المجنة العممية لقسمرئيس  بن عبد هللا نصر الدين 7
 المغة و األدب العربي رئيس المجنة العممية لقسم عوادؼ مالك 8
 األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم المغة و األدب العربي ممّثل مشنتل عبد الرحمن 9
 األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم الّمغات األجنبية ممّثل شداد بوقرة 10
 ة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عن قسم الّمغات األجنبيةممّثم مباركي لمياء 11
 مديرة مخبر بحث مديحة عتيق 12
 األساتذة المساعدين ة عنممّثم قاطر مريم 13
 األساتذة المساعدين ة عنممّثم داودؼ صورية 14
 مسؤولة مكتبة الكمية مزيان يمينة 15

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الخدمات اإلجتماعيةيتضمن تجديد تشكيمة لجنة   2018سبتمبر  12مؤرخ في  قــرار
 لدى جامعـة "العربي التبسي" تبسـة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمن 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عام  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقم  -

 ساسي العام لموظيفة العمومية.القانون األ
، 1982ســــبتمبر ســــنة  11الموافــــق  1402ذؼ القعــــدة عــــام  23المــــؤرخ فــــي  303-82بمقتضــــى المرســــوم رقــــم  -

 جتماعية.المتعمق بتسييـر الخدمات اإل
، 2017غشت سـنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 المعدل. المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
، 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13بمقتضى المرسوم التنفيـذؼ رقـم  -

 والبحث العممي.المحدد لصالحيات وزير التعميم العالي 
، يعـدل ويـتمم المرسـوم التنفيـذؼ رقــم 2016أفريــل سـنة  11المـؤرخ فـي  124-16المرسـوم التنفيـذؼ رقـم بمقتضـى  -

 .، المتضمن إنشاء جامعـة تبسة2009جانفي سنة  04 المؤرخ في 09-08
، المتضمن فـرز األصوات اإلنتخـاب لممثمـي األسـاتذة فـي لجنـة 2018جوان سنة  05نظـــــــرا لممحضـر المـؤرخ في  -

 .الخدمات اإلجتماعية لدػ جامعة تبسة
اإلنتخــاب لممثمـي العمـال فـي لجنـة ، المتضـمن فــرز األصـوات 2018جـوان سـنة  05نظـــــــرا لممحضـر المـؤرخ في  -

 .الخدمات اإلجتماعية لدػ جامعة تبسة
ـــــرا لممحضــــر المـــــؤرخ فــــي  - ـــــة الخدمـــــات 2018جــــوان ســــنة  06نظــــــ ـــــة ألعضــــاء لجن ، المتضمـــــن التشــــكيمة النيائي

 .اإلجتماعيـة لـدػ جامعة تبسة
 يــقـــــرر

 

 ية لدػ جامعة تبسة.تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماع المـادة األولى:
 تتكون لجنة الخدمات اإلجتماعية من األعضاء اآلتية أسماؤىم : :2المـادة 

 األعضاء الدائمون: 
 بوفرح رفيق، -03 بالنور رابح، -02 مسعي العيد، -01
 ىنين عفيف، -06 بخوش العربي، -05 بمغيث شفيق، -04
   طرطار رضا، -08 بحيرؼ فتحي، -07

 

 األعضاء اإلضافيون: 
   عياد كمال، -02 بمخيرؼ رضوان، -01

 ( سنوات إبتداء من تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
يكمف مدير جامعة تبسة، بتنفيذ ىذا القـرار، الذؼ سينشـر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث  :4المادة 

 .العممي

 2018 سبتمبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                   

 عاماألمين ال                                                                                                                
 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                        

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ـــ
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 سمية ألعضاءيحدد القائمة اإل، 2018سبتمبر  16 مؤرخ في 859 رقم قــرار
 الجمفة لدى جامعة العموم االجتماعية واإلنسانية مجمس كمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438القعدة عـام  وذ 25المؤرخ في  243-17المرسوم الرئاسي رقم  ىبمقتض -

  .المعدل والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
غشــت ســنة  23الموافــق  1424جمــادػ الثانيــة عــام  24المــؤرخ فــي  279-03وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 39و 37، الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمـتمم، ال سـيما المادتـان 2003
 .منو

ــــم  - ــــاير ســــنة  4الموافــــق  1430محــــرم عــــام  7المــــؤرخ فــــي  09-09وبمقتضــــى المرســــوم التنفيــــذؼ رق ، 2009ين
  .والمتضمن إنشاء جامعة الجمفة، المعدل والمتمم

، 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

ــــوم 2014مــــارس  23المــــؤرخ فــــي  261وبمقتضــــى القــــرار رقــــم  - ــــة العم ــــة لكمي ، والمتضــــمن إنشــــاء األقســــام المكون
 اإلجتماعية واإلنسانية لدػ جامعة الجمفة، المعدل.  

 

 يــقـــــرر

 

جمادػ الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذؼ رقم  39تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعدل والمتمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .كمية العموم اإلجتماعية واإلنسانية لدػ جامعة الجمفة سمية ألعضاء مجمسالقائمة اإل
في الجدول لدػ جامعة الجمفة  العموم اإلجتماعية واإلنسانية سمية ألعضاء مجمس كميةتحدد القائمة اإل :2لـمـادة ا

 الممحق ليذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :3الـمـادة 
 2018سبتمبر  16حـرر بالجزائر في                                                                                                                                     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                       
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العموم اإلجتماعية واإلنسانية لدى جامعة الجمفة أعضاء مجمس كمية قائمة

 الصفة والمقب اإلسم
 عميد الكمية، رئيسا برابح دمحم الشيخ -
 رئيس المجمس العممي لمكمية حسان ىشام -
 رئيس قسم عمم اإلجتماع والديموغرافيا جمود رشيد -
 رئيس قسم عمم النفس والفمسفة بومانة دمحم -
 رئيس قسم العموم اإلنسانية مصطفىبن عمار  -
 ممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم عمم اإلجتماع والديموغرافيا سحوان عطاء هللا -
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 ممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم عمم اإلجتماع والديموغرافيا مداس احمد -
 األستاذية عن قسم عمم النفس والفمسفة ممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف بوصالحيح حمدان -
 ممثمة منتخبة عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم عمم النفس والفمسفة بن قيدة مسعودة -
 ممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم العموم اإلنسانية اليادؼ عامر -
 عن قسم العموم اإلنسانيةممثمة منتخبة عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية  ديب بديرينة -
 ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين تومي بمقاسم -
 ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين بورقبة مصطفى -
 ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات زيوش دمحم -
 الخدماتممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال  قطشة عمي -
 ممثل منتخب عن الطمبة عن قسم اإلجتماع والديموغرافيا فضة دمحم -
 ممثل منتخب عن الطمبة عن قسم عمم النفس والفمسفة طمحة مراد -
 ممثل منتخب عن الطمبة عن قسم العموم اإلنسانية سراؼ يحي -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2015جوان  7المؤرخ في  220يعدل القرار رقم  ،2018سبتمبر  17المؤرخ في  860رقم  قــرار

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017سـنة  غشت 17الموافق  1438عام ذؼ القعدة  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .المعدل والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
ديســمبر ســنة  14الموافــق  1412جمــادػ الثانيــة عــام  7المــؤرخ فــي  477-91وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 4والمــتمم، الســيما المــادة والمتضــمن إحــداث مركــز البحــث العممــي والتقنــي لتطــوير المغــة العربيــة، المعــدل  1991
 .منو

 ةنـــوفمبر ســـن 24الموافـــق  1432ذؼ الحجـــة عـــام  28المـــؤرخ فـــي  396-11وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -
والذؼ يحّدد القانون األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما المادة  2011

  .منو 13
، 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13رقم  وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
الــذؼ يحــدد القائمــة االســمية ألعضــاء مجمــس إدارة مركــز  2015جــوان  7المــؤرخ فــي  220وبمقتضــى القــرار رقــم  -

 بية، المعدل.البحث العممي والتقني لتطوير المغة العر 
 

 يــقـــــرر
 

، المعدل والمذكور أعاله وتحرر 2015جوان  7المؤرخ في  220تعدل المادة األولى من القرار رقم  المادة األولى:
 كما يأتي: 

 (.....................................بدون تغيير..........................) :1المادة "
 العممي والتقني لتطوير المغة العربية، كما يمي:مركز البحث تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  
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 بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة:
  ممثل عن الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي، رئيسا،مانع عمارالسيد ، 
  ممثل عن الوزير المكمف بالمالية،أوذينة عمرالسيد ، 
  ممثل عن وزير الدفاع الوطني،بمعيد مختارالسيد ، 
  ة بالتربية الوطنية،ف، ممثمة عن الوزيرة المكملصنامي حياةالسيدة 
  باالتصال، ف، ممثل عن الوزير المكمجغادر عبد الجميلالسيد 
  ممثل عن الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،زقنون أحمدالسيد ، 
  ممثمة عن المجمع الجزائرؼ لمغة العربية".، خموت فتيحةالسيدة 

 

 ."........................................والباقي بدون تغيير.........................." 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.    : 2المادة 

 2018سبتمبر  17حـرر بالجزائر في                                                                                                     
 التعميم العالي والبحث العممي  وزير                                                                                                      
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2016فيفري  8المؤرخ في  81يعدل القرار رقم ، 2018سبتمبر  19مؤرخ في  861رقم  قــرار

