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ll-  ةـــــــركــتـشـمـة الـــــوزاريــال الــــــــــــــقـــــــــــــرارات 
، يتضمن إنشاء وحدة بحث في ميدان انتزاع وزرع األعضاء تمحق بالوكالة 2018جانفي  17وزاري مشترك مؤرخ في  قــرار -

 17 ..........................................................................................................الوطنية لزرع األعضاء
، يتضمن فتح شعبة: "عموم التسيير "تخصصات: "تسيير وكالة السياحة واألسفار" 2018جانفي  29قــرار وزاري مشترك مؤرخ في  -

تسيير اإلطعام"، ميدان: "عموم إقتصادية والتسيير وعموم تجارية" ويحدد و"تسيير التنمية المستدامة لمسياحة" و"تسيير اإليواء" و"
 18 ...........................................برامجيا البيداغوجية لنيل شيادة الميسانس األكاديمية بالمدرسة الوطنية العميا لمسياحة

لنيل شيادة الميسانس األكاديمية بالمدرسة  نظام الدراساتيحدد شروط اإللتحاق و  2018جانفي  29قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -
 20 ..........................................................................................................الوطنية العميا لمسياحة

المتضمن فتح  2017ديسمبر  21المؤرخ في  تركمشالوزاري القرار يعدل ويتمم ال 2018فيفري  12قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -
 22 .....................................................رئيس مصمحة استشفائية جامعية العالي منصبالتعيين في مسابقة وطنية لم

لة بالمعيد الوطني لنيل شيادة ميندس دو  يحدد شروط االلتحاق ونظام الدراسات 2018فيفري  25قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -
 24 .......................................................................................لالتصاالت وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

 
 

 

lll-  الــــــــــــــقـــــــــــــرارات 
 28 ...اإلجتماعية لدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة تمنراسـت، يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات 2018جانفي  02مؤرخ في  قــرار -
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء  2015فيفري  3المؤرخ في  40يعدل القرار رقم ، 2018جانفي  04 مؤرخ في 08رقم  قــرار -

 29 ..........................................................................مجمس إدارة مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، المعدل
المتضمن فتح مسابقة  2017نوفمبر 20المؤرخ في  1084يعدل و يتمم القرار رقم ، 2018جانفي  04مؤرخ في  09رقم  قــرار -

 30 ..................................................أستاذ مساعد استشفائي جامعي عمى أساس االختبارات من أجل االلتحاق برتبة
الذي يحدد القائمة االسمية  2015 أفريل 21المؤرخ في  172يعدل القرار رقم ، 2018جانفي  08 مؤرخ في 10رقم  قــرار -

 31 ...................................................................، المعدلوىران لمعموم والتكنولوجيا ألعضاء مجمس إدارة جامعة
يحدد القائمة اإلسمية  الذي 2014أفريل  27المؤرخ في  224يعدل القرار رقم ، 2018جانفي  09 مؤرخ في 25رقم  ــرارق -

 32 ..................................................ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في اإلقتصاد المطبق من أجل التنمية، المعدل
الذي يحدد القائمة اإلسمية  2014مارس  15المؤرخ في  252يعدل القرار رقم ، 2018جانفي  09 مؤرخ في 26رقم  قــرار -

 33 .............................................ألعضاء المجمس العممي لمركز البحث في اإلقتصاد المطبق من أجل التنمية، المتمم
الذي يحدد القائمة االسمية  2016مارس  21المؤرخ في  174م يعدل القرار رق، 2018جانفي  09 مؤرخ في 27رقم  قــرار -

 34 .................................................................................، المعدل3ألعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة
العموم  التسيير بكمية ممية لقسم عموم، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة الع2018جانفي  11مؤرخ في  28رقم  قــرار -

 35 ........................................................سعيدة -االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة موالي الطاىر
 36 ....تممسان -لمغنية جامعيألعضـاء المجمس العممي لممركز ال يحـدد القائمة االسمية، 2018جانفي  11مؤرخ في  29رقـم  قــرار -
د القائمة االسمية ألعضاء حد  الم 2016جوان  20المؤرخ في  714، يعدل القرار رقم 2018جانفي  11مؤرخ في  30رقم  قــرار -

 38 .............................................................العميا لعمـوم البحـر وتييئـة الساحـل ةلممدرسة الوطنيالمجمس العممي 
 39 ..........لممدرسة العميا في العموم التطبيقية بالجزائر يتضمن إنشاء األقسام المكونة، 2018جانفي  11 مؤرخ في 31رقم  قــرار -
 40 ............لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران يتضمن إنشاء األقسام المكونة، 2018جانفي  11 مؤرخ في 32رقم  قــرار -
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، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا في البيوتكنولوجيا 2018جانفي  11مؤرخ في  33رقم  قــرار -
 41 .......................................................................................................................بقسنطينة

 42 ..............الديوان الوطني لمخدمات الجامعية يتضمن تعيين أعضاء مجمس توجيو، 2018جانفي  11 مؤرخ في 34رقم  ـرارقـ -
 44 ...............، يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المركـز الجامعـي غميـزان2018جانفي  15مؤرخ في  قــرار -
، يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسة الوطنية العميا لعموم البحر 2018في جان 15مؤرخ في  قــرار -

 45 ..........................................................................................................وتييئة الساحل الجزائر
الذي يحدد القائمة اإلسمية  2015المؤرخ في أول جويمية  307يعدل القرار رقم ، 2018جانفي  17 مؤرخ في  45رقم قــرار -

 46 ...................................................................................، المعدل2ألعضاء مجمس إدارة جامعة وىران 
والمتضمن إنشاء األقسام   2014جانفي  18المؤرخ في  14يتمم القرار رقم ، 2018جانفي  17 مؤرخ في 46رقم  قــرار -

 47 ..................................................................المكونة لمعيد العموم والتكنولوجيا لدى المركز الجامعي بتندوف
 48 ......األدب العربي لدى المركز الجامعي بتندوفيتضمن إنشاء القسم المكون لمعيد المغة و ، 2018جانفي  17 مؤرخ في 47رقم  قــرار -
والمتضمن إنشاء األقسام   2014نوفمبر  17المؤرخ في  1133يتمم القرار رقم ، 2018جانفي  17 مؤرخ في 48رقم  قــرار -

 48 ...................................................................المكونة لمعيد العموم والتكنولوجيا لدى المركز الجامعي بغميزان
الذي يحدد القائمة االسمية  2016جوان  09المؤرخ في  595، يعدل القرار رقم 2018جانفي  18مؤرخ في  49رقم  قــرار -

 49 .............................................................................ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بميمة، المعدل
لعممية رقمنة إدارة قطاع التعميم العالي  يتضمن إنشاء لجنة مكمفة بالدعم التقني، 2018جانفي  21 مؤرخ في 50رقم  قــرار -

 51 ..................................................................................................................والبحث العممي
 52 ...............( لمجنة الجامعية الوطنية39والثالثون ) لتاسعةا المتضمن إعالن نتائج الدورة، 2018جانفي  21 مؤرخ في ــرارق -
 66 .................لممدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي ةالمكوناألقسام  إنشاء ، يتضمن2018جانفي  24في  مؤرخ 51رقم  قــرار -
 67 ...................لممدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا المكونة األقسام إنشاء ، يتضمن2018جانفي  24في  مؤرخ 52رقم  قــرار -
 68 ...........لممدرسة العميا في العموم البيولوجية بوىرانيتضمن إنشاء األقسام المكونة ، 2018جانفي  24في  مؤرخ 53رقم  قــرار -
الذي يحدد القائمة اإلسمية  2017ماي  17المؤرخ في 513يعدل القرار رقم ، 2018جانفي  24 مؤرخ في  54رقم قــرار -

 69 ...................................................................................ألعضاء مجمس إدارة جامعة جامعة أم البواقي
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء  2016أوت   8المؤرخ في 946ار رقم يعدل القر ، 2018جانفي  24 مؤرخ في 55رقم  قــرار -

 70 .......................................................................................مجمس إدارة جامعة برج بوعريريج، المعدل
الذي يحدد القائمة اإلسمية  2016مارس  10خ في المؤر  146يعدل القرار رقم ، 2018جانفي  24 مؤرخ في 56رقم  قــرار -

 71 ......................................................................................عنابة، المعدل ألعضاء مجمس إدارة جامعة
يحدد القائمة االسمية  الذي 2015جوان  18المؤرخ في  237يعدل القرار رقم ، 2018جانفي  24ي مؤرخ ف  57رقم قــرار -

 72 ....................................................................................ألعضاء مجمس إدارة جامعة مستغانم، المعدل
 74 .....2018 ، يحدد معايير االنتقاء لمقبول في برنامج التكوين اإلقامي بالخارج بعنوان سنة2018جانفي  24مؤرخ  58رقم  قــرار -
كتوراه، ي2018جانفي  24مـؤر خ في  59رقم  قــرار - لفائدة باحثين دائمين عمى  تضم ن فتح مناصب إضافية لمتكوين لنيل شيادة الد 

نة الجامعية  سات الت عميم العالي بعنوان الس   77 ..........................................................2017/2018مستوى مؤس 
العميا في العموم  ةلممدرسة الوطنيد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي حد  ، ي2018جانفي  24مؤرخ في  60رقم  قــرار -

 79 ...............................................................................................................التطبيقية بتممسان
 80 .....، يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة بسكـرة شتمـة2018جانفي  25ؤرخ في م قــرار -
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية والري بكمية2018جانفي  28مؤرخ في  61رقم  قــرار -

 81 ...................................................................................بسكرة -ة دمحم خيضرالعموم والتكنولوجيا بجامع
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العموم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المعمارية بكمية2018جانفي  28مؤرخ في  62رقم  قــرار -
 82 .........................................................................................رةبسك -والتكنولوجيا بجامعة دمحم خيضر

، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم 2018جانفي  28مؤرخ في  63رقم  قــرار -
 83 ..................................................................................................................بسكرة -خيضر

، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم الدقيقة وعموم الطبيعة 2018جانفي  28مؤرخ في  64رقم  قــرار -
 85 ..............................................................................................بسكرة -والحياة بجامعة دمحم خيضر

العموم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم االقتصادية بكمية2018جانفي  28مؤرخ في  65رقم  قــرار -
 87 ..................................................................بسكرة -االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم خيضر

العموم  العموم التجارية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم2018جانفي  28مؤرخ في  66رقم  قــرار -
 88 ..................................................................بسكرة -االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم خيضر

العموم  عموم التسيير بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم2018جانفي  28مؤرخ في  67رقم  قــرار -
 89 ..................................................................بسكرة -االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم خيضر

لكمية العموم االقتصادية والتجارية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2018جانفي  28مؤرخ في  68رقم  قــرار -
 90 .......................................................................................بسكرة -وعموم التسيير بجامعة دمحم خيضر

الحقوق والعموم  لقسم الحقوق بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2018جانفي  28مؤرخ في  69رقم  قــرار -
 92 ............................................................................................بسكرة -السياسية بجامعة دمحم خيضر

لكمية الحقوق والعموم السياسية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2018جانفي  28مؤرخ في  70رقم  قــرار -
 93 ......................................................................................................بسكرة -بجامعة دمحم خيضر

 94 ..........بسكرة -دمحم خيضر المجمس العممي لجامعة د القائمـة االسمية ألعضاءيحـد  ، 2018جانفي  28مؤرخ في  71 رقم قــرار -
ل القرار رقم 2018جانفي  28مؤرخ في  72رقم  قــرار - الذي يحدد القائمة االسمية  2016سبتمبر  26المؤر خ في  1505، يعد 

 96 ....................................ميمة -والمغات بالمركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوفالمجمس العممي لمعيد اآلداب ألعضـاء 
د ا2018جانفي  28مؤرخ في  73رقم  قــرار - مدرسة لمقسم الطور التحضيري بال المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحد 

 97 ..........................................................................................قسنطينة -الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيا
د ا2018جانفي  28مؤرخ في  74رقم  قــرار - الوطنية مدرسة لمقسم البيوتكنولوجيا بال المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحد 

 98 ..................................................................................................قسنطينة -العميا لمبيوتكنولوجيا
ل القرار رقم 2018جانفي  28مؤرخ في  75رقم  قــرار - يحدد القائمة االسمية  الذي 2015جوان  18المؤر خ في  268، يعد 

 99 ........................................................قسنطينة -الوطنية العميا لمبيوتكنولوجياألعضاء المجمس العممي لممدرسة 
د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2018جانفي  28مؤرخ في  76رقم  قــرار - لكمية العموم االقتصادية والعموم  ، يحد 

 101 ...........................................................................الجمفة -التجارية وعموم التسيير بجامعة زيان عاشور
الحقوق والعموم السياسية ة ـكم يل ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2018جانفي  28مؤرخ في  77رقم  قــرار -

 102 ....................................................................................سوق أىراس -بجامعة دمحم الشريف مساعدية
ل القرا2018جانفي  28مؤرخ في  78رقم  قــرار - لقائمة االسمية اد حد  الذي ي 2015ماي  14المؤرخ في  188ر رقم ، يعد 

 103 ...........................سوق أىراس -دمحم الشريف مساعدية بجامعة العموم الفالحية والبيطرية المجمس العممي لمعيد ألعضاء
الذي يحدد القائمة االسمية  2016ماي  24المؤرخ في  475، يعدل القرار رقم 2018جانفي  31مؤرخ في  79رقم  قــرار -

 105 ....................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن بعنابة، المعدل
الذي يحدد القائمة االسمية  2015جوان  23المؤرخ في  295يعدل القرار رقم ، 2018فري في 01ي مؤرخ ف  80رقم قــرار -

 106 ......................................................................................ألعضاء مجمس إدارة جامعة قالمة، المعدل
 107 ....االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في عموم التسيير بعنابة، يحدد القائمة 2018فيفري  04مؤرخ في 81 قرار رقم  -
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ل القرار رقم 2018فيفري  04مؤرخ في  82رقم  قــرار - د ا 2017أفريل  17المؤر خ في  448، يعد  لقائمة االسمية الذي يحد 
 108 ..................................................ري الوطنية العميا لممدرسة لقسم التييئة وىندسة الري بال المجنة العمميةألعضاء 

ل القرار رقم 2018فيفري  04مؤرخ في  83رقم  قــرار - د ا 2017أفريل  17المؤر خ في  449، يعد  لقائمة االسمية الذي يحد 
 109 ........................................................الوطنية  العميا لمري مدرسة لقسم الري الحضري بال المجنة العمميةألعضاء 

ل القرار رقم 2018فيفري  04مؤرخ في  84رقم  قــرار - د القائمة االسمية يحد  الذي  2015ديسمبر  15المؤر خ في  1243، يعد 
 111 ............................................................................الوطنية العميا لمري ألعضاء المجمس العممي لممدرسة 

ل القرار رقم 2018فيفري  04مؤرخ في  85رقم  قــرار - د القائمة االسمية يحـد  الذي  2016جويمية  02المؤر خ في  754، يعد 
 112 ...................................................................غميزان -أحمد زبانة ألعضـاء المجمس العممي لممركز الجامعي

 114 .....................، يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى جامعـة غردايـة2018فيفري  05قرار مؤرخ في  قــرار -
 اإلسميةالذي يحدد القائمة  2015أفريل  21المؤرخ في  168يعدل القرار رقم ، 2018فيفري  06مؤرخ في  86 رقم قــرار -

 115 ...................................................................................بومرداس، المعدل ارة جامعةألعضاء مجمس إد
د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2018فيفري  07مؤرخ  في  87رقم  قــرار - لموكالة الموضوعاتية لمبحث في  ، يحد 

 116 ...........................................................................................تغذيةالبيوتكنولوجية وعموم الزراعة وال
الذي يحدد القائمة االسمية  2016أفريل سنة  02المؤرخ في  192، يتمم القرار رقم 2018فيفري  11مؤرخ في  123قرار رقم  -

 117 ............................................................ولوجية بوىران، المعدلألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لمعموم البي
يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2016افريل  02المؤرخ في  191، يعدل القرار رقم 2018فيفري  11مؤرخ في  124قرار رقم  -

 118 ..........................................................................مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت، المعدل
 119 ......، يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى المدرسـة العميـا لألساتـذة قسنطينـة2018فيفري  11مؤرخ في  قــرار -
 120 .االجتماعية لدى المدرسـة الوطنيـة المتعـددة التقنيـات قسنطينـة، يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات 2018فيفري  11مؤرخ في  قــرار -
الشريعة  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم االقتصاد واإلدارة بكمية2018فيفري  12مؤرخ في  125رقم  قــرار -

 121 .................................................................قسنطينة -واالقتصاد بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية
الشريعة  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الشريعة والقانون بكمية2018فيفري  12مؤرخ في  126رقم  قــرار -

 122 .................................................................قسنطينة -واالقتصاد بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية
الشريعة  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الفقو وأصولو بكمية2018فيفري  12مؤرخ في  127قرار رقم  -

 123 .................................................................قسنطينة -واالقتصاد بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية
، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الشريعة واالقتصاد بجامعة 2018فيفري  12مؤرخ في  128رقم  قــرار -

 125 ...................................................................................قسنطينة -األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية
أصول  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الكتاب والسنة بكمية2018فيفري  12مؤرخ في  129رقم  قــرار -

 126 .....................................................................قسنطينة -الدين بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الدعوة واإلعالم واالتصال بكمية2018فيفري  12مؤرخ في  130رقم  قــرار -

 127 ...............................................................قسنطينة -أصول الدين بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العقيدة ومقارنة األديان بكمية2018فيفري  12مؤرخ في  131رقم  قــرار -

 129 ...............................................................قسنطينة -أصول الدين بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية
، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية أصول الدين بجامعة األمير 2018فيفري  12مؤرخ في  132رقم  قــرار -

 130 ..........................................................................................قسنطينة -عبد القادر لمعموم اإلسالمية
اآلداب والحضارة  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم التـــاريخ بكمية2018فيفري  12في مؤرخ  133رقم  قــرار -

 131 .................................................................قسنطينة -اإلسالمية بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية
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اآلداب  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغة العربية بكمية2018فيفري  12مؤرخ في  134رقم  قــرار -
 133 .......................................................قسنطينة -والحضارة اإلسالمية بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية

حدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والحضارة اإلسالمية ، ي2018فيفري  12مؤرخ في  135رقم  قــرار -
 134 ............................................................................قسنطينة -بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية

األمير عبد القادر لمعموم  لجامعة االسمية ألعضاء المجمس العممي د القائمةيحد  ، 2018فيفري  12مؤرخ في  136رقم  قــرار -
 135 ............................................................................................................قسنطينة -اإلسالمية

المجمس العممي لمعيد عموم وتقنيات النشاطات  ضاء، يحدد القائمة االسمية ألع2018فيفري  12مؤرخ في  137رقم  قــرار -
 137 .................................................................................ورقمة -البدنية والرياضية بجامعة قاصدي مرباح

أبو القاسم  لمعيد اآلثـــار بجامعةالمجمس العممي  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء2018فيفري  12مؤرخ في  138رقم  قــرار -
 138 ..............................................................................................................2الجزائر -سعد هللا

أبو القاسم  ترجمة بجامعةالمجمس العممي لمعيد ال ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء2018فيفري  12مؤرخ في  139رقم  قــرار -
 139 ..............................................................................................................2الجزائر -سعد هللا

د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ل2018فيفري  12مؤرخ في  140رقم  قــرار -  ةـجاريوالت   القتصاديـةاوم ـة العمـكم ي، يحد 
 140 ..................................................................................................بجامعـة غرداية رـسييوم الت  ـوعم

 كانيكية بكمية، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المي2018فيفري  12مؤرخ في  141رقم  قــرار -
 141 ........................................................................................المديــة -التكنولوجيا بجامعة يحـي فـارس

األقسام والمتضمن إنشاء  2012مارس  28المؤرخ في  131يتمم القرار رقم ، 2018فيفري  14مؤرخ في  142 قـــرار رقم -
 143 ........................................بالبيض، المعدل والمتمملدى المركز الجامعي  العموم اإلنسانية واالجتماعيةلمعيد  ونةالمك

 143 ...........لمعيد العموم لدى المركز الجامعي بتيبازة ةالمكوناألقسام  إنشاء يتضمن، 2018فيفري  14 في مؤرخ 143 رقم قـــرار -
 144 ...، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا الدارة االعمال بتممسان2018فيفري  14مؤرخ في  144م قرار رق -
الذي يحدد القائمة اإلسمية  2016فيفري  8المؤرخ في  81، يعدل القرار رقم 2018فيفري  14مؤرخ في  145رقم  قــرار -

 146 ....................................................................المعدل ساتذة بوىران،ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لأل
الذي يحدد القائمة االسمية  2015جوان  23المؤرخ في  296يعدل القرار رقم  ، 2018فيفري  14 مؤرخ في 146رقم  قــرار -

 147 ....................................................................ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية
الذي يحدد القائمة االسمية  2015جوان  23المؤرخ في  297يعدل القرار رقم  ،2018فيفري  14 مؤرخ في 147رقم  قــرار -

 148 ...............................................................مركز البحث في التكنولوجيات الصناعيةل المجمس العمميألعضاء 
الذي يحدد القائمة االسمية  2014ماي  15المؤرخ في  363، يعدل القرار رقم 2018فيفري  14مؤرخ في  148رقم  قــرار -

 149 ..................................................ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية، المعدل
يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2015أفريل  26المؤرخ في  177يعدل القرار رقم ، 2018فيفري  14مؤرخ في  149رقم  قــرار -

 150 ...................................................................................................تيزي وزو مجمس إدارة جامعة
الذي يحدد القائمة االسمية  2016مارس  20المؤرخ في  171يعدل القرار رقم ، 2018فيفري  14 مؤرخ في 150رقم  قــرار -

 151 ......................................................................................البويرة، المعدل ألعضاء مجمس إدارة جامعة
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2017جانفي  3المؤرخ في  2يعدل القرار رقم ، 2018فيفري  14 مؤرخ في 151قم ر  قــرار -

 152 ...............................................................................................بجاية، المعدل مجمس إدارة جامعة
الذي يحدد القائمة اإلسمية  2016فيفري  8المؤرخ في  80يعدل القرار رقم  ، 2018فيفري  14 يمؤرخ ف 152رقم  قــرار -

 153 .....................................................................................، المعدل1باتنة ألعضاء مجمس إدارة جامعة
الذي يحدد القائمة اإلسمية  2016أوت   8المؤرخ في 946ل القرار رقم يعد، 2018فيفري  14 مؤرخ في 153رقم  قــرار -

 155 ..............................................................................ألعضاء مجمس إدارة جامعة برج بوعريريج، المعدل
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، الذي يحدد القائمة االسمية 2016جانفي  17في المؤرخ  37يعدل القرار رقم ، 2018فيفري  14 مؤرخ في 154رقم  قــرار -
 156 ....................................................................................ألعضاء مجمس إدارة جامعة االغواط، المعدل

الذي يحدد القائمة اإلسمية  2015ديسمبر  17المؤرخ في  1250يعدل القرار رقم ، 2018فيفري  14 مؤرخ في 155رقم  قــرار -
 157 ......................................................................................بسكرة، المعدل ألعضاء مجمس إدارة جامعة

االسمية الذي يحدد القائمة  2017فيفري  09المؤرخ في  165، يعدل القرار رقم 2018فيفري  18مؤرخ في  156رقم  قــرار -
 158 .............................................................................ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بإليزي، المعدل

الذي يحدد القائمة االسمية  2016مارس  10المؤرخ في  147، يعدل القرار رقم2018فيفري  18مؤرخ في  157رقم  قــرار -
 159 ...................................................................إدارة المدرسة العميا لألساتذة باالغواط، المعدلألعضاء مجمس 

الذي يحدد القائمة االسمية  2017جانفي  03المؤرخ في  10، يعدل القرار رقم 2018فيفري  18مؤرخ في  158رقم  قــرار -
 160 ............................................................................عي ببريكة، المعدلألعضاء مجمس إدارة المركز الجام

الذي يحدد القائمة االسمية  2017افريل  25المؤرخ في  466، يعدل القرار رقم2018فيفري  18مؤرخ في  159رقم  قــرار -
 161 ..............................................................واط(، المعدلألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بأفمو )والية األغ

، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في 2018فيفري  19مؤرخ في  169رقم  قــرار -
 162 ............................................................................................................عموم الطبيعة والحياة

د كيفيات تطبيق األحكام المتعم قة بالتأىيل الجامعي2018فيفري  20مؤرخ في  170رقـم  قــرار -  163 ............................، يحـد 
بكمية اليندسة  يضاء المجنة العممية لقسم اإللكتروتقن، يحدد القائمة االسمية ألع2018فيفري  21مؤرخ في  171رقم  قــرار -

 168 ......................................................................وىران -العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافالكيربائية بجامعة 
العممية لقسم اآللـية بكمية اليندسة الكيربائية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة 2018فيفري  21مؤرخ في  172رقم  قــرار -

 169 .................................................................................وىران -العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبجامعة 
ية لقسم اإللكترونيك بكمية اليندسة ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمم2018فيفري  21مؤرخ في  173رقم  قــرار -

 170 ......................................................................وىران -العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافالكيربائية بجامعة 
لعموم والتكنولوجيا دمحم ا المجمس العممي لجامعة د القائمة االسمية ألعضاءيحد  ، 2018فيفري  21مؤرخ في  174رقـم  قــرار -

 171 ................................................................................................................وىران -بوضياف
العموم التحضيرية في لممدرسة  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2018فيفري  21مؤرخ في  175رقم  قــرار -

 173 ....................................................................................الجزائر -االقتصادية والتجارية وعموم التسيير
، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية 2018فيفري  21مؤرخ في  176رقم  قــرار -

 174 ............................................................................................جيجل -جامعة دمحم الصديق بن يحيب
العموم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم االجتماعية بكمية2018فيفري  21مؤرخ في  177رقم  قــرار -

 176 ................................................................................بشار -االجتماعية بجامعة طاىري دمحماإلنسانية و 
العموم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم اإلنسانية بكمية2018فيفري  21مؤرخ في  178رقم  قــرار -

 177 ................................................................................بشار -ة بجامعة طاىري دمحماإلنسانية واالجتماعي
، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية 2018فيفري  21مؤرخ في  179رقم  قــرار -

 178 ......................................................................................................بشار -بجامعة طاىري دمحم
د القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم عمـوم التسيير ب2018فيفري  21مؤرخ في  180رقم  قــرار - العمـوم ة ـكم ي، يحد 

 179 ........................................................الطارف– الشاذلي بن جديدبجامعة  يـراالقتصاديـة والت جاريـة وعمـوم الت سي
، يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسة الوطنية العميا لممناجمنـت 2018فيفري  21مؤرخ في  قــرار -

 180 ..........................................................................................................................القميعـة
 181 ...، يتضمن حل لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسـة الوطنيـة العميـا لمطـب البيطـري الجزائـر2018فيفري  21مؤرخ في  قــرار -
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المتضمن  2007سبتمبر  29المؤرخ في 220لجدول الممحق بالقرار رقم ، يتمم ا2018فيفري  22مؤرخ في  181رقم  قــرار -
الترخيص برفع سقف الحجم الساعي األسبوعي لفائدة أساتذة التعميم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميون 

 182 ....................................................................................آخرون باعتبارىا عمال ثانويا، المعدل والمتمم
الذي يحدد القائمة اإلسمية  2017فيفري  21المؤرخ في  224يعدل القرار رقم ، 2018فيفري  25مؤرخ في  182رقم  قــرار -

 183 .....................................................................................ألعضاء مجمس إدارة جامعة خنشمة، المعدل
، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المعمارية بكمية 2018فيفري  26مؤرخ في  183رقم  قــرار -

 184 .............................................وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافاليندسة المعمارية واليندسة المدنية بجامعة 
ل القرار رقم 2018فيفري  26مؤرخ في  184رقم  قــرار - يحـدد القائمة االسمية الذي  2016فيفري  01المؤر خ في  71، يعد 

 185 ................................................................................إليميزي  ألعضـاء المجمس العممي لممركز الجامعي
د ا 2018فيفري  26مؤرخ في  185رقم  رقــرا - العميا مدرسة المجنة العممية لقسم المغة العربية باللقائمة االسمية ألعضاء يحد 

 186 .................................................................................................................لألساتذة بوىران
د ا2018فيفري  26مؤرخ في  186رقم  قــرار - العميا مدرسة لقسم المغات األجنبية بال المجنة العممية لقائمة االسمية ألعضاء، يحد 

 187 .................................................................................................................لألساتذة بوىران
 188 ...قــالمة -1945ماي  08 ألعضاء المجمس العممي لجامعة د القائمة االسميةيحد  ، 2018فيفري  26مؤرخ في  187رقم  قــرار -
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم الطبيعة والحياة بكمية2018فيفري  26مؤرخ في  188رقم  قــرار -

 190 ................................................................................يارتت -عموم الطبيعة والحياة بجامعة ابن خمدون 
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم التغذية وتكنولوجيا التغذية  2018فيفري  26مؤرخ في  189رقم  قــرار -

 191 .................................................................تيارت -عموم الطبيعة والحياة بجامعة ابن خمدون  الفالحية بكمية
، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة 2018فيفري  26مؤرخ في  190رقم  قــرار -

 193 .............................................................................................................تيارت -ابن خمدون 
العموم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم االجتماعية بكمية2018فيفري  26مؤرخ في  191رقم  قــرار -

 194 ...............................................................................تيارت -اإلنسانية واالجتماعية بجامعة ابن خمدون 
العموم  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم اإلنسانية بكمية 2018فيفري  26مؤرخ في  192رقم  قــرار -

 195 ...............................................................................تيارت -اإلنسانية واالجتماعية بجامعة ابن خمدون 
، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية 2018فيفري  26مؤرخ في  193رقم  قــرار -

 196 ......................................................................................................تيارت -بجامعة ابن خمدون 
ابن  عموم البيطرة بجامعة المجمس العممي لمعيد ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء2018فيفري  26مؤرخ في  194رقم  قــرار -

 197 ..................................................................................................................تيارت -خمدون 
، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية والتجارية 2018فيفري  26مؤرخ في  195رقم  قــرار -

 199 ....................................................................برج بوعريريج -وعموم التسيير بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي
ل القرار رقم 2018فيفري  26مؤرخ في  196رقم  قــرار - د القائمة االسمية  2016ماي  17المؤر خ في  458، يعد  الذي يحد 

 -العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم االقتصادية بكمية
 200 ...................................................................................................................برج بوعريريج

ل القرار رقم 2018فيفري  26مؤرخ في  197رقم  قــرار - د القائمة االسمية ألعضاء  2016ماي  17المؤر خ في  457، يعد  الذي يحد 
 201 .....برج بوعريريج -العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي العموم التجارية بكميةالمجنة العممية لقسم 

 203 ...........لدى جامعة بجاية مجمس كمية التكنولوجيا يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2018فيفري  28مؤرخ في  198رقم  قــرار -
 205 .........لدى جامعة المسيمة يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية التكنولوجيا، 2018فيفري  28 خ فيمؤر  199رقم  قــرار -
 207 ..لدى جامعة المسيمة كمية الرياضيات واإلعالم اآللي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2018فيفري  28 مؤرخ في 200رقم  قــرار -
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 208 .....، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بالقبة2018فري في 28مؤرخ في  201رقم  قــرار -
الذي يحدد القائمة االسمية  2016أكتوبر  02المؤرخ في  1529، يعدل القرار رقم 2018فيفري  28مؤرخ في  202رقم  قــرار -

 209 ........................................................لبالجزائر، المعد ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
الذي يحدد القائمة االسمية  2017مارس  08مؤرخ في  271، يعدل القرار رقم 2018فيفري  28مؤرخ في  203رقم  قــرار -

 210 ....................................................................ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بعين تيموشنت، المعدل
الذي يحدد القائمة االسمية  2017أكتوبر  24المؤرخ في  1027، يعدل القرار رقم 2018مارس  05مؤرخ في  204رقم  قــرار -

 211 ...............................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة  العميا في العموم التطبيقية بتممسان
الذي يحدد القائمة االسمية  2017جويمية  16المؤرخ في  800، يعدل القرار رقم 2018مارس  05مؤرخ في  205رقم  قــرار -

 212 .............................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموم اإلعالم
العميا في اليندسة الكيربائية  يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسة 2018مارس  05مؤرخ في  قــرار -

 214 ................................................................................................................والطاقوية وىـران
، يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة عنابـة 2018مارس  05مؤرخ في  قــرار -

 215 ....................................................................................................................سيـدي عمـار
 216 .................، يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المركـز الجامعـي تيبـازة2018مارس  06مؤرخ في  ارقــر  -
الذي يحدد القائمة االسمية  2017فيفري  02المؤرخ في  162، يعدل القرار رقم 2018مارس  07مؤرخ في  208رقم  قــرار -

 217 ............................................................عي بمغنية )والية تممسان(، المعدلألعضاء مجمس إدارة المركز الجام
 218 .......لدى جامعة بجاية يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية اآلداب والمغات، 2018مارس  08 مؤرخ في 209 رقم قــرار -
 219 ................لدى جامعة بجاية د القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية الطبيحد، 2018مارس  08 مؤرخ في 210رقم  قــرار -
 الذي يحدد القائمة االسمية 2017أفريل  19المؤرخ في  455يعدل القرار رقم  ، 2018مارس  08 مؤرخ في 211رقم  قــرار -

 220 .....................................................................ألعضاء مجمس كمية العموم والتكنولوجيا لدى جامعة معسكر
"مشروع المؤسسة" لمؤسسات  إنشاء لجنة مكمفة بمرافقة ومتابعة وتقييم ، يتضمن2018مارس  08 مؤرخ في 212رقم  قــرار -

 222 ....................................................................................................التعميم العالي والبحث العممي
والمتضمن إنشاء األقسام   2010المؤرخ في أول جويمية  217يعدل القرار رقم ، 2018مارس  12 مؤرخ في 213 رقم قــرار -

 224 .......................................................................................المكونة لممدرسة الوطنية العميا لممناجمنت
 اإلسمية ألعضاء لجان تقييم المترشحين لمسابقة اإللتحاق يحدد القائمة، 2018مارس  14مؤرخ في  214وزاري رقم  قــرار -

 224 ...........................................................................................برتبة أستاذ مساعد استشفائي جامعي
 234 ...، يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة المسيمة القطـب2018مارس  14مؤرخ في  قــرار -
الذي يحدد القائمة االسمية  2017جانفي  29المؤرخ في  108، يعدل القرار رقم 2018مارس  18مؤرخ في  216رقم  قــرار -

 235 ............................................................................ة المركز الجامعي بغميزان، المعدلألعضاء مجمس إدار 
إنشاء األقسام   والمتضمن 2013نوفمبر  27المؤرخ في  932يتمم القرار رقم ، 2018مارس  19مؤرخ في  217 قـــرار رقم -

 236 .............................................2البميدة التجارية وعموم التسيير لدى جامعة عموم الالمكونة لكمية العموم االقتصادية و 
الذي يحدد القائمة اإلسمية  2015ديسمبر  29المؤرخ في  1274يعدل القرار رقم ، 2018مارس  19مؤرخ في  218رقم  قــرار -

 236 ...........................................................نولوجيا، المعدلألعضاء مجمس إدارة جامعة ىواري بومدين لمعموم والتك
الذي يحدد القائمة اإلسمية  2017 مارس 2المؤرخ في  265يعدل القرار رقم ، 2018مارس  19 مؤرخ في 219 رقم قــرار -

 238 .....................................................................................معسكر، المعدلألعضاء مجمس إدارة جامعة 
 اإلسميةالذي يحدد القائمة  2016 مارس 10المؤرخ في  146يعدل القرار رقم  ،2018مارس  19 مؤرخ في 220رقم  قــرار -

 239 ......................................................................................، المعدلعنابة ألعضاء مجمس إدارة جامعة
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 240 ......، يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة جيجـل2018مارس  19مؤرخ في  قــرار -
التعميم العالي ، يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى اإلدارة المركزية لوزارة 2018مارس  19مؤرخ في  قــرار -

 241 ..................................................................................................................والبحث العممي
يات الرياض ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الرياضيات بكمية2018مارس  22 مـؤرخ في 237رقم  قــرار -

 242 .....................................................................................ورقمـة -وعموم المادة بجامعة قاصدي مرباح
، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الرياضيات وعموم المادة 2018مارس  22 مـؤرخ في 238رقم  قــرار -

 244 ..................................................................................................ورقمـة -مرباحبجامعة قاصدي 
ل القرار رقم  2018مارس  22 مـؤرخ في 239رقم  قــرار - د القائمة االسمية  2017جانفي  16المؤر خ في  69يعد  الذي يحد 

 245 ......................البويـرة –بجامعة أكمي محنـد أولحـاج  والعمـوم التطبيقيـةوم ـكم ية العمفيزيــاء بألعضاء المجنة العممية لقسـم ال
ل القرار رقم 2018مارس  22 مـؤرخ في 240رقم  قــرار - د القائمة االسمية  2017جانفي  16المؤر خ في  72، يعد  الذي يحد 

 246 ................البويـرة –بجامعة أكمي محنـد أولحـاج  والعمـوم التطبيقيـةوم ـكم ية العمائق بألعضاء المجنة العممية لقسـم ىندسة الطر 
ل القرار رقم 2018مارس  22 مـؤرخ في 241رقم  قــرار - د القائمة االسمية ألعضاء  2017جانفي  16المؤر خ في  58، يعد  الذي يحد 

 247 .............البويـرة..–بجامعة أكمي محنـد أولحـاج  االقتصادية والتجارية وعموم التسييروم ـلعمكم ية االمجنة العممية لقسـم عموم التسيير ب
ل القرار رقم 2018مارس  22 مـؤرخ في 242رقم  قــرار - د القائمة االسمية  2017جانفي  16المؤر خ في  60، يعد  الذي يحد 

 249 ................البويـرة -بجامعة أكمي محنـد أولحـاج  رـسييوم الت  ـة وعمـجاريوالت   ةـوم االقتصاديـة العمـلكم يألعضاء المجمس العممي 
ل القرار رقم 2018مارس  22 مـؤرخ في 243رقم  قــرار - د القائمة االسمية  2017جانفي  15المؤر خ في  46، يعد  الذي يحد 

 250 ...................................غميزان -مركز الجامعي أحمد زبانةالمجمس العممي لمعيد العموم القانونية واإلدارية بالألعضـاء 
ل القرار رقم 2018مارس  22 مـؤرخ في 244رقم  قــرار - د القائمة االسمية  2015جوان  18المؤر خ في  272، يعد  الذي يحد 

 251 .........................................غميزان -المجمس العممي لمعيد العموم والتكنولوجيا بالمركز الجامعي أحمد زبانةألعضـاء 
ل القرار رقم 2018مارس  22 مـؤرخ في 245رقم  قــرار - د لمقائمة االسمية  2015جويمية  20المؤر خ في  467، يعد  المحد 

 253 .............................................غميزان -المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي أحمد زبانةألعضـاء 
ل القرار رقم 2018مارس  22 مـؤرخ في 246رقم  قــرار - د القائمـة االسمية يحـد  الذي  2017فيفري  12المؤر خ في  184، يعد 

 254 .......................................................................1سطيف -فرحات عباسألعضاء المجمس العممي لجامعة 
، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم اإلنسانية بجامعة أبو 2018مارس  22 مـؤرخ في 247رقم  قــرار -

 256 ......................................................................................................2الجزائر -القاسم سعد هللا
المغات  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغة الفرنسية بكمية2018مارس  22 مـؤرخ في 248رقم  قــرار -

 257 .................................................................................2الجزائر  -األجنبية بجامعة أبو القاسم سعد هللا
، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغة األلمانية، اإلسبانية 2018مارس  22 مـؤرخ في 249رقم  رارقــ -