 2018 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بوىران
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سـنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .المعدل تعيين أعضاء الحكومة، نوالمتضم
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
 2014غشــت ســنة  25 الموافــق 1435شــوال عــام  29المــؤرخ فــي  230-14وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .منو 4السيما المادة  والمتضمن إنشاء مدرسة عميا لألساتذة بوىران،
 2016يونيــو ســنة  14الموافــق  1437رمضــان عــام  9المــؤرخ فــي  176-16وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .منو 24السيما المادة  الذؼ يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
الــذؼ يحـدد القائمـة اإلسـمية ألعضـاء مجمـس إدارة المدرســة  2016فيفـرؼ  8المـؤرخ فـي  81ر رقـم وبمقتضـى القـرا -

 المعدل. العميا لألساتذة بوىران،
 يــقـــــرر

 

، والمذكور أعاله، كما ىو ل، المعد2016فيفرؼ  8المؤرخ في  81يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  المادة األولى:
 بيذا القرار.محدد بالجدول الممحق 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2018سبتمبر  19حـرر بالجزائر في                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 ار   األستاذ طـاىر حجـ                                                                                                         
ــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بوىران
 ن:واألعضاء المعين - 1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي،ممثل الوزير  رئيسا سنوسي دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو أيوب بن عودة -
 ممثل الوزيرة  المكمفة بالتربية الوطنية، عضو بن شيرة العربي -
 ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،  عضو القادر بمبكوش عبد -
 بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ،ممثل السمطة المكمفة  عضو عثماني يحيى -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم. عضو خمدون عبد الرحيم -

 "........................................والباقي بدون تغيير.........................." 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية 2018سبتمبر  19 مؤرخ في قــرار
 لدى المركـز الجامعـي "نور البشيـر" البيض  

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمن 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عام  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقم  -

 .لموظيفة العمومية القانون األساسي العام
، 1982ســــبتمبر ســــنة  11الموافــــق  1402ذؼ القعــــدة عــــام  23المــــؤرخ فــــي  303-82بمقتضــــى المرســــوم رقــــم  -

 .المتعمق بتسييـر الخدمات اإلجتماعية
، 2017غشت سـنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .ومة، المعدلالمتضمن تعيين أعضاء الحك
، 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13بمقتضى المرسوم التنفيـذؼ رقـم  -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
، يعـدل ويـتمم المرسـوم التنفيـذؼ رقـم 2015جـوان سـنة  22المـؤرخ فـي  162-15المرسـوم التنفيـذؼ رقـم بمقتضـى  -

 .، المتضمن إنشاء مركز جامعي بالبيض2010سبتمبر سنة  09المؤرخ في  10-204
، المتضـمن فــرز األصـوات اإلنتخــاب لممثمـي العمـال فـي لجنـة 2018مارس سنة  20نظـــــــرا لممحضر المـؤرخ في  -

 .الخدمات اإلجتماعية لدػ المركز الجامعي البيض
، المتضمن فـرز األصوات اإلنتخـاب لممثمي األساتذة فـي لجنـة 2018مارس سنة  20نظـــــــرا لممحضر المـؤرخ في  -

 .الخدمات اإلجتماعية لدػ المركز الجامعي البيض
ـــــرا لممحضــــر المـــــؤرخ فــــي  - ، المتضمـــــن التشــــكيمة النيائيــــة ألعضـــــاء لجنـــــة الخدمـــــات 2018مــــارس ســــنة  21نظــــــ

 .اإلجتماعيـة لـدػ المركز الجامعي البيض
 

 يــقـــــرر
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ المركز الجامعي البيض. المـادة األولى:
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 تتكون لجنة الخدمات اإلجتماعية من األعضاء اآلتية أسماؤىم: :2المـادة 
 األعضاء الدائمون: 

 رحالي بن عامر، -03 أوسالم رشيد، -02 جاليمة ياسين، -01
   شني أمينة، -05 بمواسع عامرية، -04

 

 األعضاء اإلضافيون: 
 بن الدين كمال، -03 مغطيط سنوسي، -02 قادرؼ العرابي، -01

 

 ( سنوات إبتداء من تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
يكمف مدير المركز الجامعي البيض، بتنفيذ ىذا القـرار، الذؼ سينشـر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم  :4المادة 

 العالي والبحث العممي.
 2018 سبتمبر 19 حرر بالجزائر في                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                   

 عاماألمين ال                                                                                                                
 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التحضيري يحدد كيفيات تنظيم التكوين  2018سبتمبر  27مؤرخ في  863رقم  قــرار

 لشغل بعض الرتب المنتمية ألسالك مستخدمي دعم البحث ومدتو ومحتوى برامجو
 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق بتحرير  1966يونيو سنة  2الموافق  1386صفر عام  12المؤرخ في  145-66بمقتضى المرسوم رقم  -

 .الفردؼ التي تيم وضعية الموظفين، المعدل والمتممونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو 
، 2017غشت سـنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعدل. نوالمتضم
 1990مــاؼ ســنة  26الموافــق  1410ذؼ القعــدة عــام  2المــؤرخ فــي  149-90وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 والمتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل، تنظيميا وعمميا.
 2011ديســمبر ســنة  26الموافــق  1433المــؤرخ فــي أول صــفر عــام  443-11وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .والمتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين ألسالك مستخدمي دعم البحث
مـــارس ســـنة  19الموافـــق  1433ربيـــع الثـــاني عـــام  26المـــؤرخ فـــي  125-12ذؼ رقـــم وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــ -

 التكوين الميني. الذؼ يحدد القانون األساسي النموذجي لممعاىد الوطنية المتخصصة في 2012
أبريــل ســنة  20الموافــق  1435جمــادػ الثانيــة عــام  20المــؤرخ فــي  140-14وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .حدد القانون األساسي النموذجي لمراكز التكوين الميني والتميينالذؼ ي 2014
 

 يــقـــــرر
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المؤرخ في أول صفر  443-11من المرسوم التنفيذؼ رقم  151و 143، 70تطبيقا ألحكام المواد  المادة األولى:
والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار الى تحديد كيفيات  2011ديسمبر سنة  26الموافق  1433عام 

تنظيم التكوين التحضيرؼ لشغل بعض الرتب المنتمية السالك مستخدمي دعم البحث ومدتو ومحتوػ 
 امجو، حسب ما يأتي:بر 

 :سمك المعاونين التقنيين لدعم البحث 
 .رتبة معاون تقني لدعم البحث -

  تسيير البحث: مساعديسمك 
 .تسيير البحث مساعدرتبة  -

 :سمك معاونين تسيير البحث 
 .رتبة معاون تسيير البحث -

 بمتابعة التكوين التحضيرؼ.الرتب المذكورة في المادة األولى أعاله دػ حإيمزم المتربصون لشغل  :2المادة 
صالحية  حدػ الرتب المذكورة أعاله، بمقرر من السمطة التي لياإيتم فتح دورة التكوين التحضيرؼ لشغل  :3المادة 

 السيما:التعيين الذؼ يحدد فيو 
 ب المعنية،تر الرتبة أو ال -
الموارد البشرية وفي  عدد المتربصين المعينين بالتكوين التحضيرؼ المحدد في المخطط السنوؼ لتسيير -

المخطط القطاعي السنوؼ أو المتعدد السنوات لمتكوين وتحسين المستوػ وتجديد معمومات الموظفين 
 معتبرة، السنة الدين المصادق عمييما بعنوان قاعواألعوان المت

 مدة التكوين، -
 تاريخ بداية التكوين، -
 مؤسسة التكوين المعنية، -
 .بالتكوينقائمة المتربصين المعنيين  -

( أيام من 10تبمغ نسخة من المقرر المذكور أعاله إلى مصالح الوظيفة العمومية خالل أجل عشرة ) :4المادة 
 تاريخ اإلمضاء.

لمتربصين بتاريخ بداية التكوين عن طريق استدعاء فردؼ وبأؼ وسيمة أخرػ اتعمم اإلدارة المستخدمة  :5المادة 
 مالئمة، عند االقتضاء.

 يضمن التكوين التحضيرؼ المؤسسات العمومية لمتكوين اآلتية: :6المادة 
 :بالنسبة لرتبة مساعد تسيير البحث 

 جامعة التكوين المتواصل. -
 :بالنسبة لرتبة معاون تقني لمدعم البحث 
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 المعاىد الوطنية المتخصصة لمتكوين الميني. -
 :بالنسبة لرتبة معاون تسيير البحث 

 مراكز التكوين المعني والتميين. -
 نظرية ومحاضرات وممتقيات. اينظم التكوين التحضيرؼ بشكل تناوبي و/أو عن بعد ويشمل دروس :7المادة 
 : تحدد مدة التكوين التحضيرؼ كما يأتي:8المادة 

 ( 04أربعة ) ،أشير بالنسبة لرتبة مساعد تسيير البحث 
 ( أشير بالنسبة لرتبي معاون تقني لدعم البحث ومعاون تسيير 03ثالثة )،البحث 

مج التكوين التحضيرؼ، ويتم تفصيل محتواىا من طرف المؤسسات العمومية لمتكوين ايذا القرار بر بتمحق  :9المادة 
 أعاله، 6المذكورة في المادة 

يضمن تأطير ومتابعة التربصين خالل فترة التكوين سمك األساتذة لممؤسسات العمومية لمتكوين و/أو  :10المادة 
 اإلطارات المؤىمة لممؤسسات واإلدارات العمومية.

 يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، ويشكل امتحانات دورية. :11المادة 
 حدػ التقديرات اآلتية:إتقييم النيائي حسب التكوين التحضيرؼ، يتم عند نياية دورة ال: 12المادة 

 ،حسن جدا 
 ،حسن 
 ، متوسط 
 ، دون المتوسط 

تابعوا دورة التكوين التحضيرؼ من طرف السمطة التي ليا صالحية  نتضبط قائمة المترشحين الذي :13المادة 
 التعيين، بناء عمى محضر لجنة نياية التكوين.

 أعاله من: 13تتكون لجنة نياية التكوين المذكورة في المادة  :14المادة 
 ،ممثل السمطة التي ليا صالحية التعيين، رئيسا 
 ،مدير المؤسسة العمومية لمتكوين أو ممثمو 
 ( 2ممثمين اثنين ) سمك أساتذة التعميم لممؤسسة العمومية لمتكوين المعنية.عن 

ير المؤسسة العمومية لمتكوين المعنية شيادة متابعة التكوين لممتربصين عند نياية دورة التكوين يسمم مد :15المادة 
 عمى أساس محضر لجنة نياية التكوين.

 يرسم المتربصون الذين تابعوا التكوين التحضيرؼ وفقا لمتنظيم السارؼ المفعول. :16المادة 
 مقراطية الشعبية.ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الدي :17المادة 

 2018سبتمبر  27حـرر بالجزائر في                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                            
ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ
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 قـــالحــمـال
 

 برامج التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية ألسالك مستخدمي دعم البحث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1 الممحق رقم
 برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة معاون تقني لدعم البحث:

 ( أشير03المدة: ثالثة )برنامج التكوين النظري، 
 ( نظرياتان حسب التخصص،2وحدتان ) 
 ( تطبيقية حسب التخصص،1وحدة ) 
 ( ؼ التحرير اإلدارؼ تتمحور السيما حول:1وحدة) 

 مبادغ وقواعد التحرير اإلدارؼ، -
 تحرير المراسالت ومختمف الوثائق اإلدارية )الرسالة، المحاضر، عروض الحال، تقارير،...(، -
 ( في 1وحدة ):اإلعالم اآللي تتمحور السيما حول 

 معالجة النصوص، -
 الجداول،إعداد  -
 البحث في االنترنيت، محاركات -

التكوين  ةتخصص من طرف السمك البيداغوجي لمؤسساليتم اختيار الوحدات النظرية والتطبيقية حسب 
 العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي.ات باالتفاق مع المؤسس

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2 الممحق رقم
 برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مساعد تسيير البحث

 

 ( أشير40برنامج التكوين النظري، المدة: أربعة )
 

 الحجم الساعي الوحدات الرقم
 سا 30 مدخل الى القانون  1
 سا 30 مفاىيم القانون العام 2
 سا 30 الموارد البشريةتسيير  3
 سا 30 التحرير اإلداري والمنيجية 4

 سا 120 الحجم الساعي اإلجمالي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 3 الممحق رقم
 برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة معاون تسيير البحث

 

  ( أشير3برنامج التكوين النظري، المدة: ثالثة )
 الحجم الساعي الوحدات الرقم
 سا 20 مفاىيم قانون الوظيفة العمومية 1
 سا 20 التنظيم اإلداري والمؤسساتي 2
 سا 20 التحرير اإلداري  3
 سا 20 اإلعالم اآللي 4
 سا 20 تقنيات التوثيق واألرشيف 5

 سا 100 الحجم الساعي اإلجمالي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2017فبفري  02المؤرخ في  162 يعدل القرار رقم، 2018سبتمبر  27مؤرخ في  864رقم  قــرار
 )والية تممسان( يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بمغنية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سـنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .تعيين أعضاء الحكومة، المعدل نوالمتضم
 2005غشــت ســنة  16الموافــق  1426رجــب عــام  11المــؤرخ فــي  299-05وبمقتضــى المرســوم التنفيــذؼ رقــم  -

 .منو 10خاصة بتنظيمو وسيره، السيما المادة الذؼ يحدد ميام المركز الجامعي والقواعد ال
 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيـع األول عـام  18المـؤرخ فـي  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقـم  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
، 2016افريـــل ســـنة  11ق الموافـــ 1437رجـــب عـــام  3المـــؤرخ فـــي  125-16وبمقتضـــى المرســـوم التنفيـــذؼ رقـــم  -

 .منو 2والمتضمن إنشاء مركز جامعي بمغنية )والية تممسان(، السيما المادة 
، الـــذؼ يحـــدد القائمـــة االســـمية ألعضـــاء مجمـــس إدارة 2017فيفـــرؼ  02المـــؤرخ فـــي  162وبمقتضـــى القـــرار رقـــم  -

 المركز الجامعي بمغنية )والية تممسان(، المعدل.
 

 يــقـــــرر

 

، والمذكور أعاله، كما ل، المعد2017فيفرؼ  02المؤرخ في  162يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  األولى:المادة 
 ىو محدد بالجدول الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2018 سبتمبر 27حـرر بالجزائر في                                                                                                     

 التعميم العالي والبحث العممي  وزير                                                                                                     
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                              

ــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ  ــ
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بمغنية
 ن:واألعضاء المعين - 1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي، رئيسا كبير بوشريط -

 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو بيمولي ىشام -
 الوزيرة  المكمفة بالتربية الوطنية،ممثل  عضو عميرة كريم -
 ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،  عضو زدور دمحم براىيم حفيضة -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ، عضو قدورؼ ابواالرباح -
 االجتماعي،ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان  عضو بمعياشي نصر الدين -
 ممثل الوزير المكمف بالعدل، عضو ىمساس نور الدين -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو ىميمي عومر -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة، عضو أويدن سميمان -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم عضو بن بادة بشير -
 ممثل الوالي. عضو بوبكر فريد -

 

 ."........................................والباقي بدون تغيير.........................." 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس ،2018 سيتمبر 27مؤرخ في  865رقم  قــرار
 إدارة مركز البحث العممي والتقني في عمم اإلنسان االجتماعي والثقافي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشـت سـنة  17الموافـق  1438ذؼ القعـدة عـام  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  .والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
 1992مـاؼ سـنة  23 الموافـق 1412ذؼ القعـدة عـام  20المؤرخ فـي  215-92وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

والمتضمن إنشاء مركز البحث العممي والتقني في عمم اإلنسان االجتماعي والثقافي، المعدل والمتمم، السيما المادة 
  .منو 4

نـــوفمبر ســـنة  24 الموافـــق 1432ذؼ الحجـــة عـــام  28المـــؤرخ فـــي  396-11رســـوم التنفيـــذؼ رقـــم وبمقتضـــى الم -
والـــذؼ يحـــّدد القـــانون األساســـي النمـــوذجي لممؤسســـة العموميـــة ذات الطـــابع العممـــي والتكنولـــوجي، ال ســـيما  2011
 منو.  13المادة 

، 2013ينـاير سـنة  30الموافـق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

 

 يــقـــــرر
 

ذؼ الحجة عام  28المؤرخ في  396-11من المرسوم التنفيذؼ رقم  13تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  2011نوفمبر سنة  24الموافق  1432

 سان االجتماعي والثقافي، كما يمي:نمركز البحث العممي والتقني في عمم اإل



      2018-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    التعميم العالي والبحث العممي وزارة   354

 

 

 سات الدولة:بالنسبة لممثمي مؤس
  الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي، رئيسا، عن ، ممثلمريبعي الشريفالسيد  
  الوزير المكمف بالمالية، عن ، ممثلطرفاية نبيلالسيد 
  الوزير المكمف بالثقافة،عن ، ممثل بوزيان قويدرالسيد 
  الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عن ، ممثل أرزقي سميمانالسيد 
  صالح المستشفيات،عن ، ممثل متير عبد هللاالسيد  الوزير المكمف بالصحة والسكان وا 
  الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية،عن ، ممثل عمي العرنان مولودالسيد 
  المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي،الوزير عن ، ممثمة نوالي فاطمة الزىراءالسيدة 
  الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين.عن ، ممثل ريابي زاكي زىيرالسيد 

 

 بالنسبة لممديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي:
  تومي ذىبيالسيد. 

 :لمشخصيات الممثمة لقطاعات النشاطبالنسبة 
  بوزيان دمحمالسيد. 

 لمباحثين:بالنسبة 
  بشيري حمزةالسيد. 
  بن اعمارة العربيالسيد. 

 :لمستخدمي دعم البحثبالنسبة 
  قاسمي عبد الكريمالسيد. 