 258 ...........................................................2الجزائر -المغات األجنبية بجامعة أبو القاسم سعد هللا واإليطالية بكمية
المغات  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغة اإلنجميزية بكمية2018مارس  22 مـؤرخ في 250رقم  قــرار -

 259 ..................................................................................2الجزائر -األجنبية بجامعة أبو القاسم سعد هللا
، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية المغات األجنبية بجامعة أبو 2018مارس  22 خ فيمـؤر  251رقم  قــرار -

 261 .....................................................................................................2الجزائر  -القاسم سعد هللا
ل القرار رقم 2018رس ما 22 مـؤرخ في 252رقم  قــرار - الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2016فيفري  01المؤر خ في  69، يعد 

 262 .............2الجزائر -المجنة العممية لقسم المغة العربية وآدابيا بكمية المغة العربية وآدابيا والمغات الشرقية بجامعة أبو القاسم سعد هللا
ل القرار رقم 2018ارس م 22 مـؤرخ في 253رقم  قــرار - د القائمة االسمية  2016أكتوبر  04المؤر خ في  1557، يعد  الذي يحد 

 263 .......................2الجزائر -ألعضاء المجمس العممي لكمية المغة العربية وآدابيا والمغات الشرقية بجامعة أبو القاسم سعد هللا
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د لمقائمة االسمية  2015نوفمبر  21المؤر خ في  1190ل القرار رقم ، يعد  2018مارس  22 مـؤرخ في 254رقم  قــرار - الذي يحد 
 265 .........................................2الجزائر -ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم االجتماعية بجامعة أبو القاسم سعد هللا

ية ألعضاء المجمس العممي لكمية الفنون والثقافة بجامعة ، يحدد القائمة االسم2018مارس  22 مـؤرخ في 255رقم  قــرار -
 266 ...................................................................................................3قسنطينة - صــالح بوبنيـــدر

ل القرار رقم 2018مارس  22 مـؤرخ في 256رقم  قــرار - د القائمة االسمية يحـد  الذي  2015سبتمبر  17المؤر خ في  857، يعد 
 267 ................................................................النعـامة -صالحي أحمد ألعضـاء المجمس العممي لممركز الجامعي

ل القرار رقم 2018مارس  22 مـؤرخ في 257رقم  قــرار - د القائمة االسمية  الذي 2016ماي  31المؤر خ في  536، يعد  يحد 
 268 ...............................معسكر -العموم الدقيقة بجامعة مصطفى اسطمبولي ألعضاء المجنة العممية لقسم الرياضيات بكمية

ل القرار رقم 2018مارس  22 مـؤرخ في 258رقم  قــرار - ة الذي يحدد القائمة االسمي 2016أكتوبر  04المؤر خ في  1554، يعد 
 269 ................................1سطيف-فرحات عباس اليندسة المعمارية وعموم األرض بجامعة المجمس العممي لمعيد ألعضاء

، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم التطبيقية بجامعة 2018مارس  22 مـؤرخ في 259رقم  قــرار -
 271 ..........................................................................................................ورقمـة -قاصدي مرباح

، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة 2018مارس  22 مـؤرخ في 260رقم  قــرار -
 272 ..........................................................................................................ورقمـة -قاصدي مرباح

المتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات  2018مارس  06، يتضمـن تعديـل القرار المؤرخ في 2018مارس  22مؤرخ في  قــرار -
 273 ..........................................................................................اإلجتماعية لدى المركـز الجامعـي تيبـازة

المتضمن إنشاء تشكيمة لجنة الخدمات  2017ديسمبر  24، يتضمـن تعديـل القرار المؤرخ في 2018مارس  27مؤرخ في  قــرار -
 274 ...................................................................................باتنـة-اإلجتماعية لدى المركـز الجامعـي بريكـة

 275 .............المكونة لممدرسة الوطنية العميا لمعموم السياسية إنشاء األقسام يتضمن، 2018مارس  28في  مؤرخ 261رقم  قـــرار -
الذي يحدد القائمة االسمية  2016أفريل  2ؤرخ في الم 194، يعدل ويتمم القرار رقم 2018مارس  29مؤرخ في  262رقم  قــرار -

 276 ................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة  العميا في العموم التطبيقية بالجزائر
الذي يحدد القائمة االسمية  2016مارس  06المؤرخ في  139، يعدل قرار رقم 2018مارس  29مؤرخ في  263رقم  قــرار -

 278 ......................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببشار،المعدل
االسمية الذي يحدد القائمة  2016أكتوبر  11المؤرخ في  1610،يعدل القرار رقم 2018مارس  29مؤرخ في  264رقم  قــرار -

 279 ...........................................................................لألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالبيض، المعد
الذي يحدد القائمة االسمية  2015ديسمبر  07المؤرخ في  1223، يعدل القرار رقم2018مارس  29مؤرخ في  265رقم  قــرار -

 280 ...........................................................................إدارة المركز الجامعي بتندوف، المعدلألعضاء مجمس 
الذي يحدد القائمة االسمية  2017ديسمبر  10المؤرخ في  1115، يعدل القرار رقم2018مارس  29مؤرخ في  266رقم  قــرار -

 281 ................................................................................بتسمسيمت ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي
الذي يحدد القائمة اإلسمية  2017 ماي 17المؤرخ في 513يعدل القرار رقم ، 2018مارس  29 مؤرخ في 267 رقم قــرار -

 282 ..................................................................................أم البواقي، المعدلألعضاء مجمس إدارة جامعة 
الذي يحدد القائمة االسمية  2016جانفي  31المؤرخ في  60، يعدل القرار رقم 2018مارس  29مؤرخ في  268رقم  قــرار -

 283 ...........................................................................لألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالنعامة، المعد
 
 

 

IV-  رراتـــــــــقـ  مـال 
، يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني لإللتحاق بسمك الميندسين في  اإلعالم اآللي، رتبة 2018جانفي  15مؤرخ في  03رقم مقرر  -

 286 ..............................................................ةميندس رئيسي في اإلعالم اآللي لمديوان الوطني لمخدمات الجامعي
، يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني لاللتحاق بسمك الميندسين في اإلعالم اآللي، رتبة 2018جانفي  15مؤرخ في  04رقم مقرر  -

 286 ...........................................جامعيةميندس دولة في اإلعالم اآللي )نظام اإلعالم اآللي( لمديوان الوطني لمخدمات ال
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، يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني لإللتحاق بسمك الميندسين في  اإلعالم اآللي، رتبة 2018جانفي  17مؤرخ في  05رقم مقرر  -
 287 ...........................................................رئيس الميندسين في اإلعالم اآللي لجامعة العموم اإلسالمية بقسنطينة

بسمك الوثائقيين أمناء المحفوظات، رتبة لاللتحاق يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني 2018جانفي  18مؤرخ في  06مقرر رقم  -
 288 ....................................................................................وثائقي أمين محفوظات رئيسي لجامعة جيجل

بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي  يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق 2018جانفي  18مؤرخ في  07رقم مقرر  -
 288 ............................................................................................................لإلدارة لجامعة جيجل

بسمك الكتاب، رتبة كاتب مديرية رئيسي لاللتحاق يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني  2018جانفي  18مؤرخ في  08رقم مقرر  -
 289 ...................................................................................................................لجامعة جيجل

محافظي المكتبات الجامعية، رتبة  يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني لإللتحاق بسمك 2018جانفي  18مؤرخ في  09رقم ر مقر  -
 290 ......................................................................ممحق بالمكتبات الجامعية من المستوى األول لجامعة جيجل

يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني لإللتحاق بسمك محافظي المكتبات الجامعية، رتبة  2018جانفي  18مؤرخ في  10رقم مقرر  -
 290 .....................................................................ممحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني لجامعة جيجل

بسمك الميندسين في اإلحصائيات، رتبة لاللتحاق أجل إجراء اإلمتحان الميني  يمدد 2018جانفي  18مؤرخ في  011مقرر رقم  -
 291 ...................................................................................ميندس رئيسي في اإلحصائيات لجامعة جيجل

لاللتحاق بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة  المينييمدد أجل إجراء اإلمتحان  2018جانفي  18مؤرخ في  012رقم مقرر  -
 292 ...................................................................................................................لجامعة جيجل

بسمك ميندسي المخابر الجامعية، رتبة  لتحاق، يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لال 2018جانفي  18مؤرخ في  013مقرر رقم  -
 292 ..................................................................................ميندس رئيسي لممخابر الجامعية لجامعة جيجل

ين في  اإلعالم اآللي، يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني لإللتحاق بسمك الميندس 2018جانفي  18مؤرخ في  014مقرر رقم  -
 293 ........................................................رتبة ميندس رئيسي في اإلعالم اآللي لجامعة العموم و التكنولوجيا بوىران

رتبة  يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني لإللتحاق بسمك ميندسي المخابر الجامعية، 2018جانفي  18مؤرخ في  015رقم  مقرر -
 294 ..............................................................ميندس رئيسي لممخابر الجامعية لجامعة العموم والتكنولوجيا بوىران

بسمك المنشطين الجامعيين، رتبة منشط لاللتحاق يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني  2018جانفي  18مؤرخ في  016مقرر رقم  -
 294 .................................................................................ي لجامعة العموم والتكنولوجيا بوىرانجامعي رئيس

تقنيي المخابر الجامعية، رتبة تقني  يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني لاللتحاق بسمك 2018جانفي  18مؤرخ في  017مقرر رقم  -
 295 ........................................................................معة العموم والتكنولوجيا بوىرانلممخابر الجامعية لجا

بسمك المتصرفين، رتبة لاللتحاق يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة  2018جانفي  21مؤرخ في  019مقرر رقم  -
 296 .......................................................................................بوزريعة–متصرف لممدرسة العميا لألساتذة 

يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق بسمك الميندسين في   2018جانفي  21مؤرخ في  020رقم مقرر  -
 296 ............................................بوزريعة–ساتذة اإلعالم اآللي، رتبة  ميندس دولة في اإلعالم اآللي لممدرسة العميا لأل

يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق بسمك الوثائقيين أمناء  2018جانفي  21مؤرخ في  021رقم مقرر  -
 297 ......................................................بوزريعة–المحفوظات، رتبة وثائقي أمين محفوظات لممدرسة العميا لألساتذة 

يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق  بسمك األعوان التقنيين  2018جانفي  21مؤرخ في  022رقم مقرر  -
 298 .........................................بوزريعة–لممكتبات الجامعية، رتبة عون تقني لممكتبات الجامعية لممدرسة العميا لألساتذة 

الطمبة الجامعيين بعنوان السنة  يتضمن الترخيص بالشروع في تنفيذ نفقتي إطعام ونقل 2018جانفي  28مؤرخ في  43رقم مقرر  -
 298 ................................................................................لفائدة مديريات الخدمات الجامعية 2018المالية 

يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق بسمك المتصرفين، رتبة متصرف رئيسي  2018جانفي  28مؤرخ في  023مقرر رقم  -
 300 ...............................................................................................لممدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا

يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني لاللتحاق بسمك المتصرفين، رتبة متصرف لممدرسة  2018جانفي  28مؤرخ في  024قم ر مقرر  -
 301 ........................................................................................................الوطنية العميا لمتكنولوجيا
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يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق بسمك الميندسين في اإلعالم اآللي، رتبة  2018جانفي  28خ في مؤر  025رقم مقرر  -
 302 ..............................................................ميندس رئيسي في اإلعالم اآللي لممدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا

يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق بسمك الكتاب، رتبة كاتب مديرية رئيسي  2018ي جانف 28مؤرخ في  026رقم مقرر  -
 302 ...............................................................................................لممدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا

د أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة يمد 2018جانفي  28مؤرخ في  027رقم مقرر  -
 303 ...............................................................................................لممدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا

راء االمتحان الميني لاللتحاق بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة يمدد أجل إج 2018جانفي  30مؤرخ في  028رقم مقرر  -
 304 ...................................................................................................................1جامعة باتنة

ن الميني لاللتحاق  بسمك األعوان اإلداريين، رتبة عون إدارة يمدد أجل إجراء االمتحا 2018جانفي  30مؤرخ في  29رقم مقرر  -
 304 ...................................................................................................................1جامعة باتنة

لاللتحاق  بسمك األعوان اإلداريين، رتبة عون إدارة يمدد أجل إجراء االمتحان الميني  2018جانفي  30مؤرخ في  30رقم مقرر  -
 305 ............................................................................................................1رئيسي جامعة باتنة

لتحاق بسمك الكتاب، رتبة كاتب مديرية جانفي يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لال  2018جانفي  30مؤرخ في  031رقم مقرر  -
 306 ............................................................................................................1رئيسي جامعة باتنة

مال التعميم العالي والبحث يتضمن وضع تحت تصر النقابة المسماة اإلتحادية الوطنية لع 2018 فيفري  22مؤرخ في  98مقرر رقم  -
 306 .........(، تابع لمديوان الوطني لمخدمات الجامعية، والواقع بمدخل اإلقامات الجامعية بدالي إبراىيمHotelالعممي، مبنى مسمى الفندق )

ئن بجامعة يتضمن تحويل جزء من ىياكل مركز التنمية التكنولوجيات المتقدمة الكا 2018 فيفري  22مؤرخ في  99مقرر رقم  -
(، قصد توطين المصمحة المشتركة المسماة " األرضية CERIST( لفائدة مركز البحث في اإلعالم العممي والتقني ) 1سطيف )

 307 .......................................................................................................التقنية لتطوير البرمجيات"
 308 ....يتضمن تعيين أعضاء لجنة الخبراءالعمميين لدى المجنة الوطنية لمتكوين بالخارج 2018 فيفري  22مؤرخ في  101ر رقم مقر  -
شكيمة المجنة الوطنية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية برنامج المبرمة بين وزارة تيحدد  2018مارس  11 مؤرخ في 87رقم مقرر  -

 310 تعميم العالي والبحث العممي............................................................................الشباب والرياضة ووزارة ال
 311 ........................03/2015يتضمن إلغـاء المناقصة الوطنية المحدودة رقم ، 2018مارس  15مؤر خ في  125رقم مقرر  -
 312 ........................01/2015يتضمن إلغـاء المناقصة الوطنية المحدودة رقم  ،2018مارس  15مؤر خ في  126رقم مقرر  -
 

V-  التعميمات 
عمى منح التكوين بالخارج لتحضير  ،  تتعمق بتنظيم مسابقة وطنية لمحصول2018جانفي  24مؤرخة في  01تعميمة رقم  -

 314 .........................................................................2019-2018شيادة الدكتوراه برسم السنة الجامعية 
 317 ..................تتعمق بإجراءات قبول وتسيير مشاريع البحث التكويني الجامعي، 2018فيفري  20مؤرخة في  02تعميمة رقم  -

 

VI- المناشير  
-2017راسات الماستر عن بعد بعنوان السنة الجامعية يتعمق بالتسجيل في د، 2018جانفي  30مؤخ في  01منشور رقم  -

2018........................................................................................................................ 321 
 323 ..........................ه عموممناقشة أطروحة الدكتورا ، المتعمق بشروط وكيفيات2018 مارس 08مؤخ في  03منشور رقم  -

 

VII- ةـــــــرديـــفـــال رراتــــقـمــوال راراتـــــــقـــال  
 334 ....................................................................ةــــــرديــــفـال راراتـــــــقــال 
 345 ....................................................................ةــــــرديــــفـال رراتـــقــمـال 
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  ــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــ
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  يحدد شروط وكيفيات 2018مارس سنة  19الموافق  1439مؤرخ في أوؿ رجب عاـ  95-18مرسوـ تنفيذي رقـ ،
  االعتراؼ بشيادات التعميـ العالي األجنبية.

  (2018مارس  21 الصادرة بتاريخ 18)الجريدة الرسمية العدد 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

  يعدؿ ويتمـ القرار الوزاري 2017سنة سبتمبر  18الموافق  1438ذي الحجة عاـ  27قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في ،
الذي يحدد تعداد مناصب الشغل  2011يونيو سنة  2الموافق   1432ية عاـ جمادي الثان 30المشترؾ المؤرخ في 

 وتصنيفيا ومدة العقد الخاص باألعواف العامميف في نشاطات الحفع أو الصيانة أو الخدمات بعنواف الجامعات.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  يعدؿ ويتمـ القرار الوزاري 2017سنة سبتمبر  18الموافق  1438ذي الحجة عاـ  27قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في ،
الذي يحدد تعداد مناصب الشغل  2011يونيو سنة  2الموافق  1432جمادي الثانية عاـ  30المشترؾ المؤرخ في 

  لعامميف في نشاطات الحفع أو الصيانة أو الخدمات بعنواف المراكز الجامعية.وتصنيفيا ومدة العقد الخاص باألعواف ا
 

  (2018فبراير  21 الصادرة بتاريخ 11)الجريدة الرسمية العدد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  يحدد تعداد مناصب الشغل 2017سنة سبتمبر  18الموافق  1438ذي الحجة عاـ  27قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في ،
  .لعمياالمدارس اوتصنيفيا ومدة العقد الخاص باألعواف العامميف في نشاطات الحفع أو الصيانة أو الخدمات بعنواف 

  (2018فبراير  25 الصادرة بتاريخ 12)الجريدة الرسمية العدد 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 يعدؿ ويتمـ القرار الوزاري 2017سنة سبتمبر  07الموافق  1438ذي الحجة عاـ  16ر وزاري مشترؾ مؤرخ في قرا ،
الذي يحدد تعداد مناصب الشغل  2011يونيو سنة  2الموافق  1432جمادي الثانية عاـ  30المشترؾ المؤرخ في 

المصالح المركزية الصيانة أو الخدمات بعنواف  وتصنيفيا ومدة العقد الخاص باألعواف العامميف في نشاطات الحفع أو
  .وغير الممكركزة لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية

  (2018 مارس 14 الصادرة بتاريخ 16)الجريدة الرسمية العدد 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  التنظيـ اإلداري ، يحدد 2018سنة  فبراير 25الموافق  1439عاـ  جمادي الثاني 09قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في
  .وطبيعة مصالحيا التقنية وتنظيميا العميا ةممدرسل

  (2018مارس  18 الصادرة بتاريخ 17)الجريدة الرسمية العدد 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2018/A2018018.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2018/A2018018.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2018/A2018011.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2018/A2018011.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2018/A2018012.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2018/A2018012.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2018/A2018016.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2018/A2018016.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2018/A2018017.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2018/A2018017.pdf
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  ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ
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 يتضمن إنشاء وحدة بحث ، 2018جانفي  17وزاري مشترك مؤرخ في  قــرار 
 األعضاء لزرع في ميدان انتزاع وزرع األعضاء تمحق بالوكالة الوطنية

 

صالح المستشفيات، كان وا  حة والس   إن  وزير الص 
 ووزير التعميم العالي والبحث العممي،

 1985فبرايػػػػر سػػػػنة  16الموافػػػػق  1405جمػػػػادو األولػػػػق عػػػػاـ  26المػػػػؤرخ فػػػػي  05-85بمقتضػػػػق القػػػػانوف رقػػػػـ  -
 .والمتعمق بحماية الصحة وترقيتيا، المعدؿ والمتمـ

 2015ديسػػػػػمبر سػػػػػنة  30الموافػػػػػق  1437ربيػػػػػل األوؿ عػػػػػاـ  18خ فػػػػػي المػػػػػؤر  21-15وبمقتضػػػػػق القػػػػػانوف رقػػػػػـ  -
 .والمتضمف القانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي

 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17وبمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة

 1997ديسػمبر سػنة  02الموافػق  1418شػعباف عػاـ  02المػؤرخ فػي  465-97التنفيذي رقـ وبمقتضق المرسوـ  -
 .الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات االستثنائية المتخصصة وتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ

 1999أكتػػوبر سػػنة  31الموافػػق  1420رجػػب عػػاـ  21المػػؤرخ فػػي  243-99وبمقتضػػق المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 .دد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىاالذي يح

 1999نػػوفمبر سػػنة  16الموافػػق  1420شػػعباف عػػاـ  8المػػؤرخ فػػي  257-99وبمقتضػػق المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 .منو 21و 9يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيميا وسيرىا، السيما المادتاف  الذي

نػػػوفمبر سػػػنة  21الموافػػػق  1432ذي الحجػػػة عػػػاـ  25المػػػؤرخ فػػػي  379-11ـو التنفيػػػذي رقػػػـ وبمقتضػػػق المرسػػػ -
صالح المستشفيات 2011  .والذي يحدد صالحيات وزير الّصحة والّسكاف وا 

أبريػػػل سػػػنة  5الموافػػػق  1433جمػػػادو األولػػػق عػػػاـ  13المػػػؤرخ فػػػي  167-12وبمقتضػػػق المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 .وسير الوكالة الوطنية لزرع األعضاءالمتضمف إنشاء تنظيـ  2012

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػل األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقػـ  -
 .والمحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

لتطػوير التكنولػوجي لػوزارة الّصػحة وبناء عمق الرأي بالموافقة الصادر عف المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممػي وا -
صالح المستشفيات في االجتماع المنعقد بتاريخ   .2017يناير سنة  11والّسكاف وا 

 

 رانر ـــــيـق
 

شعباف عاـ  8المؤرخ في  257-99مف المرسوـ التنفيذي رقـ  21و 9تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
ر أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق إنشاء وحدة بحث في والمذكو  1999نوفمبر سنة  16الموافق  1420

ميداف انتزاع األعضاء تمحق بالوكالة الوطنية لزرع األعضاء وتحديد تنظيميا الداخمي وكيفيات سيرىا، 
 تدعق في صمب النص "وحدة البحث".

 جة بالبميدة.وحدة البحث داخل المؤسسة االستشفائية المتخصصة في زرع األعضاء واألنس مقر يقل: 2 المادة
شعباف عاـ  8المؤرخ في  257-99مف المرسوـ التنفيذي رقـ  6في إطار المياـ المحددة في المادة  :3المادة 

 ، تكمف وحدة البحث بما يأتي:هوالمذكور أعال 1999نوفمبر سنة  16الموافق  1420



      2018-األولالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   18

 

 

 ء،القياـ باألبحاث في مجاؿ تطوير تقنيات الكشف والتشخيص وانتزاع وزرع األعضا -
 القياـ باألبحاث في مجاؿ تطوير تقنيات حفع ونقل األعضاء المراد زرعيا، -
 المساىمة في إعداد البرامج الوطنية في ميداف انتزاع وزرع األعضاء، -
 المساىمة في إعداد المقاييس واإلجراءات والبرتوكوالت في ميداف انتزاع وزرع األعضاء، -
دوات التي تيدؼ الق ترقية تنظيـ وتسيير فعاؿ وشفاؼ تطوير كل األعماؿ والمناىج واألساليب واأل -

 في ميداف انتزاع وزرع األعضاء،
المشاركة في األبحاث المتعمقة بتطوير البرامج واستراتيجيات االتصاؿ ذات الصمة بانتزاع وزرع  -

 األعضاء وكذا باستعماؿ جسـ اإلنساف طبقا لمقوانيف واألنظمة المعموؿ بيا،
القيات والممارسات الحسنة المتعمقة بانتزاع وزرع وحفع ونقل األعضاء في إطار ترقية قواعد البيوأخ -

 األمف الّصحي،
المساىمة في إعداد البرامج التكوينية المتعمقة بقواعد البيوأخالقيات والممارسات الحسنة مف أجل انتزاع  -

 وزرع األعضاء،
 إجراء كل بحث آخر ذي صمة بميداف نشاطيا. -

 دة البحث مف قسمي بحث:تتشكل وح :4المادة 
 ،قسـ البحث في ميداف انتزاع األعضاء 
 .قسـ البحث في البيوأخالقيات في انتزاع األعضاء 

 ينشر ىذا القرار في الجريدة الّرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. :5المادة 
 

 2018 جانفي 17 في حرر بالجزائر                                                     
صالح المستشفيات                                                       وزير         وزير التعميم العالي والبحث العمميالصحة والسكان وا 

 طاىر حجار األستاذ                                                                        مختار حسبالوي األستاذ                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن فتح شعبة: "عموم التسيير "تخصصات: ،2018جانفي  29قرار وزاري مشترك مؤرخ في 
 م"، "تسيير وكالة السياحة واألسفار" و"تسيير التنمية المستدامة لمسياحة" و"تسيير اإليواء" و"تسيير اإلطعا

 ميدان: "عموم إقتصادية والتسيير وعموم تجارية" 
 ويحدد برامجيا البيداغوجية لنيل شيادة الميسانس األكاديمية بالمدرسة الوطنية العميا لمسياحة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ووزير السياحة والصناعة التقميدية،

، والمتضػػمف القػػانوف 1999أفريػػل  4الموافػػق  1419حجػػة ذي ال 18المػػؤرخ فػػي  05-99بمقتضػػق القػػانوف رقػػـ  -
 .التوجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ والمتمـ

، والمتعمػػػق بممارسػػػة 1983مػػػاي  28الموافػػػق  1403شػػػعباف  15المػػػؤرخ فػػػي  363-83بمقتضػػػق المرسػػػـو رقػػػـ  -
 .الوصاية التربوية عمق مؤسسات التكويف العالي

، والمتضػػػمف القػػػانوف 1985أكتػػػوبر  1الموافػػػق  1406محػػػـر  16 المػػػؤرخ فػػػي 243-85بمقتضػػػق المرسػػػـو رقػػػـ  -
 .األساسي النموذجي لممعاىد الوطنية لمتكويف العالي
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، والمتضمف 2017أوت  17الموافق  1438ذي القعدة  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .تعييف أعضاء الحكومة

، والمتضػمف 1994أوت  17الموافػق  1415ربيػل األوؿ  9خ في المؤر  255-94بمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .إنشاء المدرسة الوطنية العميا لمسياحة، المعدؿ والمتمـ

، والمتضػػمف 2008أوت  19الموافػػق  1429شػػعباف  17المػػؤرخ فػػي  265-08بمقتضػػق المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 .ة الدكتوراهنظاـ الدراسات لمحصوؿ عمق شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشياد

الذي يحدد  2013جانفي  30الموافق  1434ربيل األوؿ  18المؤرخ في  77-13بمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

، الػػػذي 2016جػػػانفي  10الموافػػق  1437ربيػػػل األوؿ  29المػػػؤرخ فػػي  05-16بمقتضػػق المرسػػػـو التنفيػػذي رقػػػـ  -
 زير السياحة والصناعة التقميدية، المعدؿ.يحدد صالحيات و 

، والمتضػػػمف إنشػػػاء 2011سػػػبتمبر  21الموافػػق  1432شػػػواؿ  23بمقتضػػق القػػػرار الػػػوزاري المشػػترؾ المػػػؤرخ فػػػي  -
المجنة القطاعية لممارسة الوصػاية التربويػة عمػق المدرسػة الوطنيػة العميػا لمسػياحة التابعػة لػوزارة السػياحة والصػناعة 

 .يا وتنظيميا وعممياالتقميدية وتشكيم
 .2015جويمية  26بناء عمق محضر المجنة الوطنية لمتأىيل المؤرخ في  -

 

 رانر ـــــيـق
 

ماي  28الموافق  1403شعباف  15المؤرخ في  363-83الفقرة األولق مف  3تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
شعبة  2016-2015سنة الجامعية والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق فتح إبتداء مف ال 1983

"عموـ التسيير" تخصصات: "تسيير وكالة السياحة واألسفار" و"تسيير التنمية المستدامة لمسياحة" 
قتصادية والتسيير وعموـ تجارية" ويحدد برامجيا او"تسيير اإليواء" و"تسيير اإلطعاـ"، ميداف: "عموـ 

 المدرسة الوطنية العميا لمسياحة.البيداغوجية  لنيل شيادة الميسانس األكاديمية ب
 تحدد البرامج البيداغوجية لمشعبة والتخصصات المذكورة في المادة األولق أعاله طبقا لممحق ىذا القرار. :2المـــادة 
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف بوزارة التعميـ العالي والبحث العممي ومدير التكويف وتثميف  :3المـــادة 

 الموارد البشرية بوزارة السياحة والصناعة التقميدية، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. :4المــادة 

 

 2018 جانفي 29 فيحرر بالجزائر                                                      
 وزير السياحة والصناعة التقميدية                  وزير التعميم العالي والبحث العممي        
 حسن مرموري                               األستاذ طاىر حجار                
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 يحدد شروط اإللتحاق ونظام الدراسات 2018في جان 29قرار وزاري مشترك مؤرخ في 
 لنيل شيادة الميسانس األكاديمية بالمدرسة الوطنية العميا لمسياحة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ووزير السياحة والصناعة التقميدية،

تضػػمف القػػانوف ، والم1999أفريػػل  4الموافػػق  1419ذي الحجػػة  18المػػؤرخ فػػي  05-99بمقتضػػق القػػانوف رقػػـ  -
 .التوجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ والمتمـ

، والمتعمػػق بممارسػػة 1983مػػاي  28الموافػػق  1403شػػعباف  15المػػؤرخ فػػي  363-83بمقتضػػق المرسػػـو رقػػـ و  -
 .الوصاية التربوية عمق مؤسسات التكويف العالي

، والمتضػػمف القػػانوف 1985أكتػػوبر  1الموافػػق  1406محػػـر  16المػػؤرخ فػػي  243-85بمقتضػػق المرسػػـو رقػػـ و  -
 .األساسي النموذجي لممعاىد الوطنية لمتكويف العالي

، 2017أوت  17الموافػػػػػػق  1438ذي القعػػػػػػدة  25المػػػػػػؤرخ فػػػػػػي  243-17بمقتضػػػػػػق المرسػػػػػػـو الرئاسػػػػػػي رقػػػػػػـ و  -
 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة

، والمتضمف 1994أوت  17الموافق  1415ربيل األوؿ  9المؤرخ في  255-94بمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ و  -
 .إنشاء المدرسة الوطنية العميا لمسياحة، المعدؿ والمتمـ

، والمتضػػمف 2008أوت  19الموافػق  1429شػػعباف  17المػػؤرخ فػي  265-08بمقتضػق المرسػـو التنفيػػذي رقػـ و  -
 .نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمق شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه

الػػذي  2013جػػانفي  30الموافػػق  1434ربيػػل األوؿ  18المػػؤرخ فػػي  77-13لتنفيػػذي رقػػـ بمقتضػػق المرسػػـو او  -
 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

، الػػذي 2016جػػانفي  10الموافػػق  1437ربيػػل األوؿ  29المػػؤرخ فػػي  05-16بمقتضػػق المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ و  -
 ية، المعدؿ.يحدد صالحيات وزير السياحة والصناعة التقميد

، والمتضػػمف إنشػػاء 2011سػػبتمبر  21الموافػػق  1432شػػواؿ  23بمقتضػػق القػػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي و  -
المجنة القطاعية لممارسة الوصػاية التربويػة عمػق المدرسػة الوطنيػة العميػا لمسػياحة التابعػة لػوزارة السػياحة والصػناعة 

  .التقميدية وتشكيميا وتنظيميا وعمميا
  

 رانر ـــــيـق
 

 1403شعباف  15المؤرخ في  363-83 المرسوـ رقـ الفقرة األولق مف 3تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق تحديد شروط اإللتحاؽ ونظاـ  1983ماي  28الموافق 

 سياحة.الدراسات لنيل شيادة الميسانس األكاديمية بالمدرسة الوطنية العميا لم
يخضل اإللتحاؽ بالسنة األولق مف التكويف لنيل شيادة الميسانس األكاديمية بالمدرسة الوطنية العميا  :2المـــادة 

 لمسياحة عمق أساس مسابقة تنظـ في بداية كل سنة جامعية.
 لممشاركة في المسابقة، عمق المترشح أف يكوف: :3المـــادة 

 سجل بالجامعة أو  في لـ يسبق لو أذالجارية أو الماضية وال متحصال عمق شيادة البكالوريا لمسنة
 متحصال عمق شيادة أجنبية معادلة ليا في إحدو الشعب التالية:
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 ،تسيير واقتصاد 
  ،رياضيات 
 ،تقني رياضي 
 .عمـو تدريبية 

 يحدد معدؿ اإللتحاؽ بالمسابقة سنويا عف طريق التنظيـ مف قبل وزير السياحة والصناعة التقميدية.
 ختبار شفيي.اختبارات كتابية و ا: تتضمف المسابقة 4لمــادة ا

 ختبارات كتابيةا -أ: 
 2رياضيات، معامل، 
 2ثقافة عامة، معامل، 
 2لغة حية إختيارية مف بيف المغات الفرنسية واإلنجميزية واأللمانية واإلسبانية، معامل. 

 ختبار شفيي:ا 
ختيار التكويف وقدرة التحميل والتمخيص اعبارة عف مقابمة أماـ لجنة، تسمح بتقييـ دوافل 

 .3لممترشحيف، معامل
في االختبارات الكتابية  10/20يسمح فقط لممترشحيف الذيف تحصموا عمق معدؿ عاـ يساوي أو يفوؽ 

 .ختبار الشفييبإجراء اال
عاـ لمعالمات المحصل عمييا في االختبارات يحسب معدؿ ترتيب المترشحيف عمق أساس المعدؿ ال

 بار الشفيي مضروبة في معامالتيا.تخابية واالالكت
لتحاؽ بالسنة األولق بالمدرسة الوطنية العميا لمسياحة مف طرؼ لجنة تدعق في صمب تنظـ مسابقة اال :5المــادة 

 النص "لجنة المسابقة".
 تتشكل لجنة المسابقة مف: :6لمــادة ا

 زير المكمف بالسياحة، رئيسا،و ممثل عف ال 
 ر المكمف بالتعميـ العالي،ممثل عف الوزي 
 ،مدير المدرسة 
 .أستاذيف معينيف مف بيف األساتذة الدائميف بالمدرسة 

تتكفل المسابقة بفحص مطابقة ممفات المترشحيف وا عداد قائمة المترشحيف المقبوليف لممشاركة في  :7المــادة 
 المسابقة.

اإلستحقاقي بناء عمق محاضر  كما تعد قائمة المترشحيف الناجحيف في المسابقة حسب الترتيب
 المداوالت تنشر قائمة المترشحيف الناجحيف بمقر المدرسة.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف بوزارة التعميـ العالي والبحث العممي ومدير التكويف وتثميف  :8المــادة 
 و، بتطبيق ىذا القرار.الموارد البشرية بوزارة السياحة والصناعة التقميدية، كل فيما يخص

  ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. :9المــادة 
 

 2018 جانفي 29 فيحرر بالجزائر                                                      
 ير السياحة والصناعة التقميديةوز                   وزير التعميم العالي والبحث العممي        

 حسن مرموري                              األستاذ طاىر حجار                
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



      2018-األولالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   22

 

 

ديسمبر  21 مؤرخ فيال مشتركالوزاري القرار يعدل ويتمم ال 2018فيفري  12قرار وزاري مشترك مؤرخ في 
 رئيس مصمحة استشفائية جامعية العالي منصبالتعيين في لم تضمن فتح مسابقة وطنيةالم 2017

 

صالح المستشفيات،  إن وزير الصحة والسكان وا 
 ووزير التعميم العالي والبحث العممي،

يتعمػق بتحريػر  1966يونيو سػنة  02الموافق  1386صفر عاـ  12المؤرخ في  145-66المرسوـ رقـ بمقتضق  -
 بعض القرارات ذات الطابل التنظيمي أو الفردي التي تيـ وضعية الموظفيف. ونشر

 ،2003غشت  13الموافق  1424نية عاـ جمادو الثا 14المؤرخ في  270-03المرسوـ الرئاسي رقـ  وبمقتضق -
 المتضمف إنشاء المؤسسة اإلستشفائية الجامعية وىراف وتنظيميا وسيرىا.

 2017ة ػػػػسن غشػػت 17الموافػػق  1438 ذي القعػػدة 25ي ػػػػالمػػؤرخ ف 243-17 ـػػػػوبمقتضػػق المرسػػـو الرئاسػػي رق -
 .تضمف تعييف أعضاء الحكومةي
، 1997ديسػمبر سػنة  02الموافػق  1418شعباف عاـ  02المؤرخ في  465-97وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتمـ دؿالمع وتنظيميا وسيرىا، المؤسسات االستشفائية المتخصصةالذي يحدد قواعد إنشاء 
، 1997ديسػمبر سػنة  02الموافػق  1418شعباف عاـ  02المؤرخ في  467-97وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز اإلستشفائية الجامعية وتنظيميا وسيرىا، المتمـ
سنة  مايو 19ق المواف 1428عاـ  جمادو األولق 02المؤرخ في  140-07وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

والمتضمف إنشاء كل مف المؤسسات اإلستشفائية العمومية والمؤسسات العمومية لمصحة الجوارية ، 2007
 .المتمـ المعدؿ ،وتنظيميما وسيرىما

مػػػػايو سػػػػنة  03الموافػػػػق  1429ربيػػػػل الثػػػػاني عػػػاـ  27المػػػؤرخ فػػػػي  129-08وبمقتضػػػق المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -
 .سي الخاص باألستاذ الباحث اإلستشفائي الجامعي، المتضمف القانوف األسا2008

 2011نػػوفمبر  21الموافػػق  1432ذي الحجػػة عػػاـ  25المػػؤرخ فػػي  379-11المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ وبمقتضػػق  -
صالح المستشفيات.  والذي يحدد صالحيات وزير الصحة والسكاف وا 

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػل األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13المرسوـ التنفيذي رقػـ  وبمقتضق -
 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

والمتضػمف   2011ديسمبر سنة  11الموافق  1433محـر عاـ  16القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  وبمقتضق -
 تحديد كل مف المصمحة االستشفائية الجامعية والوحدة االستشفائية الجامعية،

والمتضػػػمف فػػػتح مسػػػابقة وطنيػػػة لمتعيػػػيف فػػػي  2017ديسػػػمبر  21القػػػرار الػػػوزاري المشػػػترؾ المػػػؤرخ فػػػي  قوبمقتضػػػ -
 المنصب العالي رئيس مصمحة استشفائية جامعية.

 

 يقــــرران

ديسمبر  21 ييدؼ ىذا القرار إلق تعديل وتتميـ بعض أحكاـ القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في المادة األولى:
جامعية،  فتح مسابقة وطنية لمتعييف في المنصب العالي رئيس مصمحة استشفائيةالمتضمف  2017

 المذكور أعاله وممحقو.
كما  المذكور أعاله 2017ديسمبر  21مؤرخ في المشترؾ الوزاري ال مف القرار 2تعدؿ وتحرر المادة  :2المادة 

 يأتي:
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ية المفتوحة بعنواف المسابقة يحدد عدد مناصب رؤساء المصالح االستشفائية الجامع :2المادة "
منصبا موزعة حسب التخصصات والمصالح االستشفائية  (350ػثالثمائة وخمسوف )أعاله ب المذكورة
 المبينة في ممحق ىذا القرار". الجامعية

كما  أعاله المذكور 2017ديسمبر  21مف القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  5: تعدؿ وتحرر المادة 3المادة 
 :يأتي
( يـو عمل ابتداء مف تاريخ 25) بخمسة وعشروف يحدد تاريخ انتياء التسجيالت بالمسابقة : 5المادة "

 تيف".يالقرار عمق الموقعيف اإللكترونييف لمدائرتيف الوزار  نشر ىذا
 :كما يأتي أعاله المذكور 2017ديسمبر  21القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في ويتمـ ممحق ىذا  عدؿي: 4المادة 

 

 سيدي بمعباس: الستشفائي الجامعياالمركز 
  أمراض العظام والرضوضفتح منصب طب. 

 سطيف الستشفائي الجامعياالمركز 
  االستعجاالت الجراحية،غمق منصب 
  طب أمراض األنف األذن والحنجرة.فتح منصب 

 قسنطينة الستشفائي الجامعياالمركز 
  طب أمراض الفم واألسنانغمق منصب 

 :ستشفائي الجامعي عنابةالاالمركز 
  األشعة طبفتح منصب 

 تممسان الستشفائي الجامعياالمركز 
 طب العيون  فتح منصب 

 :المؤسسة االستشفائية الجامعية وىران
  طب أمراض العظام والرضوض. منصبفتح 

 المتخصصة كنستال:المؤسسة االستشفائية 
  جراحة المسالك البولية.منصب فتح 

 :سيدي بمعباسالسرطان أمراض  مكافحةفي المتخصصة  المؤسسة االستشفائية
  طب األورامغمق منصب 

 المتخصصة سيدي مبروك:المؤسسة االستشفائية 
  جراحة األطفال )عيادة منصورة(.منصب فتح 
  التخدير واإلنعاش.فتح منصب 

 
 

صالح المستشف ادةيكمف كل مف الس :5المادة  يات، واألميف العػاـ لوزارة األميف العػاـ لوزارة الصحة والسكاف وا 
محتوو ىذا القرار الذي سينشر في ما جاء في التعميـ العالي والبحث العممي كل فيما يخصو، بتنفيذ 

 تيف المعنيتيف.يالنشرتيف الرسميتيف لمدائرتيف الوزار 
 2018 فيفري  12 فيحرر بالجزائر                                                          

صالح المستشفيات   وزيرة الصحة والسكان           وزير التعميم العالي والبحث العممي                                             وا 
 األستاذ طاىر حجار                                               األستاذ مختار حسبالوي         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ، المتضمن فتح مسابقة2018فيفري  12الممحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
 رئيس مصمحة استشفائية جامعية العالي منصبالتعيين في وطنية لم

EHS CANASTEL:  
- Chirurgie Urologique: le candidat doit être un praticien spécialiste en 

Urologie justifiant une qualification en Urologie pédiatrique, ou un 

praticien spécialiste en chirurgie pédiatrique justifiant une qualification 

en Urologie Pédiatrique.  
 

EHU ORAN:  
- Chirurgie Hépatobiliaire: le candidat doit justifier d'une qualification en 

Chirurgie Hépatobiliaire. 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد شروط االلتحاق ونظام الدراسات 2018فيفري  25قرار وزاري مشترك مؤرخ في 

 بالمعيد الوطني لالتصاالت وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال لنيل شيادة ميندس دولة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 لبريد والمواصالت السمكية والالسمكية والتكنولوجيات والرقمنة،ووزيرة ا

والمتضػػػمف  1999سػػػنة أبريػػػل  4 الموافػػػق 1419عػػػاـ  ذي الحجػػة 18فػػػي  المػػػؤرخ 05-99رقػػػـ  القػػػانوف بمقتضػػق  -
   .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ والمتمـ

والمتضػمف تنظػيـ  1971غشػت سػنة  25ق الموافػ 1391رجػب  04المػؤرخ فػي  219-71وبمقتضق المرسوـ رقػـ  -
 .الدروس لمحصوؿ عمق شيادة ميندس، المعدؿ والمتمـ

والمتعمػػػق  1983مػػػايو سػػػنة  28الموافػػػق  1403شػػػعباف عػػػاـ  15المػػػؤرخ فػػػي  363-83وبمقتضػػػق المرسػػػـو رقػػػـ  -
 .بممارسة الوصاية التربوية عمق المؤسسات الوطنية لمتكويف العالي

والمتضػػمف  1985الموافػػق أوؿ أكتػػوبر سػػنة  1406محػػـر عػػاـ  16المػػؤرخ فػػي  243-85وبمقتضػػق المرسػػـو رقػػـ  -
 .القانوف األساسي النموذجي لممعاىد الوطنية لمتكويف العالي

 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  25المػؤرخ فػي  243-17وبمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة

 2008يونيو سنة  4الموافق  1429جمادو األولق عاـ  29المؤرخ في  165-08التنفيذي رقـ  وبمقتضق المرسوـ -
 .والمتضمف تحويل معيد المواصالت السمكية والالسمكية إلق معيد وطني لمتكوف العالي

 2013ينػػاير سػػنة  30الموافػػق  1434ربيػػل األوؿ عػػاـ  18المػػؤرخ فػػي  77-13وبمقتضػػق المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 .ي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذ

الػذي  2017أكتػوبر سػنة  7الموافػق  1439محػـر عػاـ  16المؤرخ فػي  271-17وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والتكنولوجيات والرقمنة يحدد صالحيات وزير البريد والمواصالت السمكية والالسمكية

الذي  2015أبريل سنة  19الموافق  1436جمادو الثانية عاـ  30مؤرخ في وبمقتضق القرار الوزاري المشترؾ ال -
يحدد شروط االلتحاؽ ونظاـ الدراسات لنيل شيادة ميندس دولة بالمعيد الوطني لالتصاالت وتكنولوجيات اإلعالـ 

 .واالتصاؿ
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 .2017ديسمبر  20وبناء عمق رأي المجنة المكمفة بفحص البرامج البيداغوجية بتاريخ  -
 .اء عمق تقرير وزيرة البريد والمواصالت السمكية والالسمكية والتكنولوجيات والرقمنةوبن -

 

 يقــــرران
 

 

 1983مايو سنة  28المؤرخ في  363-83الفقرة األولق مف المرسوـ رقـ  3تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
الدراسة لنيل شيادة ميندس دولة  والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق تحديد شروط االلتحاؽ ونظاـ

 بالمعيد الوطني لالتصاالت وتكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ، في التخصصات الثالثة التالية:
 .إعالـ آلي وشبكات 
 .أنظمة االتصاالت السمكية والالسمكية 
 .خدمات وأنظمة اإلعالـ 

التصاالت وتكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ تحدد مدة الدراسة لنيل شيادة ميندس دولة بالمعيد الوطني ل :2المادة 
 ( سداسيات.10( سنوات أو عشرة )05المذكورة في المادة األولق أعاله، بخمس )

يسمح التسجيل في السنة األولق ميندس دولة لممترشحيف الحائزيف عمق شيادة بكالوريا التعميـ الثانوي أو : 3المادة 
 :شيادة أجنبية معادلة ليا في الشعب التالية

 ،رياضيات 
 ،"تقني رياضي، تخصص: "ىندسة كيربائية 
 ،عمـو تجريبية 

 ويخضل لترتيب يستند عمق المعياريف التالييف:
  نتائج البكالوريا السيما نقاط الرياضيات والفيزياء والمعدؿ العاـ لمبكالوريا التي تحددىا سنويا

 رقمنة عف طريق التنظيـ،وزيرة البريد والمواصالت السمكية والالسمكية والتكنولوجيات وال
 ،قدرات استيعاب المؤسسة 

بالمعيد الوطني لالتصاالت وتكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ مف طرؼ  قينظـ االلتحاؽ بالسنة األول :4المادة 
 لجنة تدعق في صمب النص "المجنة".

 تتشكل المجنة مف: :5المادة 
 ،مدير المؤسسة أو ممثمو، رئيسا 
 لبيداغوجية لممؤسسة،المدير الفرعي لمشؤوف ا 
  أستاذ مف كل تخصص يتـ تعيينو مف طرؼ مدير المؤسسة مف بيف األساتذة الدائميف ذوي

 الرتب العالية،
 .ممثل عف وزارة التعميـ العالي والبحث العممي 
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تقوـ المجنة، عمق أساس محضر لجنة المداوالت، بضبط قائمة المترشحيف الناجحيف حسب درجة  :6المادة 
 المذكورة أعاله. 3ؽ وكذا قائمة المستخمفيف مل العالمات المتحصل عمييا، طبقا ألحكاـ المادة االستحقا

يتـ توقيل ىذه القائمة مف طرؼ جميل أعضاء المجنة وتنشر إلعالـ المترشحيف عمق مستوو المعيد أو 
 بأية وسيمة نشر أخرو.

 تعد الدروس المكونة لمسار الدراسات إجبارية. :7المادة 
 مؾ المعموؿ بيا في المؤسسات التابعة لوزارة التعميـ العاليتإف كيفيات التقييـ واالنتقاؿ والتكرار ىي  :8دة الما

 والبحث العممي والمتضمنة النظاـ الداخمي لممؤسسة.
البشرية يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف بوزارة التعميـ العالي والبحث العممي ومدير الموارد  :9المادة 

 بوزارة البريد والمواصالت السمكية والالسمكية والتكنولوجيات والرقمنة، كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار.
 .  2015أفريل  19تمغق أحكاـ القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  :10المادة 
 ة الشعبية.ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطي :11المادة 

 

 2018 فيفري  25 فيحرر بالجزائر                                                          
 وزيرة البريد والمواصالت السمكية                                             وزير التعميم العالي                                          

 والتكنولوجيات والرقمنة ةوالالسمكي                                                                                     والبحث العممي     
 ىدى إيمان فرعون                                                                                            األستاذ طاىر حجار   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ

  
  ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ
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 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية، 2018جانفي  02مؤرخ في  قــرار
 لدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة تمنراسـت 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 . المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية 2006جويمية سنة  15المؤرخ في  03-06بمقتضق األمر رقـ  -
، المحدد لمحتوو الخدمات اإلجتماعيػة 1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82قتضق المرسوـ الرئاسي رقـ بم -

 .وكيفية تمويميا
، المتعمػػػػق بتسييػػػػػر الخػػػػدمات 1982سػػػػبتمبر سػػػػنة  11المػػػػؤرخ فػػػػي  303-82بمقتضػػػػق المرسػػػػـو الرئاسػػػػي رقػػػػـ  -

 .اإلجتماعية
، المحػػدد لصػػالحيات وزيػػر التعمػػيـ 2013انفي سػػنة جػػ 30المػػؤرخ فػػي  77-13بمقتضػػق المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .العالي والبحث العممي
، المتضمف إنشاء الديواف الوطني 1995مارس سنة  22المؤرخ في  84-95بمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 سبتمبر سنة 14المؤرخ في  312-03لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ بالمرسوـ التنفيذي رقـ 
2003. 

ؤرخ ػـ القػػرار الػوزاري المشتػػرؾ المػػػ، يعػدؿ ويتم2016فيفري سنة  17القػرار الوزاري المشتػرؾ المػؤرخ في بمقتضق  -
، المتضػػػػمف إنشػػػػاء مػػػػديريات الخػػػػدمات الجامعيػػػػة وتحديػػػػد مقرىػػػػا وقائمػػػػة اإلقامػػػػات 2004ديسػػػػمبر سػػػػنة  22فػػػػي 

 .الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا
، المتضػػػػمف فػػػػػػرز األصػػػػػوات اإلنتخػػػػػػاب لجنػػػػػة الخػػػػػدمات 2017مػػػػػارس سػػػػػنة  14ضػػػػػػر المػػػػػػؤرخ فػػػػػي نظػػػػػػػػػػػرا لممح -

 .اإلجتماعية لدو مديرية الخدمات الجامعية تمنراست
، المتضمػػػػػف التشػػػػكيمة النيائيػػػػػة ألعضػػػػاء لجنػػػػػة الخدمػػػػػات 2017مػػػػارس سػػػػنة  15نظػػػػػػػػػػػرا لممحضػػػػر المػػػػػؤرخ فػػػػي  -

 .لجامعية تمنراستاإلجتماعيػة لػدو مديرية الخدمات ا
 رر ـــــيـق

 

 .تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدو مديرية الخدمات الجامعية تمنراست المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المـادة 

 األعضاء الدائمون: 
 ،قدي رقية -03 يارو عائشة، -02 برمكي عبد الرحماف، -01
   بادي موسق، -05 حدادة سياـ، -04

 

 األعضاء اإلضافيون: 
   النوني مصطفق، -02 انتنواف دمحم، -01

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمق القرار،03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
ػرار، الذي سينشػر في النشرة الرسمية لوزارة تكمف السيػدة مديػرة الخدمات الجامعية تمنراست، بتنفيذ ىذا الق :4المادة 

 التعميـ العالي والبحث العممي.
 2018جانفي  02 حرر بالجزائر في                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                   
 األمين العام                                                                                                               

 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2015فيفري  3المؤرخ في  40يعدل القرار رقم ، 2018جانفي  04 مؤرخ في 08رقم  قــرار
 التكنولوجيات المتطورة، المعدلة الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز تنمي

 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، والمتضػػمف 1988مػػارس سػػنة  22الموافػػق  1408شػػعباف عػػاـ  4المػػؤرخ فػػي  61-88بمقتضػػق المرسػػـو رقػػـ  -

 .منو 5السيما المادة  إنشاء مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، المعدؿ والمتمـ،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17ي رقـ وبمقتضق المرسوـ الرئاس -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
نػػػوفمبر سػػػنة  24الموافػػػق  1432ذي الحجػػػة عػػػاـ  28المػػػؤرخ فػػػي  396-11وبمقتضػػػق المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

بل العممي والتكنولوجي، السيما المادة والذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطا 2011
  .منو 13

، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

االسػػمية ألعضػػاء مجمػػس إدارة مركػػز  الػػذي يحػػدد القائمػػة 2015فيفػػري  3المػػؤرخ فػػي  40وبمقتضػػق القػػرار رقػػـ  -
 .تنمية التكنولوجيات المتطورة، المعدؿ

 رر ـــــيـق
، المعدؿ، والمذكور أعاله وتحرر 2015فيفري  3المؤرخ في  40تعدؿ المادة األولق مف القرار رقـ  المادة األولى:

 كما يأتي:
 .......................، : .......................)بدوف تغيير(..........المادة األولى" 

 تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، كما يمي:
 بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة:

 السيد صحراوي طاىر، ممثل الوزير  المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،رئيسا، -
 ف بالمالية،السيدة أبركاف مميكة، ممثمة عف الوزير المكم -
 السيد نويصر مراد، ممثل عف وزير الدفاع الوطني، -
السيد بوشارب أحمد، ممثل عف الوزيرة المكمفة بالبريد والمواصالت السمكية والالسمكية  -

 والتكنولوجيات والرقمنة،
 السيد بوديسة كماؿ، ممثل عف الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، -
 لوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،السيد ريابي زاكي زىير ، ممثل عف ا -
 السيدة عويمر عتيقة، ممثمة عف المؤسسة الوطنية لنقل المحروقات وتسويقيا، -
 السيدة طالحي نرجس، ممثمة عف اتصاالت الجزائر." -

 

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

 ذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.    : ينشر ى2المادة 
 

  2018جانفي  04 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2017نوفمبر 20المؤرخ في  1084يعدل و يتمم القرار رقم ، 2018جانفي  04مؤرخ في  09رقم  قــرار
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي أجل االلتحاق برتبة المتضمن فتح مسابقة عمى أساس االختبارات من

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادو الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضق األمر رقـ  -

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
يتعمق بتحرير  1966يونيو سنة  2الموافق  1386صفر عاـ  12ي المؤرخ ف 145-66وبمقتضق المرسوـ رقـ  -

 .ونشر بعض القرارات ذات الطابل التنظيمي أو الفردي التي تيـ وضعية الموظفيف، المعدؿ والمتمـ
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17وبمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .الحكومة والمتضمف تعييف أعضاء
 1995مايو سنة  13الموافق  1415ذي الحجة عاـ  13المؤرخ في  132-95وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

   .المتعمق بإحداث نشرات رسمية لممؤسسات و اإلدارات العمومية
، 2008مايو سنة  3الموافق  1429ربيل الثاني عاـ  27المؤرخ في  129-08وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي
المتضمف فتح مسابقة عمق أساس االختبارات  2017نوفمبر  20المؤرخ في  1084وبناء عمق القرار الوزاري رقـ  -

 مف أجل االلتحاؽ برتبة أستاذ مساعد استشفائي جامعي.
 

 رر ـــــيـق
 

 2017نوفمبر 20في  المػؤرخ 1084ر إلق تعديػل وتتميـ بعض أحكػػاـ القرار رقـ ييدؼ ىذا القرا المادة األولى:
 المذكور أعاله.              

 كما يمي:  المذكورة أعاله 2017نوفمبر 20المؤرخ في  1084تعدؿ المادة الثانية مف القرار رقـ  :2ـادة الم
ييف الجامعييف المطموب شغميػا في إطػار يحدد عدد مناصب األساتذة المساعديف اإلستشفائ :2 المادة «

( منصب 1231المسػابقة  المذكورة في المادة األولق أعاله بألف ومائتيف وواحد وثالثوف )
( بعنواف  الصحة  العسكرية  موزعة حسب الييكل االستشفائي 408منيـ أربل مائة و ثمانية )

 .»الجامعي والتخصص في الجداوؿ المرفقة بيذا القرار
بالمراكز اإلستشفائية  "المناصب المفتوحة لمسابقة توظيف أساتذة مساعديف"يتمـ الجدوؿ المعنوف  :3ـادة المـ

  (Histologie Embryologie)( في تخصص عمـ األنسجة الجنينية01الجامعية بفتح منصب واحد )
 بالمركز اإلستشفائي الجامعي سطيف.

 كما يأتي: والمذكور أعاله 2017نوفمبر  20المؤرخ في  1084يعدؿ ممحق القرار الوزاري رقـ  :4المـــادة 
              

 المؤسسة اإلستشفائية المتخصصة نوار فضيمة )وىران(:            
 : طب األطفاؿ 

   (.Service  Néonatologie( مصمحة حديثي الوالدة  )01منصب واحد ) -                    
 

 ر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرا :5المــــادة 
  2018جانفي  04 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2015 أفريل 21المؤرخ في  172يعدل القرار رقم ، 2018جانفي  08 مؤرخ في 10رقم  قــرار
 ، المعدلوجياوىران لمعموم والتكنول الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق ، 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  212-84بمقتضق المرسوـ رقـ  -

 .منو 3بتنظيـ جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
، 2017غشت سػنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25لمؤرخ في ا 243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادو الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػق المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .منو 12ال سيما المادة الذي  يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،  ،2003
، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 إدارة  الػػػذي يحػػػدد القائمػػػة االسػػػمية ألعضػػػاء مجمػػػس ،2015أفريػػػل  21المػػػؤرخ فػػػي  172وبمقتضػػػق القػػػرار رقػػػـ  -

 ، المعدؿ.وىراف لمعمـو والتكنولوجيا جامعة
 

 رر ـــــيـق
 

كما  أعاله، والمذكػور المعدؿ ،2015أفريل  21المؤرخ في  172يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار. ىو

 العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ  :2المادة 
  2018جانفي  08 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 التعميم العالي والبحث العممي وزير                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 
ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا 
 

 ن:واألعضاء المعين -1
 

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ،ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس سنوسي دمحم -
 ،ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو سعدوت دمحم -
 ،ممثل وزير الدفاع الوطني عضو عبد الحميدلعايب ا -
 ،ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو بالبكوش عبد القادر -
 ،ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  عضو عثماني يحي -
  ،ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية عضو أرزقي سميماني -
 ،ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي وعض سعيدي فيصل -
 ،ممثل الوزير المكمف بالشباب و الرياضة عضو غربي بدر الديف -
 والمواصالت السمكية والالسمكية والتكنولوجيات الرقمنة،ممثل الوزيرة المكمفة بالبريد  عضو تمار عبد القادر  -
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 ،لسكف والعمراف والمدينةممثل الوزير المكمف با عضو بنوح مصطفق  -
 ،ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ عضو   حرّاز مياجي -
 ،ممثل الوزير المكمف بالطاقة عضو   سباع عمر -
 والنقل، ممثمة الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية عضو   مقداد جميمة -
 الوالي. ةممثم عضو   بف سايح سامية -

 

 ن:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة المقبو  اإلسم

 ،ممثل منتخب عف األساتذة لكمية عمـو الطبيعة والحياة عضو جبار عبد الرزاؽ -
 ،ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اليندسة الكيربائية عضو بوحميدة  دمحم -
 ،ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اليندسة المعمارية واليندسة المدنية عضو نمديمي عمي -
 ،مثل منتخب عف األساتذة لكمية اليندسة الميكانيكيةم عضو إميف بشير -
 ،ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الكيمياء عضو حجاؿ دمحم -
 ،ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الفيزياء عضو بمبشير أحمد حفيع -
 ،ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي عضو سعدوني قدور -
 ،نتخب عف األساتذة لمعيد التربية البدنية والرياضيةممثل م عضو لوح ىشاـ -
 ،ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو معمر اليواري  -
 ،ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو تابت أوؿ نور الديف -
 ،ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو زكريا قمتة بوشيبة -
 ،ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو أحمد مختاري  -
 ،ممثل منتخب عف الطمبة عضو غالؿ دمحم زكريا -
 .ممثل منتخب عف الطمبة عضو فراحي طاىر -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الذي 2014أفريل  27المؤرخ في  224ار رقم يعدل القر ، 2018جانفي  09 مؤرخ في 25رقم  قــرار

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في اإلقتصاد المطبق من أجل التنمية، المعدل  
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
متضػمف وال 1985ديسػمبر سػنة  17الموافػق  1408شػعباف عػاـ  5المػؤرخ فػي  307-85بمقتضق المرسػوـ رقػـ  -

  .منو 4إنشاء مركز البحث في اإلفتصاد المطبق مف أجل التنمية، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17وبمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
نػػػوفمبر سػػػنة  24الموافػػػق  1432ذي الحجػػػة عػػػاـ  28لمػػػؤرخ فػػػي ا 396-11وبمقتضػػػق المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

والذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابل العممي والتكنولوجي، السيما المادة  2011
  .منو 13

، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػل األوؿ عػاـ 18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقػـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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الػذي يحػدد القائمػة االسػمية ألعضػاء مجمػس إدارة مركػز  2014أفريػل  27المػؤرخ فػي  224وبمقتضق القرار رقػـ  -
 البحث في االقتصاد المطبق مف أجل التنمية، المعدؿ.

 

 رر ـــــيـق
 

، المعدؿ، والمذكور أعاله 2014أفريل  27المؤرخ في  224ر رقـ تعدؿ المادة األولق مف القرا المادة األولى:
 وتحرر كما يأتي: 

 .............)بدوف تغيير(........................................: ............المادة األولى"
 ما يمي:تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في االقتصاد المطبق مف أجل التنمية، ك 

 

 األعضاء اآلخرين:
 السيد بمعربي ياسيف / مدير المركز، -
 السيد  عبدو عبد الرحماف/ رئيس المجمس العممي." -

 

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

 .    ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :2المادة 
  2018جانفي  09 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 والبحث العمميوزير التعميم العالي                                                                                                     
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الذي 2014مارس  15المؤرخ في  252يعدل القرار رقم ، 2018جانفي  09 مؤرخ في 26رقم  قــرار

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز البحث في اإلقتصاد المطبق من أجل التنمية، المتمم 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضػمف  1985ديسػمبر سػنة  17الموافػق  1408شػعباف عػاـ  5المػؤرخ فػي  307-85بمقتضق المرسػوـ رقػـ  -

  .منو 4شاء مركز البحث في اإلفتصاد المطبق مف أجل التنمية، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة إن
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17وبمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
نػػػوفمبر سػػػنة  24الموافػػػق  1432ذي الحجػػػة عػػػاـ  28 المػػػؤرخ فػػػي 396-11وبمقتضػػػق المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

والذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابل العممي والتكنولوجي، السيما المادة  2011
  .منو 13

، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػل األوؿ عػاـ 18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقػـ  -
 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذي 

الػػذي يحػػدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػي  2014مػػارس  15المػػؤرخ فػػي  252وبمقتضػػق القػػرار رقػػـ  -
 لمركز البحث في االقتصاد المطبق مف أجل التنمية، المتمـ.

 

 رر ـــــيـق
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، المتمـ، والمذكور أعاله 2014مارس  15المؤرخ في  252تعدؿ المادة األولق مف القرار رقـ  المادة األولى:
 وتحرر كما يأتي: 

 (.................................بدون تغيير.............................) المادة األولى:"
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز البحث في االقتصاد المطبق مف أجل التنمية،  

 :كما يمي
 :األعضاء بحكم القانون 

 ".بمعربي ياسيف / مدير المركز -
 

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

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.     :2المادة 
  2018جانفي  09 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2016مارس  21المؤرخ في  174يعدل القرار رقم ، 2018جانفي  09 مؤرخ في 27رقم  قــرار

  ، المعدل3عضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينةالذي يحدد القائمة االسمية أل
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
غشت سنة  23الموافق  1424لثانية عاـ جمادو ا 24المؤرخ في  279-03وبمقتضق المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .منو 12الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،  السيما المادة ، 2003
، 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  402-11وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 2السيما المادة  المعدؿ،  ،3والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة 
 ،2013سػنة  ينػاير 30الموافػق 1434ربيػل األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
اء مجمػػػس إدارة الػػػذي يحػػػدد القائمػػػة االسػػػمية ألعضػػػ ،2016مػػػارس  21المػػػؤرخ فػػػي  174وبمقتضػػػق القػػػرار رقػػػـ  -

 ، المعدؿ.3قسنطينة جامعة 
 رر ـــــيـق

 

والمذكػور أعاله، كما  المعدؿ ،2016مارس  21المؤرخ في  174يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبح :2المادة 
 
 

  2018جانفي  09 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 لعالي والبحث العمميوزير التعميم ا                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 3جامعة قسنطينة قائمة أعضاء مجمس إدارة 
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة والمقب اإلسم
 ،ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس             لطرش دمحم اليادي -
 ،الوزير المكمف بالمالية ةممثم عضو مسيخ كريمة -
 ،لمينييفالوزير المكمف بالتكويف والتعميـ ا ةممثم عضو ليمور زناتي رحيمة -
 ،بالتربية الوطنية ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو بوىالي دمحم -
 ،الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعيممثل  عضو حمدي عواطف -
 واإلصالح اإلداري، ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو صالح  بف قدوار -
 والمدينة، عمرافممثل الوزير المكمف بالسكف وال عضو زقادي دمحم -
صالح المستشفيات عضو بف خديـ العيد -  ،ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 ،ممثل  الوزير المكمف بالشؤوف الخارجية عضو بونور عبد الحفيع -
 باالتصاؿ،ممثل  الوزير المكمف  عضو شيباح السعدي  -
 مية والتييئة العمرانية،ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المح عضو تعباف مراد -
 ،ممثل الوزير المكمف بالثقافة عضو عريبي زيتوني -
 ممثل الوالي. عضو بف جاب هللا حساـ الديف -

 

 "........................................والباقي بدون تغيير......................................"
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم، 2018جانفي  11مؤرخ في  28رقم  قــرار
 سعيدة -العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة موالي الطاىر التسيير بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  25المؤرخ في  243-17سي رقـ بمقتضق المرسوـ الرئا -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشػػت سػػنة   23الموافػػق  1424جمػػادو الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػق المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .لمعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، ا 2003
 2009ينػػػاير سػػػنة  04الموافػػػق  1430محػػػّرـ عػػػاـ  07المػػػؤرخ فػػػي  10-09وبمقتضػػػق المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 .المتضمف إنشاء جامعة سعيدة، المعّدؿ والمتّمـ
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػل األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 .الحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد ص
وبنػػاءع عمػػق محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ عمػػوـ التسػػيير بكميػػة العمػػوـ االقتصػػادية والعمػػوـ  -

 .2017ماي  28سعيدة المؤّرخ في  -التجارية وعمـو التسيير بجامعة موالي الطاىر
 

 رر ـــــيـق



      2018-األولالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   36

 

 

جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48حكاـ المادة تطبيقا أل المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

التجارية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية والعموـ 
 سعيدة. -وعمـو التسيير بجامعة موالي الطاىر

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العمـو االقتصادية والعموـ التجارية  :2المادة 
 سعيدة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -وعمـو التسيير بجامعة موالي الطاىر

سعيدة، كل فيما يخصو،  -ير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة موالي الطاىريكمف المد :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
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 قسمالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ل 2018جانفي  11 مـؤرخ فيال 28رقـم ممحــق بالقـرار 
 سعيدة -عموم التسيير بكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة موالي الطاىر

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ جبوري دمحم 1
 رئيس القسـ موفق ميموف  2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" رزيف عكاشة 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" تحيآرزي ف 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" نزعي عز الديف 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" يزيد قادة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" يبرير دمحم 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بومعزة عبد القادر 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحـدد القائمة االسمية، 2018جانفي  11مؤرخ في  29رقـم  قــرار

 تممسان -لمغنية ألعضـاء المجمس العممي لممركز الجامعي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2005غشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  299-05لمرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ وبمقتضػػق ا -

 .الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػل األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 .لتعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير ا
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 2016أبريػػػل سػػػنة  11الموافػػػق  1437رجػػػب عػػػاـ  3المػػػؤرخ فػػػي  125-16وبمقتضػػػق المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 .والمتضمف إنشاء مركز جامعي بمغنية بوالية تممساف

 27 فػػيتممسػػاف المػػؤّرخ  -وبنػػاءع عمػػق محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بػػالمجمس العممػػي لممركػػز الجػػامعي لمغنيػػة -
 .2017سبتمبر 

 رر ـــــيـق
 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299- 05مف المرسوـ التنفيذي رقـ  18تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق تحديد القائمة االسمية ألعضاء  ،2005غشت سنة  16الموافق 

 ممساف.ت -المجمس العممي لممركز الجامعي لمغنية
وفقا لمجدوؿ الممحق  تممساف، -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي لمغنية: 2المادة 

 بيذا القرار.
تممساف، كل فيما يخصو،  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي لمغنية :3المادة 

 في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر
 

  2018جانفي  11 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
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 يحدد القائمة االسمية الذي ، 2018جانفي  11المؤرخ في   29قـرار رقـم ممحق بال
 تممسان -لمغنية ألعضـاء المجمس العممي لممركز الجامعي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ممركز الجامعيمدير المركز الجامعي، رئيس المجمس العممي ل نعـو مراد 1
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات في التدّرج والّتكويف المتواصل والشيادات بف لباد دمحم 2
 مدير مساعد مكّمف بالّدراسات في ما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية قادري رياض 3
 مدير مساعد مكّمف بالتنمية واالستشراؼ فضيل دمحم األميف 4
 مدير معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير تربش دمحم 5
 مدير معيد اآلداب والمغات بف عامر سعيد 6
 مدير معيد الحقوؽ والعمـو السياسية بوزيدي الياس 7
 مديرة معيد العمـو والتكنولوجيا  سي عبد القادر حياة 8
 تصادية والتجارية وعمـو التسييررئيس المجمس العممي لمعيد العمـو االق شيبي عبد الرحيـ 9
 رئيس المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات  بف مالؾ سيدي دمحم 10
 رئيس المجمس العممي لمعيد الحقوؽ والعمـو السياسية جزوؿ صالح 11
 رئيس المجمس العممي لمعيد العمـو والتكنولوجيا ىواري أحمد 12
 مـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير ممّثمة أساتذة معيد الع أوبختي نصيرة 13
 ممّثل أساتذة معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير  بمحسف دمحم 14
 ممّثل أساتذة معيد اآلداب والمغات لعشريس عباس 15
 ممّثمة أساتذة معيد اآلداب والمغات  الصغير فاطمة 16
 والعمـو السياسية ممّثل أساتذة معيد الحقوؽ  ىاممي دمحم 17
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 مّثمة أساتذة معيد الحقوؽ والعمـو السياسية ميساوي حناف 18
 ممّثمة أساتذة معيد العمـو والتكنولوجيا  عيف السبل نبيمة 19
 ممّثمة أساتذة معيد العمـو والتكنولوجيا  داري خيرة 20
 ممّثل عف األساتذة المساعديف لصيب عبد القادر 21
 تممساف -أستاذ بجامعة أبو بكر بمقايد بف بوزياف دمحم 22
 تممساف -أستاذ بالمدرسة العميا إلدارة األعماؿ ساىل سيدي دمحم 23

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2016جوان  20المؤرخ في  714يعدل القرار رقم ، 2018جانفي  11مؤرخ في  30رقم  قــرار

 لعمـوم البحـر وتييئـة الساحـل العميا ةلممدرسة الوطنية االسمية ألعضاء المجمس العممي د القائمحد  الم
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  52المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
والمتضػػّمف إنشػػاء وتنظػػيـ معيػػد  1983غشػػت عػػاـ  13المػػؤرخ فػػي  495-83قتضػػق المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ وبم -

 .الساحل ةعموـ البحر وتييئ
 2008جويميػػة سػػنة  14الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  221-08 وبمقتضػػق المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ -

  .ة خارج الجامعةوالمتضّمف تحويل معيد عموـ البحر وتييئة الساحل إلق مدرس
الػذي  2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيل األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16 وبمقتضػػق المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ -

 .يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العمياالذي 
وبناءع عمػق محضػر انتخػاب ممّثمػي األسػاتذة بػالمجمس العممػي لممدرسػة الوطنيػة العميػا لعمػوـ البحػر وتييئػة السػاحل  -

 .2017نوفمبر  30المؤرخ في 
 رر ـــــيـق

 

س العممػي لممدرسػة الوطنيػة العميػا لعمػـو ييدؼ ىذا القرار إلػق تعػديل القائمػة االسػمية ألعضػاء المجمػ المادة األولى:
 البحر وتييئة الساحل. 

ػا : 2المادة  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسػة الوطنيػة العميػا لعمػوـ البحػر وتييئػة السػاحل، وفقع
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المدرسػة الوطنيػة العميػا لعمػـو البحػر وتييئػة السػاحل،  يكّمف المػدير العػاـ لمتعمػيـ والتكػويف العػالييف ومػدير :3المادة 
 كّل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

  2018جانفي  11 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2016جوان  20المؤرخ في  714الذي يعدل القرار رقم  2018جانفي  11المؤرخ في   30م ـرار رقـقبالق ـممح
 لعمـوم البحـر وتييئـة الساحـل العميا ةدرسة الوطنيلممقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمد حد  الم

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 المجمس العممي لممدرسة سمدير المدرسة، رئي باليسترو مراد 1
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي رفاس وحيد 2
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات في التدرج والشيادات مزوار خودير 3
 مديرة مساعدة مكّمفة بالتكويف المتواصل والعالقات الخارجية عمواش سييمة 4
 رئيس قسـ البيئة والتييئة بوعيشة فريد 5
 رئيسة قسـ الموارد الحية أكرور عيسو شريفة 6
 رئيسة قسـ األقساـ التحضيرية لعمـو البحر لعور اماؿ 7
 ئة والتييئةرئيسة المجنة العممية لقسـ البي لوانشي فرياؿ 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ الموارد الحية حميدة فريد 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ األقساـ التحضيرية لعمـو البحر قريمس سمير 10
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ الموارد الحية جغري بيضا 11
 قساـ التحضيرية لعمـو البحرممثمة األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ األ شرناي صفية 12
 ممثمة عف األساتذة المساعديف قسـ "أ"  محديد صونيا 13
 مدير مخبر بحث بولحديد مصطفق 14
 مدير مخبر بحث سمرود رشيد 15
 مسؤولة المكتبة بساعو وىيبة 16
 أستاذ بجامعة العمـو والتكنولوجيا ىواري بومديف حمداف ياسيف 17
 أستاذ بجامعة العمـو والتكنولوجيا ىواري بومديف أكراتش جماؿ الديف 18

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المكونةيتضمن إنشاء األقسام ، 2018جانفي  11 مؤرخ في 31رقم  قــرار

 لممدرسة العميا في العموم التطبيقية بالجزائر
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  25المؤرخ في  243-17مقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ ب -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػل األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 .حث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والب
 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16وبمقتضػػق المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .منو 41الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا، السيما المادة 
، 2017أكتػػوبر سػػنة  22الموافػػق  1439صػػفر عػػاـ  2المػػؤرخ فػػي  303-17وبمقتضػػق المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 والمتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في العمـو والتقنيات بالجزائر إلق مدرسة عميا في العمـو التطبيقية.
 

 رر ـــــيـق
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 1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػـ  41تطبيقػػا ألحكػػاـ المػادة  المــادة األولــى:
ييدؼ ىذا القرار إلق إنشػاء األقسػاـ المكونػػة لممدرسػة ، والمذكور أعاله، 2016يونيو سنة  14الموافق 

 العميا في العمـو التطبيقية بالجزائر.
 األقسػاـ التالية: -تنشأ لدو المدرسة العميا في العمـو التطبيقية بالجزائر  :2المادة 

 

 ،قسـ التكويف التحضيري 
  .قسـ الطور الثاني 

لمتعمػيـ والتكػويف العػالييف ومػدير المدرسػة، كػل فيمػا يخصػو، بتنفيػذ ىػذا يكمف كل مف السادة المدير العػاـ  :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  2018جانفي  11 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن إنشاء األقسام المكونة، 2018جانفي  11 مؤرخ في 32رقم  قــرار

 لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  25في  المؤرخ 243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
أكتػػػوبر سػػػنة  29الموافػػػق  1433ذي الحجػػػة عػػػاـ  13المػػػؤرخ فػػػي  376-12وبمقتضػػػق المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

طنيػػػة متعػػػددة والمتضػػػمف تغييػػػر تسػػػمية المدرسػػػة العميػػػا ألسػػػاتذة التعمػػػيـ التكنولػػػوجي بػػػوىراف إلػػػق مدرسػػػة و  2012
 .التقنيات بوىراف

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77 - 13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 2016و سػػنة يونيػػ 14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16وبمقتضػػق المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 .منو 41الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا، السيما المادة 

، والمتضػػػمف إنشػػػاء األقسػػػاـ المكونػػػة لممدرسػػػة الوطنيػػػة 2013مػػػارس  4المػػػؤرخ فػػػي  119وبمقتضػػػق القػػػرار رقػػػـ  -
 .المتعددة التقنيات بوىراف

متضػػمف إحػػداث قسػػـ بالمدرسػػة الوطنيػػة المتعػػددة ، وال2015نػػوفمبر  12المػػؤرخ فػػي  1158وبمقتضػػق القػػرار رقػػـ  -
  .التقنيات بوىراف

 رر ـــــيـق
 

 1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػـ  41تطبيقػػا ألحكػػاـ المػادة  المــادة األولــى:
ممدرسػة ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق إنشػػاء األقسػاـ المكونػة ل2016يونيو سنة  14الموافق 

 الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف.
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 تنشأ لدو المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف األقساـ التالية: :2المادة 
 ،قسـ التكويف التحضيري 
  ،قسـ اليندسة الكيربائية 
 ،قسـ اليندسة الميكانيكية 
 ،قسـ اليندسة المدنية 
 ،قسـ ىندسة الطرائق والمواد 
 يةقسـ اليندسة الصناع. 