 :األعضاء اآلخرين
  مدير المركز، جياللي المستاري السيد 
  مديرة وحدة بحث، أقيس كمثومةالسيدة 
  مديرة وحدة بحث، يرمش ورديةالسيدة 
  مدير وحدة بحث، رحايل الطيبالسيد 
  رئيس المجمس العممي". نوار فؤادالسيد 

 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2018 سبتمبر 27حـرر بالجزائر في                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 ر حجـار   األستاذ طـاى                                                                                                         
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية، 2018سبتمبر  30مؤرخ في  866رقم  قــرار
 البيوتكنولوجية وعموم الزراعة والتغذيةالوكالة الموضوعاتية لمبحث في  لدى 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمن 2006سنة يوليو  15الموافق  1427جمادػ الثانية عام  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقم  -

 القانون األساسي العام لموظيفة العمومية.
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الـذؼ يحـدد ، 1982سـنة  مـايو 15الموافـق  1402عـام  رجـب 21المـؤرخ فـي  179-82بمقتضى المرسـوم رقـم و  -
 وكيفية تمويميا، المتمم. الخدمات اإلجتماعيةمحتوػ 

، 1982ســــبتمبر ســــنة  11الموافــــق  1402ذؼ القعــــدة عــــام  23المــــؤرخ فــــي  303-82بمقتضــــى المرســــوم رقــــم  -
 المتعمق بتسييـر الخدمات اإلجتماعية.و 
غشــــت ســــنة  17الموافــــق  1438ذؼ القعــــدة عــــام  25المــــؤرخ فــــي  243-17بمقتضــــى المرســــوم الرئاســــي رقــــم و  -

 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل.و ، 2017
، 2012الموافـق أول مـارس سـنة  1433ربيع الثـاني عـام  8المؤرخ في  95-12قتضى المرسوم التنفيذؼ رقم وبم -

 البيوتكنولوجية وعموم الزراعة والتغذية.والمتضمن إنشاء الوكالة الموضوعاتية لمبحث في 
، 2013اير سـنة ينـ 30الموافـق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم و  -

 صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد 
، والمتضمــــن إعـــالن نتـــائج انتخـــاب أعضـــاء لجنـــة الخـــدمات 2018أفريـــل  22وبنـــاءا عمـــى المحضـــر المــــؤرخ فـــي  -

 .البيوتكنولوجية وعموم الزراعة والتغذيةفي موكالة الموضوعاتية لمبحث لاإلجتماعيـة 
 

 يــقـــــرر
 

البيوتكنولوجية وعموم موكالة الموضوعاتية لمبحث في لتجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية  المـادة األولى:
 ، كما يمي:الزراعة والتغذية

 األعضاء الدائمون: 
 ناجي نبيل، 
 ،عاشورؼ شريفة 
 ،مداسي الزىراء 
 ،كرميش أميرة 
 .شعير عادل 

 

 :  اإلضافيون األعضاء 
 دمحم الصديق صالحي، 
 ،ىاشمي صوفيا 

 

الذؼ ال يكون سابقا عن إمضاء ىذا تاريخ ال( سنوات إبتداء من 03المجنة لثالث ) أعضاءتسرؼ عيدة  :2المـادة 
 القرار.

بتنفيذ ىذا  البيوتكنولوجية وعموم الزراعة والتغذيةموكالة الموضوعاتية لمبحث في لة العامة مدير الكمف ت :3المادة 
 النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي. الذؼ سينشـر في القـرار

 2018 سبتمبر 30حـرر بالجزائر في                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 ار   األستاذ طـاىر حجـ                                                                                                         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــ

 ــــــــ،،،،،،ـــــــ
 ــــ،،،،،،ـــ
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 ـــــــــــــــــــــ،،،ــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــ،،،ــــــــــــــــــــــ
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 المنح المؤقت لصفقاتيتضمن إلغـاء ا، 2018سبتمبر  03مؤّرخ في  275 رقممقرر 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2010أكتوبر سنة  07الموافق  1431شوال عام  28المؤرخ في  236-10بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 .منو 114السيما المادة  ،المعّدل والمتّمم، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية
غشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عام  25المؤرخ في  243-17وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 المعدل. ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2017
 2013جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 والبحث العممي. الذؼ يحّدد صالحيات وزير التعميم العالي
المتضمن و ، 2008سنة  جويمية 9الموافق  1429رجب  06 المؤرخ في 203-08المرسوم التنفيذؼ رقم بمقتضى  -

 .تيسمسيمتجامعي المركز الإنشاء 
بتجييز المتعمقة  004/2013مناقصة الوطنية المحدودة رقم ؤقت لصفقات المالمنح ال وبناءا عمى اإلعالن عن -

جريدة المساء بتاريخ و  2016جوان  23ة المجاىد بتاريخ الصادر بجريدمقعد بيداغوجي،  500المكتبة المركزية 
 .2016جويمية  27

جامعي المركز الن السّيد مدير مالوارد  ،2018 جويمية 24المؤرخ في  2018-339وبناءا عمى اإلرسال رقم  -
 المنح المؤقت لمصفقات.المتعّمق بطمب ترخيص إلغاء تيسمسيمت، 

 

 ّررـــــــيق
 

 28المؤرخ في  236-10( من المرسوم الرئاسي رقم 07الفقرة السابعة ) 114تطبيقاا ألحكام المادة  المادة األولى:
المنح  مغىي، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، 2010أكتوبر سنة  7الموافق  1431شّوال عام 

المتعمقة بعممية تجييز المكتبة المركزية  004/2013المؤقت لصفقات المناقصة الوطنية المحدودة رقم 
 27وجريدة المساء بتاريخ  2016جوان  23مقعد بيداغوجي، الصادر بجريدة المجاىد بتاريخ  500

 ، والخاصة بالحصص التالية:2016جويمية 
 ،التكيف :01الحصة رقم  -
 ،تجييز اإلعالم اآللي لبنك الدفع :03الحصة رقم  -
 أثاث مكتبي، :05الحصة رقم  -
 أثاث قاعة المحاضرات. :12الحصة رقم  -

 المقّرر.بتطبيق أحكام ىذا  لتيسمسيمتجامعي المركز اليكّمف مدير  :2المادة 
 .ينشر ىذا المقّرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي :3المادة 

 2018سبتمبر  03 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 جاراألستاذ طاىر ح                                                                                                            
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المدرسة الوطنية العميا ، يتضمن وضع جزء من ىياكل2018سبتمبر  25مؤّرخ في  287ُمقرر رقم 
 الموضوعاتية لمبحث البيوتكنولوجيا بقسنطينة تحت تصرف الوكالةفي 

 في البيوتكنولوجية وعموم الزراعة والتغذية بقسنطينة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2017 سنة غشت 17الموافق  1438عام  ذؼ القعدة 25خ في المؤرّ  243-17المرسوم الرئاسي رقم  بمقتضى -

 .المعدل ،أعضاء الحكومةالمتضمن تعيين و 
 ،2011 سنة  نوفمبر 28الموافق  1433عام  محرم 02خ في المؤرّ  399-11رقم  التنفيذؼ المرسوم وبمقتضى -

 إنشاء المدرسة الوطنية العميا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة. المتضمن و 
 ،2012 سنة مارس 01الموافق  1433عام  ثانيربيع ال 03خ في المؤرّ  95-12رقم  التنفيذؼ المرسوم وبمقتضى -

 إنشاء الوكالة الموضوعاتية لمبحث في البيوتكنولوجية وعموم الزراعة والتغذية بقسنطينة.المتضمن و 
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18خ في المؤرّ  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 .لبحث العمميد صالحيات وزير التعميم العالي واالذؼ يحدّ 
، 2013يناير سنة  30الُموافق  1433ربيع األول عام  18المؤرخ في  78-13وبُمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 المتضمن تنظيم اإلدارة المركزية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي وسيرىا، المعدل.
، 2013يناير سنة  30الُموافق  1433 ربيع األول عام 18المؤرخ في  81-13وبُمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  -

 الذؼ ُيحدد ميام المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي.
 

 ّررـــــــيق
 

ييدف ىذا المقرر إلى وضع جزء من ىياكل المدرسة الوطنية العميا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة،  المادة األولى:
البيوتكنولوجية وعموم الزراعة والتغذية بقسنطينة، تحت تصرف الوكالة الموضوعاتية لمبحث في 

 المذكورة في ُممحق ىذا المقرر.
بكل األعباء الوكالة الموضوعاتية لمبحث في البيوتكنولوجية وعموم الزراعة والتغذية بقسنطينة،  تكفلت :2المادة 

 كل.االيي هالمتعّمقة بتسيير ىذ
مدير الميزانية والوسائل وُمراقبة المدير العام لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، و  ُيكّمف كل من :3المادة 

ومدير المدرسة  باإلدارة المركزية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي، ومدير التنمية واالستشراف، ،التسيير
مبحث في البيوتكنولوجية وعموم الوطنية العميا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة، ومدير الوكالة الموضوعاتية ل

بتنفيذ ىذا المقرر الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم  ،كل فيما يخصوالزراعة والتغذية بقسنطينة، 
 العالي والبحث العممي.