نػػػوفمبر  12المػػػؤرخ فػػػي  1158، المعػػػدؿ و رقػػػـ 2013مػػػارس  4المػػػؤرخ فػػػي  119يمغػػػق القػػػراريف رقػػػـ  :3المـــادة 
 والمذكوريف أعاله. 2015

يكمف كل مف السادة المدير العػاـ لمتعمػيـ والتكػويف العػالييف ومػدير المدرسػة، كػل فيمػا يخصػو، بتنفيػذ ىػذا  :4المادة 
 لرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.القرار الذي سينشر في النشرة ا

  2018جانفي  11 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء ، 2018جانفي  11مؤرخ في  33رقم  قــرار

 مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة  
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سػنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .لحكومةتعييف أعضاء ا فوالمتضم
 2011نػػػوفمبر سػػػنة  28الموافػػػق   1433محػػػـر عػػػاـ  3المػػػؤرخ فػػػي 399-11وبمقتضػػػق المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 .والمتضمف انشاء المدرسة الوطنية العميا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػل األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي
 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16وبمقتضػػق المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .منو 24الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة 
 

 

 رر ـــــيـق
 

 

 1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػـ  24حكػػاـ المػادة تطبيقػػا أل المــادة األولــى:
، والمػػػػذكور أعػػػػاله، ييػػػػدؼ ىػػػػذا القػػػػرار إلػػػػق تحديػػػػد القائمػػػػة االسػػػػمية  2016يونيػػػػو سػػػػنة  14الموافػػػػق 

 ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة.
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ية ألعضػػاء مجمػػس المدرسػػة الوطنيػػة العميػػا لمبيوتكنولوجيػػا بقسػػنطينة ،طبقػػا لمجػػدوؿ تحػػدد القائمػػة االسػػم :2المــادة 
 الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 
  2018جانفي  11 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة

 

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا لطرش دمحم اليادي -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية، عضو مسيخ كريمة -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو بوىالي دمحم -
 ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو ليمور زناتي رحيمة  -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري. عضو ر صالحبف قدوا -
 ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية، عضو فضالي زىير -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ عضو بولعبرة عبدالعزيز -
 لفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري ممثل الوزير المكمف با عضو بف بمقاسـ عبدالقادر -
 ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف واصالح المستشفيات عضو بف خديـ العيد -

 

 األعضاء المنتخبون: -2
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف االستاذية، عضو راشد وليدة  -
 ساتذة المساعديف،ممثمة منتخبة عف سمؾ األ عضو العمدة سعاد -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو بوطبة سييمة -
 ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو مرداسي نسيمة -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو سمري السعيد -
 تخب عف الطمبة،ممثل من عضو مساط دمحم ياسيف -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة. عضو ميدي أسما -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تعيين أعضاء مجمس توجيو ، 2018جانفي  11 مؤرخ في 34رقم  قــرار

 الديوان الوطني لمخدمات الجامعية      
 
 

 مي،إن وزير التعميم العالي والبحث العم
، 2017سػنة  غشت 17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، والمتضمف
، 1995مػػػارس سػػػنة  22الموافػػػق  1415شػػػواؿ عػػػاـ  21المػػػؤرخ فػػػي  84-95وبمقتضػػػق المرسػػػـو التنفيػػػذي  رقػػػـ -

 .منو 8و7عية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ، السيما المادتيف والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجام
، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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 رر ـــــيـق
 

الموافق  1415شواؿ عاـ  21المؤرخ في  84-95مف المرسوـ التنفيذي  رقـ 7تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمػػػػذكور أعػػػػاله، تحػػػػدد تشػػػػكيمة مجمػػػػس توجيػػػػو الػػػػديواف الػػػػوطني  لمخػػػػدمات   1995مػػػػارس سػػػػنة  22

 الجامعية كما يأتي:
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا، السيد بمعربي ياسيف -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، لعيدي عيسقالسيد فورار  -
 ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية،   السيد أعراب مصطفق -
صالح المستشفيات، السيد بوعفو فريد -  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 ضماف االجتماعي،ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل وال السيد سعيدوف يوسف -
 ممثل الوزير المكمف بالشباب والرياضة، السيد بف لقرع دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة، السيد بوزغاية عبد العزيز -
 ممثل الوزير المكمف باالشغاؿ العمومية والنقل، السيد صالحي سالـ -
 ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة،  السيد شرارد مالؾ -
 ممثمة الوزير المكمف بالتجارة، السيدة جبالي ربيعة -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، السيد عبد العزيز عمر نجيب عادؿ    -
 مدير جامعة بومرداس، السيد بف تميس عبد الحكيـ -
 ،1مدير جامعة وىراف  بف زياف عبد الباقي -
 ،2امعة قسنطينة مدير ج السيد لطرش دمحم اليادي -
 شرؽ، -مدير الخدمات الجامعية الجزائر  السيد رماش خير الديف -
 اليضاب،  -مدير الخدمات الجامعية سطيف  السيد مداني دمحم -
 مدير الخدمات الجامعية مستغانـ، السيد حمالوي عبد الحميـ -
 باب الزوار،  -مديرة اإلقامة الجامعية العاليا السيدة عبادة نياد -
 تممساف، -مدير اإلقامة الجامعية مغنية د غازي عبد الحقالسي -
 باتنة وسط، -مدير اإلقامة الجامعية عمار عاشوري  السيد بخوش الذاودي -
 ممثل منتخب عف العماؿ،  السيد كطراف عمر -
 ممثل منتخب عف العماؿ، السيد خنيش زاىير -
 ممثل منتخب عف الطمبة، السيد مختاري بالؿ -
 ممثل منتخب عف الطمبة، دالسيد فوشاف فري -
 ممثل منتخب عف الطمبة. السيد الكواكبي قريبيس عبد الرحماف -

 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
  2018جانفي  11 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعيةيتضمن تجد، 2018جانفي  15 مؤرخ في قــرار
 لدى المركـز الجامعـي غميـزان 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػػػمف القػػػانوف األساسػػػي العػػػاـ لموظيفػػػة 2006جويميػػػة سػػػنة  15المػػػؤرخ فػػػي  03-06بمقتضػػػق األمػػػر رقػػػـ  -

 .العمومية
، المحدد لمحتوو الخدمات اإلجتماعيػة 1982نة ماي س 15المؤرخ في  179-82بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .وكيفية تمويميا
، المتعمػػػػق بتسييػػػػػر الخػػػػدمات 1982سػػػػبتمبر سػػػػنة  11المػػػػؤرخ فػػػػي  303-82بمقتضػػػػق المرسػػػػـو الرئاسػػػػي رقػػػػـ  -

 .اإلجتماعية
، المحػػدد لصػػالحيات وزيػػر التعمػػيـ 2013جػػانفي سػػنة  30المػػؤرخ فػػي  77-13بمقتضػػق المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .والبحث العممي العالي
، المتضػػمف إنشػػاء مركػػز جػػامعي 2008جويميػػة سػػنة  09المػػؤرخ فػػي  206-08المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ بمقتضػػق  -

 .بغميزاف
، المتضمف فػرز األصوات اإلنتخػاب لممثمي األساتذة والعماؿ 2017ديسمبر سنة  18نظػػػػػػػرا لممحضر المػؤرخ في  -

 .ز الجامعي غميزاففي لجنة الخدمات اإلجتماعية لدو المرك
، المتضمػػػػف التشػػػكيمة النيائيػػػة ألعضػػػػاء لجنػػػػة الخدمػػػػات 2017ديسػػػمبر سػػػنة  28نظػػػػػػػػػػرا لممحضػػػر المػػػػؤرخ فػػػي  -

 .اإلجتماعيػة لػدو المركز الجامعي غميزاف
 

 رر ـــــيـق
 

 .تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدو المركز الجامعي غميزاف المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2ة لمـادا

 األعضاء الدائمون: 
 حمداش ميمود، -03 بوجحفة أحمد، -02 شماـ دمحم، -01
 بف سنية سيد أحمد، -06 بف دحماف حاج، -05 المنداسي بف عودة، -04
 محمودي نور الديف، -09 بوخاتـ بمعالية ، -08 عابد نعيمة، -07

 

 ألعضاء اإلضافيون: ا
 بوشاقور الرحماني سمير، -03 قسوس بمقاسـ، -02 قصير ميدي، -01

 .( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمق القرار03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
شرة الرسمية لوزارة يكمف السيػد مدير المركز الجامعي غميزاف، بتنفيذ ىذا القػرار، الذي سينشػر في الن :4المادة 

 التعميـ العالي والبحث العممي.
 2018جانفي  15 حرر بالجزائر في                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                   
 األمين العام                                                                                                               

 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية، 2018جانفي  15 مؤرخ في قــرار
 المدرسة الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحل الجزائر لدى 

 

 والبحث العممي، إن وزير التعميم العالي
 .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية 2006جويمية سنة  15المؤرخ في  03-06بمقتضق األمر رقـ  -
، المحدد لمحتوو الخدمات اإلجتماعيػة 1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .وكيفية تمويميا
، المتعمػػػػق بتسييػػػػػر الخػػػػدمات 1982سػػػػبتمبر سػػػػنة  11المػػػػؤرخ فػػػػي  303-82بمقتضػػػػق المرسػػػػـو الرئاسػػػػي رقػػػػـ  -

 .اإلجتماعية
، المحػػدد لصػػالحيات وزيػػر التعمػػيـ 2013جػػانفي سػػنة  30المػػؤرخ فػػي  77-13بمقتضػػق المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .العالي والبحث العممي
تحويػل المعيػد الػوطني  ، المتضػمف2008جويميػة سػنة  14المػؤرخ فػي  221-08المرسوـ التنفيػذي رقػـ بمقتضق  -

 .لعموـ البحر وتييئة السواحل إلق مدرسة خارج الجامعة
، المتضمف فػرز األصوات اإلنتخػاب لممثمي األسػاتذة والعمػاؿ 2017نوفمبر سنة  22نظػػػػػػػرا لممحضر المػؤرخ في  -

  .في لجنة الخدمات اإلجتماعية لدو المدرسة الوطنية العميا لعموـ البحر وتييئة الساحل
، المتضمػػػػف التشػػػكيمة النيائيػػػة ألعضػػػػاء لجنػػػػة الخػػػدمات 2017ديسػػػمبر سػػػنة  06نظػػػػػػػػػػرا لممحضػػػر المػػػػؤرخ فػػػي  -

 .اإلجتماعيػة لػدو المدرسة الوطنية العميا لعموـ البحر وتييئة الساحل
 

 رر ـــــيـق
 

 .عميا لعمـو البحر وتييئة الساحلتجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدو المدرسة الوطنية ال المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المـادة 

 األعضاء الدائمون: 
 عالـ بف عودة، -03 بونداوي مريـ، -02 بف زواي سياـ، -01
 بوثمجة صوفيا، -06 بوثمجة ليندة، -05 عبدلي الزىراء، -04
   ينب،بايو ز  -08 تواتي نبيل، -07

 

 األعضاء اإلضافيون: 
   بوضياؼ فتيحة، -02 رزيق خالد، -01

 .( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمق القرار03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
، الذي سينشػر يكمف السيػد مديػػر المدرسػة الوطنيػة العميػا لعمػوـ البحػر وتييئة الساحػل، بتنفيذ ىذا القرار :4المادة 

 في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.
 2018جانفي  15 حرر بالجزائر في                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                   
 األمين العام                                                                                                               

 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2015المؤرخ في أول جويمية  307يعدل القرار رقم ، 2018جانفي  17 مؤرخ في  45رقم قــرار
 ، المعدل2 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة وىران

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سػنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
ت سػػنة غشػػ 23الموافػػق  1424جمػػادو الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػق المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .منو 12الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، السيما المادة  2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػل األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي
سػػػبتمبر سػػػنة  22الموافػػػق  1435ذي القعػػػدة عػػػاـ  27المػػػؤرخ فػػػي  261-14بمقتضػػػق المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ و  -

  .2والمتضمف إنشاء جامعة وىراف 2014
، الػػػذي يحػػػدد القائمػػػة اإلسػػػمية ألعضػػػاء مجمػػػس إدارة 2015المػػػؤرخ فػػػي أوؿ جويميػػػة  307وبمقتضػػػق القػػػرار رقػػػـ  -

 ، المعدؿ.2جامعة وىراف
 

 رر ـــــيـق
 

والمذكػور أعاله،  ، المعدؿ2015المؤرخ في أوؿ جويمية  307يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  ادة األولى:الم
 كماىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
  2018جانفي  17 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة وىران 

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 ممثمة الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيس بف حراث نصيرة -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو سعدوت دمحم -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،  عضو أرزقي سميماني -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو بالبكوش عبد القادر -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو كساؿ دمحم عبد الكريـ -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،  عضو عثماني يحي -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ ، عضو بومنقار بمخير -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة ، عضو الطيب فيصل -
 ممثمة الوزير المكمف بالثقافة، عضو عةموساوي ربي -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضو بركاني نعيمي -
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 ممثل الوزير المكمف باالتصاؿ،  عضو دمحم عبد القادر -
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية، عضو مكاكية معزة دمحم -
 لمكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية،ممثل الوزير ا عضو سكينة جياللي -
 ممثل الوالي. عضو بف زعيط دمحم -

 

 "........................................والباقي بدون تغيير...................................."
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2014جانفي  18المؤرخ في  14يتمم القرار رقم ، 2018جانفي  17 مؤرخ في 46رقم  قــرار
 والمتضمن إنشاء األقسام  المكونة لمعيد العموم والتكنولوجيا لدى المركز الجامعي بتندوف

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سػنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243 -17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2005غشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  299-05وبمقتضػػق المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .منو 30الذي يحدد ميػاـ المركز الجامعي و القواعػد الخاصة بتنظيمو وسيره، السيما المادة 
 2011غشػت سػنة  22الموافػق  1432رمضػاف عػاـ  22المػؤرخ فػي  303-11ـ وبمقتضق المرسوـ التنفيػذي رقػ -

 .والمتضمف إنشاء مركز جامعي بتندوؼ، المتمـ
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػل األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، والمتضمف إنشاء القسـ المكوف لمعيد العموـ والتكنولوجيػا 2014جانفي  18المؤرخ في  14ق القرار رقـ وبمقتض -

 .لدو المركز الجامعي بتندوؼ
 

 رر ـــــيـق
 

 ، والمذكور أعاله، كما يأتي:2014جانفي  18المؤرخ في  14مف القرار رقـ  2تتمـ المادة  المادة األولى:
 األقساـ التالية: -المركز الجامعي بتندوؼ  –د العموـ والتكنولوجيا تنشأ لدو معي : 2"المادة 

 ،قسـ عموـ األرض والكوف 
 ".قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي 

يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بتندوؼ، كل فيما  :2المادة
 في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر

 

  2018جانفي  17 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن إنشاء القسم المكون ، 2018جانفي  17 مؤرخ في 47رقم  قــرار
 لعربي لدى المركز الجامعي بتندوفلمعيد المغة واألدب ا

 

 م العالي والبحث العممي،إن وزير التعمي
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 30جامعي والقواعػد الخاصة بتنظيمو وسيره، السيما المادة الذي يحدد ميػاـ المركز ال
 2011غشت سنة  22الموافق  1432رمضاف عاـ  22المؤرخ في  303-11وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء مركز جامعي بتندوؼ، المتمـ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 

 رر ـــــيـق
 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسوـ التنفيذي رقـ  34تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
القسـ المكوف لمعيد المغة  والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق إنشػاء 2005غشت سنة  16الموافق 
 .المركز الجامعي بتندوؼ –العربي  واألدب

 القسـ التالي: -المركز الجامعي بتندوؼ  –ينشأ لدو معيد المغة واألدب العربي   :2المادة 
  .قسـ المغة واألدب العربي 

الجامعي بتندوؼ، كل فيما يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز : 3المادة 
 يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 

 

  2018جانفي  17 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2014نوفمبر  17المؤرخ في  1133يتمم القرار رقم ، 2018جانفي  17 مؤرخ في 48رقم  قــرار
 والمتضمن إنشاء األقسام  المكونة لمعيد العموم والتكنولوجيا لدى المركز الجامعي بغميزان 

 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 30بتنظيمو وسيره، السيما المادة الذي يحدد ميػاـ المركز الجامعي والقواعػد الخاصة 
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 2008يوليو سنة  9الموافق  1429رجب عاـ  6المؤرخ في  206-08وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء مركز جامعي بغميزاف، المعدؿ والمتمـ

 2013ير سنة ينا 30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لمعيد العمـو 2014نوفمبر  17المؤرخ في  1133وبمقتضق القرار رقـ  -
 .والتكنولوجيا لدو المركز الجامعي بغميزاف

 

 رر ـــــيـق
 

 ، والمذكور أعاله، كما يأتي:2014نوفمبر  17المؤرخ في  1133مف القرار رقـ  2تتمـ المادة  المادة األولى:
 األقساـ التالية: -المركز الجامعي بغميزاف  –تنشأ لدو معيد العموـ والتكنولوجيا   :2"المادة  

  ،قسـ اليندسة المدنية واألشغاؿ العمومية 
  ،قسـ ىندسة الطرائق 
  ،قسـ الرياضيات 
  ،قسـ اإلعالـ اآللي 
  الميكانيكية." قسـ اليندسة 

يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بغميزاف، كل فيما  :2 المادة
 يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  

 

  2018جانفي  17 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2016جوان  09المؤرخ في  595يعدل القرار رقم ، 2018جانفي  18مؤرخ في  49رقم  قــرار
 المعدل ء مجمس إدارة المركز الجامعي بميمة،الذي يحدد القائمة االسمية ألعضا

 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .تعييف أعضاء الحكومة فوالمتضم
 2005غشت سنة  16الموافق  1426عاـ  رجب 11المؤرخ في  299-05وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 10الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره، السيما المادة 
 2008يوليو سنة  9الموافق 1429رجب عاـ  6المؤرخ في  204-08وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 2والمتضمف إنشاء مركز جامعي بميمة، السيما المادة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي
، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز 2016جواف  09المؤرخ في  595وبمقتضق القرار رقـ  -

 يمة، المعدؿ.الجامعي بم
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 رر ـــــيـق
 

،المعدؿ، والمذكور أعاله، كما 2016جواف  09المؤرخ في  595يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 

  2018جانفي  18 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بميمة
 ن:وء المعيناألعضا  -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا قشي الخير -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو بومدمد غالـ -
 ممثمة الوزيرة  المكمفة بالتربية الوطنية، عضو كرامشة سعاد -
 يف والتعميـ المينييف، ممثمة الوزير المكمف بالتكو  عضو بف المجات سميرة -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو شرقي عبد الكريـ -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو روابح عبدالناصر -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو رمضاني عمي -
 بالصناعة والمناجـ، ممثل الوزير المكمف عضو بمطـو بوعالـ -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة، عضو بريحي يوسف -
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية، عضو بوخاري إدريس -
 ممثمة الوالي. عضو بف طوباؿ تومية -

 

 األعضاء المنتخبون: -2
 الييئة الصفة اإلسم والمقب

 والتكنولوجيا، ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد العمـو عضو عبد الوىاب يحي -
 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، عضو مصباح حراؽ -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لمعيد األداب والمغات، عضو لزىر مساعدية -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو فواز واضح -
 سمؾ األساتذة المساعديف،ممثل منتخب عف  عضو فاروؽ بوالريحاف -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو حمزة طيواف -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،  عضو عادؿ خميسي -
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو بمعطار ميدي -
 ممثل منتخب عف الطمبة.  سيفوني حساـ الديف -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن إنشاء لجنة مكمفة بالدعم التقني، 2018جانفي  21 مؤرخ في 50رقم  قــرار
 لعممية رقمنة إدارة قطاع التعميم العالي والبحث العممي

 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438لقعدة عاـ ذي ا 25المؤرخ في  243-17الرئاسي رقـ  بمقتضق المرسوـ -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
سنة يونيو  23الموافق  1410عاـ أوؿ ذي الحجة المؤرخ في  188-90بمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 الذي يحدد ىياكل اإلدارة المركزية وأجيزتيا في الوزارات، ،1990
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األّوؿ عاـ  18لمؤرخ في ا 77-13بمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األّوؿ عاـ  18المؤرخ في  78-13لتنفيذي رقـ اوبمقتضق المرسوـ  -

 المعدؿ.   ـ العالي والبحث العممي،المتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية في وزارة التعمي
 

 يـقـــــرر
 

قطاع )إدارة إلكترونية(  دارةإلجنة مكمفة بالدعـ التقني لعممية رقمنة ييدؼ ىذا القرار إلق إنشاء  المادة األولى:
 ، وتدعق في صمب النص "المجنة".التعميـ العالي والبحث العممي

 ر والمتابعة. تعتبر المجنة ىيئة لمتنسيق والتشاو  :2المادة 
 وبيذا الخصوص، تكمف، ال سيما بػػػػػ:

  تطوير والوصوؿ إلق الرقمنة، يتخذ بخصوصدعـ ومرافقة كل مسعق تنظيمي 
 ،تشجيل كل عممية تيدؼ إلق عصرنة الحكامة 
  إقتراح كل تدبير يسمح بتقييـ مدو تقدـ العمميات الموضوعة حيز التنفيذ مف أجل تعميـ اإلدارة

 االلكترونية،
 ومتابعة وضل حيز التنفيذ النظاـ اإلعالمي المدمج لمقطاع بالتنسيق مل المصالح المركزية  رافقةم

 لموزارة والمؤسسات تحت الوصاية،
  متابعة العمميات المرتبطة بتطوير تكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ عمق مستوو اإلدارة المركزية

 والمؤسسات تحت الوصاية وتعميميا،
 ح المعنية، وضل برنامج تكويف لفائدة المستخدميف المكمفيف بالرقمنة، ومتابعة اقتراح، مل المصال

 تطبيقو وتقييـ نتائجو،
  جرد الوسائل )البرمجيات والعتاد( ومنشآت اإلعالـ اآللي المتاحة عمق مستوو المؤسسات تحت

 الوصاية، 
 صمة بنشاط الرقمنة.     اقتراح اقتناء كل حل عتادي أو برمجي الذي يسمح بعصرنة القطاع والذي لو 

 تكمف المجنة، كنشاطات أولوية، السيما بػػػػ: :3المادة 
 ،متابعة وضل حيز التنفيذ التسيير االلكتروني لموثائق وتقييـ تطبيقو وتطوره 
  ،متابعة عممية انياء رقمنة التسيير البيداغوجي وتسيير الخدمات الجامعية 
 تسيير الموارد البشرية وتسيير الموارد المالية والمحاسبية متابعة عممية رقمنة مراكز وىيئات البحث ،

 والوسائل.
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 تتشكل المجنة، التي يرأسيا المفتش العاـ، مف األعضاء التالية: :4المادة 
  ،رؤساء الندوات الجيوية لمجامعات، أو ممثمييـ 
  ،ممثل ديواف الوزير 
  ،المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف، أو ممثمو 
 مدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، أو ممثمو، ال 
 داغوجية، أو ممثميا، يالمفتشة العامة لمب 
  ،مدير الشبكات وأنظمة اإلعالـ واالتصاؿ الجامعية، أو ممثمو 
  ،مدير الموارد البشرية، أو ممثمو 
  ،مدير الدراسات القانونية واألرشيف، أو ممثمو 
  ومراقبة التسيير، أو ممثمو، مدير الميزانية والوسائل 
  ،مدير التنمية واالستشراؼ، أو ممثمو 
  ،مدير التعاوف والتبادؿ ما بيف الجامعات، أو ممثمو 
  ،مدير تحسيف إطار حياة الطمبة والتنشيط في الوسط الجامعي، أو ممثمو 
  ،المدير العاـ لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية، أو ممثمو 
  اإلعالـ العممي والتقني، أو ممثمو، مدير مركز البحث في 
 .مديرة برنامج لدعـ السياسة القطاعية في مجاؿ التعميـ العالي والبحث العممي، أو ممثميا 

 يمكف المجنة أف تستعيف بكل شخص مف شأنو تقديـ مساىامات حوؿ مسائل تتعمق بعممية الرقمنة.
رئيسيا وترسل استدعاءات فردية يحدد فييا جدوؿ تجتمل المجنة كمما دعت الحاجة لذلؾ بطمب مف  :5المادة 

 ( أياـ عمق األقل مف التاريخ المقرر لالجتماع.8األعماؿ إلق األعضاء قبل ثمانية )
تدوف مداوالت المجنة في محاضر وتسجل في سجل خاص يرقمو ويؤشر عميو ويوقعو رئيس المجنة  :6المادة 

 واألعضاء.
 خمي وتصادؽ عميو، وترسل نسخة منو إلق وزير التعميـ العالي والبحث العممي.تعد المجنة نظاميا الدا: 7المادة 
 تضمف مصالح المفتشية العامة أمانة المجنة. :8المادة 
 يكمف األميف العاـ بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :9المادة 

 

  2018جانفي   21 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المتضمن إعالن نتائج الدورة، 2018جانفي  21 مؤرخ في قــرار
 امعية الوطنية( لمجنة الج39والثالثون ) لتاسعةا

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق   1438ذي القعدة عاـ 25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة المعدؿ
، 2008مايو سنة  03ق المواف 1429ربيل الثاني عاـ  27المؤرخ في  130-08بمقتضق المرسػوـ التنفيػذي رقـ  -

  .المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث
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المتضمف تنظيـ المجنة الجامعية الوطنية وتسييرىا وتشكيميا،  1994نوفمبر سنة  16بمقتضق القرار المؤرخ في  -
 المعدؿ والمتمـ. 

 ة لمجنة الجامعية الوطنية.المتضمف تشكيمة الفروع المختص 2017سنة  ديسمبر 25بمقتضق القرار المؤرخ في  -
سنة  جانفي 10عمق قوائـ تأىيل األساتذة المحاضريف قسـ "أ" مف أجل الترقية إلق رتبة أستاذ المؤرخة في  بناءع  -

2018. 
سنة  جانفي 14و 13( يومي 39والثالثوف ) التاسعةعمق اجتماع المجنة الجامعية الوطنية في دورتيا  بناءع  -

2018. 
 والثالثوف.    التاسعةماعات فروع المجنة الجامعية الوطنية لمدورة عمق محاضر اجت بناءع  -

 

 يـقـــــرر
 

يعتبر األساتذة المحاضروف قسـ "أ" اآلتية أسماؤىـ حسب الترتيب االستحقاقي مؤىميف لمترقية إلق  المادة األولى:
 رتبة أستاذ.

 

 فرع: التكنولوجيا
 

 معمارية والعمرانىندسة 
 3جامعة قسنطينة  معمارية ةىندس دكومي جماؿ 01
 جامعةوىراف لمعمـو والتكنولوجيا العمراف عنوش كريمة 02
 3جامعة قسنطينة  معمارية ىندسة قريشي عمار 03
 3جامعة قسنطينة  معمارية ىندسة مخموؼ مختار 04
 جامعة بسكرة معمارية ىندسة بف عباس مصدؽ 05
 غواطجامعة األ معمارية ىندسة بف الشيخ أحميدة 06
 3جامعة قسنطينة  معمارية ىندسة كرادة صالح الديف األيوبي 07
 3جامعة قسنطينة  معمارية ىندسة لعرابة يوسف 08

 

 مدنية والري ىندسة 
 جامعة تبسة ىندسة مدنية حركاتي اليادي 01
 جامعة الشمف ىندسة مدنية أيت عثماف حساف 02
 مسافجامعة تم ىندسة مدنية زجاوي عبد الجميل 03
 جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا ىندسة مدنية الكشبور بوعالـ 04
 جامعة الشمف ىندسة مدنية بمخيثر مصطفق 05
 جامعة سيدي بمعباس ىندسة مدنية بشير بويجرة دمحم 06
 جامعة الشمف ىندسة مدنية جعفر ىني أحمد 07
 جامعة سيدي بمعباس ىندسة مدنية تروزيف حبيب 08
 جامعة قالمة ىندسة مدنية شريط ياسيف 09
 2جامعة باتنة  ىندسة مدنية حمود فريد 10
 جامعةتممساف ىندسة مدنية زنداقي جواد 11
 جامعة األغواط الري  قفصي مصطفق 12
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 جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا ىندسة مدنية سمطاني رابح 13
 جامعة األغواط ىندسة مدنية قواؿ إدريس 14
 جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا ىندسة مدنية أقشيش مصطفق 15
 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات وىراف ىندسة مدنية لصمج عبد المجيد 16

 

 ىندسة ميكانيكية والمناجم والتعدين
 جامعة الشمف ىندسة ميكانيكية حاج ممياني دمحم 01
 رسة الوطنية العميا لمتكنولوجياالمد ىندسة ميكانيكية زيتوف رضواف 02
 جامعةمعسكر ىندسة ميكانيكية مرجي عمي 03
 جامعةتممساف ىندسة ميكانيكية بورديـ عبد الغفور 04
 جامعةوىراف لمعمـو والتكنولوجيا ىندسة ميكانيكية كبداني سعيد 05
 جامعة قالمة ىندسة ميكانيكية جبالة عبد الرزاؽ 06
 جامعة عنابة التعديف مشاشتي سعيد 07
 1جامعة سطيف ىندسة ميكانيكية شرفة عبد هللا 08
 جامعة عنابة ىندسة ميكانيكية بوسعيد أوزيف 09
 جامعة تيزي وزو ىندسة ميكانيكية زازي ناصر 10
 جامعة تممساف ىندسة ميكانيكية بوخالفة عبد الكريـ 11
 جامعة برج بوعريرج ىندسة ميكانيكية حمادو عبد الوىاب 12
 جامعة قالمة ىندسة ميكانيكية حداد عبد الكريـ 13
 جامعة معسكر ىندسة ميكانيكية دلة نور الديف عبد القادر 14
 المدرسة العميا لمتكنولوجيات الصناعية عنابة ىندسة ميكانيكية عزوز صالح الديف 15
 ةالمدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف عناب المناجـ بف سي حمدي سميـ 16

 

 ىندسة الطرائق
 جامعة البويرة ىندسة الطرائق موني لطفي 01
 جامعة قالمة ىندسة الطرائق بمجازية )ـ( بف حميدة عيدة 02
 3جامعة قسنطينة  ىندسة الطرائق شيخي مصطفق 03
 جامعة قالمة كيمياء صناعية ماضي فتيحة 04
 1جامعة سطيف  ىندسة الطرائق بف عيشة دمحم 05
 3جامعة قسنطينة  ىندسة الطرائق وحيدة الواعر 06
 جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا ىندسة الطرائق ريحاني رشيدة 07
 جامعة ورقمة ىندسة الطرائق زروقي جماؿ 08
 جامعة جيجل ىندسة الطرائق فرخي مصباح 09
 نولوجياجامعة ىواري بومديف لمعمـو والتك ىندسة الطرائق رزاز )ـ( يزيد ىندة 10

 
 اإلعالم اآللي

 1جامعة وىراف  إعالـ آلي كشار بو عبد هللا 01
 جامعة المسيمة إعالـ آلي بورحمة مصطفق 02
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 1جامعة وىراف  إعالـ آلي قدور مجدي 03
 المدرسة العسكرية المتعددة التقنيات برج البحري  إعالـ آلي بغداد باي قادة 04
 2نطينة جامعة قس إعالـ آلي مزيود شاكر 05
 جامعة أـ البواقي إعالـ آلي نيني إبراىيـ 06
 المركز الجامعي النعامة إعالـ آلي بوشيحة جموؿ 07

 

 بحوث العمميات
 جامعة األغواط بحوث العمميات وينتف يوسف 01

 
 ىندسة إلكترونية )إلكتروتقني، اإللكترونيك، اإللكتروميكانيك، ىندسة الشبكات، اآللية(

 جامعة الشمف إلكتروتقني دطالب رشي 01
 جامعة الجمفة اآللية قزو عبد هللا 02
 جامعة تممساف إلكترونيؾ بف موسق نصر الديف 03
 جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا إلكتروتقني منعة دمحم 04
 جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا إلكترونيؾ عميالت فريد 05
 المدرسة العسكرية المتعددة التقنيات يةاآلل قياطني دمحم 06
 جامعة عنابة إلكترونيؾ صوشي قدور 07
 المدرسة العسكرية المتعددة التقنيات إلكترونيؾ زاوي عبد الحميـ  08
 جامعة تيزي وزو إلكتروتقنية عثماف شريف طاىر 09
 جامعة أـ البواقي إلكترونيؾ لصحب دمحم 10
 جامعة بشار قنيإلكتروت ناصري عبد الفتاح 11
 2جامعة باتنة  إلكتروتقني بف عقوف السعيد 12
 جامعة بشار إلكتروتقني بوسرحاف إسماعيل خميل 13
 1جامعة البميدة  إلكترونيؾ جباري مصطفق 14
 جامعة المدية إلكتروتقني سبل كريـ 15
 جامعة تممساف إلكترونيؾ بف عدة بمقاسـ 16
 امعة بسكرةج إلكتروتقني رابحي بوعالقة 17
 1جامعة قسنطينة  إلكترونيؾ بركات وردة 18
 جامعة بسكرة اآللية تركي نجيبة 19
 جامعة تيزي وزو إلكتروتقني صديقي حميد 20
 جامعة بشار إلكتروتقني بوشيبة بوسماحة 21
 التكنولوجياو جامعة ىواري بومديف لمعمـو  إلكترونيؾ درار )ـ( قدور زاية  22
 جامعة عنابة إلكتروميكانيؾ ىيـ حمايدي إبرا  23
 جامعة بشار إلكترونيؾ كشيش عبد الرحماف 24
 جامعة عنابة إلكتروتقني عجابي دمحم 25
 جامعة بشار إلكتروتقني قصباوي إبراىيـ 26
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 جامعة سعيدة إلكتروتقني بو شيخي عبد العزيز 27
 جامعة برج بوعريريج إلكتروتقني حميميد مراد 28
 جامعة بسكرة اآللية تـغضباف حا 29
 جامعة جيجل إلكتروتقني مميط دمحم 30
 جامعة سيدي بمعباس إلكتروتقني بف طاع هللا عبد الرحيـ 31
 جامعة تممساف إلكترونيؾ برصالي رياض أحمد 32
 1جامعة سطيف  ىندسة الشبكات بموي بوزيد 33
 جامعة سيدي بمعباس إلكتروتقني خثير دمحم 34

  

 وم الدقيقةفرع : العم
 رياضيات

 جامعة سعيدة رياضيات عباس سعيد 01
 جامعة سيدي بمعباس رياضيات رابحي عباس أبو بكر 02
 2جامعة باتنة  رياضيات منوني عبد العزيز 03
 جامعة بجاية رياضيات بوعالـ دمحم 04
 جامعة عنابة رياضيات بمحايت )ـ( عالـ ليمق 05
 1عة وىراف جام رياضيات بوداود فاطيمة 06
 جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا رياضيات شرقي دمحم أميف 07
 1جامعة سطيف  رياضيات زيتوني رشيد 08
 2جامعة باتنة  رياضيات لمباركية فريدة 09
 القبة ةالمدرسة العميا لألساتذ رياضيات شوتري عبد العزيز 10
 1جامعة قسنطينة  رياضيات بوخضرة عمر 11

 

 يزياءف
 المدرسة العميا في العمـو التطبيقية تممساف فيزياء وىراني طارؽ  01
 جامعة سيدي بمعباس فيزياء أميف هللا ميمود 02
 جامعة خميس مميانة فيزياء ضياؼ أحمد 03
 جامعة أدرار فيزياء بف طوبة سعيد 04
 جامعة بشار فيزياء نوري عبد القادر 05
 جامعة تيزي وزو فيزياء حمادو )ز( مزغراف المية 06
 المدرسة العميا لألساتذة القبة فيزياء بالؿ الطاىر 07
 جامعة عنابة فيزياء حمايزي يمينة )ز( حندوزي  08
 جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا فيزياء صالحي ياسيف 09
 جياجامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولو  فيزياء أيت قوقاـ ليمق )ز( تريبش 10
 1جامعة قسنطينة  فيزياء نويصر األميف 11
 1جامعة سطيف  فيزياء خرفي فيصل 12
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 جامعة بجاية فيزياء قاصري يزيد 13
 جامعة عنابة فيزياء سيفي شيرة 14
 جامعة تيزي وزو فيزياء القشاعي عزيز 15
 جامعة معسكر فيزياء رقيق بف دوخة عبد الكريـ 16
 معة بسكرةجا فيزياء مومني مصطفق 17
 جامعة بجاية فيزياء أماتوس نواؿ 18
 جامعة بومرداس فيزياء مزىود رضا 19
 جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا فيزياء رحو عزالديف 20

 

 كيمياء
 جامعة تممساف كيمياء سمس شوقي 01
 جامعة مستغانـ كيمياء بمحاكـ أحمد 02
 عي عيف تموشنتالمركز الجام كيمياء بمعربي لحسف 03
 جامعة بشار كيمياء بف ميدي حسيف 04
 جامعة سعيدة كيمياء مصطفاي أسماء 05
 المدرسة المتعددة التقنيات الحراش كيمياء درامشي كريمة 06
 جامعة تيزي وزو كيمياء مزياف دليمة 07
 جامعة قالمة كيمياء نيقري صورية 08

 

 فرع عموم الطبيعة والحياة
 بيولوجيا

 1جامعة سطيف  بيولوجيا رمضاني )ـ( لقرادة تكية 01
 جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا بيولوجيا جبار رضا 02
 جامعة برج بوعريريج بيولوجيا بومرفق صباح 03
 جامعة تبسة بيولوجيا تيف )ـ( جبار فوزية 04
 جامعة سعيدة بيولوجيا كحمولة خالد 05
 معة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجياجا بيولوجيا رعاش رشيدة 06
 جامعة بجاية بيولوجيا ختاف بشرة 07
 جامعة أـ البواقي بيولوجيا بولحباؿ سعاد 08
 1جامعة الجزائر  بيولوجيا مادوي )ـ( دكار عائشة 09
 جامعة أـ البواقي بيولوجيا ولجاوي عبد هللا 10
 جامعة البويرة بيولوجيا زوقاع فاتح 11
 جامعة تممساف بيولوجيا ة بوسف فريدلحف 12
 جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا بيولوجيا بودربة )ـ( مسعودي سعيدة 13
 جامعة الطارؼ بيولوجيا سميماني عمي 14
 1جامعة قسنطينة  بيولوجيا بف عاشور كريمة 15
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 3جامعة قسنطينة  بيولوجيا خوجة جماؿ 16
 2جامعة باتنة  يابيولوج كبيش دمحم 17
 1جامعة وىراف  بيولوجيا حمو حبيب 18
 1جامعة وىراف  بيولوجيا ثابت أوؿ )ـ( بمحاج قاسـ نصيرة 19
 1جامعة سطيف  بيولوجيا بولعشب نصيرة 20
 1جامعة قسنطينة  بيولوجيا ميناوي )ـ( عافري فاطمة الزىراء 21
 1جامعة سطيف  بيولوجيا باقي )ـ( بوعمرة دليمة 22
 جامعة تيارت بيولوجيا غازي خيرة 23

 

 عموم فالحية
 المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة واد السمار عمـو فالحية ميمة أماؿ 01
 جامعة تيزي وزو عمـو فالحية براىمي كريمة 02
 المدرسة الوطنية العميا لمفالحة الحراش عمـو فالحية غزالي جموؿ 03
 درسة الوطنية العميا لمفالحة الحراشالم عمـو فالحية داودي عمي 04
 المدرسة الوطنية العميا لمفالحة الحراش عمـو فالحية مكيمف لخضر 05
 المدرسة العميا لألساتذة القبة عمـو فالحية بركاني )ـ( غالـ الزىرة 06
 جامعة الشمف عمـو فالحية قوجيل دمحم 07
 1جامعة البميدة  عمـو فالحية بوشعيب فوزي  08

 

 موم األرضع
 جامعة تممساف عمـو األرض بوعناني )ـ( بابا حامد كميمة 01
 جامعة بومرداس عمـو األرض سعداوي موسق 02
 جامعة ىواري بومديف لمعمـو و التكنولوجيا عمـو األرض درياس عمار 03
 2جامعة وىراف  عمـو األرض غضباني طارؽ  04
 2نة جامعة بات عمـو األرض يحياوي عبد الوىاب 05
 2جامعة وىراف  عمـو األرض بالؿ سيد أحمد 06
 2جامعة وىراف  عمـو األرض عثماف الطيب 07
 جامعة ىواري بومديف لمعمـو و التكنولوجيا عمـو األرض ميموني عمر 08
 جامعة جيجل عمـو األرض مبروؾ فاتح 09
 ولوجياجامعة ىواري بومديف لمعمـو و التكن عمـو األرض برقيق دمحم شريف 10
 جامعة ىواري بومديف لمعمـو و التكنولوجيا عمـو األرض بوحمدوش دمحم 11
 2جامعة وىراف  عمـو األرض ناجي عبد المنصور 12

 

 العموم البيطرية
 1جامعة باتنة  عمـو بيطرية بنوف عومار 01
 1جامعة باتنة  عمـو بيطرية عايسي عادؿ 02
 1نطينة جامعة قس عمـو بيطرية غريبي لطفي 03
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 فرع العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير
 

 عموم تجارية
 جامعة األغواط تجاريةعمـو  بف قشوة جموؿ 01
 جامعة بشار تجاريةعمـو  بوسيميف أحمد 02

 

 عموم التسيير
 المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقي عمـو تسيير طوماش رشيد 01
 جامعة بشار عمـو تسيير اجيبمحاج فر  02
 جامعة خميس مميانة عمـو تسيير بف عناية جموؿ 03
 جامعة المسيمة عمـو تسيير سعودي بمقاسـ 04
 3جامعة الجزائر  عمـو تسيير أورزيق إلياس 05
 جامعة الجمفة عمـو تسيير عمة مراد 06
 جامعة بسكرة عمـو تسيير حجازي إسماعيل 07
 جامعة خميس مميانة تسييرعمـو  خثير دمحم 08
 واإلقتصاد التطبيقي المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء عمـو تسيير بف عزوز دمحم 09
 3جامعة الجزائر  عمـو تسيير ىدير عبد القادر 10

 

 عموم إقتصادية
 جامعة تممساف عمـو إقتصادية مناقر نور الديف 01
 جامعة سكيكدة عمـو إقتصادية زرزار العياشي 02
 جامعة المسيمة عمـو إقتصادية قاسمي كماؿ 03
 جامعة مستغانـ عمـو إقتصادية سفياف سميماف 04
 جامعة األغواط عمـو إقتصادية رمضاني لعال 05
 جامعة البويرة عمـو إقتصادية قرومي حميد 06
 جامعة أـ البواقي عمـو إقتصادية بريكة السعيد 07
 عة عنابةجام عمـو إقتصادية بوريش ىشاـ 08
 جامعة أـ البواقي عمـو إقتصادية عياش زبير 09
 جامعة سعيدة عمـو إقتصادية بوزياف عثماف 10
 جامعة تبسة عمـو إقتصادية عالؽ )ـ( عولمي بسمة 11
 جامعة عنابة عمـو إقتصادية صالحي عبد القادر 12
 جامعة بسكرة عمـو إقتصادية رايس مبروؾ 13
 واإلقتصاد التطبيقي المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء تصاديةعمـو إق بوحبة دمحم 14
 2جامعة قسنطينة  عمـو إقتصادية قارة عمي )ـ( عطيوي سميرة 15
 مدرسة الدراسات العميا التجارية عمـو إقتصادية عميوش )ـ( لرادي باىية 16
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 جامعة برج بوعريريج عمـو إقتصادية صاطوري الجودي 17
 1جامعة باتنة  ـ إقتصاديةعمو  خموط عالوة 18
 جامعة ورقمة عمـو إقتصادية دويس دمحم الطيب 19

 

 فرع العموم اإلجتماعية واإلنسانية
 عمم اإلجتماع

 2جامعة البميدة  عمـ اإلجتماع طباؿ  لطيفة 01
 2جامعة البميدة  عمـ اإلجتماع شويمات كريـ 02
 2جامعة البميدة  عمـ اإلجتماع أوموسق ذىبية 03
 2جامعة البميدة  عمـ اإلجتماع كحاؿ )ـ( مساؾ أمينة 04
 جامعة مستغانـ عمـ اإلجتماع مرقومة منصور 05
 جامعة تيزي وزو عمـ اإلجتماع رشاـ عمي 06
 جامعة التكويف المتواصل باب الزاور عمـ اإلجتماع عمي موسق رابح 07
 2جامعة البميدة  عمـ اإلجتماع بف عيسق عالؿ 08
 2جامعة الجزائر  عمـ اإلجتماع ي مصطفقماض 09
 المعيد الوطني لمتكويف العالي إلطارات الشباب تقصرايف عمـ اإلجتماع بوكابوس أحمد 10
 2جامعة قسنطينة  عمـ اإلجتماع بولمزاود السعيد 11
 جامعة تيزي وزو عمـ اإلجتماع دحماني عمي 12

 

 عمم النفس
 2جامعة الجزائر  اإلجتماعي لنفسعمـ ا مزاقر جميمة )ـ( سميماني 01
 2جامعة الجزائر  عمـ النفس العيادي بف يعقوب نعيمة 02
 2جامعة الجزائر  العيادي عمـ النفس سي بشير كريمة 03
 2جامعة وىراف  العيادي عمـ النفس زروالي لطيفة 04
 1جامعة باتنة  عمـ النفس عدواف يوسف 05
 2وىراف جامعة  عمـ النفس قادري حميمة 06
 جامعة األغواط عمـ النفس بف سعد أحمد 07
 2جامعة وىراف  عمـ النفس آسيا عبد هللا 08
 2جامعة الجزائر  العيادي عمـ النفس حراوبية ليندة 09
 2جامعة وىراف  عمـ النفس كبداني خديجة 10
 2جامعة وىراف  عمـ النفس فاصمة اليادي 11
 2جامعة الجزائر  ماعياإلجتعمـ النفس بوشدوب شيرزاد 12
 2جامعة وىراف  عمـ النفس جمطي بشير 13
 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات وىراف التربوي  عمـ النفس كراؾ هللا )ـ( رحماني سعاد 14
 جامعة المسيمة عـو التربية حمود طو 15
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 المدرسة العميا لألساتذة قسنطينة عمـو التربية يخمف بمقاسـ 16
 جامعة مستغانـ عمـ النفس حاج أحمدىني ال 17
 جامعة بسكرة عمـ النفس نحوي عائشة 18
 جامعة أـ البواقي عمـ النفس العيادي غديري مسعودة )ـ( سعدوني 19
 2جامعة الجزائر  عمـو التربية تبروت )ـ( بداوي مسعودة 20
 2جامعة وىراف  عمـ النفس عريبة محمود 21

 

 الدولية العموم السياسية والعالقات
 1جامعة باتنة  عالقات دولية زغدار عبد الحق 01
 جامعة بسكرة عمـو سياسية بخوش مصطفق 02
 جامعة ورقمة عمـو سياسية بمعور مصطفق 03
 3جامعة قسنطينة  عالقات دولية بوروبي عبد المطيف 04
 جامعة قالمة عمـو سياسية لعبادلية )ـ( غزالني وداد 05
 1جامعة باتنة  عالقات دولية طروبريغي )ـ( بحري  06
 جامعة تيزي وزو عمـو سياسية بف يوسف نبيمة )ز( عمروش 07
 جامعة ورقمة عمـو سياسية قبي آدـ 08
 جامعة المدية عالقات دولية الغراـ جياد 09

 

 مسفةالف
 جامعة معسكر فمسفة خميفي بشير 01
 جامعة الجمفة فمسفة بوىالؿ عبد الحميـ 02
 المدرسة العميا لألساتذة بوزريعة فمسفة مي شفيعة )ز( ياسفبمي 03
 جامعة مستغانـ فمسفة مالفي عبد القادر 04
 المركز الجامعي تيسمسيمت فمسفة عيساني أدمحم 05
 1جامعة الجزائر  فمسفة بونفقة نادية 06
 2جامعة الجزائر  فمسفة بمقاضي )ـ( جاري جويدة 07
 معة المسيمةجا فمسفة مموكي سميماف 08
 2جامعة الجزائر  فمسفة مغازي أحمد 09

 

 العموم اإلسالمية
 جامعة أدرار عمـو إسالمية طيب شريف موفق  01
 جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية قسنطينة عمـو إسالمية منزؿ غرابة زكية 02
 المركز الجامعي تمنراست عمـو إسالمية كشنيط عز الديف 03
 جامعة المسيمة عمـو إسالمية عدة العمري بال 04
 جامعة سعيدة عمـو إسالمية لريد دمحم أحمد 05
 1جامعة وىراف  عمـو إسالمية بتبغور  عبد القادر 06
 جامعة غرداية عمـو إسالمية قاسـ حاج أدمحم 07
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 1جامعة باتنة  عمـو إسالمية زغيشي سعاد 08
 عة غردايةجام عمـو إسالمية شويرؼ عبد العالي 09
 جامعة تيارت عمـو إسالمية بف شريف دمحم 10
 1جامعة باتنة  عمـو إسالمية بو عكاز عيسق 11

 
 التاريخ

 جامعة المسيمة تاريخ قاصري دمحم السعيد 01
 جامعة المسيمة تاريخ يبـر كماؿ 02
 المدرسة العميا لألساتذة بوزريعة تاريخ دويدة نفيسة 03
 جامعة تممساف ختاري جبمي الطاىر 04
 2جامعة الجزائر  تاريخ غرداوي نور الديف 05
 1جامعة باتنة  تاريخ غيالني السبتي 06
 2جامعة الجزائر  تاريخ كرليل عبد القادر 07
 جامعة المدية تاريخ طرشوف نادية )ز( غربي 08
 جامعة قالمة تاريخ سالطنية عبد المالؾ 09
 ةجامعة المدي تاريخ ىيصاـ موسق 10
 جامعة تبسة تاريخ شاللي عبد الوىاب 11
 2جامعة الجزائر  تاريخ دحماني توفيق 12
 جامعة معسكر تاريخ جاكر لحسف 13
 1جامعة باتنة  تاريخ شباحي مسعود 14

 

 ة والرياضيةالتربية البدني
 3جامعة الجزائر  تربية بدنية ورياضية لعباف كريـ 01
 جامعة مستغانـ ورياضيةتربية بدنية  بف زيداف حسيف 02
 3جامعة الجزائر  تربية بدنية ورياضية فحصق دمحم رياض 03
 جامعة مستغانـ تربية بدنية ورياضية مقراني جماؿ 04
 3جامعة الجزائر  تربية بدنية ورياضية بف شرنيف عبد الحميد 05
 جامعة مستغانـ تربية بدنية ورياضية طاىر طاىر 06
 جامعة بسكرة ة بدنية ورياضيةتربي بوعروري جعفر 07
 جامعة البويرة تربية بدنية ورياضية زاوي عبد السالـ 08
 جامعة أـ البواقي تربية بدنية ورياضية بشير حساـ 09
 3جامعة الجزائر  تربية بدنية ورياضية بف صايبي يوسف 10
 جامعة مستغانـ تربية بدنية ورياضية زيتوني عبد القادر 11
 جامعة مستغانـ تربية بدنية ورياضية الديفزبشي نور  12
 2جامعة قسنطينة  تربية بدنية ورياضية حيمود أحمد 13
 جامعة بسكرة تربية بدنية ورياضية بزيو سميـ 14
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 جامعة بسكرة تربية بدنية ورياضية مزروع السعيد 15
 3جامعة الجزائر  تربية بدنية ورياضية عمواف رشيد 16
 جامعة مستغانـ تربية بدنية ورياضية عتوني نور الديف 17
 جامعة ورقمة تربية بدنية ورياضية دودو بمقاسـ 18
 جامعة أـ البواقي تربية بدنية ورياضية غناـ نور الديف 19
 جامعة ورقمة تربية بدنية ورياضية مجيدي دمحم 20
 جامعة بسكرة تربية بدنية ورياضية دشري حميد 21
 3جامعة الجزائر  تربية بدنية ورياضية دةقاسمي )ـ( مقراني فري 22
 2جامعة قسنطينة  تربية بدنية ورياضية بف قارة ياسيف 23
المعيد الوطنية لمتكويف العالي إلطارات الشباب  تربية بدنية ورياضية قريوف خالد 24

 والرياضة قسنطينة
 جامعة ورقمة تربية بدنية ورياضية بوجرادة عبد هللا 25

 

 م واإلتصالعموم اإلعال
 3جامعة الجزائر  عمـو اإلعالـ و اإلتصاؿ بمقاسي كريـ 01
 1جامعة وىراف  عمـو اإلعالـ و اإلتصاؿ برقاف دمحم 02
 3جامعة الجزائر  عمـو اإلعالـ و اإلتصاؿ يوسفي أعمر 03
 3جامعة الجزائر  عمـو اإلعالـ و اإلتصاؿ فالؽ احمد 04
 جامعة جيجل تصاؿعمـو اإلعالـ و اإل لعرج سمير 05
 3جامعة الجزائر  عمـو اإلعالـ و اإلتصاؿ لعبيدي )ـ( شرابي نادية 06

 

 عمم المكتبات
 2جامعة قسنطينة  عمـ المكتبات بوكرزازة كماؿ 01
 2جامعة قسنطينة  عمـ المكتبات عكنوش نبيل 02

 

 فرع األدب والمغات
 واألدب العربيالمغة 
 جامعة الشمف ةلغة عربي بف عجمية أحمد 01
 جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية قسنطينة لغويات بف موسق زيف الديف 02
 2جامعة الجزائر  أدب عربي بف بوعزيز )ـ( أـ السعد حياة 03
 جامعة األغواط لغة عربية وآدابيا بوفاتح عبد العميـ 04
 جامعة بشار المغة واألدب العربي مزياف عبد الرحماف 05
 جامعة الطارؼ أدب عربي جديد صالح 06
 المركز الجامعي تيبازة المغة واألدب العربي مقراف يوسف 07
 جامعة الوادي أدب عربي وقاد مسعود 08
 2جامعة الجزائر  أدب عربي بوخنشوش )ـ( جعيط حفصة 09
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 جامعة الطارؼ أدب شعبي حني عبد المطيف 10
 جامعة تيزي وزو أدب عربي ديف )ـ( لعريط مسعودة 11
 الجامعي غميزاف زالمرك لسانيات مفالح بف عبد هللا 12
 المدرسة العميا لألساتذة بوزريعة أدب عربي بوزيداني فريدة 13
 جامعة سكيكدة أدب عربي نطور عبد القادر 14
 جامعة سكيكدة أدب عربي تميالني أحسف 15
 جامعة بسكرة عمـو المساف ربيح عمار 16
 جامعة سيدي بمعباس أدب عربي بوجمعةعمارة  17
 جامعة بسكرة أدب عربي مداس أحمد 18
 جامعة األغواط أدب شعبي ورنيقي الشايب 19
 2جامعة الجزائر  أدب عربي بشي )ـ( عجناؾ يمينة 20
 2جامعة البميدة  أدب عربي بوزيدي نعيمة 21
 جامعة أدرار أدب عربي خدير المغيمي 22
 جامعة بسكرة عربي أدب معاش حياة 23
 جامعة المسيمة أدب عربي ونوغي إسماعيل 24
 جامعة أدرار أدب عربي قوراري سميماف 25
 جامعة الجمفة شعبيأدب  أخضري عيسق 26
 جامعة تممساف الثقافة الشعبية عياد أحمد 27
 2جامعة سطيف  أدب عربي عيزؿ )ـ( مرزؽ ىداية 28
 بشار جامعة أدب عربي بف دحاف الطيب 29
 جامعة تممساف نقذ عربي حديث بف عزة عبد القادر 30
 المدرسة العميا لألساتذة بوزريعة لغة عربية أيت عبد السالـ )ـ( لورقيوي رشيدة 31
 جامعة تممساف لغة عربية والي دادة عبد الحكيـ 32
 جامعة سكيكدة قديـ أدب عربي قربوع عزوز 33
 ةجامعة خنشم حديثأدب  قري مجيد 34
 1جامعة قسنطينة  حديثأدب  دردور )ـ( عالوي الخامسة 35
 جامعة بشار أدب عربي عمراف رشيد 36
 1جامعة باتنة  لغة عربية وأدابيا متقدـ الجابري  37
 2جامعة سطيف  قديـ أدب عربي بودوخة مسعود 38
 1جامعة الجزائر  لغة عربية وأدابيا مزيمخ عاشور 39
 جامعة أدرار الميجات عمـ محي الديف رشيد 40
 المركز الجامعي ميمة لغويات فصيح )ـ( مسيمي وردة 41
 1جامعة وىراف  ةعربي لغة مطيري أحمد 42
 1جامعة وىراف  لسانيات بوحميدة )ـ( سعد هللا زىرة 43
 جامعة سعيدة ةعربي لغة عجاؿ لعراج 44
 المركز الجامعي غميزاف أدب عربي عطاطفة بف عودة 45
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 ت األجنبيةالمغا
 ترجمة
 2جامعة الجزائر  ترجمة موفق نفيسة 01
 جامعة البويرة ترجمة نعماني حفصة 02

 

 لغة فرنسية
 2جامعة الجزائر  لغة فرنسية عمر أو عياش الصافية 01
 2جامعة الجزائر  لغة فرنسية عموش )ـ( عماري نسيمة 02

 

 لغة إنجميزية
 2جامعة وىراف  لغة إنجميزية بوكريريس الوافية 01
 المدرسة العميا لألساتذة بوزريعة لغة إنجميزية ساحل مميكة 02
 المدرسة العميا لإلعالـ اآللي سيدي بمعباس لغة إنجميزية المموحي )ـ( كياس نادية 03

 

 المغة األمازيغية
 جامعة بجاية لغة أمازيغية أعومر  فتيحة 01

 

 فرع العموم القانونية واإلدارية
 ن العامالقانو
 جامعة بجاية قانوف عاـ خمفي عبد الرحماف 01
 جامعة األغواط قانوف عاـ برايؾ الطاىر 02
 2جامعة وىراف  قانوف عاـ بمغوؿ عباس 03
 جامعة بسكرة قانوف عاـ مستاري عادؿ 04
 1جامعة الجزائر  قانوف عاـ أحميداتو دمحم 05
 جامعة عنابة قانوف عاـ بوالديار حسني 06
 جامعة تممساف قانوف عاـ قطاية بف يونس 07
 جامعة تيزي وزو قانوف عاـ زيوش رحمة 08
 جامعة تيزي وزو قانوف عاـ بويزري  سعيد 09
 3جامعة الجزائر  قانوف عاـ دريدي دمحم مختار 10
 جامعة البويرة قانوف عاـ سي يوسف قاسي 11
 1جامعة باتنة  قانوف عاـ بف عمراف دمحم لخضر 12
 جامعة تيزي وزو قانوف عاـ ستيتي )ـ( داودي أونيسة 13
    جامعة أـ البواقي قانوف عاـ رواف دمحم الصالح 14

 

 القانون الخاص
 جامعة األغواط قانوف خاص خضراوي اليادي 01
 1جامعة باتنة  قانوف خاص مخموفي عبد الوىاب 02
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 1جامعة قسنطينة  قانوف خاص بف حممة سامي 03
 1جامعة وىراف  قانوف خاص آماؿ حبار 04
 2جامعة وىراف  قانوف خاص زعنوف  )ـ( مصابيحي فتيحة  05
 جامعة أدرار قانوف خاص مسعودي يوسف 06
 1جامعة الجزائر  قانوف خاص جديدي معراج 07
 جامعة عنابة قانوف خاص بمغيث عمارة 08
 المركز الجامعي تمنراست قانوف خاص كيسي زىيرة 09
 2جامعة البميدة  قانوف خاص بكر مصطفقبو  10

 

والذي  2018جانفي  14مف  يكمف مدير الموارد البشرية بتنفيذ ىدا القرار الذي يسري مفعولو ابتداء: 2المادة 
 سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

  2018جانفي  21 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةالمكوناألقسام  إنشاء يتضمن، 2018جانفي  24في  مؤرخ 51رقم  قــرار

 لممدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي 
 

 

 يم العالي والبحث العممي،إن وزير التعم
 2017سنة  غشت 17الموافق  1438عاـ  ذي القعدة 25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2008يوليو سنة  14 الموافق 1429 عاـ رجب 11 في المؤرخ 220-08رقـ  التنفيذي المرسـو وبمقتضق -

 الوطني لمتكويف في اإلعالـ اآللي إلق مدرسة خارج الجامعة.تحويل المعيد  والمتضمف
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437عاـ  رمضاف 9المؤرخ في  176-16وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 41الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا، السيما المادة 
، والمتضمف إحداث قسـ بالمدرسة الوطنية العميا لإلعالـ 2010مارس  17المؤرخ في  72وبمقتضق القرار رقـ  -

  .اآللي
 

 يـقـــــرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  41المادة تطبيقا ألحكاـ  :األولى المادة
لممدرسة  ةالمكون ـاألقسا، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق إنشػاء  2016يونيو سنة  14الموافق 

 الوطنية العميا لمري.
 :المدرسة الوطنية العميا لإلعالـ اآللي األقساـ التاليةتنشأ لدو   :2المادة 

  ،قسـ التكويف التحضيري 
  .قسـ ىندسة المعمومات وأنظمة الحاسوب  
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 والمذكور أعاله. 2010مارس  17المؤرخ في  72رقـ يمغق القرار  : 3المادة 
، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا المدرسةيكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :4 لمادةا

 في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. القرار الذي سينشر
 

  2018جانفي  24 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  المكونة األقسام إنشاء يتضمن، 2018جانفي  24في  مؤرخ 52رقم  قــرار

 لممدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017سنة  غشت 17الموافق  1438عاـ  ذي القعدة 25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2009يناير سنة  20 الموافق 1430 عاـ محـر 23 في المؤرخ 20-09رقـ  التنفيذي المرسوـ وبمقتضق -

 إنشاء المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا، والمتضمف
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .العالي والبحث العممي الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 41الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا، السيما المادة 
مكونة لممدرسة الوطنية العميا ، والمتضمف إنشاء األقساـ ال2010يناير  10المؤرخ في  8وبمقتضق القرار رقـ  -

 .لمتكنولوجيا، المتمـ
 يـقـــــرر

 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  41تطبيقا ألحكاـ المادة  :األولى المادة
لممدرسة والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق إنشػاء األقساـ المكونة  ،2016يونيو سنة  14الموافق 

 طنية العميا لمتكنولوجيا.الو 
 األقساـ التالية:المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا تنشأ لدو  :2المادة 

  ،قسـ التكويف التحضيري 
  اليندسة الكيربائية واإلعالـ اآللي الصناعي، قسـ 
  ،قسـ اليندسة الميكانيكية وىندسة اإلنتاج 
  ،قسـ اليندسة الصناعية والصيانة 
  وجيستيكية والنقل.قسـ اليندسة الم 

 والمذكور أعاله. ، المتمـ 2010يناير  10المؤرخ في  8رقـ يمغق القرار  :3المادة 
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، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا المدرسةيكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :4 لمادةا
 بحث العممي.القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي وال

  2018جانفي  24 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 لعالي والبحث العمميوزير التعميم ا                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألقسام المكونة يتضمن إنشاء ا، 2018جانفي  24في  مؤرخ 53رقم  قــرار

 لممدرسة العميا في العموم البيولوجية بوىران
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017سنة  غشت 17الموافق  1438عاـ  ذي القعدة 25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18مؤرخ في ال 77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 41المادة  الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا، السيما
، 2017أكتوبر سنة  22 الموافق 1439 عاـ صفر 2 في المؤرخ 304-17رقـ  التنفيذي المرسوـ وبمقتضق -

 تحويل المدرسة التحضيرية في عمـو الطبيعة والحياة بوىراف إلق مدرسة عميا في العمـو البيولوجية. والمتضمف
 

 يـقـــــرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16رقـ  التنفيذي المرسـو مف 41 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة
لممدرسة  المكونػة األقسػاـ إنشػاء إلق القرار ىذا ييدؼ أعاله، والمذكور ،2016يونيو سنة  14الموافق 

 العميا في العمـو البيولوجية بوىراف.
 قسػاـ التالية:األ - العمـو البيولوجية بوىرافتنشأ لدو المدرسة العميا   :2المادة 

  ،قسـ التكويف التحضيري 
   .قسـ الطور الثاني 

يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا  :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  2018جانفي  24 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2017ماي  17المؤرخ في 513يعدل القرار رقم ، 2018جانفي  24 مؤرخ في  54رقم قــرار
 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة جامعة أم البواقي

 

 حث العممي،إن وزير التعميم العالي والب
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
غشت سنة  23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ  وبمقتضق المرسـو -

 .منو 12الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة ، يحدد مياـ الجامعة والقواعد 2003
، 2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  06-09وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 2والمتضمف إنشاء جامعة أـ البواقي، المعدؿ والمتمـ، السيما  المادة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18لمؤرخ في ا 77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس  إدارة جامعة 2017ماي  17المؤرخ في  513وبمقتضق القرار رقـ  -

             أـ البواقي.

 يـقـــــرر
 

، والمذكور أعاله، كما ىو محدد 2017ماي  17المؤرخ في  513يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  ى:المادة األول
 في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.2المادة 
 

  2018جانفي  24 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 أم البواقي قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيس عيدفكرة س -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو مغالوي محفوظ -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو عزود دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو قوجيل كماؿ -
 بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، ممثل الوزير المكمف عضو لعرج دمحم -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو داسة مصطفق -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ، عضو بوخاتـ كماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو بازيف عبد الحق -
 ،ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ عضو الساسي بوعزيز -
 ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية، عضو بوسناف عبد الوىاب -
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 والمدينة، ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف عضو بعابشة نور الديف -
 ممثل الوزير المكمف باإلتصاؿ، عضو شباح السعدي -
 ضة،ممثل الوزير المكمف بالشباب والريا عضو بف طوباؿ عمي -
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية، عضو بخوش نجيب -
 ممثل الوالي. عضو بوزوالغ عمي -

 

 "........................................والباقي بدون تغيير.................................."
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2016أوت   8المؤرخ في 946يعدل القرار رقم ، 2018جانفي  24 مؤرخ في 55رقم  قــرار
 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة برج بوعريريج، المعدل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، 2017سنة غشت  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف

غشت سنة  23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضق المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .منو 12، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،  السيما المادة 2003

، الذي 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  244-12رقـ  وبمقتضق المرسوـ التنفيذي -
 .منو 2يتضمف إنشاء جامعة برج بوعريريج، السيما المادة 

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .البحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و 

، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 2016أوت  8المؤرخ في  946وبمقتضق القرار رقـ  -
 برج بوعريريج.

 يـقـــــرر
 

، والمذكور أعاله، كما ىو محدد 2016أوت  8المؤرخ في  946يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 القرار. في الجدوؿ الممحق بيذا

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 

  2018جانفي  24 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة برج بوعريريج
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا ضيف عبد السالـ -
 ة،ممثمة الوزير المكمف بالمالي عضو يعقوبي فتيحة  -
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 ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو جزيرة أنتيتاف  -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو صالح شياب -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو قاسـ دمحم -
 صالح اإلداري،ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإل عضو بف شايب العربي -
 ممثمة الوزير المكمف بالعدؿ، عضو جوادي بمقاسـ -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو كل عبد الكريـ -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو عمامرة عبد الوىاب -
 ة،ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمراني عضو بف شيخ عبد الحميد -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة، عضو بمحنيش ميمود -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضو تراي عبد العزيز -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالبريد وتكنولوجيات اإلعالـ واإلتصاؿ، عضو سمماني مراد -
 ممثل الوالي. عضو حمادي خير الديف -

 

 

 "...........................................................والباقي بدون تغيير........................................."
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2016مارس  10المؤرخ في  146يعدل القرار رقم ، 2018جانفي  24 مؤرخ في 56رقم  قــرار
 عنابة، المعدل  دد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةالذي يح

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
، 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25رخ في المؤ  125-15بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتضمف
غشت سنة  23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضق المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .منو 12سيما المادة ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال2003
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
رة جامعة إدا الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس 2016مارس  10المؤرخ في  146وبمقتضق القرار رقـ  -

 عنابة، المعدؿ.
 يـقـــــرر

 

، المعدؿ والمذكػور أعاله، 2016مارس  10المؤرخ في  146يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 كماىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
  2018جانفي  24 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 يوزير التعميم العالي والبحث العمم                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة عنابة
 ن:وعضاء المعيناأل -1

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيس قشي الخير -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو بف عريروة عبد المجيد -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو صدقة عز الديف -
المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،ممثل السمطة  عضو شوعيب دمحم -  
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو عياشي أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو بف خميفة كريـ -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو بمحوت رابح -
ف بالصناعة والمناجـ، ممثل الوزير المكم عضو زحنيت دمحم عدناف -  
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ،  عضو عبد الدايـ أحمد -
 ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية والنقل، عضو بوشكوؾ يونس -
صالح المستشفيات، عضو تيبر محي الديف -  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 ممثل الوزير المكمف باالتصاؿ، عضو مرار ىاشمي -
 المكمف بالثقافة، ممثل الوزير عضو بة إدريسبوذي -
 ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية، عضو كانـ مولود -
 مثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة، عضو نصر الديف  مومني عبد السالـ -
 ممثل الوالي. عضو بوعافية نعماف -

 

 "........................................والباقي بدون تغيير.................................."
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2015جوان  18المؤرخ في  237يعدل القرار رقم ، 2018جانفي  24ي مؤرخ ف  57رقم قــرار
 ارة جامعة مستغانم، المعدل  الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إد

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
، 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيل األوؿ عاـ  13المؤرخ في  220-98وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 3والمتضمف إنشاء جامعة مستغانـ، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضق المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .منو 12لمتمـ، السيما المادة ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ وا2003
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
مجمس إدارة جامعة  ، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء2015جواف  18المؤرخ في  237وبمقتضق القرار رقـ  -

 مستغانـ، المعدؿ.
 يـقـــــرر



      2018-األولالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   73

 

 

 
 

، المعدؿ والمذكػور أعاله، كما 2015جواف  18المؤرخ في  237يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار. ىو

 لعممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث ا :2المادة 
 

  2018جانفي  24 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 ي والبحث العمميوزير التعميم العال                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 امعة مستغانمقائمة أعضاء مجمس إدارة ج

 ن:واألعضاء المعين -1
 

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيس شاىد العربي -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو قنوف دمحم األميف -
 ممثمة الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو مواليات نزىة -
 مثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،م عضو بف لحسف بناصر  -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو مشتة بشير -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية و اإلصالح اإلداري، عضو بوشنتوؼ بمحسف -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ حافع األختاـ، عضو خالدي دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو شعباف بوصبل بف -
صالح المستشفيات، عضو فريحة عبد الغاني -  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 ممثل الوزير المكمف بالشباب والرياضة، عضو بف لولو رمضاف -
 ممثل الوزير المكمف باالتصاؿ، عضو لكحل سعيد -
 بالثقافة، ممثل الوزير المكمفة عضو قوديد عبد العالي -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو بف بادة بشير -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضو مساوي ميدي -
 الوالي. ممثل عضو روابحي عبد الرحمف -

 

 ن: واألعضاء المنتخب -2
 

 اإلسم والمقب الصفة الييئة
 مدغري أحمد - عضو ة العمـو الدقيقة واإلعالـ اآللي،ممثل منتخب عف األساتذة لكمي

 شريف  طويل نور الديف - عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير،
 زناسني رمضاف - عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو والتكنولوجيا، 

 بف خميفة دمحم - عضو ة والحياة،ممثل منتخب عف األساتذة لكمية عمـو الطبيع
 بف ناصر حنيفي - عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية األدب العربي والفنوف،

 بوشالغـ سميرة - عضو ممثمة منتخبة عف األساتذة لكمية المغات األجنبية،
 فرقاؽ معمر     - عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية،

 بوعمامة العربي     - عضو ألساتذة لكمية العمـو االجتماعية،ممثل منتخب عف ا
 بف قوة عمي     - عضو ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد التربية البدنية والرياضية،
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 بوسحبة الجياللي - عضو ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،
 حمدي فاطيمة - عضو ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف،

 بوقصارة بف ذىبية - عضو نتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، ممثمة م
 بف ناصر سيدأحمد - عضو ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،

 شموؼ دمحم - عضو ممثل منتخب عف الطمبة،
 تكوؾ نور الديف - عضو ممثل منتخب عف الطمبة،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد معايير االنتقاء لمقبول ، 2018جانفي  24مؤرخ   58رقم  قــرار

 2018في برنامج التكوين اإلقامي بالخارج بعنوان سنة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  1974أكتوبر سنة  الموافق أوؿ 1394رمضاف عاـ  14المؤرخ في  200-74بمقتضق المرسوـ رقـ  -

 إنشاء شيادة الدكتوراه في العمـو الطبية.
 2014يوليو سنة  06الموافق  1435رمضاف عاـ  08المؤرخ في  196-14وبمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .اموالمتضمف تنظيـ التكويف وتحسيف المستوو بالخارج وتسييرى
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25 المؤرخ في 243-17وبمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعيف أعضاء الحكومة
غشت سنة  17الموافق  1419ربيل الثاني عاـ  24المؤرخ في  254-98وبمقتضق المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .ـوالمتعمق بالتكويف في الدكتوراه، وما بعد التدرج المتخصص والتأىيل الجامعي، المعدؿ والمتم 1998
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمق شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه.
 2013ر سنة يناي 30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  19المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 

 يـقـــــرر
 

 الفصـــل األول
 أحكــام عامة

 

موافق ال 1435رمضاف عاـ  08المؤرخ في  196-14مف المرسـو الرئاسي رقـ  32تطبيقا لممادة  المادة األول:
 28و 27تحديد كيفيات تطبيق المواد أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق  المذكور 2014يوليو سنة  06
يوليو سنة  06الموافق  1435رمضاف عاـ  08المؤرخ في  196-14مف المرسوـ الرئاسي رقـ  29و

 والمذكور أعاله. 2014
عمق برامج التعاوف الدولي، واتفاقيات  2018يستند إجباريا برنامج التكويف االقامي بالخارج، بعنواف سنة : 2المادة 

 التفاقيات الدولية مابيف الجامعات، ويخص:الشراكة، وا
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  ،التكويف في الدكتوراه لفائدة األساتذة الباحثيف، واألساتذة الباحثيف االستشفائييف الجامعييف
 والباحثيف الدائميف الذيف يحّضروف أطروحة الدكتوراه،

 ،التكويف في الطور الثاني لفائدة الطمبة الذيف يحضروف شيادة الماستر 
 ي الطور الثالث، والتكويف لفائدة الطمبة المسجميف لتحضير أطروحة الدكتوراه،التكويف ف 
 ،التكوينات المتخصصة في العمـو الطبية 
 ،تكوينات التخصص الميني لفائدة مستخدمي اإلدارات والمؤسسات العمومية المرسموف 

 

 السارية المفعوؿ. تحدد المياديف والشعب المعتمدة في ىذا البرنامج وفقا لإلجراءات التنظيمية
 

 يخص التكويف االقامي في الخارج: :3المادة 
 ،كافة البرامج المستفيدة مف منح وبرامج التعاوف مابيف الحكومات 
 .العروض الصادرة عف المؤسسات أو الييئات األجنبية المعترؼ بيا 

 

 الفصــــــل الثانــــــي
 فئــــــة  الطمبة

 

 08المؤرخ في  196-14مف المرسـو الرئاسي رقـ  27نصوص عمييا في المادة عالوة عمق الشروط الم :4المادة 
والمذكور أعاله، يجب أف تتوفر في الطمبة المرشحيف  2014يوليو سنة  06الموافق  1435رمضاف عاـ 

 لمتكويف االقامي في الخارج الشروط التالية:
 ؿ المسار الجامعي دوف إعادة أف يكوف المترشح مرتبا، حسب المعدالت العامة المحصل عمييا خال

( األوائل في الدفعة لمشعب أو التخصصات 03التكويف، مف بيف الطمبة الثالثة )مسار  السنة في نفس
 المعتمدة عمق الصعيد الوطني.

إلق مؤسسة جامعية أخرو،  ةا استفاد الطالب المترشح مف تحويل مف مؤسسة جامعيذوفي حالة ما إ
 ية، تؤخذ بعيف االعتبار النقاط التي تحصل عمييا في المؤسسة األصمية.خالؿ مسار الدراسة الجامع

 

  31/12/2018أف ال يتعدو سف المترشح بتاريخ: 
 سنة بالنسبة لمحائزيف عمق شيادة الميسانس، 23 -
سنة بالنسبة لمحائزيف عمق شيادة الماستر، شيادة ميندس دولة، شيادة ميندس معماري أو  25 -

 عمارية، شيادة دكتور بيطري، دكتور في طب األسناف،ماستر في اليندسة الم
 سنة بالنسبة لمحائزيف عمق شيادة دكتور في الصيدلة، 26 -
 في الطب. لنسبة لمحائزيف عمق شيادة دكتورسنة با 27 -

مف ىذا القرار لمسابقة كتابية وفق اإلجراءات  4ف المنتقوف المذكوروف في المادة و يخضل المترشح: 5المادة 
رض، في حالة غبيا أو مسابقة عف طريق دراسة الممفات أو االنتقاء عف طريق لجنة تنشأ ليذا الالمعموؿ 

 توفر فرص جديدة لمتعاوف بعد فترة تنظيـ المسابقة.
 08المؤرخ في  196-14مف المرسوـ الرئاسي رقـ  7عالوة عمق الشروط المنصوص عمييا في المادة  :6المادة 

والمذكور أعاله، يتـ انتقاء الطمبة غير األجراء  2014يوليو سنة  06الموافق  1435رمضاف عاـ 
ضروف أطروحة الدكتوراه، بعد دراسة ممفاتيـ مف قبل المجالس العممية لمؤسسات حالمسجموف، والذيف ي
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تسجيميـ في األطروحة، ومف قبل المجاف الخاصة التي تنظميا الندوات الجيوية لمجامعات، مف بيف 
 جنسية الجزائرية الذيف تتوفر فييـ الشروط التالية:المترشحيف ذوي ال

 ( عمق األقل بالنسبة 01إثبات تسجيل منتظـ في الدكتوراه ابتداء مف التسجيل الثاني أو تسجيل واحد )
 لممترشحيف المسجميف في إطار اإلشراؼ المشترؾ عمق األطروحة،

 الخارج ذات قدرات عممية وتكنولوجية تقديـ رسالة استقباؿ أصمية صادرة عف ىيئة جامعية أو بحثية ب
 عالية،

 ،إثبات إشراؼ ثنائي 
 مديري  إثبات خطة عمل عممية مصادؽ عمييا مف طرؼ الييئات العممية لمؤسسات التكويف العالي أو 

مخابر بحث، جزائرية وأجنبية، وعند االقتضاء، تحديد موضوع البحث، مدو تقدـ إنجازه، واألىداؼ 
 يف،المنتظرة مف ىذا التكو 

  31/12/2018سنة بتاريخ  35أف ال يتعدو سف المترشح. 
 

 الفصل الثالث
 فئة األساتذة الباحثين واألساتذة الباحثين االستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين

 

 06الموافق  1435رمضاف عاـ  08المؤرخ في  196-14مف المرسوـ الرئاسي رقـ  28طبقا لممادة  :7المادة 
والمذكور أعاله، يتـ انتقاء أولي لألساتذة الباحثيف، واألساتذة الباحثيف االستشفائييف،  2014يوليو سنة 

ّضروف أطروحة الدكتوراه، بعد حوالباحثيف الدائميف، المترشحيف لمتكويف االقامي في الخارج، والذيف ي
صة التي تنظميا دراسة ممفاتيـ مف طرؼ المجالس العممية لممؤسسة المستخدمة ومف طرؼ المجاف الخا

 الندوات الجيوية لمجامعات، مف بيف المترشحيف ذوي الجنسية الجزائرية الذيف تتوفر فييـ الشروط التالية:
 ( عمق األقل بالنسبة 01إثبات تسجيل منتظـ في الدكتوراه ابتداء مف التسجيل الثاني أو تسجيل واحد )

 طروحة،لممترشحيف المسجميف في إطار اإلشراؼ المشترؾ عمق األ
 بحثية بالخارج ذات قدرات عممية وتكنولوجية  تقديـ رسالة استقباؿ أصمية صادرة عف ىيئة جامعية أو

 عالية،
 ،إثبات إشراؼ ثنائي 
  إثبات خطة عمل عممية مصادؽ عمييا مف طرؼ الييئات العممية لمؤسسات التكويف العالي أو مديري

تحديد موضوع البحث ومدو تقدـ انجازه، واألىداؼ مخابر بحث، جزائرية وأجنبية، عند االقتضاء، مل 
 المنتظرة مف التكويف.