 

 2018سبتمبر  25 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وضع جزء من ىياكل المدرسة الوطنية العميا في المتضمن  ،2018سبتمبر  25مؤّرخ في ال 287رقم  رُمـمـــحق الُمقر 
 البيوتكنولوجيا بقسنطينة تحت تصرف الوكالة الموضوعاتية لمبحث في البيوتكنولوجية وعموم الزراعة والتغذية بقسنطينة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

اليياكل الموضوعة تحت تصرف الوكالة الموضوعاتية لمبحث في البيوتكنولوجية وعموم الزراعة والتغذية 
بقسنطينة، تقع في الطابق األول لمقر المدرسة والوطنية العميا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة، بحيث تقّدر مساحتيا 

 ، تتكون من المحاّلت اإلدارية التالية:2م 816.30اإلجمالية 
 الطابق األول:

 2م 120بمساحة  مرآب السيارات. 
  2م 88.37قاعة بمساحة. 
  2م 45مكتب بمساحة. 
  2م 16.80مكتب بمساحة. 
  2م 22.36مكتب بمساحة. 
  2م 22.80مكتب بمساحة. 
  2م 15.75مكتب بمساحة. 
 12  لكل مكتب. 2م 20مكتب بمساحة 
 02  لكل مكتب. 2م 17.86مكتبين بمساحة 
 03  لكل مكتب. 2م 22.50مكاتب بمساحة 
  2م 60بيو المديرية بمساحة. 
  2م 30بيو األمانة العامة بمساحة  . 
  2م 15.75دورة المياه المديرية بمساحة. 
  2م 18دورة المياه بمساحة. 
  2م 32.40بمساحة  01رواق رقم. 
  2م 32.20بمساحة  02رواق رقم. 
  2م 38.64بمساحة  03رواق رقم. 
  2م 25.76بمساحة  04رواق رقم. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــ
 ــــــــ،،،،،،ـــــــ
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 مؤّرخ فيال 04 مـرق، يتمم المنشور 2018سنة  أوت 26ؤّرخ في ـم 07 مــرق ورــشــنــم
 ، المعدل والمتمم2018سنة  ماي 09 الموافق 1439 عام شعبان 23

 

، المعدل والمتمم، 2018سنة ماؼ  09 الموافق، ىـ 1439 عام شعبان 23ؤّرخ في ـــــــمال 04رقم ممنشور طبقا ل
إلى تحديد الحاالت الخاصة بتسجيل حاممي البكالوريا، وكيفية  ييدف ىذا المنشور، 04ال سيما في فقرتو رقم 

 معالجتيا وضبط رزنامتيا.
يحدد ىذا المنشور مختمف الوضعيات التي تخّول لمدير المؤسسة الجامعية اقترتح تسجيل أو تغيير توجيو داخمي 

 لب باالّتصال مع الندوة الجيوية لمجامعات التي تتبع إلييا المؤسسة.و/أو خارجي لمطا
 

، 04، بأن معالجة الحاالت الخاصة الواردة في ىذا المنشور، تخضع وجوبا ألحكام المنشور رقم يجب التذكير
باإلضافة إلى توفر المعدل والمتمم، ولممعدالت الدنيا لمتوجيو التي أفرزتيا المعالجة األلية لبطاقات الرغبات، 

 األماكن البيداغوجية.
 ، عبر األرضية الُمتاحة عمى الرابط التالي: 1يتم التسجيل أو طمب تغيير التوجيو، حصريا        

http://progres.mesrs.dz/webetu 
 يتم إعالم المعنيين بنتائج طمبيم، في الحاالت كميا، عبر األرضية نفسيا.        

 

 بالحاالت الخاصةرزنامة التكفل 
 

 2018 سبتمبر 09إلى  07 من فتح األرضية

 2018 سبتمبر 13إلى  10 من معالجة الطمبات

 2018 سبتمبر 16إلى  14 من النتائج والتسجيالت النيائية لمحاالت الخاصة

 

 كيفيات معالجة الحاالت الخاصة
 

I-  2018بكالوريا حامل  
-I 1   الذي قام بإجراءات التسجيل 2018بكالوريا حامل 

-I 1-1  بالنسبة لتغيير التوجيو داخل المؤسسة نفسيا 
طمب التغيير، ويحدد من خاللو الفرع المرغوب فيو، وُتعد موافقة مدير ُيدرج حامل شيادة البكالوريا 

 المؤسسة ضرورية لممصادقة عمى التغيير.
-I 1-2   بالنسبة لتغيير التوجيو نحو مؤسسة أخرى 

حصرا، في طمب التغيير، ويحدد من خاللو مؤسسة االستقبال، ويتم، ُيدرج حامل شيادة البكالوريا 
 .الفرع الذي تم توجييو إليو عمى مستوى مؤسستو األصمية

 يحب أن يرفق الطمب بكل الوثيقة تثبت تغيير إقامة حامل شيادة البكالوريا.
 المؤسسة األصمية والمؤسسة المستقبمة.تخضع المصادقة عمى ىذا الطمب لموافقة ُمديرؼ 
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-I 2   الذي لم يحصل عمى أي توجيو 2018بكالوريا شيادة حامل 
الذؼ لم ينجح في المقابالت الخاصة بااللتحاق ببعض الفروع، أو لم  2018 حامل البكالوريايتعمق األمر ب

 يحصل عمى أؼ اختيار من االختيارات األربعة.
البكالوريا طمب التوجيو عمى أساس قائمة الفروع التي ُتقترح عميو، ويتقدم إلى المؤسسة يقدم حامل شيادة 

 المعنية لمقيام بتسجيمو النيائي.
II-  2018حامل شيادة البكالوريا المحصل عمييا قبل سنة 

 

، الذؼ لم يقم بأؼ تسجيل جامعي، التقدم 2018دورة المحصل عمييا قبل  بكالوريا شيادة حامليمكن 
بطمب تسجيل في السنة األولى، مباشرة لدػ مؤسسة التعميم العالي  2018/2019بعنوان السنة الجامعية 

سنة الحصول التابعة لدائرتو الجغرافية، وذلك طبقا لمشروط البيداغوجية والمعدالت الدنيا لاللتحاق بالتكوين 
 ا في حدود األماكن البيداغوجية المتوفرة.وىذعمى شيادتو، 

 

 ، يجب عميو القيام أوالا بطمب معادلة شيادتو عبر الرابط التالي:حاممي شيادة البكالوريا األجنبية التذكير، أن  يجب
http://equiv.mesrs.dz:8080/ext-equiv 

 يعدُّ الغيا كل تسجيل غير مطابق ألحكام ىذا المنشور.
 في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي. المنشورينشر ىذا 

 

 2018 أوت 26حـرر بالجزائر في                                                                                               
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                      
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــ
 ـــــــ،،،،،،ــــــــ
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 *-* 8102 فرديةقرارات  * -*

   

تنمية  مركز بصفة مدير مساعد لدػ طرايش دمحم، يعين السيد 2018جويمية  03 المؤرخ في 595بقرار رقم  -
 التكنولوجيات المتطورة.

بصفة مدير مساعد لدػ تنمية  بوشفرة جمال، تنيى ميام السيد 2018جويمية  03المؤرخ في  596بقرار رقم  -
 التكنولوجيات المتطورة.

بصفة مدير قسم بحث "ىيكمة األنظمة  إسعد دمحم، يعين السيد 2018جويمية  03المؤرخ في  597بقرار رقم  -
 تطورة.وتقنيات اإلعالم المتعددة " لدػ مركز تنمية التكنولوجيات الم

بصفة مدير قسم البحث "ىيكمة  يخمف فيصل، تنيى ميام السيد 2018جويمية  03المؤرخ في  598بقرار رقم  -
 األنظمة وتقنيات اإلعالم المتعددة" لدػ مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.

بصفة مدير قسم البحث "األوساط   أوشعبان دمحم، يعين السيد 2018جويمية  03المؤرخ في  599بقرار رقم  -
 األينية والميزر" لدػ مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.

بصفة مديرة  قسم البحث  لحمر يمينة، تنيى ميام السيدة 2018جويمية  03المؤرخ في  600بقرار رقم  -
 "األوساط األينية والميزر" لدػ مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.

بصفة رئيس قسم "األجيزة العممية  مناري حميد، يعين السيد 2018جويمية  03مؤرخ في ال 601بقرار رقم  -
 إلنجاز وتوصيف أجيزة نصف النواقل" لدػ مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية.

بصفة رئيس قسم "األجيزة  وادفل محند أرزقي، تنيى ميام السيد 2018جويمية  03المؤرخ في  602بقرار رقم  -
 العممية إلنجاز وتوصيف أجيزة نصف النواقل" لدػ مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية.

 بصفة مديرة  قسم البحث ميدية بن عيسى، تعين السيدة 2018جويمية  03المؤرخ في  603بقرار رقم  -
دراسات المغوية في البمدان "المسانيات التطبيقية في البمدان العربية" بوحدة البحث "واقع المسانيات وتطور ال

 العربية" لدػ مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية.
 بصفة مدير قسم البحثحاج دمحم الحبيب ، تنيى ميام السيد 2018جويمية  03المؤرخ في  604بقرار رقم  -

الدراسات المغوية في البمدان "المسانيات التطبيقية في البمدان العربية" بوحدة البحث "واقع المسانيات وتطور 
 العربية" لدػ مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية.

بصفة مدير قسم  البحث "التطوير  جغروري كمال، يعين السيد 2018جويمية  03المؤرخ في  605بقرار رقم  -
 المناطق القاحمة. اإلقتصادؼ واإلجتماعي في المناطق القاحمة" لدػ مركز البحث العممي والتقني حول

بصفة رئيس قسم "تقويم  مسيس عبد العزيز، يعين السيد 2018جويمية  03المؤرخ في  606بقرار رقم  -
 مشاريع البحث" لدػ الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الطبيعة والحياة.