يتـ انتقاء المترشحيف لمتخصص في العموـ الطبية، مف بيف األساتذة المساعديف االستشفائييف الجامعييف  :8المادة 
ية ومف المسجميف إلعداد شيادة الدكتوراه في العموـ الطبية مف طرؼ المجالس العممية لممؤسسة األصم

طرؼ المجاف الخاصة التي تنظميا الندوات الجيوية لمجامعات، مف بيف المترشحيف ذوي الجنسية 
 الجزائرية.

 أعاله أف تتوفر فييـ الشروط التالية:  8يجب عمق المترشحيف المذكوريف في المادة  :9المادة 
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  ( عمق األقل بالنسبة 01احد )إثبات تسجيل منتظـ في الدكتوراه ابتداء مف التسجيل الثاني أو تسجيل و
 لممترشحيف المسجميف في إطار اإلشراؼ المشترؾ عمق األطروحة،

  تقديـ رسالة استقباؿ أصمية صادرة عف ىيئة جامعية أو بحثية بالخارج ذات قدرات عممية وتكنولوجية
 عالية،

 ،إثبات إشراؼ ثنائي 
  مديري  لمؤسسات التكويف العالي أوإثبات خطة عمل عممية مصادؽ عمييا مف طرؼ الييئات العممية

 مخابر بحث جزائرية وأجنبية، عند االقتضاء، مل تحديد األىداؼ المنتظرة مف التكويف.
 

 الفصل الرابع
 فئة المستخدمين المرسمين في اإلدارات والمؤسسات العمومية

 

 06الموافق  1435عاـ رمضاف  08المؤرخ في  196-14مف المرسوـ الرئاسي رقـ  29طبقا لممادة  :10المادة 
والمذكور أعاله، يتـ انتقاء مستخدمي اإلدارات والمؤسسات العمومية المرسميف  2014يوليو سنة 

المترشحيف لمتكويف االقامي في الخارج مف طرؼ الييئة المستخدمة بعد انتقائيـ مف طرؼ لجنة الخبراء 
 1435رمضاف عاـ  08المؤرخ في  196-14مف المرسـو الرئاسي رقـ  6المنصوص عمييا في المادة 

 ، والمذكور أعاله، مف بيف المترشحيف الذيف تتوفر فييـ الشروط التالية:2014يوليو سنة  06الموافق 
 

  أف يكوف المترشح حائزا عمق شيادة جامعية في التدرج أو ما بعد التدرج أو شيادة أجنبية معترؼ
 ،بمعادلتيا لمشيادات المشار إلييا

 ستقباؿ أصمية صادرة عف مؤسسة تكويف عالي بالخارج ذات مراجل معترؼ بيا،تقديـ رسالة ا 
  تقديـ رسالة تحفيز تبيف موضوع مشروع التكويف مؤشر عمييا مف طرؼ رئيس المؤسسة األصمية أو

 السمطة السممية المؤىمة،
 قة بمنصب تقديـ تقرير، مؤشر عميو مف طرؼ الييئة المستخدمة، يبيف بأف التكويف المّسطر لو عال

براز تأثير ىذا التكويف عمق سير المؤسسة أو الييئة.  العمل الحالي أو المستقبمي عند انتياء التكويف وا 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 11المادة 

  2018جانفي  24 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتوراه، ي2018جانفي  24مـؤر خ في  59رقم  قــرار  تضم ن فتح مناصب إضافية لمتكوين لنيل شيادة الد 
سات الت ع نة الجامعية لفائدة باحثين دائمين عمى مستوى مؤس   2017/2018ميم العالي بعنوان الس 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المتمـ. تعييف أعضاء الحكومة، والمتضمف
غشت سنة  23الموافق  1424جمادو الّثانية عاـ  24خ في المؤرّ  279-03وبمقتضق المرسوـ الّتنفيذي رقػـ  -

  .اّلذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ 2003
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 2008أوت سنة  19 الموافق 1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضق المرسوـ الّتنفيذي رقـ  -
  .شيادة الّميسانس وشيادة الماستر وشيادة الّدكتوراه والمتضّمف نظاـ الّدراسات لمحصوؿ عمق

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ الّتنفيذي رقػـ  -
 .اّلذي يحّدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي

د كيفيات تنظيـ الّتكويف في الطَّور الثَّالث و  2016جواف سنة  2المؤّرخ في  547وبموجب القرار رقـ  - اّلذي يحدِّّ
 .وشروط إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتيا

، والمتضّمف تأىيل مؤّسسات الّتعميـ العالي لضماف 2017 جويمية 27المؤّرخ في  834وبموجب القرار رقـ  -
 .2018-2017الّسنة الجامعية الّتكويف لنيل شيادة الّدكتوراه ويحّدد عدد المناصب المفتوحة بعنواف 

 

 يــقـــــرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلق فتح مناصب إضافية لمتكويف لنيل شيادة الّدكتوراه لفائدة باحثيف دائميف، برتبة  المادة األولى:
 .2017/2018مكمف بالّدراسات، عمق مستوو مؤّسسات الّتعميـ العالي بعنواف الّسنة الجامعية 

المناصب المفتوحة، حسب المؤّسسات والّتخصصات، وكذا القائمة اإلسمية لمباحثيف الدائميف يحّدد عدد : 2المادة 
 المعنييف بالتكويف لنيل شيادة الّدكتوراه، دوف مسابقة، طبقعا لمممحق المرفق بيذا القرار.

، والمعنييف، كّل فيما يخّص يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والّتكويف العالييف ومدراء مؤّسسات الّتعميـ العالي  :3المادة 
 بتنفيذ ىذا القرار اّلذي سينشر في النشرة الّرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2018جانفي  24في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كتو الم، 2018جانفي  24مـؤر خ في ال 59 رقمقرار ممحق بال  راهتضم ن فتح مناصب إضافية لمتكوين لنيل شيادة الد 
نة الجامعية  سات الت عميم العالي بعنوان الس   2017/2018لفائدة باحثين دائمين عمى مستوى مؤس 

 ـــــــــــــــــــ

 بجايةجامعة 
Formation doctorale 

Nombre de Postes 
ouverts 

Nom et prénom du 
candidat 

Lieu d’exercice 

Biologie et Environnement  1 BOUGRID Dalila CNRDPA 

 ـــــــــــــــــــ

 1سطيفجامعة 

Formation doctorale 
Nombre de Postes 

ouverts 
Nom et prénom du 

candidat 
Lieu d’exercice 

Géoressources 1 OURARI Sahra CGS 

 ـــــــــــــــــــ

 1البميدةجامعة  
Formation doctorale 

Nombre de 
Postes ouverts 

Nom et prénom du 
candidat 

Lieu 
d’exercice 

Biotechnologie et valorisation des plantes 1 Guenachi Belkacem CNRDPA 

 ـــــــــــــــــــ

 جامعة بومرداس 
Formation doctorale 

Nombre de Postes 
ouverts 

Nom et prénom du 
candidat 

Lieu d’exercice 

Génie des Procédés. 1 Fouzar Samia CDTA 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي د حد  ي، 2018جانفي  24مؤرخ في  60رقم  قــرار
 العميا في العموم التطبيقية بتممسان ةلممدرسة الوطني

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  52المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ -

 .ساسي النموذجي لممدرسة العمياالذي يحدد القانوف األ
فبراير سنة  15الموافق  1438جمادي األولق عاـ  18المؤرخ في  82-17 وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ -

الذي يتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في العمـو التقنيات بتممساف إلق مدرسة عميا في العمـو  2017
 .التطبيقية

األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا في العموـ التطبيقية بتممساف وبناءع عمق محضر انتخاب ممّثمي  -
 .2017سبتمبر  06المؤرخ في 

 

 يــقـــــرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في 176-16 مف المرسوـ التنفيذي رقـ 44تطبيقعا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ذا القرار إلق تحديد القائمة االسمية ألعضاء ، والمذكور أعاله،ييدؼ ى2016يونيو  14الموافق 

 المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا في العمـو التطبيقية بتممساف.
تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا في العموـ التطبيقية بتممساف، وفقعا  :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا في العمـو التطبيقية، كّل فيما  :3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 

  2018جانفي  24 فيحرر بالجزائر                                                                                               
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                     

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمميحد  الذي ي 2018جانفي  24المؤرخ في   60م ـرار رقـقبالق ـممح
 العميا في العموم التطبيقية بتممسان ةالوطني لممدرسة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 المجمس العممي لممدرسة سمدير المدرسة، رئي رويسات بوشريط 1
 مدير مساعد مكّمف بالتكويف المتواصل والعالقات الخارجية شيعمي أنيس 2
 ياداتمدير مساعد مكّمف بالدراسات في التدرج والش بوكمي حسف فؤاد 3
 رئيس قسـ التكويف التحضيري  بممكي دمحم 4
 رئيس قسـ الطور الثاني مراد لطفي 5
 رئيس المجنة العممية لقسـ التكويف التحضيري  تنوقة لحسف 6
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 رئيس المجنة العممية لقسـ الطور الثاني وىراني طارؽ  7
 تحضيري ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ التكويف ال عمي دحماف توفيق 8
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ الطور الثاني بقدور عكاشة 9
 ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ "أ" مميكي فؤاد 10
 مسؤولة المكتبة بف حامد فتيحة 11
 تممساف -أستاذ بجامعة أبو بكر بمقايد مقنونيف عبد المطيف 12
 تممساف -أستاذ بجامعة أبو بكر بمقايد سعيدي دمحم 13

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية، 2018جانفي  25 مؤرخ في قــرار

 مديريـة الخدمـات الجامعيـة بسكـرة شتمـة لدى 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية 2006جويمية سنة  15في  المؤرخ 03-06بمقتضق األمر رقـ  -
، المحدد لمحتوو الخدمات اإلجتماعيػة 1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .وكيفية تمويميا
ييػػػػػر الخػػػػدمات ، المتعمػػػػق بتس1982سػػػػبتمبر سػػػػنة  11المػػػػؤرخ فػػػػي  303-82بمقتضػػػػق المرسػػػػـو الرئاسػػػػي رقػػػػـ  -

 .اإلجتماعية
، المحػػدد لصػػالحيات وزيػػر التعمػػيـ 2013جػػانفي سػػنة  30المػػؤرخ فػػي  77-13بمقتضػػق المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .العالي والبحث العممي
، المتضػػمف إنشػػاء الػػديواف الػػوطني 1995مػػارس سػػنة  22المػػؤرخ فػػي  84-95بمقتضػػق المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

سػبتمبر سػنة  14المؤرخ فػي  312-03عممو، المعدؿ والمتمـ بالمرسـو التنفيذي رقـ لمخدمات الجامعية وتنظيمو و 
2003. 

ؤرخ ػـ القػػرار الػوزاري المشتػػرؾ المػػػ، يعػدؿ ويتم2016فيفري سنة  17القػرار الوزاري المشتػرؾ المػؤرخ في بمقتضق  -
د مقرىػػػػا وقائمػػػػة اإلقامػػػػات ، المتضػػػػمف إنشػػػػاء مػػػػديريات الخػػػػدمات الجامعيػػػػة وتحديػػػػ2004ديسػػػػمبر سػػػػنة  22فػػػػي 

 .الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا
، المتضمػػػػف التشػػػكيمة النيائيػػػػة ألعضػػػاء لجنػػػػة الخدمػػػػات 2017ديسػػػمبر سػػػنة  18نظػػػػػػػػػػرا لممحضػػػر المػػػػؤرخ فػػػي  -

 .اإلجتماعيػة لػدو مديرية الخدمات الجامعية بسكرة شتمة
 

 رر ـــــيـق
 

 .الخدمات اإلجتماعية لدو مديرية الخدمات الجامعية بسكرة شتمة: تجدد تشكيمة لجنة المـادة األولى
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المـادة 

 األعضاء الدائمون: 
 طيبي عبد هللا، -03 سمطاني وسيمة، -02 بف عمية عمر، -01
 ،مشقوؽ بمقاسـ -06 دغنوش غنية، -05 كحوؿ أبو بكر شفيق، -04
     بومعراؼ عبد الحميـ، -07

 

 األعضاء اإلضافيون : 
 عمراني صبرينة، -03 عبود فاروؽ، -02 دندوقة عبد الكريـ، -01
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 .( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمق القرار03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
مة، بتنفيذ ىذا القػرار، الذي سينشػر في النشرة الرسمية يكمف السيػد مديػر الخدمات الجامعية بسكرة شت :4المادة 

 لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.
 2018جانفي  25 حرر بالجزائر في                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                   
 األمين العام                                                                                                               

 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2018جانفي  28مؤرخ في  61رقم  قــرار
 بسكرة -بجامعة دمحم خيضر العموم والتكنولوجيا نية والري بكميةلقسم اليندسة المد

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيل األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
العممية لقسـ الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة  2014أكتوبر  22المؤّرخ في  1099وبموجب القرار رقـ  -

  .العموـ والتكنولوجيا بجامعة بسكرة اليندسة المدنية والري بكمية
العموـ والتكنولوجيا  وبناءع عمق محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية والري بكمية -

 .2017ديسمبر  03أفريل و 05بسكرة المؤّرخة في -بجامعة دمحم خيضر
 

 رريــقـــــ
 

جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ والتكنولوجيا بجامعة  لري بكميةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية وا
 بسكرة.-دمحم خيضر

العموـ والتكنولوجيا  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية والري بكمية :2المادة 
 بسكرة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة دمحم خيضر

 بسكرة، كل فيما يخصو، بتطبيق-كويف العالييف ومدير جامعة دمحم خيضريكمف المدير العاـ لمتعميـ والت :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  2018ي جانف 28 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 ذ طاىر حجاراألستا                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018جانفي  28المؤرخ في  61رقـم ممحــق بالقـرار 
 بسكرة -ة دمحم خيضرالعموم والتكنولوجيا بجامع لقسم اليندسة المدنية والري بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ أونيس عبد الحفيع 1
 رئيس القسـ بوزياف دمحم توفيق 2
 أستاذ وماف أحمد 3
 أستاذ دبابش عبد الحميد 4
 أستاذة يوسف ليمق 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مبروكي عبد الحق 6
 محاضر قسـ "أ" أستاذ بف مدور جماؿ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مختاري سميـ 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" يعقوب دمحم 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2018جانفي  28مؤرخ في  62رقم  قــرار

 بسكرة -بجامعة دمحم خيضر لعموم والتكنولوجياا لقسم اليندسة المعمارية بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ل األوؿ عاـ ربي 13المؤرخ في  219-98وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2014ماي  25المؤّرخ في  408وبموجب القرار رقـ  -

 .العموـ والتكنولوجيا بجامعة بسكرة، المعّدؿ المعمارية بكميةاليندسة 
العموـ والتكنولوجيا  وبناءع عمق محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية بكمية -

 .2017ديسمبر  03بسكرة المؤّرخ في -بجامعة دمحم خيضر
 

 يــقـــــرر
 

جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48المادة تطبيقا ألحكاـ  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

دمحم العموـ والتكنولوجيا بجامعة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية بكمية
 بسكرة.-خيضر
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العموـ والتكنولوجيا بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية بكمية :2المادة 
 بسكرة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-دمحم خيضر

 ، كل فيما يخصو، بتطبيقبسكرة-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم خيضر :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  2018جانفي  28 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018جانفي  28المؤرخ في  62رقـم ممحــق بالقـرار 
 بسكرة -العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم خيضر لقسم اليندسة المعمارية بكمية

 

 ةالصفـ االسم والمقـب الرقم
 أستاذة محاضرة قسـ "أ"، رئيسة المجنة العممية لمقسـ سريتي ليمق 1
 رئيس القسـ بمكحل عز الديف 2
 أستاذ زموري نور الديف 3
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" بوزاىر سمية 4
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" جموؿ أماؿ 5
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" مميوح فوزية 6
 اذ مساعد قسـ "أ"أست صولي احسيف زيف الديف 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء ، 2018جانفي  28مؤرخ في  63رقم  قــرار

 بسكرة -المجمس العممي لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم خيضر
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17مرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضق ال -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيل األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03قتضق المرسوـ التنفيذي رقـ وبم -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2014أكتوبر  22المؤّرخ في  1096وبموجب القرار رقـ  -

 .لكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة بسكرة
بسكرة -لعموـ والتكنولوجيا بجامعة دمحم خيضروبناءع عمق محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية ا -

 .2017أفريل  18المؤّرخ في 
 يــقـــــرر



      2018-األولالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   84

 

 

جمادو الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
ىذا القرار إلق ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 بسكرة.-تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة دمحم خيضر
بسكرة، وفقا -العموـ والتكنولوجيا بجامعة دمحم خيضر القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية دتحد: 2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
بسكرة، كل فيما يخصو، بتطبيق -المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم خيضر يكمف :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  2018جانفي  28 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

ػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ  ػ
 الذي يحدد القائمة االسمية 2018جانفي  28مؤرخ في  63رقم  رارــق بالقـــممح

 بسكرة -بجامعة دمحم خيضر ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم والتكنولوجيا
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ، ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكيةرئيس المجمس العممي لمكمية بف شعباف عادؿ 1
 عميد الكمية مكي مالس 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بف تماـ الياشمي  3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية مسامح عبد الحميد 4
 رئيس قسـ اليندسة المعمارية ل عز الديفبمكح 5
 رئيس قسـ اليندسة المدنية والري  بوزياف دمحم التوفيق 6
 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية أواس كماؿ 7
 رئيس قسـ اليندسة الكيربائية غضباف حاتـ 8
 رئيس قسـ الكيمياء الصناعية بركات جماؿ 9
 ـ اليندسة المعماريةرئيسة المجنة العممية لقس سريتي ليمق 10
 رئيسة المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية والري  أونيس عبد الحفيع 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بريمة عبد الحفيع 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بوميراز دمحم 13
 لقسـ الكيمياء الصناعية رئيسة المجنة العممية عبد المالؾ حسيف 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المعمارية بادة ياسيف 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المعمارية بوزاىر سمية 16
 ري ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية وال بف خالد عبد القادر 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية والري  مبروكي عبد الحق 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية زيداني مصباح 19
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الكيربائية تيطاويف عبد الناصر 20
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الكيربائية ي كماؿسراير  21
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الكيمياء الصناعية مرزوقي عبد الكريـ 22
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الكيمياء الصناعية نجار زىير 23
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 ساعديفممّثل عف األساتذة الم رزيق دمحم 24
 ممّثل عف األساتذة المساعديف صولي أحسيف زيف الديف 25
 مدير مخبر بحث وماف أحمد 26
 مدير مخبر بحث قرقازي سعدية 27
 مدير مخبر بحث دبابش محمود 28
 مدير مخبر بحث بف مبارؾ الصادؽ 29
 مدير مخبر بحث قتالة عبد الحميد 30
 مدير مخبر بحث تاتي عبد الوىاب 31
 مدير مخبر بحث حسيني مبروؾ 32
 مدير مخبر بحث زوزو صالح الديف 33
 مدير مخبر بحث بحري مبارؾ 34
 مدير مخبر بحث دبيمو عبد الرزاؽ 35
 مدير مخبر بحث زموري نور الديف 36
 مسؤوؿ المكتبة مشوش بمقاسـ 37

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ، 2018جانفي  28مؤرخ في  64رقم  قــرار

 بسكرة -بجامعة دمحم خيضر لكمية العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيل األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  2014ماي  25المؤّرخ في  411رار رقـ وبموجب الق -

 .العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياة بجامعة بسكرة
وبناءع عمق محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ الدقيقة وعموـ الطبيعة والحياة بجامعة دمحم  -

 .2017أفريل  10كرة المؤّرخ في بس-خيضر
 

 يــقـــــرر
 

جمادو الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ الدقيقة وعموـ الطبيعة والحياة بجامعة دمحم  تحديد القائمة االسمية
 بسكرة.-خيضر
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العموـ الدقيقة وعموـ الطبيعة والحياة بجامعة دمحم  القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية دتحد :2المادة 
 بسكرة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-خيضر

بسكرة، كل فيما يخصو، بتطبيق -لمدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم خيضريكمف ا :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  2018جانفي  28 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2018جانفي  28مؤرخ في  64رقم  رارــق بالقـــممح
 بسكرة -بجامعة دمحم خيضر الحياةالمجمس العممي لكمية العموم الدقيقة وعموم الطبيعة و 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات مختاري زىير 1
 عميد الكمية فرحي عبد هللا 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة عطاؼ عبد هللا 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية لعابد بوبكرا 4
 رئيس قسـ اإلعالـ اآللي بابا حنيني دمحم شوقي 5
 رئيس قسـ عمـو المادة عماري محمود 6
 رئيس قسـ الرياضيات جبراف يحي 7
 رئيس قسـ عمـو الطبيعة والحياة موسي عبد الحميد 8
 رئيس قسـ العمـو الزراعية قيمر كماؿ 9
 رئيس قسـ عمـو األرض والكوف  صيد صالح 10
 رئيسة المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي كحموؿ العيد 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو المادة دمحمي فرحات 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات ابراىيمي إبراىيـ 13
 مجنة العممية لقسـ عمـو الطبيعة والحياةرئيسة ال بوعتروس يمينة 14
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو الزراعية طراي ناصر 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات منصوري بدر الديف 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي بشير عبد المميؾ 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي بنوي حمادي 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو المادة بمعيدي صالح 19
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو المادة نواجي مميكة 20
 ـ العمـو الزراعيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قس بف زيوش صالح الديف 21
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو الزراعية دمناتي فاطمة 22
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو األرض والكوف  بف عباس مصدؽ 23
 ممّثل عف األساتذة المساعديف شادلي عبد الحكيـ 24
 المساعديف ممّثل عف األساتذة ميعادي دمحم نجيب 25
 مدير مخبر بحث كزار عقبة 26
 مدير مخبر بحث شريف فضيل 27
 مدير مخبر بحث مغزي أحمد 28
 مدير مخبر بحث شالة عبد الواحد 29
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 مدير مخبر بحث سمطاني دمحم توفيق 30
 مدير مخبر بحث نصير عبد الحكيـ 31
 مدير مخبر بحث سنقوقة نور الديف 32
 خبر بحثمدير م لعياضي زياف 33
 مدير مخبر بحث مصمودي عمي 34
 مسؤوؿ المكتبة بكيري خثير 35

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم ، 2018جانفي  28مؤرخ في  65رقم  قــرار

 بسكرة -لتجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم خيضرالعموم االقتصادية وا بكمية االقتصادية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419بيل األوؿ عاـ ر  13المؤرخ في  219-98وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتمّ  2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2014ماي  25المؤّرخ في  399وبموجب القرار رقـ  -

 .العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة بسكرة االقتصادية بكمية العموـ
العموـ االقتصادية  وبناءع عمق محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية -

 .2017أفريل  04بسكرة المؤّرخ في -والتجارية وعمـو التسيير بجامعة دمحم خيضر
 

 ـــرريــقــ
 

جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ االقتصادية والتجارية  ية بكميةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصاد
 بسكرة.-وعمـو التسيير بجامعة دمحم خيضر

العموـ االقتصادية والتجارية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية :2المادة 
 بسكرة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-وعمـو التسيير بجامعة دمحم خيضر

 بسكرة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم خيضر :3لمادة ا
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  2018جانفي  28 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018جانفي  28المؤرخ في  65 رقـمممحــق بالقـرار 
 بسكرة -العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم خيضر بكمية اديةلقسم العموم االقتص

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ غالـ عبد هللا 1
 رئيس القسـ عبة فريد 2
 أستاذ  أحمد قايد نور الديف 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دردوري لحسف 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" يدبف عبيد فر  5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" رحماف أماؿ 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بمحسف دمحم عمي 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مياح عادؿ 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجنة العممية لقسميحدد القائمة االسمية ألعضاء ، 2018جانفي  28مؤرخ في  66رقم  قــرار

 بسكرة -العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم خيضر بكمية العموم التجارية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .اء الحكومةوالمتضّمف تعييف أعض
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيل األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .د مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحدّ  2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2014ماي  25المؤّرخ في  400وبموجب القرار رقـ  -

 .العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة بسكرة العمـو التجارية بكمية
العمـو االقتصادية والتجارية  وبناءع عمق محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية -

 .2017أفريل  04بسكرة المؤّرخ في -ير بجامعة دمحم خيضروعمـو التسي
 

 يــقـــــرر
 

جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
 ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق تحديد2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ االقتصادية والتجارية وعمـو  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية
 بسكرة.-التسيير بجامعة دمحم خيضر
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العموـ االقتصادية والتجارية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية :2المادة 
 بسكرة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-امعة دمحم خيضروعمـو التسيير بج

 بسكرة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم خيضر: 3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  2018جانفي  28 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةالذي يحدد ال، 2018جانفي  28مؤرخ في   66رقـم ممحــق بالقـرار 
 بسكرة -العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم خيضر بكمية لقسم العموم التجارية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة، رئيسة المجنة العممية لمقسـ حساني رقية 1
 رئيس القسـ جناف عبد الحق 2
 أستاذة  رايس حدة 3
 أستاذ  خميفي عيسق 4
 أستاذ خوني رابح 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" شنشونة دمحم 6
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" قطاؼ فيروز 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بوزقراري عبمة 8
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" جودي حناف 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2018جانفي  28مؤرخ في  67رقم  قــرار

 بسكرة -العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم خيضر بكمية عموم التسيير
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438 ذي القعدة عاـ 25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيل األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة،
غشت سنة  23الموافق  1424الثانية عاـ جمادو  24المؤرخ في 279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .لعمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث ا
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2014أكتوبر  22المؤّرخ في  1098وبموجب القرار رقـ  -

 .العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة بسكرة عمـو التسيير بكمية
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العموـ االقتصادية والتجارية  ر بكميةوبناءع عمق محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ التسيي -
 .2017أفريل  04بسكرة المؤّرخ في -وعمـو التسيير بجامعة دمحم خيضر

 

 يــقـــــرر
 

جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
تّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق تحديد ، المعّدؿ والم2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ االقتصادية والتجارية وعمـو  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية
 بسكرة.-التسيير بجامعة دمحم خيضر

مـو االقتصادية والتجارية وعمـو الع تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية :2المادة 
 بسكرة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-التسيير بجامعة دمحم خيضر

 بسكرة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم خيضر :3المادة 
 لبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي وا

  2018جانفي  28 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 العالي والبحث العمميوزير التعميم                                                                                                     

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018جانفي  28المؤرخ في  67 مرقـممحــق بالقـرار 
 بسكرة -العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم خيضر لقسم عموم التسيير بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 سـرئيس المجنة العممية لمق أستاذ محاضر قسـ "أ"،  حجازي إسماعيل 1
 رئيس القسـ الحاج عامر 2
 أستاذة  يحياوي مفيدة 3
 أستاذ  بف بريكة عبد الوىاب 4
 أستاذ  غوفي عبد الحميد 5
 أستاذ منصوري كماؿ 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" قريشي دمحم 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مناصرية إسماعيل 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دمحمي رشيد 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2018جانفي  28مؤرخ في  68رقم  قــرار

 بسكرة -لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم خيضر
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17ـ بمقتضق المرسوـ الرئاسي رق -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيل األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03نفيذي رقـ وبمقتضق المرسوـ الت -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد ص

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2014أكتوبر  22المؤّرخ في  1097وبموجب القرار رقـ  -
 .لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة بسكرة

كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير وبناءع عمق محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي ل -
 .2017أفريل  04بسكرة المؤّرخ في -بجامعة دمحم خيضر

 

 يــقـــــرر
 

جمادو الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
المتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق ، المعّدؿ و 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير 
 بسكرة.-بجامعة دمحم خيضر

يير بجامعة العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التس القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية دتحد :2المادة 
 بسكرة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-دمحم خيضر

بسكرة، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم خيضر: 3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

  2018جانفي  28 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء الذي 2018جانفي  28المؤرخ في  68رقم  رارــق بالقـــممح
 بسكرة -بجامعة دمحم خيضر المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية داودي الطيب 1
 عميد الكمية عبد الوىاببف بريكة  2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة زوزو عبد هللا 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية مرغاد لخضر 4
 رئيس قسـ عمـو التسيير الحاج عامر 5
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية عبة فريد 6
 رئيس قسـ العمـو التجارية ف عبد الحقجنا 7
 رئيسة المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية حساني رقية 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية غالـ عبد هللا 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير حجازي إسماعيل 10
 عف قسـ عمـو التسيير ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية قريشي دمحم 11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير بف براىيـ الغالي 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية خوني رابح 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية شنشونة دمحم 14
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 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية ر الديفأحمد قايد نو  15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف مناصرية إسماعيل 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بمحسف دمحم عمي 17
 مدير مخبر بحث خميفي عيسق 18
 مدير مخبر بحث غوفي عبد الحميد 19
 بةمسؤوؿ المكت بف ساسي ابراىيـ 20

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018جانفي  28مؤرخ في  69رقم  قــرار

 بسكرة -بجامعة دمحم خيضر الحقوق والعموم السياسية لقسم الحقوق بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17المرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضق  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيل األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03بمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013ة يناير سن 30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2014ماي  25المؤّرخ في  406وبموجب القرار رقـ  -

 .الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة بسكرة الحقوؽ بكمية
الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة  العممية لقسـ الحقوؽ بكمية وبناءع عمق محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة -

 .2017أفريل  06بسكرة المؤّرخ في -دمحم خيضر
 يــقـــــرر

 

جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
تّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق تحديد ، المعّدؿ والم2003غشت سنة  23الموافق  1424

الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة دمحم  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية
 بسكرة.-خيضر

 الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة دمحم تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية: 2المادة 
 بسكرة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-خيضر

 بسكرة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم خيضر :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  2018جانفي  28 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2018جانفي  28المؤرخ في  69 رقـمممحــق بالقـرار 
 بسكرة -بجامعة دمحم خيضر الحقوق والعموم السياسية  المجنة العممية لقسم الحقوق بكمية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ كيحل عز الديف  1
 رئيس القسـ مستاري عادؿ 2
 اذأست مفتاح عبد الجميل 3
 أستاذة شروف حسينة  4
 أستاذ بف مشري عبد الحميـ 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" نسيغة فيصل 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حاجة عبد العالي 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" لمعيني دمحم 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سقني صالح 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2018جانفي  28مؤرخ في  70رقم  ــرارق

 بسكرة -لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة دمحم خيضر
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيل األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  2014ماي  25المؤّرخ في  401وبموجب القرار رقـ  -

 .الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة بسكرة
-وبناءع عمق محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة دمحم خيضر -

 .2017أفريل  06بسكرة المؤّرخ في 
 ــــرريــقـ

جمادو الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

-لعموـ السياسية بجامعة دمحم خيضرتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ وا
 بسكرة.

-الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة دمحم خيضر القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية دتحد :2المادة 
 بسكرة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
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رة، كل فيما يخصو، بتطبيق بسك-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم خيضر :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  2018جانفي  28 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2018جانفي  28مؤرخ في  70رقم  رارــق بالقـــممح
 بسكرة -المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة دمحم خيضر

 الصفـة المقـباالسم و  الرقم
 رئيسة المجمس العممي لمكمية، ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  بورناف حورية 1
 عميد الكمية عزري الزيف 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة دبابش عبد الرؤوؼ 3
 ّرج والبحث العممي والعالقات الخارجيةنائب العميد مكّمف بما بعد التد حاحة عبد العالي 4
 رئيس قسـ الحقوؽ  مستاري عادؿ 5
 رئيس قسـ العمـو السياسية عشور عبد الكريـ 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ الحقوؽ  كيحل عز الديف 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو السياسية لعجاؿ أعجاؿ دمحم األميف 8
 ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  ممّثل األساتذة حوحو رمزي  9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية فوزي نور الديف 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية باري عبد المطيف 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف لمعيني دمحم  12
 ألساتذة المساعديفممّثل عف ا باىي سمير 13
 مدير مخبر بحث بف مشري عبد الحميـ 14
 مسؤولة المكتبة لعذاوري سييمة 15

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 د القائمـة االسمية ألعضاءيحـد  ، 2018جانفي  28مؤرخ في  71رقم  قــرار

  بسكرة -دمحم خيضر المجمس العممي لجامعة
 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيل األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18خ في المؤر  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2014ديسمبر  08المؤّرخ في  1154وبموجب القرار رقـ  -
 .لجامعة بسكرة

 .2017ماي  24المؤّرخ في  18رقـ  بسكرة-وبناءع عمق إرساؿ جامعة دمحم خيضر -
 

 يــقـــــرر
 

جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  20تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 بسكرة.-ضاء المجمس العممي لجامعة دمحم خيضرالقائمة االسمية ألع
بسكرة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة دمحم خيضر :2المادة 

 القرار.
بسكرة، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم خيضر :3المادة 

 ا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذ
  2018جانفي  28 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د 2018جانفي  28مؤرخ في  71 رقـمممحق بالقرار   القائمـة االسمية ألعضاء الذي يحد 

 بسكرة-دمحم خيضرالمجمس العممي لجامعة 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ممي لمجامعةمدير الجامعة، رئيس المجمس الع بوطرفاية أحمد 1
والثاني والتكويف المتواصل  ؿبالتكويف العالي في الطور األو كّمف م مدير الجامعةنائب  بشير عبد المميؾ 2

 والشيادات والتكويف العالي في التدرج
بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي كّمف م مدير الجامعةنائب  قتالة عبد الحميد 3

 التكويف العالي فيما بعد التدرجو 
 بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية ةكّمفم مدير الجامعةنائب  مزردي ابراىيـ 4
 بالتنمية واالستشراؼ والتوجيوكّمف م مدير الجامعةنائب  دبيمو عبد الرزاؽ 5
 عميد كمية العمـو والتكنولوجيا مالس مكي 6
 عميد كمية العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياة فرحي عبد هللا 7
 عميد كمية اآلداب والمغات كيتيري ابراىيـ  8
 عميد كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بف بريكة عبد الوىاب 9
 عميد كمية الحقوؽ والعمـو السياسية عزري الزيف  10
 كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية عميد برقوؽ عبد الرحماف 11
 مدير معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بوعرعوري جعفر 12
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو والتكنولوجيا بف شعباف عادؿ 13
 رئيسة المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بورناف حورية 14
 يس المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعيةرئ دبمة عبد العالي  15
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير داودي الطيب 16
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياة مختاري زىير 17
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 ة اآلداب والمغاترئيس المجمس العممي لكمي دخية عبد الوىاب 18
 رئيس المجمس العممي لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية مزروع السعيد 19
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو والتكنولوجيا تيطاويف عبد الناصر 20
 كنولوجياممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو والت مومي نور الديف 21
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية  بف مشري عبد الحميـ 22
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية تماـ يعيش شوقي 23
 والمغات ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اآلداب بف لخضر فورار أدمحم 24
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير خوني رابح 25
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير غوفي عبد الحميد 26
 ستاذية عف كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعيةممّثمة األساتذة ذوي مصّف األ العيدي صونيا 27
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية األزىر العقبي 28
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياة براىيمي إبراىيـ 29
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياةممّثل  العاقل السعيد 30
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية دشري حميد 31
 الرياضيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية و  فنوش ناصر 32
 ممّثل عف األساتذة المساعديف ليويمل باديس 33
 ممّثل عف األساتذة المساعديف ساعد شفيق 34
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ل القرار رقم 2018جانفي  28مؤرخ في  72رقم  قــرار الذي يحدد  2016سبتمبر  26المؤر خ في  1505، يعد 

 ميمة -المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوفألعضـاء القائمة االسمية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17مقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ ب -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ظيمو وسيرهالذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتن
والمتضمف  2008يوليو سنة  9الموافق  1429رجب عاـ  6المؤرخ في  204 -08وبمقتضق المرسوـ التنفيذي  -

 .إنشاء مركز جامعي بميمة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ الع
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2016سبتمبر  26المؤّرخ في  1505وبموجب القرار رقـ  -

 .لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي لميمة
ورقـ  2017جواف  12المؤّرخ في  305ميمة رقـ  -عبد الحفيع بوالصوؼ وبناءع عمق إرسالي المركز الجامعي -

 .2017أكتوبر  10المؤّرخ في  458
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 يــقـــــرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلق تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز  المادة األولى:
 ميمة. -الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ

بالمركز الجامعي عبد الحفيع  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات :2المادة 
 ميمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بوالصوؼ

ميمة، كل  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ :3المادة 
 حث العممي.فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والب
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 عالي والبحث العمميوزير التعميم ال                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ألعضـاءيحدد القائمة االسمية  الذي، 2018جانفي  28المؤرخ في  72ار رقم ممحق بالقر 
 ميمة -بالمركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة محاضرة قسـ "أ"، رئيسة المجمس العممي لممعيد مسيمي وردة 1
 المعيد مدير األطرش رابح 2
 مدير مساعد مكّمف لما بعد التدّرج والبحث العممي طبيش عبد الكريـ 3
 مدير مساعد مكّمف بالّدراسات في التدّرج قبايمي عبد الغاني 4
 رئيس قسـ المغة واألدب العربي بوزيدي زىيرة 5
 رئيس قسـ المغات األجنبية بف شريف دمحم ىشاـ 6
 ـ "أ"أستاذة محاضرة قس بومالي حناف 7
 أستاذ محاضر قسـ "أ" لزىر مساعدية 8
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عامر رضا 9
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" بمور ليمق 10
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف ساري مسعود 11
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بوشوشة مريـ 12
 أستاذ مساعد قسـ "أ" معزوز عبد الحميـ 13
 قسـ "أ"أستاذة مساعدة  خميل سميمة 14

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د ا، 2018جانفي  28مؤرخ في  73رقم  قــرار  المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحد 

 قسنطينة -الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيامدرسة بال لمقسم الطور التحضيري 
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  399-11وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .نولوجيا بقسنطينةوالمتضّمف إنشاء مدرسة وطنية عميا في البيوتك
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الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ -
 .حدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العمياالذي ي

وبناءع عمق محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الطور التحضيري بالمدرسة الوطنية العميا  -
 .2017أكتوبر  02قسنطينة المؤرخ في  -لمبيوتكنولوجيا

 

 يــقـــــرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16ـ التنفيذي رقـ مف المرسو  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 قسنطينة -المجنة العممية لقسـ الطور التحضيري بالمدرسة الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيا
لقسـ الطور التحضيري بالمدرسة الوطنية العميا  عضاء المجنة العمميةتحدد القائمة االسمية أل :2المادة 

 قسنطينة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -لمبيوتكنولوجيا
قسنطينة، كل -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة وطنية العميا لمبيوتكنولوجيا :3المادة 

 ار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.فيما يخصو، بتطبيق ىذا القر 
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 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د ا 2018جانفي  28مؤرخ في  73بالقرار رقم  ممحق  المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحد 

 قسنطينة -الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيامدرسة بال لقسم الطور التحضيري 
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 اضرة قسـ "أ"، رئيسة المجنة العممية لمقسـأستاذة مح بف لونيسي عائشة 1
 أستاذة نعيمي دليمة 2
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" غواطي أمينة 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" لخضاري ناجـ 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" صايفي بوبكر 5
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" دريوش رزيقة 6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د ا، 2018جانفي  28مؤرخ في  74رقم  قــرار  المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحد 

 قسنطينة -الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيامدرسة بال لمقسم البيوتكنولوجيا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ة عاـ ذي القعد 25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  399-11وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضّمف إنشاء مدرسة وطنية عميا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة
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الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ  18رخ في المؤ  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ -
 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا

حضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البيوتكنولوجيا بالمدرسة الوطنية العميا وبناءع عمق م -
 .2017أكتوبر  02قسنطينة المؤرخ في  -لمبيوتكنولوجيا

 

 يــقـــــرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 قسنطينة -المجنة العممية لقسـ البيوتكنولوجيا بالمدرسة الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيا
 -العميا لمبيوتكنولوجيا لقسـ البيوتكنولوجيا بالمدرسة الوطنية : تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2المادة 

 قسنطينة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
قسنطينة، كل -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة وطنية العميا لمبيوتكنولوجيا :3المادة 

 ممي.فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث الع
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د ا 2018جانفي  28مؤرخ في  74م ممحق بالقرار رق  المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحد 
 قسنطينة -الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيامدرسة بال لقسم البيوتكنولوجيا

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة، رئيسة المجنة العممية لمقسـ راشد وليدة 1
 رئيس القسـ كشكار دمحم عادؿ 2
 أستاذ دي يوسففر  3
 أستاذ  بوداح عبد الناصر 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عمياف دمحم 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مرير رفيق 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" جحاؿ أماؿ 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل القرار رق، 2018جانفي  28مؤرخ في  75رقم  قــرار  الذي 2015جوان  18المؤر خ في  268م يعد 

 قسنطينة -الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيايحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .متضّمف تعييف أعضاء الحكومةوال
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 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  399-11وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضّمف إنشاء مدرسة وطنية عميا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة

الذي  2013ير سنة ينا 30الموافق  1434ربيل األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ -
 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا

يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي الذي  2015جواف  18المؤّرخ في  268وبموجب القرار رقـ  -
  .لممدرسة الوطنية العميا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة

 .2017ديسمبر  24المؤرخ في  116قسنطينة رقـ  -وبناءع عمق إرساؿ المدرسة الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيا -
 

 

 يــقـــــرر
 

 

ة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا ييدؼ ىذا القرار إلق تعديل القائم المادة األولى:
 قسنطينة. -لمبيوتكنولوجيا

قسنطينة، وفقا  -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيا :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

قسنطينة،كل  -العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيايكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف : 3 المادة
 فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

  2018جانفي  28 فيبالجزائر  حرر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ل القرار رقم  2018جانفي  28المؤرخ في  75 قرار رقمبالممحق    2015جوان  18المؤر خ في  268الذي يعد 

 قسنطينة -الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيااء المجمس العممي لممدرسة مقائمة االسمية ألعضلد حد  الم
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة بوصبوعة حساف 1
 المقاوالتيةمديرة مساعدة مكّمفة بالتكويف في الدكتوراه والبحث العممي والتطوير التكنولوجي واالبتكار وترقية  نعيمي دليمة 2
 مدير مساعد مكّمف بأنظمة اإلعالـ واالتصاؿ والعالقات الخارجية  بوداح عبد الناصر 3
 مدير مساعد مّكمف بالتعميـ والشيادات والتكويف المتواصل فردي يوسف 4
 رئيس قسـ البيوتكنولوجيا كشكار دمحم 5
 رئيسة المجنة العممية لقسـ البيوتكنولوجيا راشد وليدة 6
 رئيسة المجنة العممية لقسـ الطور التحضيري  بف لونيسي عائشة 7
 ممّثل أساتذة قسـ الطور التحضيري  لخضاري ناجـ 8
 ممّثل أساتذة قسـ البيوتكنولوجيا شكرود كريـ  9
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف بوطبة سييمة 10
 جيا بقسنطينةمدير البحث بمركز البحث العممي في البيوتكنولو  صنياجي كماؿ 11
 3أستاذ بجامعة قسنطينة بوحالسة دمحم 12
 مسؤوؿ مكتبة المدرسة بميميطة نبيل 13

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2018جانفي  28مؤرخ في  76رقم  قــرار  يحد 
 الجمفة -لكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة زيان عاشور

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ  2003
والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ 7المؤرخ في  09-09المرسوـ التنفيذي رقـ  وبمقتضق -

 .إنشاء جامعة الجمفة، المعّدؿ والمتّمـ
 2013يناير سنة    30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .لي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العا
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2014جويمية  30المؤّرخ في  650وبموجب القرار رقـ  -

 .لكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير بجامعة الجمفة، المعّدؿ
موـ االقتصادية والعموـ التجارية وعمـو وبناءع عمق محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الع -

 .2017جويمية  04الجمفة المؤّرخ في  -التسيير بجامعة زياف عاشور
 

 يــقـــــرر
. 

جمادو الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
ؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق ، المعدّ 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير 
 .الجمفة -بجامعة زياف عاشور

ـ التجارية وعموـ التسيير العموـ االقتصادية والعمو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 الجمفة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بجامعة زياف عاشور

الجمفة، كل فيما يخصو،  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة زياف عاشور :3المادة 
 ممي.بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث الع

  2018جانفي  28 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 البحث العمميوزير التعميم العالي و                                                                                                     

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2018جانفي  28مؤرخ في  76قم ر  رارــبالق ممحق  الذي يحد 
 الجمفة -بجامعة زيان عاشور لكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصفّ  قادري دمحم الطاىر  1
 عميد الكمية  حميدة مختار 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  نور طو حسيف 3
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 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بف أحمد لخضر 4
 رئيس قسـ عمـو التسيير  خالدي دمحم 5
 رئيس قسـ العمـو المالية والمحاسبية  بف مسعود عطا هللا 6
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية مختاري مصطفق 7
 رئيس قسـ العمـو التجارية سالت دمحم مصطفق 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير  عمة مراد 9
 سبية رئيسة المجنة العممية لقسـ العمـو المالية والمحا رابحي مختار 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية شميحي الطاىر 11
 رئيسة المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية طواؿ ىبة 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية أعمر سعيد شعباف 13
 مـو التسييرممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ع مداح لخضر 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير كسنة دمحم 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو المالية والمحاسبية حديدي آدـ 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية صديقي نعاس 17
 ساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجاريةممّثل األ شتوح دمحم 18
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بوعبدلي ياسيف 19
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بريني دحماف 20
 مسؤوؿ المكتبة ضبل مقدـ 21

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2018 جانفي 28مؤرخ في  77رقم  قــرار

 سوق أىراس -بجامعة دمحم الشريف مساعدية الحقوق والعموم السياسيةة ـكم يل
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة   17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ف تعييف أعضاء الحكومةوالمتضمّ 
 2003غشتسنة 23الموافق 1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،المعّدؿ والمتّمـ
 2012يونيو سنة  04افق المو  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  245-12وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .المتضمف إنشاء جامعة سوؽ أىراس
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة دمحم الشريف كّمية لوبناءع عمق محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي  -

 .2017فيفري 13سوؽ أىراس المؤّرخ في -مساعدية 
 

 يــقـــــرر
جمادو الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:

ّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق ، المعّدؿ والمت2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 
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الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة دمحم الشريف لكّمية تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 
 سوؽ أىراس.-مساعدية 

الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة دمحم الشريف لكّمية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. سوؽ أىراس ،-مساعدية 

سوؽ أىراس ، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الشريف مساعدية  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق يخصو،

  2018جانفي  28 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العممي الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس 2018جانفي  28ي المؤرخ ف 77رقم  رارـــق بالقـــممح
 سوق أىراس -بجامعة دمحم الشريف مساعدية الحقوق والعموم السياسيةة ـلكم ي

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  ممّثل،يةرئيس المجمس العممي لمكمّ  بوعمراف عادؿ 1
 يةعميد الكمّ  ثماف طارؽ ع 2
 والعالقات الخارجية لبحث العمميالمكّمفة بما بعد التدرج وا العميد ةنائب قواسمية أسماء 3
 دراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةالمكمف بال نائب العميد مباركي مبارؾ 4
 الحقوؽ  رئيس قسـ اشوي عماد 5
 الحقوؽ  رئيس المجنة العممية لقسـ سوالـ سفياف 6
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  ممّثل زراري فتحي 7
 األساتذة المساعديف عف ممّثل دريسية حسيف 8
 األساتذة المساعديف عف ممّثل عمروش حميـ 9
 مسؤولة مكتبة الكمية جميل مميكة 10

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل القرار رقم 2018جانفي  28مؤرخ في  78رقم  قــرار  ،2015ماي  14المؤرخ في  188، يعد 

 العموم الفالحية والبيطرية المجمس العممي لمعيد لقائمة االسمية ألعضاءاد حد  الذي ي
 سوق أىراس -دمحم الشريف مساعدية بجامعة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  52المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .تّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والم 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  245-12وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضمف إنشاء جامعة سوؽ أىراس
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العال

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد  ،2015ماي 14المؤرخ في  188وبموجب القرار رقـ  -
  .سوؽ أىراس-العمـو الفالحية والبيطرية بجامعة دمحم الشريف مساعدية

البيطرية بجامعة دمحم الشريف وبناءع عمق محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد العموـ الفالحية و  -
 .2017 فيفري  22المؤرخ في  سوؽ أىراس-مساعدية

 

 يــقـــــرر
ييدؼ ىذا القرار إلق تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العموـ الفالحية  المادة األولى:

   .سوؽ أىراس-والبيطرية بجامعة دمحم الشريف مساعدية
االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العموـ الفالحية والبيطرية بجامعة دمحم الشريف  تحدد القائمة :2المادة 

 .سوؽ أىراس ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار-مساعدية
سوؽ أىراس ، كل فيما -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الشريف مساعدية :3المادة 

 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق ىذا
  2018جانفي  28 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ل القرار رقم الذي  2018جانفي  28المؤرخ في  78محـــق بالقــرار رقم م  دحد  الم 2015ماي  14المؤرخ في  188يعد 
 سوق أىراس-دمحم الشريف مساعدية بجامعة العموم الفالحية والبيطرية المجمس العممي لمعيد مقائمة االسمية ألعضاءل

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيسة المجمس العممي لممعيد، ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو البيطرة بوزبدة عفري فريدة 1
 مدير المعيد عزوز منير 2
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  دمحم شريف عبد هللا 3
 مساعدة مكّمفة بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجيةمديرة  صالحي صبرينة 4
 رئيس قسـ عمـو البيطرة برغيش أميف 5
 رئيس قسـ الفالحة عمـو الفالحة                                                                      بوعويش عبد الرحمف 6
 األستاذية عف قسـ عمـو البيطرةممّثل األساتذة ذوي مصّف  خننو طارؽ  7
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو الفالحة                                                                      عبد المجيد الصادؽ 8
 ممّثل عف األساتذة المساعديف غريسي جالؿ الديف 9
 ذة المساعديفممّثل عف األسات شواؿ خير الديف 10
 مدير مخبر بحث  بولبذة الناجي 11
 مسؤولة المكتبة بوصالح مباركة 12

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2016ماي  24المؤرخ في  475يعدل القرار رقم ، 2018جانفي  31مؤرخ في  79رقم  قــرار
 لممناجم والمعادن بعنابة، المعدلالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا   

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17رقـ بمقتضق المرسوـ الرئاسي  -

  .تعييف أعضاء الحكومة فوالمتضم
 2009غشت سنة  10الموافق  1430شعباف عاـ  19المؤرخ في  253-09وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف انشاء المدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف بعنابة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13ق المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتض -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 24النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة الذي يحدد القانوف األساسي 
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة  2016ماي  24المؤرخ في  475وبمقتضق القرار رقـ  -

 الوطنية العميا لممناجـ والمعادف بعنابة، المعدؿ.
 يــقـــــرر

 

، المعدؿ، والمذكور أعاله، كما  2016ماي  24مؤرخ في ال 475يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
  2018جانفي  31 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 العميا لممناجم والمعادن بعنابة المدرسة الوطنية قائمة أعضاء مجمس إدارة

 ن:واألعضاء المعين  -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا ياىـ عمار ح -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو بف عريوة عبدالمجيد -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو عياشي أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف و التعميـ المينييف،  عضو صدقة عزالديف -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، وعض شوعيب دمحم -
 ممثل وزير الدفاع الوطني، عضو سالخ عنتر -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة، عضو غجاثق صالح -
 ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية، عضو كانـ مولود -
 لمكمف باألشغاؿ العمومية والنقل،ممثل الوزير ا عضو كورابة مصطفق -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو بف دريميل السعيد -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة. عضو بمحوت رابح -

 



      2018-األولالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   106

 

 

 األعضاء المنتخبون: -2
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف االستاذية، عضو ميموف عبدالغاني -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو دقوشف حمي -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو لمبوب سامية -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو مانل وليد -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو موساوي دمحم االميف -
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو بولقدرة زيف الديف -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة. عضو عمارة داىية -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2015جوان  23المؤرخ في  295يعدل القرار رقم ، 2018فيفري  01ي مؤرخ ف  80رقم قــرار

 عضاء مجمس إدارة جامعة قالمة، المعدل الذي يحدد القائمة االسمية أل
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
سبتمبر سنة  18الموافق  1422نية عاـ جمادو الثا 30المؤرخ في  273-01وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 2، والمتضمف  إنشاء جامعة  قالمة، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضق المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .منو 12رىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسي2003
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة ، الذي يحدد القائمة 2015جواف  23المؤرخ في  295وبمقتضق القرار رقـ  -

 قالمة، المعدؿ.
 يــقـــــرر

، المعدؿ والمذكػور أعاله، كما 2015جواف  23المؤرخ في  295يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار. ىو

 لي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العا :2المادة 
  2018فيفري  01 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 عميم العالي والبحث العمميوزير الت                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ئمة أعضاء مجمس إدارة جامعة قالمةقا
 ن ) بدون تغيير(واألعضاء المعين  -1
 ن:واألعضاء المنتخب -2

 الييئة الصفة االسم والمقب
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي وعمـو المادة، عضو شقطمي سالـ -
 وجيا،ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو والتكنول عضو بورجيبة طارؽ  -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض والكوف، عضو بف يونس عبد العزيز -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، عضو بوعزيز ناصر -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اآلداب والمغات، عضو العياشي عميار -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية، عضو قي دمحمشر  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو جودي عبد الرحماف -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو معيزي رفيق -
 دمات،ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخ عضو كحل الراس عمي -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو خموجي دمحم -
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو بوغازي سيف الديف -
 ممثل منتخب عف الطمبة. عضو نقيب ميدي  -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2018فيفري  04مؤرخ في 81 قرار رقم 

 مجمس إدارة المدرسة العميا في عموم التسيير بعنابة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة فوالمتضم
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13التنفيذي رقـ  وبمقتضق المرسوـ -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 24لممدرسة العميا،السيما المادة الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي 
فبراير سنة  15الموافق  1438جمادو االولق عاـ  18المؤرخ في  88-17وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

والمتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بعنابة، الق مدرسة  2017
 .عميا في عمـو التسيير

 

 قـــــرريــ

 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  24تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 مجمس إدارة المدرسة العميا في عمـو التسيير بعنابة.
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تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في عموـ التسيير بعنابة في الجدوؿ الممحق  :2المادة 
 بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 
  2018فيفري  04 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في عموم التسيير بعنابة

 األعضاء المعينون: - 1
 القطاع الصفة قباالسم والم

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا بوزبدة زبير -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو بف عريوة عبد المجيد -
 ممثل الوزيرة  المكمفة بالتربية الوطنية، عضو عياشي احمد -
 يف، ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ الميني عضو صدقة عزالديف -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو شوعيب دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو بمحوة رابح -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو ديبوف ساحل دمحم -
 ممثل عف الغرفة الجزائرية لمتجارة والصناعة، عضو جوادي عزالديف -
 ممثل عف مؤسسة فرتياؿ، عضو بونور مختار -
 .غيموز وشركائو( SNCممثل عف شركة األشغاؿ العمومية والري)  عضو غيموز عبد الرشيد -

 

 األعضاء المنتخبون: -2
 الييئة الصفة االسم والمقب

 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة ذوي مصف االستاذية، عضو قوادري اسمياف -
 عف سمؾ األساتذة المساعديف،ممثمة منتخبة  عضو بف غمراني نزيية -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو بومزبر زىرة الفل -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو بوخضير عبد النور -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،  عضو خوالدية عبد األميف -
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو كة دمحم مصطفقربي -
 ممثل منتخب عف الطمبة. عضو بف شريف دمحم أميف -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل القرار رقم ، 2018فيفري  04مؤرخ في  82 رقم قــرار   الذي  2017أفريل  17المؤر خ في  448يعد 

د ا  الوطنية العميا لمري مدرسة لقسم التييئة وىندسة الري بال المجنة العمميةة ألعضاء لقائمة االسمييحد 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  217-08لتنفيذي رقـ  وبمقتضق المرسوـ ا -

   .المتضّمف تحويل المدرسة الوطنية العميا لمري إلق مدرسة خارج الجامعة
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الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .تعميـ العالي والبحث العممييحدد صالحيات وزير ال

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ -
 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا

العممية لقسـ الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة  2017أفريل  17المؤّرخ في  448القرار رقـ وبموجب  -
   .التييئة وىندسة الري بالمدرسة الوطنية  العميا لمري 

 .2017ديسمبر  11المؤرخ في  2610وبناءع عمق إرساؿ المدرسة الوطنية  العميا لمري رقـ  -
 

 يــقـــــرر

 
 

ندسة الري ييدؼ ىذا القرار إلق تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التييئة وى المادة األولى:
 .بالمدرسة الوطنية  العميا لمري 

الوطنية العميا لمري، مدرسة لقسـ التييئة وىندسة الري بال االسمية ألعضاء المجنة العممية تحدد القائمة :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

العميا لمري،كل فيما يخصو، بتطبيق  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  2018فيفري  04 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ل القرار رقم  2018فيفري  04المؤرخ في  82ممحق بالقرار رقم    2017أفريل  17المؤر خ في  448الذي يعد 
د ل  الوطنية  العميا لمري سة مدر لقسم التييئة وىندسة الري بال المجنة العمميةمقائمة االسمية ألعضاء المحد 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ حاج صدوؽ أحمد 1
 رئيس القسـ ىاشمي عبد القادر 2
 أستاذة طوايبية بنينة 3
 أستاذ مييوبي مصطفق كماؿ 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ختاؿ الطاىر 5
 ر قسـ "ب"أستاذ محاض زرواؿ أيوب 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف صالح دمحم دريدي 7
 أستاذ مساعد قسـ "ب" بوالنح يونس 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل القرار رقم ، 2018فيفري  04مؤرخ في  83رقم  قــرار   الذي 2017أفريل  17المؤر خ في  449يعد 

د ا  الوطنية  العميا لمري مدرسة لقسم الري الحضري بال المجنة العمميةية ألعضاء لقائمة االسميحد 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
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 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  217-08ي رقـ  وبمقتضق المرسوـ التنفيذ -
   .المتضّمف تحويل المدرسة الوطنية العميا لمري إلق مدرسة خارج الجامعة

الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .العالي والبحث العممييحدد صالحيات وزير التعميـ 

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا

ة لقسـ الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممي 2017أفريل  17المؤّرخ في  449وبموجب القرار رقـ  -
   .الري الحضري بالمدرسة الوطنية  العميا لمري 

 .2017ديسمبر  11المؤرخ في  2610وبناءع عمق إرساؿ المدرسة الوطنية  العميا لمري رقـ  -
 

 

 يــقـــــرر

 

ييدؼ ىذا القرار إلق تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الري الحضري بالمدرسة  المادة األولى:
 .طنية  العميا لمري الو 

الوطنية العميا لمري، وفقا مدرسة لقسـ الري الحضري بال االسمية ألعضاء المجنة العممية تحدد القائمة :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

بيق يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمري،كل فيما يخصو، بتط :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  2018فيفري  04 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
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ل القرار رقم  2018فيفري  04مؤرخ في ال 83ممحق بالقرار رقم    2017أفريل  17المؤر خ في  449الذي يعد 
د ل  الوطنية  العميا لمري مدرسة لقسم الري الحضري بال المجنة العمميةمقائمة االسمية ألعضاء المحد 

 

 الصفـة المقـباالسم و  الرقم
 أستاذ محاضر قسـ"أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ جالب دمحم 1
 رئيس القسـ صالح بوعالـ 2
 أستاذ خوجات قصبة عمر 3
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" مدي ىند 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ىاشمي عبد القادر 5
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" سعدوف سمرة 6
 عدة قسـ "أ"أستاذة مسا حولي سامية 7
 أستاذة مساعدة قسـ "ب" محمودي يسرو  8
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ل القرار رقم ، 2018فيفري  04مؤرخ في  84 رقم قــرار    2015ديسمبر  15المؤر خ في  1243يعد 
 الوطنية العميا لمري د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة يحد  الذي 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1429رجب عاـ  11المؤرخ في  217-08وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ   -

   .درسة خارج الجامعةالمتضّمف تحويل المدرسة الوطنية العميا لمري إلق م 2008يوليو سنة  14الموافق 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ -

 .ي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العمياالذ
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2015ديسمبر  15المؤّرخ في  1243وبموجب القرار رقـ  -

   .الوطنية  العميا لمري مدرسة لم
 .2017ديسمبر  11المؤرخ في  2610وبناءع عمق إرساؿ المدرسة الوطنية  العميا لمري رقـ  -

 

 يــقـــــرر

 

 ييدؼ ىذا القرار إلق تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية  العميا لمري. المادة األولى:
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمري، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا  :2المادة 

 القرار.
ير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية  العميا لمري،كل فيما يخصو، بتطبيق يكمف المد :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  2018فيفري  04 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ل القرار رقم  2018فيفري  04المؤرخ في  84 ممحق بالقرار رقم  2015ديسمبر  15المؤر خ في  1243الذي يعد 

د  الوطنية العميا لمري سمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة مقائمة االل المحد 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة مييوبي مصطفق كماؿ 1
 مدير مساعد مكّمف بالتكويف في الدكتوراه والبحث العممي والتطوير التكنولوجي واالبتكار وترقية المقاوالتية مدي دمحم 2
 مدير مساعد مّكمف بالتعميـ والشيادات والتكويف المتواصل عماري عبد اليادي 3
 مديرة مساعدة مكّمفة بأنظمة اإلعالـ واالتصاؿ والعالقات الخارجية جودار ذىبية 4
 رئيس قسـ التييئة وىندسة الري  ىاشمي عبد القادر 5
 رئيس قسـ الري الحضري  صالح بوعالـ 6
 رئيس قسـ السقي وتصريف المياه حبوش عبد الحميد 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ التييئة وىندسة الري  حاج صدوؽ أحمد 8
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 رئيس المجنة العممية لقسـ الري الحضري  جالب دمحم 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ السقي وتصريف المياه رسوؿ عبد العزيز 10
 لري ممّثل أساتذة قسـ التييئة وىندسة ا ختاؿ الطاىر 11
 ممّثل أساتذة قسـ الري الحضري  خوجات قصبة عمر 12
 ممّثل أساتذة قسـ السقي وتصريف المياه بف الوكمي بشير 13
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف عزيز وىيبة 14
 أستاذ مشارؾ قميعي جعفر 15
 مديرة مخبر بحث مدي ىند 16
 1البميدة -أستاذ بجامعة سعد دحمب بوراس عمر 17
 1البميدة -أستاذ بجامعة سعد دحمب رميني بوعالـ 18
 مسؤولة المكتبة طالحي صبرينة 19

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل القرار رقم ، 2018فيفري  04مؤرخ في  85 رقم قــرار    2016جويمية  02المؤر خ في  754يعد 

  غميزان -أحمد زبانة ـاء المجمس العممي لممركز الجامعيد القائمة االسمية ألعضيحـد  الذي 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11في  المؤرخ 299-05وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره
والمتضمف  2008يوليو سنة  9الموافق  1429رجب عاـ  6المؤرخ في  206-08وبمقتضق المرسوـ التنفيذي  -

 .إنشاء مركز جامعي بغميزاف، المتّمـ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13رقـ وبمقتضق المرسوـ التنفيذي  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2016جويمية  02المؤّرخ في  754وبموجب القرار رقـ  -

  .غميزاف -لممركز الجامعي أحمد زبانة
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .2018المؤّرخ في أّوؿ فيفري  24غميزاف رقـ  -ناءع عمق إرساؿ المركز الجامعي أحمد زبانةوب -
 

 يــقـــــرر
 

 -عممي لممركز الجامعي أحمد زبانةييدؼ ىذا القرار إلق تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس ال المادة األولى:
 غميزاف.

غميزاف، وفقا لمجدوؿ  -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي أحمد زبانة :2المادة 
 الممحق بيذا القرار.

ل فيما غميزاف، ك -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي أحمد زبانة :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  2018فيفري  04 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
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ل القرار رقم  2018فيفري  04مؤرخ في ال 85قـرار رقـم بالممحق    2016جويمية  02المؤر خ في  754الذي يعد 
 غميزان -أحمد زبانة مقائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي لممركز الجامعيلد حد  الم

 
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير المركز الجامعي، رئيس المجمس العممي لممركز الجامعي بوعادي عابد 1
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية براىيمي بوداود 2
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات في التدّرج والّتكويف المتواصل والشيادات ميدي بخدة 3
 مدير مساعد مكّمف بالتنمية واالستشراؼ عمراني نصر الديف 4
 مدير معيد اآلداب والمغات مصمودي مجيد 5
 مدير معيد العمـو والتكنولوجيا زعيتر خالد 6
 مدير معيد العمـو القانونية واإلدارية بف لخضر دمحم 7
 مدير معيد العمـو االجتماعية واإلنسانية  عويسي عبد السالـ 8
 وعمـو الطبيعة والحياة  مدير معيد العمـو الدقيقة بغدادي الجياللي 9
 مدير معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بوقطاية سفياف 10
 رئيس المجمس العممي لمعيد العمـو والتكنولوجيا بونيف عبد الحميد 11
 لمغاترئيس المجمس العممي لمعيد اآلداب وا مفالح بف عبد هللا 12
 رئيس المجمس العممي لمعيد العمـو االجتماعية واإلنسانية تيمويف مصطفق 13
 رئيس المجمس العممي لمعيد العمـو القانونية واإلدارية سبتي ىديبل 14
 اممّثل أساتذة معيد العمـو والتكنولوجي عبورة أحمد 15
 اممّثل أساتذة معيد العمـو والتكنولوجي محمودي نور الديف 16
 ممّثل أساتذة معيد اآلداب والمغات عطاطفة بف عودة 17
 ممّثل أساتذة معيد اآلداب والمغات بمعجيف سفياف 18
 ممّثل أساتذة معيد العمـو القانونية واإلدارية بف عطية بوعبد هللا 19
 ممّثل أساتذة معيد العمـو القانونية واإلدارية سعادي دمحم 20
 مّثل أساتذة معيد العمـو االجتماعية واإلنسانيةم بغداد باي عبد القادر 21
 ممّثل أساتذة معيد العمـو االجتماعية واإلنسانية يحياوي زىير 22
 وعمـو الطبيعة والحياة ممّثل أساتذة معيد العمـو الدقيقة بف عجمية دمحم 23
 وعمـو الطبيعة والحياة ممّثل أساتذة معيد العمـو الدقيقة جرموني مصطفق 24
 ممّثل أساتذة معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بديار أحمد 25
 ممّثمة أساتذة معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير عرابش زينة 26
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف عودة نبيل 27
 مستغانـ -أستاذ بجامعة عبد الحميد ابف باديس بوشيخي بحوص 28
 مستغانـ -أستاذ بجامعة عبد الحميد ابف باديس سيكوؾ قويدر 29
 مسؤولة المكتبة المركزية بمحوسيف فاطمة الزىرة 30
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 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية، 2018فيفري  05قرار مؤرخ في  قــرار 
 لدى جامعـة غردايـة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة 2006ية سنة جويم 15المؤرخ في  03-06بمقتضق األمر رقـ  -

 .العمومية
، المحدد لمحتوو الخدمات اإلجتماعية 1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .وكيفية تمويميا
ات ، المتعمق بتسييػر الخدم1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  303-82بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .اإلجتماعية
، المحدد لصالحيات وزير التعميـ 2013جانفي سنة  30المؤرخ في  77-13بمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .العالي والبحث العممي
 ،، المتضمف إنشاء جامعػة غرداية2012جواف سنة  04المؤرخ في  248-12المرسـو التنفيذي رقـ بمقتضق  -
، المتضمػف التشكيمة النيائية ألعضػاء لجنػة الخدمػات 2017سمبر سنة دي 14نظػػػػػػػرا لممحضر المػؤرخ في  -

 .اإلجتماعيػة لػدو جامعة غرداية
 

 يــقـــــرر

 

 .تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدو جامعة غرداية المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المـادة 

 الدائمون: األعضاء 
 خالؼ خذير، -03 قشار باحمد، -02 رسيوي نصر الديف، -01
 زحي مصطفق، -06 عميوة يوسف، -05 لعجاؿ بومديف، -04
 العابد ىشاـ، -09 مريـ شداد، -08 حماني مراد، -07

 

 األعضاء اإلضافيون : 
 ليزيل باحمد، -03 بوشعالة ندير، -02 بوناب شعيب، -01

 .( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمق القرار03ة ىذه المجنة لمدة ثالث )تسري عيد :3المـادة 
يكمف السيػد مدير جامعة غرداية، بتنفيذ ىذا القػرار، الذي سينشػر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي  :4المادة 

 والبحث العممي.
 2018 فيفري  05 حرر بالجزائر في                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                   
 األمين العام                                                                                                               

 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2015أفريل  21المؤرخ في  168يعدل القرار رقم ، 2018فيفري  06مؤرخ في  86 رقم قــرار 
 دلبومرداس، المع ألعضاء مجمس إدارة جامعة اإلسميةالذي يحدد القائمة 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، 2017سنة  غشت 17الموافق  1438عاـ  ذي القعدة 25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف

المتضمف  1998يونيو سنة  2الموافق  1419صفر عاـ  7المؤرخ في  189–98وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 3إنشاء جامعة بومرداس، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 

سنة  غشت 23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 12الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة ، 2003

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13ضق المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقت -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ألعضاء مجمس إدارة جامعة   اإلسميةالذي يحدد القائمة  ،2015أفريل  21المؤرخ في  168وبمقتضق القرار رقـ  -
 ؿ.بومرداس، المعد

 يــقـــــرر

والمذكػور أعاله،  المعدؿ ،2015أفريل  21المؤرخ في  168قـ ر يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار  المادة األولى:
 كماىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 

  2018فيفري  06 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة بومرداس
 ن:     وء المعيناألعضا -1

 القطاع الصفة والمقب اإلسم
 ،ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس بوعالـي انسعيد -
 ،ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو جرموف عبد الكريـ  -
 ،ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية عضو  خنسوس نذير -
 ،ف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير المكم عضو سعادنة صادؽ -
 ،ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو لكحل سعيد -
 ،ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  عضو عثامنة جماؿ -
 ،ممثل وزير الدفاع الوطني عضو دواخة عبد الحق -
  ،لعدؿممثمة الوزير المكمف با عضو  خيار فوزية -
 ،ممثمة الوزير المكمف بالتجارة عضو عبابسة سامية -
 ،والمناجـ ممثمة الوزير المكمف بالصناعة عضو عمروس صافية -
  ،ممثل الوزير المكمف بالطاقة عضو بيبي موسق -
 ،الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري  ةممثم عضو بمعقيبي وردية زوجة ولد خروبي -
 والمواصالت السمكية والالسمكية والتكنولوجيات والرقمنة،ممثل الوزيرة المكمفة بالبريد  عضو جماؿخفيف  -
 .ممثل الوالي عضو شرماط عز الديف -

 "........................................والباقي بدون تغيير.................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2018فيفري  07مؤرخ  في  87 رقم قــرار   يحد 
 لبيوتكنولوجية وعموم الزراعة والتغذيةلموكالة الموضوعاتية لمبحث في ا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
نوفمبر سنة  24الموافق   1432ـ ذي الحجة عا 28المؤرخ في  398-11وبمقتضق المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 20، الذي يحّدد مياـ الوكالة الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا، السيما المادة 2011
، 2012الموافق  أوؿ مارس سنة  1433ربيل الثاني عاـ  8المؤرخ في  95-12وبمقتضق المرسـو التنفيذي رقـ  -

 البيوتكنولوجية وعمـو الزراعة والتغذية،المتضمف إنشاء الوكالة الموضوعاتية لمبحث في 
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 

 يــقـــــرر

ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  398-11يذي رقـ مف المرسـو التنف 20تطبيقا ألحكاـ المادة  :األولىالمادة 
، والمذكور أعاله، يعيف بصفتيـ أعضاء المجمس العممي 2011نوفمبر سنة  24الموافق  1432

 لموكالة الموضوعاتية لمبحث في البيوتكنولوجية وعمـو الزراعة والتغذية، األشخاص اآلتية أسماؤىـ:
 السيدات والسادة:

 شافية، طويل بوقفة 
 نورالديف، سمطاني 
  لخضاري ،  فطـو
 رابح، باكور 
 لخضر، خميفي 
 دوادي، خميفي 
 مقراف، ايغروادة 
 دمحم ىشاـ، قارة 
 حميمة، بف بوزة 
 وليدة، راشد مصباح 
 عبدالقادر، بكي 
  عمار، عزيوف 
 نورالديف، قاسـ شاوش 
 سميرة. بسيمة  حيواؿ 

 ـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعمي :2 المادة
  2018 فيفري  07 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 ير التعميم العالي والبحث العمميوز                                                                                                     
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2016أفريل سنة  02المؤرخ في  192تمم القرار رقم ي، 2018فيفري  11 مؤرخ في 123 قرار رقم 
 المعدل الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لمعموم البيولوجية بوىران،

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة فوالمتضم
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14موافق ال 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 24الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة 
فبراير سنة  15الموافػػػػػػػػػق  1438جمادو األولق عاـ  18المؤرخ في  86-17وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ -

ة بوىراف،إلق مدرسة عميا في العموـ والمتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في عموـ الطبيعة والحيا 2017
 البيولوجية. 

الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة  2016أفريل  سنة  02المؤرخ في  192وبمقتضق القرار رقـ  -
 المدرسة التحضيرية في عمـو الطبيعة والحياة بوىراف،المعدؿ.