مركز البحث  ػبصفة أمين عام لد دحماني فريد، يعين السيد 2018جويمية  19المؤرخ في  624بقرار رقم  -
 في المغة والثقافة األمازيغية.
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مركز البحث  ػبصفة أمين عام لد بوسبسي جمول، يعين السيد 2018جويمية  22المؤرخ في  626بقرار رقم  -
 .والحضارة في العموم اإلسالمية

بصفة رئيسة قسم "العالقات الدولية  حيوال سميرة، تعين السيدة 2018جويمية  26المؤرخ في  629بقرار رقم  -
 واإلعالم واإلتصال" لدػ الوكالة الموضوعاتية في البيوتكنولوجية وعموم الزراعة والتغذية.

مركز تنمية  ػبصفة أمين عام لد زلباح سيد أحمد، يعين السيد 2018جويمية  26المؤرخ في  630بقرار رقم  -
 التكنولوجيات المتطورة.

، أستاذ محاضر قسم "أ" الوسين سميمان، تنيى ميام السيد 2018جويمية  30المؤرخ في  640بقرار رقم  -
 كمسؤول فريق ميدان التكوين "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" بجامعة البويرة.

التكوين ، بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان بميك يوبا، يعين السيد 2018جويمية  30المؤرخ في  641بقرار رقم  -
 "عموم الطبيعة والحياة" بجامعة برج بوعريريج.

، بصفتو مسؤوال عن فريق بن منصور موسى، يعين السيد 2018جويمية  30المؤرخ في  642بقرار رقم  -
 ميدان التكوين "عموم إقتصادية، تسيير وعموم تجارية" بجامعة برج بوعريريج.

، أستاذة محاضرة قسم "أ"،  بومرفق صباحيام السيدة ، تنيى م2018جويمية  30المؤرخ في  643بقرار رقم  -
 كمسؤول فريق ميدان التكوين "عموم الطبيعة والحياة" بجامعة برج بوعريريج.

،  بصفتو مسؤوال عن فريق شرابي عبد العزيزعين السيد يجدد ت، 2018جويمية  30المؤرخ في  644بقرار رقم  -
 .2تجارية" بجامعة قسنطينة ميدان التكوين "عموم إقتصادية،  تسيير وعموم

، بصفتو مسؤوال عن فريق بن منصور موسى، يعين السيد 2018جويمية  30المؤرخ في  645بقرار رقم  -
 ميدان التكوين "عموم إقتصادية، تسيير وعموم تجارية" بجامعة برج بوعريريج.

ذ محاضر قسم "أ"، بصفتو ، أستاغردة عبد الواحد، يعين السيد 2018جويمية  30المؤرخ في  646بقرار رقم  -
 مسؤوال عن فريق ميدان التكوين "عموم إقتصادية تسيير وعموم تجارية" بجامعة قالمة.

، بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان روابح خالد، يعين السيد 2018جويمية  30المؤرخ في  647بقرار رقم  -
 التكوين "عموم وتكنولوجيا" بجامعة برج بوعريريج.

، أستاذ محاضر قسم "أ"، عالش بوعالم، تنيى ميام السيد 2018جويمية  30المؤرخ في  648بقرار رقم  -
 كمسؤول فريق ميدان التكوين "رياضيات وا عالم آلي" بجامعة المدية.

، أستاذ محاضر قسم "أ"،  بيمولي فيصل، تنيى ميام السيد 2018جويمية  30المؤرخ في  649بقرار رقم  -
 "عموم الطبيعة والحياة" بجامعة المسيمة.كمسؤول فريق ميدان التكوين 

، أستاذ محاضر قسم "أ"،  بيمولي فيصل، تنيى ميام السيد 2018جويمية  30المؤرخ في  650بقرار رقم  -
 كمسؤول فريق ميدان التكوين "عموم الطبيعة والحياة" بجامعة المسيمة.

، أستاذ، بصفتو مسؤول عن  األمينلغميزي دمحم، يعين السيد 2018جويمية  30المؤرخ في  651بقرار رقم  -
 فريق ميدان التكوين "رياضيات وا عالم آلي" بجامعة المدية.
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، أستاذ، كمسؤول فريق أومونة مصطفى، تنيى ميام السيد 2018جويمية  30المؤرخ في  652بقرار رقم  -
 ميدان التكوين "عموم الطبيعة والحياة" بجامعة المدية.

، بصفتو مسؤوال عن تممساني عبد الحميمعين السيد يجدد ت، 2018جويمية  30المؤرخ في  653بقرار رقم  -
 فريق ميدان التكوين "عموم وتكنولوجيا" بجامعة المدية.

، بصفتو مسؤوال عن فريق بمعجوز حسينالسيد يجدد تعين ، 2018جويمية  30المؤرخ في  654بقرار رقم  -
 " بجامعة المسيمة.ميدان التكوين "عموم إقتصادية، تسيير وعموم تجارية

، أستاذ محاضر قسم حميدوش نور الدينبن ، ينيى ميام السيد 2018جويمية  30المؤرخ في  655بقرار رقم  -
 "أ"، كمسؤول فريق ميدان التكوين "رياضيات وا عالم آلي" بجامعة المسيمة.

عن فريق ميدان  ، بصفتو مسؤوالبن لباد سالم، يعين السيد 2018جويمية  30المؤرخ في  656بقرار رقم  -
 التكوين "لغة وأدب عربي" بجامعة البويرة.

، أستاذ محاضر قسم "أ"، بن طناش عبد الناصر، يعين السيد 2018جويمية  30المؤرخ في  657بقرار رقم  -
 بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان التكوين "لغة وأدب عربي" بجامعة العموم اإلسالمية األمير عبد القادر.

،  بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان جميل أحمدالسيد  يجدد تعين، 2018جويمية  30لمؤرخ في ا 658بقرار رقم  -
 التكوين "عموم إقتصادية، تسيير وعموم تجارية" بجامعة البويرة.

، بصفتيا مسؤولة عن فريق ميدان حسيني عائشة، تعين السيدة 2018جويمية  30المؤرخ في  659بقرار رقم  -
جتماعية" بجامعة البويرة.التكوين "عموم إنسانية و   ا 

، بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان قادري نبيل، يعين السيد 2018جويمية  30المؤرخ في  660بقرار رقم  -
 التكوين "عموم الطبيعة والحياة" بجامعة البويرة.

مسؤوال عن فريق ميدان  ، بصفتوقدري رابحالسيد يجدد تعين ، 2018جويمية  30المؤرخ في  661بقرار رقم  -
جتماعية" بجامعة المسيمة.التكوين "  عموم إنسانية وا 

، أستاذ محاضر قسم "أ"، خميسة دمحم، تنيى ميام السيد 2018جويمية  30المؤرخ في  662بقرار رقم  -
 كمسؤول عن فريق ميدان التكوين "عموم وتكنولوجيا" بجامعة المسيمة.

، بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان خيري جمال، يعين السيد 2018 جويمية 30المؤرخ في  663بقرار رقم  -
 التكوين "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" بجامعة البويرة.

محاضرة قسم "أ"،  ة، أستاذآمال لواتي، تنيى ميام السيدة 2018جويمية  30المؤرخ في  664بقرار رقم  -
 بي" بجامعة العموم اإلسالمية األمير عبد القادر.كمسؤولة عن فريق ميدان التكوين "لغة وأدب عر 

، بصفتو مسؤوال عن فريق لونيسي حكيمالسيد عين يجدد ت، 2018جويمية  30المؤرخ في  665بقرار رقم  -
 ميدان التكوين "عموم وتكنولوجيا" بجامعة البويرة.

محاضر قسم "أ" بصفتو ، أستاذ شارفي ناصر، يعين السيد 2018جويمية  30المؤرخ في  666بقرار رقم  -
 .2مسؤوال عن فريق ميدان التكوين "عموم إقتصادية، تسيير وعموم تجارية" بجامعة البميدة 
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، بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان نمرود بشير، يعين السيد 2018جويمية  30المؤرخ في  667بقرار رقم  -
 ميانة.التكوين "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" بجامعة خميس م

، بصفتو مسؤوال عن فريق سي يوسف قاسيالسيد عين يجدد ت، 2018جويمية  30المؤرخ في  668بقرار رقم  -
 ميدان التكوين "حقوق وعموم سياسية" بجامعة البويرة.

، بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان زىار دمحمالسيد يجدد تعين ، 2018جويمية  30المؤرخ في  669بقرار رقم  -
 وأدب عربي" بجامعة المسيمة.التكوين "لغة 

، أستاذ، بصفتو مسؤوال عن فريق خالفي حميد، يعين السيد 2018جويمية  30المؤرخ في  670بقرار رقم  -
 ميدان التكوين "عموم وتكنولوجيا" بجامعة أدرار.

، بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان تقرين رشيد، يعين السيد 2018جويمية  30المؤرخ في  671بقرار رقم  -
 تكوين "عموم المادة" بجامعة أدرار.ال

بصفتو مسؤوال عن فريق  أستاذ،، إيدو عبد القادر، يعين السيد 2018جويمية  30المؤرخ في  672بقرار رقم  -
 ميدان التكوين "عموم الطبيعة والحياة" بجامعة أدرار.

أستاذ، بصفتو مسؤوال ، سنقوقة نور الدين، تنيى ميام السيد 2018جويمية  30المؤرخ في  673بقرار رقم  -
 عن فريق ميدان التكوين "عموم المادة" بجامعة بسكرة.

، أستاذ محاضر قسم "أ"، بصفتو مومنى مصطفى، يعين السيد 2018جويمية  30المؤرخ في  674بقرار رقم  -
 مسؤوال عن فريق ميدان التكوين "عموم المادة" بجامعة بسكرة.

، بصفتو مسؤوال عن فريق بوشيحة جمولالسيد يجدد تعين ، 2018جويمية  30المؤرخ في  675بقرار رقم  -
 ميدان التكوين "رياضيات وا عالم آلي" بالمركز الجامعي النعامة.

، أستاذ محاضر قسم "أ"، بصفتو فوزي نور الدين، يعين السيد 2018جويمية  30المؤرخ في  676بقرار رقم  -
 جامعة بسكرة.مسؤوال عن فريق ميدان التكوين "حقوق وعموم سياسية" ب

مسؤوال عن فريق  ، بصفتوكبيش عبد الكريمالسيد يجدد تعين ، 2018جويمية  30المؤرخ في  677بقرار رقم  -
 .3حقوق وعموم سياسية" بجامعة قسنطينة ميدان التكوين "

، أستاذ، بصفتو مسؤوال عن بن ميسي أحسن، تنيى ميام السيد 2018جويمية  30المؤرخ في  678بقرار رقم  -
 .3ميدان التكوين "عموم األرض والكون" بجامعة قسنطينة  فريق

، أستاذ محاضر قسم "أ"، بصفتو زوقاي دمحم، تنيى ميام السيد 2018جويمية  30المؤرخ في  679بقرار رقم  -
 مسؤوال عن فريق ميدان التكوين "لغة وأدب عربي" بجامعة المدية.

بصفتيا مديرة مخبر بحث تحت عنوان  صارنو حنان، تعين السيدة 2018أوت  28المؤرخ في  756بقرار رقم  -
 "البعد السوسيوتداولي والمساني في مناىج التعميم لمغات األجنبية في الجزائر" المنشأ لدػ جامعة مستغانم.

بصفتو مدير مخبر بحث تحت  ندار بمعباس، تنيى ميام السيد 2018أوت  28المؤرخ في  757بقرار رقم  -
 عنوان "البعد السوسيوتداولي والمساني في مناىج التعميم لمغات األجنبية في الجزائر" المنشأ لدػ جامعة مستغانم.
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بصفتيا مديرة مخبر بحث تحت  سرير عائشة، تنيى ميام السيدة 2018أوت  28المؤرخ في  758بقرار رقم  -
 المنشأ لدػ جامعة بومرداس.عنوان "التمبيس، والمواد، والبيئة" 

بصفتو مدير مخبر بحث تحت  عبايدية عبد الحق، يعين السيد 2018أوت  28المؤرخ في  759بقرار رقم  -
 عنوان " التمبيس، والمواد، والبيئة " المنشأ لدػ جامعة بومرداس.

مخبر بحث  بصفتو مدير مسمي دمحم فاروق ، تنيى ميام السيد 2018أوت  28المؤرخ في  760بقرار رقم  -
 .1تحت عنوان "المحيط، الوباء والصحة عند الطفل" المنشأ لدػ جامعة وىران

بصفتيا مدير مخبر بحث  بختة يعبد الحالسيدة  تجدد عضوية، 2018أوت  28المؤرخ في  761بقرار رقم  -
 تحت عنوان "دراسات النوع البشرؼ، المغات والتنوع السوسيولوجي" المنشأ لدػ جامعة مستغانم.

بصفتو مدير مخبر بحث تحت  عبد الوىاب عدنان، يعين السيد 2018أوت  28المؤرخ في  762قرار رقم ب -
 .1عنوان "المحيط، الوباء والصحة عند الطفل" المنشأ لدػ جامعة وىران

بصفتو مدير مخبر بحث تحت  كوري لخضر، تنيى ميام السيد 2018أوت  28المؤرخ في  763بقرار رقم  -
 عنوان "التنوع البيولوجي والحفاظ عمى المياه والتربة" المنشأ لدػ جامعة مستغانم.

بصفتو مدير مخبر بحث تحت عنوان   لعريض دمحم، يعين السيد 2018أوت  28المؤرخ في  764بقرار رقم  -
 مستغانم.ة" المنشأ لدػ جامعة ب"التنوع البيولوجي والحفاظ عمى المياه والتر 

بصفتو مدير مخبر بحث تحت عنوان  نبيل دمحم يوة، يعين السيد 2018أوت  28المؤرخ في  765بقرار رقم  -
 "الفحص غير التيديمي" المنشأ لدػ جامعة جيجل.

بصفتو مدير مخبر بحث  عميرة عبد الرزاق، تنيى ميام السيد 2018أوت  28المؤرخ في  766بقرار رقم  -
 تحت عنوان "الفحص غير التيديمي" المنشأ لدػ جامعة جيجل.

بصفتيا مديرة مخبر  عباسة دربال صوريةالسيدة تجدد عضوية ، 2018أوت  28المؤرخ في  767بقرار رقم  -
 بحث تحت عنوان "القانون الدستورؼ والحكم الراشد" المنشأ لدػ جامعة مستغانم.

بصفتو مدير مخبر  بن عزوز بن صابرالسيد تجدد عضوية ، 2018أوت  28ؤرخ في الم 768بقرار رقم  -
 بحث تحت عنوان "قانون العمل والتشغيل" المنشأ لدػ جامعة مستغانم.

بصفتيا مديرة مخبر بحث  ميمي مميكةالسيدة تجدد عضوية ، 2018أوت  28المؤرخ في  769بقرار رقم  -
 تحت عنوان "إشارات وأنظمة" المنشأ لدػ جامعة مستغانم.

بصفتو مدير مخبر بحث  بمعيدي بن حراثالسيد تجدد عضوية ، 2018أوت  28المؤرخ في  770بقرار رقم  -
 تحت عنوان "الرياضيات البحتة والتطبيقية" المنشأ لدػ جامعة مستغانم.

بصفتو مدير مخبر بحث  غامنية مصطفىالسيد تجدد عضوية ، 2018أوت  28المؤرخ في  771بقرار رقم  -
 .1تحت عنوان "عموم المواد المكثفة" المنشأ لدػ جامعة وىران

بصفتو مدير مخبر بحث تحت  خروع عمرالسيد تجدد عضوية ، 2018أوت  28المؤرخ في  772بقرار رقم  -
 .1امعة وىرانعنوان "التغذية العضوية واألمن الغذائي" المنشأ لدػ ج
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بصفتو مدير مخبر بحث  بوباية عبد القادرالسيد تجدد عضوية ، 2018أوت  28المؤرخ في  773بقرار رقم  -
 .1تحت عنوان "تاريخ الجزائر" المنشأ لدػ جامعة وىران

بصفتو مدير مخبر بحث تحت  بوزيان دمحمالسيد تجدد عضوية ، 2018أوت  28المؤرخ في  774بقرار رقم  -
 .1عنوان "التكنولوجيا والمواد البيولوجية" المنشأ لدػ جامعة وىران

بصفتو مدير مخبر بحث تحت عزي يوخالفة السيد تجدد عضوية ، 2018أوت  28المؤرخ في  775بقرار رقم  -
 .2عنوان "أطمس الثقافة الشعبية الجزائرية" المنشأ لدػ جامعة الجزائر

بصفتو مدير مخبر بحث  صفار زيتون مدنيالسيد تجدد عضوية ، 2018أوت  28المؤرخ في  776بقرار رقم  -
 .2تحت عنوان "الدراسة اإلجتماعية لإلنسان لتنمية األقاليم" المنشأ لدػ جامعة الجزائر

بصفتيا مديرة مخبر بحث  بوليمة فريدةالسيدة تجدد عضوية ، 2018أوت  28المؤرخ في  777بقرار رقم  -
 تحت عنوان "عمم بيئة الجراثيم" المنشأ لدػ جامعة بجاية.

بصفتو مدير مخبر بحث  عميوات مخموفالسيد تجدد عضوية ، 2018أوت  28المؤرخ في  778بقرار رقم  -
 .1تحت عنوان "الشبكات واألنظمة الموزعة" المنشأ لدػ جامعة سطيف

بصفتو مدير مخبر بحث تحت  خميل خالدالسيد تجدد عضوية ، 2018أوت  28المؤرخ في  779بقرار رقم  -
 عنوان "اإللكتروتقني والطاقات المتجددة" المنشأ لدػ جامعة سوق أىراس.

بصفتو مدير مخبر بحث تحت  عالوي طيبالسيد تجدد عضوية ، 2018أوت  28المؤرخ في  780بقرار رقم  -
 " المنشأ لدػ جامعة تيارت.عنوان "اليندسة الطاقوية وىندسة اإلعالم اآللي

بصفتو مدير مخبر بحث تحت  حمالوي يوسف، يعين السيد 2018أوت  28المؤرخ في  781بقرار رقم  -
 عنوان "فيزياء المادة واإلشعاع" المنشأ لدػ جامعة سوق أىراس.

 بصفتو مدير مخبر بحث تحت عميوة كمالتنيى ميام السيد  ،2018أوت  28المؤرخ في  782بقرار رقم  -
 عنوان "فيزياء المادة واإلشعاع" المنشأ لدػ جامعة سوق أىراس.

بصفتيا مديرة مخبر بحث  كواشي نيىالسيدة تجدد عضوية ، 2018أوت  28المؤرخ في  783بقرار رقم  -
 تحت عنوان "األنظمة البيئية المائية والرضية" المنشأ لدػ جامعة سوق أىراس.

بصفتو مدير مخبر بحث تحت  بولبدة ناجيالسيد تجدد عضوية ، 2018أوت  28المؤرخ في  784بقرار رقم  -
 عنوان "عموم وتقنيات األحياء" المنشأ لدػ جامعة سوق أىراس.

بصفتيا مديرة مخبر بحث  شطيبي صباحالسيدة تجدد عضوية ، 2018أوت  29المؤرخ في  786بقرار رقم  -
 تحت عنوان "فيزياء المواد" المنشأ لدػ جامعة قالمة.

بصفتو مدير مخبر بحث تحت  قادري المكيالسيد تجدد عضوية ، 2018أوت  28المؤرخ في  787م بقرار رق -
 عنوان "الكيمياء الفيزيائية" المنشأ لدػ جامعة قالمة.

بصفتو مدير مخبر بحث تحت عنوان  نشناش عمار، يعين السيد 2018أوت  29المؤرخ في  788بقرار رقم  -
 جيوميكانيك والمنشآت" المنشأ لدػ جامعة ىوارؼ بومدين لمعموم والتكنولوجيا."مخبر البيئة، الموارد المائية، ال
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بصفتو مدير مخبر بحث تحت  حدادي إسماعيلالسيد  تنيى ميام، 2018أوت  29المؤرخ في  789بقرار رقم  -
موم عنوان "مخبر البيئة، الموارد المائية، الجيوميكانيك والمنشآت" المنشأ لدػ جامعة ىوارؼ بومدين لمع

 والتكنولوجيا.
بصفتو مدير مخبر بحث تحت عنوان  نسيب يوسف، يعين السيد 2018أوت  29المؤرخ في  790بقرار رقم  -

 .1"اليندسة المكروبيولوجيا وتطبيقاتيا" المنشأ لدػ جامعة قسنطينة
بصفتيا مديرة مخبر بحث تحت  مرايحي زىيةالسيدة  تنيى ميام ،2018أوت  29المؤرخ في  791بقرار رقم  -

 .1عنوان "اليندسة المكروبيولوجيا وتطبيقاتيا" المنشأ لدػ جامعة قسنطينة
بصفتو مدير مخبر بحث تحت  رزوق طاىر، تجدد عضوية السيد 2018أوت  29المؤرخ في  792بقرار رقم  -

 .1" المنشأ لدػ جامعة البميدةعموم الطيرانعنوان "
بصفتو مدير مخبر بحث تحت  خميفي رشيدالسيد تجدد عضوية ، 2018أوت  29المؤرخ في  793بقرار رقم  -

 .1عنوان "الفيزياء، النظرية وفيزياء تفاعل اإلشعاع المادؼ" المنشأ لدػ جامعة البميدة
بصفتو مدير مخبر بحث تحت عنوان  مقني إلياس، يعين السيد 2018أوت  29المؤرخ في  794بقرار رقم  -

 .1ة والتطور التعميمي لمعموم الطبية" المنشأ لدػ جامعة وىران"أبحاث في البيداغوجي
بصفتو مدير مخبر بحث تحت  بن عطة محمود، تنيى ميام السيد 2018أوت  29المؤرخ في  795بقرار رقم  -

 .1عنوان "أبحاث في البيداغوجية والتطور التعميمي لمعموم الطبية" المنشأ لدػ جامعة وىران
بصفتو مدير مخبر بحث تحت  حدجال دمحمالسيد تجدد عضوية ، 2018أوت  29المؤرخ في  796بقرار رقم  -

 عنوان "العموم، تكنولوجيا وىندسة الطرائق" المنشأ لدػ جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا.
بصفتو مدير مخبر بحث تحت  إيمين بشيرالسيد تجدد عضوية ، 2018أوت  29المؤرخ في  797بقرار رقم  -

 "عمم الطيران وأنظمة الدفع" المنشأ لدػ جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا.عنوان 
بصفتيا مديرة مخبر بحث تحت  ديدي فدوى السيدة تنيى ميام ، 2018أوت  29المؤرخ في  798بقرار رقم  -

 عنوان "إعالم آلي" المنشأ لدػ جامعة تممسان.
بصفتو مدير مخبر بحث تحت عنوان  عز الدينشيخ ، يعين السيد 2018أوت  29المؤرخ في  799بقرار رقم  -

 "إعالم آلي" المنشأ لدػ جامعة تممسان.
بصفتيا مديرة مخبر بحث  مسكين جميمةالسيدة تجدد عضوية ، 2018أوت  29المؤرخ في  800بقرار رقم  -

 .1تحت عنوان "مرض الغدد والميتابوليزم" المنشأ لدػ جامعة الجزائر
بصفتو مدير مخبر بحث  دمحم ولد زميرليالسيد تجدد عضوية ، 2018وت أ 29المؤرخ في  801بقرار رقم  -

 تحت عنوان "األنظمة اإللكترونية المتقدمة" المنشأ لدػ جامعة المدية.
بصفتو مدير مخبر بحث تحت  حدوش كمالالسيد تجدد عضوية ، 2018أوت  29المؤرخ في  802بقرار رقم  -

 جامعة تيارت.عنوان "التكنولوجيا الصناعية" المنشأ لدػ 
السيد مقالتي السعيد بصفتو مدير مخبر بحث تجدد عضوية ، 2018أوت  29المؤرخ في  803بقرار رقم  -

 .1تحت عنوان "البصريات التطبيقية" المنشأ لدػ جامعة سطيف
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بصفتو مدير مخبر بحث تحت  عيساني جميل، يعين السيد 2018سبتمبر  05المؤرخ في  806بقرار رقم  -
 عنوان "اإلعالم اآللي وبحوث العمميات" المنشأ لدػ جامعة بجاية.

بصفتو رئيس المجمس  حميدات عبد الرحمان، يعين السيد 2018سبتمبر  05المؤرخ في  807بقرار رقم  -
 العممي لمركز تنمية الطاقات المتجددة.

بصفة أمين الوكالة الوطنية لتثمين  سنيان كريمالسيد ، يعين 2018سبتمبر  05المؤرخ في  812بقرار رقم  -
 نتائج البحث والتنمية التكنولوجية.

بصفة رئيس قسم "ىندسة المناجمنت"  فراقة رابح، يعين السيد 2018سبتمبر  05المؤرخ في  813بقرار رقم  -
 لدػ الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية.

بصفة رئيس قسم "مناىج وأنظمة  دالي باي رفيق، يعين السيد 2018سبتمبر  05ؤرخ في الم 814بقرار رقم  -
 التثمين" لدػ الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية.

بصفة رئيسة قسم "اإلبتكار" لدػ  بولعيش وسيمة، تعين السيدة 2018سبتمبر  05المؤرخ في  815بقرار رقم  -
 الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية.

بصفة رئيسة قسم "التعاون  عبد الرزاق سامية، تعين السيدة 2018سبتمبر  05المؤرخ في  816بقرار رقم  -
 والشراكة" لدػ الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية.

بصفة رئيسة قسم "اليندسة القانونية  ماحي زىرة، تعين السيدة 2018سبتمبر  05المؤرخ في  817ر رقم بقرا -
 والمالية" لدػ الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية.

بصفة مدير قسم البحث  بن جامع حسين، تنيى ميام السيد 2018سبتمبر  12المؤرخ في  851بقرار رقم  -
ناعة الحديدية وعمم المعادن" لوحدة البحث التطبيقي في الصناعة الحديدية وعمم المعادن لدػ مركز البحث "الص

 في التكنولوجيات الصناعية.
بصفة مدير قسم البحث "الصناعة  بوضياف عادل، يعين السيد 2018سبتمبر  12المؤرخ في  852بقرار رقم  -

الحديدية وعمم المعادن" لوحدة البحث التطبيقي في الصناعة الحديدية وعمم المعادن لدػ مركز البحث في 
 التكنولوجيات الصناعية.

بصفة رئيس المجمس العممي ، بن حميش نذيرعين السيد ي، 2018 سبتمبر 23المؤرخ في  862بقرار رقم  -
 لمبحث في العموم الطبيعية والحياة. لموكالة الموضوعاتية
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 *-* 8102 مقررات فردية *-*
 

 
بصفة رئيس لجنة الصفقات  ساىل سيدي دمحم، يعين السيد 2018 جويمية 03المؤرخ في  225بمقرر رقم  -

 لممركز الجامعي بمغنية.
لمديرية بصفة رئيس لجنة الصفقات تومي أحسن ، يعين السيد 2018 سبتمبر 03المؤرخ في  274بمقرر رقم  -

 .الجامعية سيدؼ بمعباسالخدمات 
بصفة رئيس لجنة الصفقات  سبيعات ىشام، يعين السيد 2018 سبتمبر 24المؤرخ في  286بمقرر رقم  -

 .بغميزانلمديرية الخدمات الجامعية سيدؼ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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