 

 يــقـــــرر
 

، المعدؿ، والمػذكور أعاله، 2016أفريل سنة  02المؤرخ في  192رقـ  يتمـ الجػدوؿ الممحق بالقرار المادة األولى:
 كما ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
  2018فيفري  11 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لمعموم البيولوجية بوىران

 ن:واألعضاء المعين - 1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا سنوسي دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو بف عودة أيوب -
 ممثل الوزيرة  المكمفة بالتربية الوطنية، عضو سميماني ارزقي -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو بمبكوش عبد القادر -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو عثماني يحيق -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو خمدوف عبد الرحيـ -
 ممثمة الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضو اصوالح رشيدة -
 لمتجارة والصناعة،ممثل عف الغرفة الجزائرية  عضو ولد عمي فريد -
 ممثل مجمل متيدجي، عضو دجي امينةيمت -
 ممثل شركة المياه والتطيير بوىراف)سيور(. عضو ي ساميةقجاسن -

 

 "........................................والباقي بدون تغيير.................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2016افريل  02المؤرخ في  191يعدل القرار رقم ، 2018فيفري  11 مؤرخ في 124قرار رقم 
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت، المعدل  

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25ي المؤرخ ف 243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .تعييف أعضاء الحكومة فوالمتضم
 2008ابريل  سنة  9الموافق  1429ربيل الثاني عاـ  3المؤرخ في  116-08وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نو.م 4والمتضمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت، المعدؿ والمتمـ،السيما المادة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 24ف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة الذي يحدد القانو 
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة  2016أفريل  02المؤرخ في  191وبمقتضق القرار رقـ  -

 الوطنية العميا لممناجمنت،المعدؿ.
 يــقـــــرر

 

،المعدؿ، والمذكور أعاله، كما  2016افريل   02خ في المؤر  191يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
  2018فيفري  11 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، ارئيس شريط رابح -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو بشاغة مولود -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو بجادي عبدالرحيـ -
 ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو سمسـو عائشة -
 ة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،ممثل السمط عضو  يوسفي دمحم نزيد -
 ممثل وزير الدفاع الوطني، عضو بوطغاف ميدي -
 ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية والنقل، عضو طمعة فاروؽ  -
 ممثمة الوزير المكمف بالسياحة والصناعة التقميدية، عضو قيراط كريمة -
 تجارة،ممثل الوزير المكمف بال عضو بوسحابة عمارة -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو عرابة لخضر -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة ، عضو بف حورية جماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية، عضو  بمعياضي سعيد -
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 والرقمنة، ممثل الوزيرة المكمفة بالبريد والمواصالت السمكية والالسمكية والتكنولوجيات عضو برابح اسماعيل -
 ممثمة الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة، عضو بميواف نشيدة -
 ممثل مجمل تونيؾ لمصناعة، عضو مرزوؽ مصطفق -
 ممثل اليانس لمتامينات، عضو  خميفاتي حساف  -
 ممثل المتعامل العمومي موبيميس، عضو حبيب دمحم -
 ممثل شركة سونمغاز. عضو راحـ احمد -

 

 "........................................والباقي بدون تغيير.................................."
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية2018فيفري  11مؤرخ في  قــرار 
 لدى المدرسـة العميـا لألساتـذة قسنطينـة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية 2006جويمية سنة  15المؤرخ في  03-06بمقتضق األمر رقـ  -
، المحدد لمحتوو الخدمات االجتماعية 1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .وكيفية تمويميا
، المتعمق بتسييػر الخدمات 1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  303-82المرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضق  -

 .االجتماعية
، المحدد لصالحيات وزير التعميـ 2013جانفي سنة  30المؤرخ في  77-13بمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .العالي والبحث العممي
، المتضمف تحويل المدرسة العميا 2008ويمية سنة ج 14المؤرخ في  212-08المرسوـ التنفيذي رقـ بمقتضق  -

 .لألساتذة المتخصصة في اآلداب والعمـو اإلنسانية في مدينة قسنطينة إلق مدرسة خارج الجامعة
، المتضمف فػرز األصوات االنتخاب لممثمي األساتذة والعماؿ 2017ديسمبر سنة  11نظػػػػػػػرا لممحضر المػؤرخ في  -

  .تماعية لدو المدرسة العميا لألساتذة قسنطينةفي لجنة الخدمات االج
، المتضمػف التشكيمة النيائية ألعضػاء لجنػة الخدمات 2017ديسمبر سنة  11نظػػػػػػػرا لممحضر المػؤرخ في  -

 .االجتماعية لػدو المدرسة العميا لألساتذة قسنطينة
 يــقـــــرر

 

 .ة لدو المدرسة العميا لألساتذة قسنطينةتجدد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعي المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات االجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:: 2المـادة 

 األعضاء الدائمون: 
 زراد نبيل، -03 بوبيدي آمنة ريـ، -02 مخناش زىير، -01
   بمحاج مرزوؽ بالؿ، -05 لعتروس أحمد رضا، -04

 

 األعضاء اإلضافيون: 
   بمعابد دمحم أنيس، -02 صالح،ىزيمي  -01

 .( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمق القرار03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
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يكمف السيػد مديػػر المدرسة العميا لألساتذة قسنطينة، بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشػر في النشرة الرسمية  :4المادة 
 بحث العممي.لوزارة التعميـ العالي وال

 2018 فيفري  11 حرر بالجزائر في                                                                                                  
 عالي والبحث العمميوزير التعميم الع/                                                                                                   

 األمين العام                                                                                                               
  دمحم صالح الدينصديقي أدمحم                                                                                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية2018فيفري  11مؤرخ في  قــرار 

 الوطنيـة المتعـددة التقنيـات قسنطينـةلدى المدرسـة  
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية 2006جويمية سنة  15المؤرخ في  03-06رقـ  بمقتضق األمر -
، المحدد لمحتوو الخدمات االجتماعية 1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .وكيفية تمويميا
، المتعمق بتسييػر الخدمات 1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  303-82بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .االجتماعية
، المحدد لصالحيات وزير التعميـ 2013جانفي سنة  30المؤرخ في  77-13بمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .العالي والبحث العممي
، المتضمف إنشاء مدرسة وطنية 2011نوفمبر سنة  28المؤرخ في  400-11المرسوـ التنفيذي رقـ بمقتضق  -

 .تقنيات بقسنطينةمتعددة ال
، المتضمف فػرز األصوات االنتخاب لممثمي األساتذة في 2017ديسمبر سنة  21نظػػػػػػػرا لممحضر المػؤرخ في  -

 .لجنة الخدمات االجتماعية لدو المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات قسنطينة
ت االنتخاب لممثمي العماؿ في لجنة ، المتضمف فػرز األصوا2017ديسمبر سنة  21نظػػػػػػػرا لممحضر المػؤرخ في  -

 .الخدمات االجتماعية لدو المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات قسنطينة
، المتضمػف التشكيمة النيائية ألعضػاء لجنػة الخدمات 2017ديسمبر سنة  26نظػػػػػػػرا لممحضر المػؤرخ في  -

 .االجتماعية لػدو المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات قسنطينة
 

 يــقـــــرر
 

 .الوطنية المتعذدة التقنيات قسنطينةالمذرسة لجنة الخذمات االجتماعية لذى تجدد تشكيمة  المـادة األولى:
 : تتكوف لجنة الخدمات االجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:2المػادة 

 األعضاء الدائمون: 
 بزيز عبد الجميل، -03 غربي عبد النور، -02 ثنيو سمير، -01
 حموش عادؿ، -06 شطيبي لبنق، -05 سالمي سميـ، -04

 األعضاء اإلضافيون: 
 جاب هللا دمحم العربي، -03 بوعفاصة عمار، -02 لمداوي بالؿ، -01
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 .( سنوات ابتداء مف تاريخ اإلمضاء عمق القرار03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
ة الوطنية المتعددة التقنيات قسنطينة، بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشػر في النشرة يكمف السيػد مديػػر المدرس :4المادة 

 الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.
 2018 فيفري  11 حرر بالجزائر في                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                   
 األمين العام                                                                                                               

 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المجنة العممية لقسم  يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2018فيفري  12مؤرخ في  125 رقم قــرار 
 قسنطينة -الشريعة واالقتصاد بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية بكمية االقتصاد واإلدارة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  1984غشت سنة  4الموافق  1404ذي القعدة عاـ  7المؤرخ في  182-84وبمقتضق المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية،إحداث جامعة 
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة   23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2016جويمية  02المؤّرخ في  751وبموجب القرار رقـ  -

 .قسنطينة -الشريعة واالقتصاد بجامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية االقتصاد واإلدارة بكمية
الشريعة واالقتصاد  بكميةوبناءع عمق محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ االقتصاد واإلدارة  -

 .2017نوفمبر  02قسنطينة المؤّرخ في  -بجامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية
 

 

 يــقـــــرر
 

جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق تحديد ، المعّدؿ 2003غشت سنة  23الموافق  1424

الشريعة واالقتصاد بجامعة األمير  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ االقتصاد واإلدارة بكمية
 قسنطينة. -عبد القادر لمعمـو اإلسالمية

الشريعة واالقتصاد بجامعة  واإلدارة بكميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ االقتصاد  :2المادة 
 قسنطينة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة  2016جويمية  02المؤّرخ في  751تمغق أحكاـ القرار رقـ  :3المادة 
 -الشريعة واالقتصاد بجامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية العممية لقسـ االقتصاد واإلدارة بكمية

 .قسنطينة
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قسنطينة،  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية :4المادة 
 لي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العا كل فيما يخصو، بتطبيق

  2018فيفري  12 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 عميم العالي والبحث العمميوزير الت                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018فيفري  12مؤرخ في  125رقـم ممحــق بالقـرار 
 قسنطينة -الشريعة واالقتصاد بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية بكمية لقسم االقتصاد واإلدارة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "ب"، رئيس المجنة العممية لمقسـ عبد الناصر براني 1
 رئيس القسـ جابر سطحي 2
 أستاذ سمير جاب هللا 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عقبة سحنوف  4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" موسق كاسحي 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" شعيب يونس 6
 ذة محاضرة قسـ "ب"أستا حسيبة سميرة 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" سييمة عيشاوي  8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" خالد رويبح 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ، 2018فيفري  12مؤرخ في  126 رقم قــرار 

 قسنطينة -الشريعة واالقتصاد بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية بكمية الشريعة والقانون 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  1984غشت سنة  4الموافق  1404ذي القعدة عاـ  7المؤرخ في  182-84بمقتضق المرسـو رقـ  -

 .ؿ والمتّمـالمعدّ  إحداث جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ و  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة   23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة  2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  الذي يحّدد 2016جويمية  02المؤّرخ في  750وبموجب القرار رقـ  -

 .قسنطينة -الشريعة واالقتصاد بجامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية الشريعة والقانوف بكمية
الشريعة واالقتصاد بجامعة  وبناءع عمق محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الشريعة والقانوف بكمية -

 .2017نوفمبر  15قسنطينة المؤّرخ في  -القادر لمعمـو اإلسالميةاألمير عبد 
 

 

 يــقـــــرر
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جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
إلق تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار 2003غشت سنة  23الموافق  1424

الشريعة واالقتصاد بجامعة األمير  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الشريعة والقانوف بكمية
 قسنطينة. -عبد القادر لمعمـو اإلسالمية

الشريعة واالقتصاد بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الشريعة والقانوف بكمية: 2المادة 
 قسنطينة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -ير عبد القادر لمعمـو اإلسالميةاألم

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة  2016جويمية  02المؤّرخ في  750تمغق أحكاـ القرار رقـ : 3المادة 
 -معموـ اإلسالميةالشريعة واالقتصاد بجامعة األمير عبد القادر ل العممية لقسـ الشريعة والقانوف بكمية

 قسنطينة.
قسنطينة،  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية :4المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. كل فيما يخصو، بتطبيق
  2018فيفري  12 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018فيفري  12مؤرخ في ال 126 رقـمممحــق بالقـرار 

 قسنطينة -الشريعة واالقتصاد بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية بكمية لقسم الشريعة والقانون 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 محاضرة قسـ "أ"، رئيسة المجنة العممية لمقسـأستاذة  حفيظة مبارؾ 1
 رئيسة القسـ ليندة بومحراث 2
 أستاذة  ياقوتة عميوات 3
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" ليمق بعتاش 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ساعد تبينات 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عبد السالـ بغانة 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" حكيمة مناع 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" سعاد قصعة 8
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" عائشة باية بف حسيف 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2018فيفري  12مؤرخ في  127 رقم قــرار

 قسنطينة -ة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالميةالشريعة واالقتصاد بجامع بكمية الفقو وأصولو
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  1984غشت سنة  4الموافق  1404ذي القعدة عاـ  7المؤرخ في  182-84وبمقتضق المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ إحداث جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17الرئاسي رقـ بمقتضق المرسوـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة   23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرى 2003
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

العممية لقسـ  الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة 2016جويمية  02المؤّرخ في  749وبموجب القرار رقـ  -
 .قسنطينة -الشريعة واالقتصاد بجامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية الفقو وأصولو بكمية

الشريعة واالقتصاد بجامعة  وبناءع عمق محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفقو وأصولو بكمية -
 .2017نوفمبر  19خ في قسنطينة المؤرّ  -األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية

 

 يــقـــــرر
 

جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

الشريعة واالقتصاد بجامعة األمير  العممية لقسـ الفقو وأصولو بكمية القائمة االسمية ألعضاء المجنة
 قسنطينة. -عبد القادر لمعمـو اإلسالمية

الشريعة واالقتصاد بجامعة األمير  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفقو وأصولو بكمية: 2المادة 
 مجدوؿ الممحق بيذا القرار.قسنطينة، وفقا ل -عبد القادر لمعمـو اإلسالمية

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة  2016جويمية  02المؤّرخ في  749تمغق أحكاـ القرار رقـ  :3المادة 
 -الشريعة واالقتصاد بجامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية العممية لقسـ الفقو وأصولو بكمية

 قسنطينة.
قسنطينة،  -عاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالميةيكّمف المدير ال :4المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. كل فيما يخصو، بتطبيق
  2018فيفري  12 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018فيفري  12المؤرخ في  127رقـم ممحــق بالقـرار 

 قسنطينة -الشريعة واالقتصاد بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية بكمية لقسم الفقو وأصولو
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ سمير فرقاني 1
 رئيس القسـ بوبكر بعداش 2
 أستاذ دمحم بوركاب 3
 أستاذة سعاد سطحي 4
 أستاذ  حاتـ باي 5
 أستاذ  فيصل تميالني 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عبد الرحيـ بف غاشي 7
 أستاذة مساعدة قسـ "ب" دليمة بوزغار 8
 أستاذ مساعد قسـ "ب" حمزة بونعاس 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



      2018-األولالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   125

 

 

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2018فيفري  12مؤرخ في  128 رقم قــرار 
 قسنطينة -لكمية الشريعة واالقتصاد بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  1984غشت سنة  4الموافق  1404ة عاـ ذي القعد 7المؤرخ في  182-84وبمقتضق المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ إحداث جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة        23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03رقـ وبمقتضق المرسوـ التنفيذي  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة    30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي الذي يحدد
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2016جويمية  02المؤّرخ في  752وبموجب القرار رقـ   -

 .قسنطينة -لكمية الشريعة واالقتصاد بجامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية
الشريعة واالقتصاد بجامعة األمير عبد القادر  بالمجمس العممي لكميةوبناءع عمق محضر انتخاب ممّثمي األساتذة  -

 .2017نوفمبر  27قسنطينة المؤّرخ في  -لمعمـو اإلسالمية
 

 يــقـــــرر

 

جمادو الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق 2003ت سنة غش 23الموافق  1424عاـ 

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الشريعة واالقتصاد بجامعة األمير عبد القادر 
 قسنطينة.  -لمعمـو اإلسالمية

قتصاد بجامعة األمير عبد القادر لمعمـو الشريعة واال تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 قسنطينة ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -اإلسالمية

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس  2016جويمية  02المؤّرخ في  752تمغق أحكاـ القرار رقـ  :3المادة 
 قسنطينة. -اإلسالمية العممي لكمية الشريعة واالقتصاد بجامعة األمير عبد القادر لمعموـ

قسنطينة،  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية :4المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. كل فيما يخصو، بتطبيق

  2018فيفري  12 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2018فيفري  12مؤرخ في  128رقم  رارــق بالقـــممح
 قسنطينة -بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية لكمية الشريعة واالقتصاد

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفقو وأصولورئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األ دمحم بوركاب 1
 عميد الكمية كماؿ لدرع 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  شعيب يونس  3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية ساعد تبينات 4
 ورئيس قسـ الفقو وأصول بوبكر بعداش 5
 رئيسة قسـ الشريعة والقانوف  ليندة بومحراث 6
 رئيس قسـ االقتصاد واإلدارة جابر سطحي 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ الفقو وأصولو  سمير فرقاني 8
 رئيسة المجنة العممية لقسـ الشريعة والقانوف  حفيظة مبارؾ 9
 إلدارةرئيس المجنة العممية لقسـ االقتصاد وا عبد الناصر براني 10
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفقو وأصولو  سعاد سطحي 11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الشريعة والقانوف  زىرة بف عبد القادر 12
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الشريعة والقانوف  خمفة عبد الرحماف 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ االقتصاد واإلدارة سمير جاب هللا 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ االقتصاد واإلدارة عقبة سحنوف  15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف  مريـ شطيبي محمود 16
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف صورية عائشة بف الحسيف 17
 مدير مخبر بحث عبد القادر جدي 18

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2018فيفري  12مؤرخ في  129 رقم قــرار 

 قسنطينة -أصول الدين بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية بكمية لقسم الكتاب والسنة
 

 لتعميم العالي والبحث العممي،إن وزير ا
والمتضمف  1984غشت سنة  4الموافق  1404ذي القعدة عاـ  7المؤرخ في  182-84وبمقتضق المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ إحداث جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية،
 2017غشت سنة  17فق الموا 1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة   23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2016جويمية  02المؤّرخ في  745وبموجب القرار رقـ  -

 .قسنطينة -مير عبد القادر لمعمـو اإلسالميةأصوؿ الديف بجامعة األ الكتاب والسنة بكمية
أصوؿ الديف بجامعة األمير  وبناءع عمق محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الكتاب والسنة بكمية -

 .2017نوفمبر  09قسنطينة المؤّرخ في  -عبد القادر لمعمـو اإلسالمية
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 يــقـــــرر

جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48دة تطبيقا ألحكاـ الما المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

أصوؿ الديف بجامعة األمير عبد  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكتاب والسنة بكمية
 قسنطينة. -لمعمـو اإلسالمية القادر

أصوؿ الديف بجامعة األمير عبد  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكتاب والسنة بكمية :2المادة 
 قسنطينة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -القادر لمعمـو اإلسالمية

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة  2016ة جويمي 02المؤّرخ في  745تمغق أحكاـ القرار رقـ  :3المادة 
 قسنطينة. -أصوؿ الديف بجامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية العممية لقسـ الكتاب والسنة بكمية

قسنطينة،  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية :4المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. كل فيما يخصو، بتطبيق

  2018فيفري  12 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2018فيفري  12مؤرخ في  129رقـم ممحــق بالقـرار 
 قسنطينة -الدين بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية أصول بكمية لقسم الكتاب والسنة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة، رئيسة المجنة العممية لمقسـ مختار نصيرة 1
 رئيس القسـ بشير عثماف 2
 أستاذ نصر سميماف 3
 أستاذ حميد قوفي 4
 أستاذ حساف موىوبي 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" رضواف لخشيف 6
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" فتيحة دمحم بوشعالة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبد العزيز شمي 8
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" آسيا عمور 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ية لقسميحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمم، 2018فيفري  12مؤرخ في  130 رقم قــرار 

 قسنطينة -أصول الدين بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية بكمية الدعوة واإلعالم واالتصال
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  1984غشت سنة  4الموافق  1404ذي القعدة عاـ  7المؤرخ في  182-84وبمقتضق المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ ادر لمعمـو اإلسالمية،إحداث جامعة األمير عبد الق
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة   23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2016جويمية  02 المؤّرخ في 746وبموجب القرار رقـ  -
 .قسنطينة -أصوؿ الديف بجامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية الدعوة واإلعالـ واالتصاؿ بكمية

صوؿ الديف أ وبناءع عمق محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الدعوة واإلعالـ واالتصاؿ بكمية -
 .2017نوفمبر  09قسنطينة المؤّرخ في  -بجامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية

 

 يــقـــــرر
 

جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
كور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذ2003غشت سنة  23الموافق  1424

أصوؿ الديف بجامعة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الدعوة واإلعالـ واالتصاؿ بكمية
 قسنطينة. -األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية

أصوؿ الديف بجامعة  بكمية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الدعوة واإلعالـ واالتصاؿ :2المادة 
 قسنطينة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة  2016جويمية  02المؤّرخ في  746تمغق أحكاـ القرار رقـ  :3المادة 
 -ديف بجامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالميةأصوؿ ال العممية لقسـ الدعوة واإلعالـ واالتصاؿ بكمية

 قسنطينة.
قسنطينة،  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية :4المادة 

 ي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العمم كل فيما يخصو، بتطبيق
  2018فيفري  12 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 بحث العمميوزير التعميم العالي وال                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2018فيفري  12مؤرخ في ال 130 رقـمممحــق بالقـرار 

 قسنطينة -أصول الدين بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية بكمية لقسم الدعوة واإلعالم واالتصال
 

 الصفـة قـباالسم والم الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ نور الديف سكحاؿ 1
 رئيس القسـ دمحم البشير بف طبة 2
 أستاذ عمر لعويرة 3
 أستاذ بوبكر عواطي 4
 أستاذة  مفيدة بميامل 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عيسق بوعافية 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" إلياس طمحة 7
 عدة قسـ "أ"أستاذة مسا وردة بوجالؿ 8
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" صميحة العابد 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ، 2018فيفري  12مؤرخ في  131 رقم قــرار 
 قسنطينة -أصول الدين بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية بكمية العقيدة ومقارنة األديان

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  1984غشت سنة  4الموافق  1404ذي القعدة عاـ  7المؤرخ في  182-84وـ رقـ وبمقتضق المرس -

 .المعّدؿ والمتّمـ إحداث جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .لحكومةوالمتضّمف تعييف أعضاء ا
غشت سنة   23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2016جويمية  02المؤّرخ في  747وبموجب القرار رقـ  -

 .قسنطينة -أصوؿ الديف بجامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية العقيدة ومقارنة األدياف بكمية
أصوؿ الديف بجامعة  وبناءع عمق محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العقيدة ومقارنة األدياف بكمية -

 .2017نوفمبر  12قسنطينة المؤّرخ في  -األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية
 

 يــقـــــرر
 

جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03نفيذي رقـ مف المرسوـ الت 48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

أصوؿ الديف بجامعة األمير  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العقيدة ومقارنة األدياف بكمية
 قسنطينة. -سالميةعبد القادر لمعمـو اإل

أصوؿ الديف بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العقيدة ومقارنة األدياف بكمية: 2المادة 
 قسنطينة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة  2016ة جويمي 02المؤّرخ في  747تمغق أحكاـ القرار رقـ  :3المادة 
 -أصوؿ الديف بجامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية العممية لقسـ العقيدة ومقارنة األدياف بكمية

 قسنطينة.
قسنطينة،  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية :4المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. كل فيما يخصو، بتطبيق
  2018فيفري  12 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018فيفري  12المؤرخ في  131 رقـمممحــق بالقـرار 
 قسنطينة -ميةأصول الدين بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسال بكمية لقسم العقيدة ومقارنة األديان

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة محاضرة قسـ "أ"، رئيسة المجنة العممية لمقسـ الزىرة لحمح 1
 رئيس القسـ بف عباس عبد المالؾ 2
 أستاذ سعيد عميواف 3
 أستاذ كردوسي بشير 4
 أستاذ فاتح حميمي 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" آسيا شكيرب 6
 محاضر قسـ "أ" أستاذ دمحم بودباف 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" صميحة بوالبردعة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ياسيف بريؾ 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2018فيفري  12مؤرخ في  132 رقم قــرار 

 قسنطينة -األمير عبد القادر لمعموم اإلسالميةلكمية أصول الدين بجامعة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  1984غشت سنة  4الموافق  1404ذي القعدة عاـ  7المؤرخ في  182-84وبمقتضق المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ إحداث جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17رئاسي رقـ بمقتضق المرسوـ ال -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة        23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .سيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا و  2003
 2013يناير سنة    30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
المجمس العممي  الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء 2016جويمية  02المؤّرخ في  748وبموجب القرار رقـ   -

 .قسنطينة -لكمية أصوؿ الديف بجامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية
وبناءع عمق محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية أصوؿ الديف بجامعة األمير عبد القادر لمعمـو  -

 .2017نوفمبر  20قسنطينة المؤّرخ في  -اإلسالمية
 

 يــقـــــرر
 

جمادو الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  ولى:المادة األ 
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

عبد القادر لمعمـو تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية أصوؿ الديف بجامعة األمير 
 قسنطينة.  -اإلسالمية

أصوؿ الديف بجامعة األمير عبد القادر لمعمـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 قسنطينة ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -اإلسالمية
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لذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس ا 2016جويمية  02المؤّرخ في  748تمغق أحكاـ القرار رقـ  :3المادة 
 قسنطينة. -العممي لكمية أصوؿ الديف بجامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية

قسنطينة،  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية :4المادة 
 رار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا الق كل فيما يخصو، بتطبيق

  2018فيفري  12 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2018فيفري  12المؤرخ في  132رقم  رارــق بالقـــممح
 قسنطينة -يةلكمية أصول الدين بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالم المجمس العممي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الكتاب والسنة بوبكر كافي 1
 عميد الكمية أحمد عبدلي 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  عيسق بوعافية 3
 د مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجيةنائب العمي فاتح حميمي 4
 رئيس قسـ الدعوة واإلعالـ واالتصاؿ دمحم البشير بف طبة 5
 رئيس قسـ العقيدة ومقارنة األدياف عبد المالؾ بف عباس 6
 رئيس قسـ الكتاب والسنة بشير عثماف 7
 واإلعالـ واالتصاؿرئيس المجنة العممية لقسـ الدعوة  نور الديف سكحاؿ 8
 رئيسة المجنة العممية لقسـ العقيدة ومقارنة األدياف  الزىرة لحمح 9
 رئيسة المجنة العممية لقسـ الكتاب والسنة مختار نصيرة 10
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الدعوة واإلعالـ واالتصاؿ ليمق فياللي 11
 وي مصّف األستاذية عف قسـ الدعوة واإلعالـ واالتصاؿممّثل األساتذة ذ البشير قالتي 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العقيدة ومقارنة األدياف اسعيد عميواف 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العقيدة ومقارنة األدياف دمحم بودباف 14
 صّف األستاذية عف قسـ الكتاب والسنةممّثل األساتذة ذوي م سامي رياض بف شعالؿ 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف  ياسيف بريؾ 16
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف وحيدة بوفدح بديسي 17
 مدير مخبر بحث عمر لعويرة 18
 مدير مخبر بحث سمماف نصر 19
 مدير مخبر بحث عمار طسطاس 20
 مسؤولة المكتبة سميرة بوىالي 21

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2018فيفري  12مؤرخ في  133 رقم قــرار 

 قسنطينة -اآلداب والحضارة اإلسالمية بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية بكمية التـــاريخ
 

 ي والبحث العممي،إن وزير التعميم العال
والمتضمف  1984غشت سنة  4الموافق  1404ذي القعدة عاـ  7المؤرخ في  182-84وبمقتضق المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ إحداث جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية،
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 2017ة غشت سن 17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -
  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة

غشت سنة   23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2015أفريل  28المؤّرخ في  182وبموجب القرار رقـ  -
 .قسنطينة -ير عبد القادر لمعمـو اإلسالميةاآلداب والحضارة اإلسالمية بجامعة األم التػػػاريخ بكمية

اآلداب والحضارة اإلسالمية بجامعة  وبناءع عمق محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التػػػاريخ بكمية -
 .2017نوفمبر  09قسنطينة المؤّرخ في  -األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية

 
 

 يــقـــــرر
 

جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48قا ألحكاـ المادة تطبي المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

ة بجامعة األمير اآلداب والحضارة اإلسالمي القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التػػػاريخ بكمية
 قسنطينة. -عبد القادر لمعمـو اإلسالمية

اآلداب والحضارة اإلسالمية بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التػػػاريخ بكمية :2المادة 
 قسنطينة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة  2015أفريل  28المؤّرخ في  182كاـ القرار رقـ تمغق أح :3المادة 
 -اآلداب والحضارة اإلسالمية بجامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية العممية لقسـ التػػػاريخ بكمية

 قسنطينة.
قسنطينة،  -معة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالميةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جا :4المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. كل فيما يخصو، بتطبيق
  2018فيفري  12 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجنة العممية الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2018فيفري  12مؤرخ في ال 133 ممحــق بالقـرار
 قسنطينة -اآلداب والحضارة اإلسالمية بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية بكمية لقسم التـــاريخ

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ عميراوي احميدة  1
 رئيس القسـ مرابط إبراىيـ  2
 "أ"أستاذ محاضر قسـ  فياللي بمقاسـ 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف ميية إبراىيـ 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" أوجرتني دمحم 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوعناقة دمحم الصالح 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" لطرش حناف 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2018فيفري  12مؤرخ في  134 رقم قــرار 
 قسنطينة -سالميةاآلداب والحضارة اإلسالمية بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإل بكمية المغة العربية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  1984غشت سنة  4الموافق  1404ذي القعدة عاـ  7المؤرخ في  182-84بمقتضق المرسـو رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ إحداث جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ و  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة   23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضق  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2015أفريل  28المؤّرخ في  181وبموجب القرار رقـ  -

 .قسنطينة -اآلداب والحضارة اإلسالمية بجامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية ميةالمغة العربية بك
اآلداب والحضارة اإلسالمية  وبناءع عمق محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة العربية بكمية -

 .2017مبر نوف 09قسنطينة المؤّرخ في  -بجامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية
 

 يــقـــــرر

 

جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

اآلداب والحضارة اإلسالمية بجامعة  ـ المغة العربية بكميةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقس
 قسنطينة. -األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية

اآلداب والحضارة اإلسالمية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة العربية بكمية :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.قسنطينة،  -بجامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة  2015أفريل  28المؤّرخ في  181تمغق أحكاـ القرار رقـ : 3المادة 
 -اآلداب والحضارة اإلسالمية بجامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية العممية لقسـ المغة العربية بكمية

 قسنطينة.
قسنطينة،  -كّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالميةي :4المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. كل فيما يخصو، بتطبيق
 

  2018فيفري  12 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018فيفري  12مؤرخ في  134 رقـمممحــق بالقـرار 
 قسنطينة -اآلداب والحضارة اإلسالمية بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية بكمية لقسم المغة العربية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 العممية لمقسـ أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة بف طناش عبد الناصر  1
 رئيس القسـ بف موسق زيف الديف  2
 أستاذ  دوب رابح  3
 أستاذة  بورويس ذىبية  4
 أستاذة  لواتي أماؿ  5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" لعوير ليمق  6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مرابط خميفة 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" سمولة عزيزة 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2018فيفري  12مؤرخ في  135 رقم قــرار 

 قسنطينة -بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية لكمية اآلداب والحضارة اإلسالمية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  1984غشت سنة  4الموافق  1404ذي القعدة عاـ  7المؤرخ في  182-84وبمقتضق المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ إحداث جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة        23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03مقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ وب -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013ير سنة   ينا 30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2015أفريل  28المؤّرخ في  180وبموجب القرار رقـ   -

 .قسنطينة -لكمية اآلداب والحضارة اإلسالمية بجامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية
اآلداب والحضارة اإلسالمية بجامعة األمير عبد  ق محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكميةوبناءع عم -

 .2017نوفمبر  09قسنطينة المؤّرخ في  -القادر لمعمـو اإلسالمية
 

 يــقـــــرر

 

جمادو الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والحضارة اإلسالمية بجامعة األمير عبد 
 قسنطينة.  -القادر لمعمـو اإلسالمية

اآلداب والحضارة اإلسالمية بجامعة األمير عبد  السمية ألعضاء المجمس العممي لكميةتحدد القائمة ا :2المادة 
 قسنطينة ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -القادر لمعمـو اإلسالمية
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الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس  2015أفريل  28المؤّرخ في  180تمغق أحكاـ القرار رقـ  :3المادة 
 قسنطينة. -مية اآلداب والحضارة اإلسالمية بجامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالميةالعممي لك

قسنطينة،  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية: 4المادة 
 متعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية ل كل فيما يخصو، بتطبيق

  2018فيفري  12 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2018فيفري  12المؤرخ في  135رقم  رارــق بالقـــممح
 قسنطينة -بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية لكمية اآلداب والحضارة اإلسالمية

 الصفـة السم والمقـبا الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التاريخ سامعي إسماعيل 1
 عميد الكمية ثنيو نور الديف 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  حداد عزيز 3
 بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية نائب العميد مكّمف بما بف الشيخ الحسيف رياض 4
 رئيس قسـ المغة العربية بف موسة زيف الديف 5
 رئيس قسـ التاريخ مرابط إبراىيـ 6
 رئيسة قسـ المغات والترجمة ضيف هللا حبيبة 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ التاريخ عميراوي احميدة 8
 ممية لقسـ المغة العربيةرئيس المجنة الع بف طناش عبد الناصر 9
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة العربية لواتي أماؿ 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة العربية كامش أحمد 11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التاريخ صاري أحمد 12
 األساتذة المساعديف ممّثل عف  بوسمغوف إبراىيـ 13
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بوعافية مصدؽ 14
 مدير مخبر بحث قدور عبد المجيد 15
 مسؤوؿ المكتبة بف زغدة محمود 16

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ضاء المجمس العمميد القائمة االسمية ألعيحد  ، 2018فيفري  12مؤرخ في  136 رقم قــرار 

 قسنطينة -األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية لجامعة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  1984غشت سنة  4الموافق  1404ذي القعدة عاـ  7المؤرخ في  182-84وبمقتضق المرسوـ رقـ  -

 .لمتّمـالمعّدؿ وا إحداث جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضق المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .عد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،  المعّدؿ والمتّمـيحّدد مياـ الجامعة والقوا  الذي 2003
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 -مير عبد القادر لمعموـ اإلسالميةوبناءع عمق محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة األ -
 .2017نوفمبر  28قسنطينة المؤّرخ في 

 

 يــقـــــرر
 

جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  20تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
القرار إلق تحديد  ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا2003غشت سنة  23الموافق  1424

 قسنطينة. -القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية
قسنطينة،  -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
قسنطينة،  -ف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالميةيكمّ  :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  كل فيما يخصو، بتطبيق
  2018فيفري  12 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
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د 2018فيفري  12مؤرخ في ال 136رقـم  ممحــق بالقـرار  القائمة االسمية  الذي يحد 

 قسنطينة -األمير عبد القادر لمعموم اإلسالميةألعضاء المجمس العممي لجامعة 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة السعيد دراجي 1

والثاني والتكويف المتواصل  ؿعالي في الطور األو بالتكويف الكّمف م مدير الجامعةنائب  عزيز حداد 2
  والشيادات والتكويف العالي في التدرج

بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي كّمف م مدير الجامعةنائب  الجمعي شبايكي 3
 والتكويف العالي فيما بعد التدرج

 بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العمميةّمف كم مدير الجامعةنائب  سمير جاب هللا 4
 بالتنمية واالستشراؼ والتوجيوكّمف م مدير الجامعةنائب  بوبكر عواطي 5
 عميد كمية اآلداب والحضارة اإلسالمية نور الديف ثنيو 6
 عميد كمية الشريعة واالقتصاد كماؿ لدرع 7
 أصوؿ الديفعميد كمية  أحمد عبدلي 8
 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والحضارة اإلسالمية إسماعيل سامعي 9
 رئيس المجمس العممي لكمية الشريعة واالقتصاد  دمحم بوركاب 10
 رئيس المجمس العممي لكمية أصوؿ الديف بوبكر كافي 11
 والحضارة اإلسالميةممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اآلداب  دمحم أسكورت 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والحضارة اإلسالمية لخضر فردي 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الشريعة واالقتصاد نادية رازي  14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الشريعة واالقتصاد عبد الرحمف خمفة 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية أصوؿ الديف يوسف العايب 16
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 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية أصوؿ الديف فتيحة دمحم بوشعالة 17
 ممّثل عف األساتذة المساعديف فريدة قاسي 18
 ممّثل عف األساتذة المساعديف ياسيف بريؾ 19
 خنشمة -ة عباس لغرورأستاذ بجامع صالح خديش 20
 2قسنطينة  -أستاذ بجامعة عبد الحميد ميري  محمود سحنوف  21
 مسؤوؿ المكتبة المركزية يونس سدوس 22

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجمس العممي يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2018فيفري  12مؤرخ في  137 رقم قــرار 

 ورقمة -لمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة قاصدي مرباح
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادو األولق عاـ  2المؤرخ في  210-01ي رقـ وبمقتضق المرسـو التنفيذ -

 .والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001
غشت سنة   23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .تنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة ب 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
نشاطات البدنية والرياضية وبناءع عمق محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد عمـو وتقنيات ال -

 .2016نوفمبر  08ورقمة المؤرخ في  -بجامعة قاصدي مرباح
 

 يــقـــــرر

 

جمادي الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  67تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
يدؼ ىذا القرار إلق تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ي2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة 
 ورقمة.  -قاصدي مرباح

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة  :2المادة 
 .قمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرارور  -قاصدي مرباح

ورقمة، كل فيما يخصو،  -قاصدي مرباح ةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامع :3المادة 
وينشر في النشرة  2016نوفمبر  08بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي يسري مفعولو ابتداءع مف تاريخ 

 العممي.الرسمية لمتعميـ العالي والبحث 
  2018فيفري  12 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 ي والبحث العمميوزير التعميم العال                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2018فيفري  12مؤرخ في ال 137رقم  ممحــق بالقـرار
 ورقمة -بجامعة قاصدي مرباح لمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم

رئيس المجمس العممي لممعيد، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ النشاط  القادربرقوؽ عبد  1
 البدني الرياضي التربوي 

 مدير المعيد مجيدي دمحم 2
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة فضل قيس 3
 والعالقات الخارجية والبحث العممي مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج عبابسة نجيب 4
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ النشاط البدني الرياضي التربوي  دودو بمقاسـ 5
 المساعديف ةممّثل عف األساتذ عياد مصطفق 6
 المساعديف ةممّثل عف األساتذ ابراىيمي قدور 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2018فيفري  12مؤرخ في  138 رقم ــرارق 

 2الجزائر -أبو القاسم سعد هللا المجمس العممي لمعيد اآلثـــار بجامعة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017 غشت سنة 17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة   23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2009أكتوبر سنة  22الموافق  1430ذي القعدة  03المؤرخ في  340-09وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـ2المتضمف إنشاء جامعة الجزائر 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 -أبو القاسـ سعد هللا انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد اآلثػػػػػػػػػػػػػػػػػار بجامعةوبناءع عمق محضر  -

 .2016جانفي  27المؤرخ في  2الجزائر 
 يــقـــــرر

جمادي الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  67تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .2الجزائر  -أبو القاسـ سعد هللا القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اآلثػػػػػػػػػػػػػػػػػار بجامعة
، 2الجزائر  -أبو القاسـ سعد هللا ػػػػػػار بجامعةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اآلثػػػػػػػػػػػ: 2المادة 

 .وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار
، كل فيما 2الجزائر  -أبو القاسـ سعد هللا ةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامع :3المادة 

وينشر في  2016نفي جا 27يخصو، بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي يسري مفعولو إبتداءع مف تاريخ 
 النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  2018فيفري  12 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2018فيفري  12مؤرخ في ال 138ممحـــق بالقــرار رقم 
 2الجزائر  -أبو القاسم سعد هللا المجمس العممي لمعيد اآلثـــار بجامعة

 الصفـة االسم والمقـب    رقمال
 رئيسة المجمس العممي لممعيد بف بمة خيرة 1
 مدير المعيد عزوؽ عبد الكريـ  2
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بورحمي ابراىيـ  3
 والعالقات الخارجية والبحث العممي مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج دريسي سميـ 4
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف المعيد بويحياوي عز الديف 5
 المساعديف ةممّثمة عف األساتذ أوبراىـ جوىر 6
 المساعديف ةممّثمة عف األساتذ منصوري فريدة 7
 مدير مخبر بحث فيالح دمحم المصطفق 8
 مدير مخبر بحث معزوز عبد الحق 9
 مسؤولة المكتبة فضالة كمثـو 10

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2018فيفري  12مؤرخ في  139 رقم قــرار 

 2الجزائر  -أبو القاسم سعد هللا المجمس العممي لمعيد الترجمة بجامعة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17 بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة   23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتّمـ الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ 2003
 2009أكتوبر سنة  22الموافق  1430ذي القعدة  03المؤرخ في  340-09وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـ2المتضمف إنشاء جامعة الجزائر 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد ص
الجزائر  -أبو القاسـ سعد هللا وبناءع عمق محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد الترجمة بجامعة -

 .2016جانفي  26المؤرخ في  2
 

 يــقـــــرر

 

جمادي الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  67تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .2الجزائر  -أبو القاسـ سعد هللا القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد الترجمة بجامعة
، 2الجزائر  -أبو القاسـ سعد هللا العممي لمعيد الترجمة بجامعةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس  :2المادة 

 .وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار



      2018-األولالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   140

 

 

، كل فيما 2الجزائر  -أبو القاسـ سعد هللا ةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامع :3المادة 
وينشر في  2016جانفي  26تاريخ  يخصو، بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي يسري مفعولو إبتدءاع مف

 النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  2018فيفري  12 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2018فيفري  12مؤرخ في ال 139ممحـــق بالقــرار رقم 

 2جزائر ال -أبو القاسم سعد هللا المجمس العممي لمعيد الترجمة بجامعة
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لممعيد عيسق العياشي 1
 مديرة المعيد باية لّكاؿ 2
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة طو حسيف 3
 والعالقات الخارجية والبحث العممي مديرة مساعدة مكّمفة بما بعد التدّرج نبيمة بوشريف 4
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف المعيد دمحم مسباعي 5
 المساعديف ةممّثمة عف األساتذ دباش نورة 6
 المساعديف ةممّثمة عف األساتذ مريبعي سييمة 7
 مدير مخبر بحث دمحم صالح بكوش 8
 مسؤولة المكتبة نصيرة صوالح 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2018فيفري  12مؤرخ في  140 رقم قــرار   يحد 

 بجامعـة غرداية رـسييوم الت  ـوعم ةـجاريوالت   االقتصاديـةوم ـة العمـكم يل
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438عدة عاـ ذي الق 52المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضق المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذي 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  248-12لتنفيذي رقـ وبمقتضق المرسوـ ا -

  .والمتضّمف إنشاء جامعة غرداية
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ة ػكّمي، الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ل2014أوت  12المؤرخ في  445رقـ  القػػرار وبموجب -

 .بجامعػة غرداية رػسييوـ التّ ػوعم ةػجاريوالتّ  االقتصاديػةـو ػالعم
التسيير  العموـ االقتصادية والتجارية وعموـكّمية وبناءع عمق محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي ل -

  .2017ماي  25المؤّرخ في   غردايةبجامعة 
 يــقـــــرر
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جمادو الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقعا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 
العموـ االقتصادية والّتجارية وعموـ الّتسيير لكّمية يد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي تحد

 .غردايةبجامعة 
العموـ االقتصادية والّتجارية وعموـ الّتسيير بجامعة لكّمية تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  :2المادة 

 .وفقعا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار ،غرداية
ىذا القرار  ، كل فيما يخصو، بتطبيقغردايةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  2018فيفري  12 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2018فيفري  12مؤرخ في ال 140رقم رار ـــق بالقـــممح

 غردايةبجامعـة  رـسييوم الت  ـوعم ةـجاريوالت   االقتصاديـةوم ـة العمـكم يل المجمس العممي
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 العمـو االقتصادية قسـ األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف ممّثل ،يةرئيس المجمس العممي لمكمّ  عبد المطيف مصيطفي 1
 يةعميد الكمّ  سميماف بمعور 2
 عمـو الّتسيير رئيس قسـ نور الديف أحمد طالب 3
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية حمزة عمي السعيد 4
 العمـو الّتجارية قسـ رئيس عبد المجيد تيماوي  5
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير لعمور رميمة 6
 العمـو االقتصادية قسـمية لالّمجنة العم رئيس بوعبدلي أحالـ 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو الّتجارية شنيني حسيف 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو المالية والمحاسبة بوخاري عبد الحميد 9
 قسـ عمـو التسيير األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف ممّثل دمحم زوزي  10
 قسـ عمـو التسيير مصّف األستاذية عف األساتذة ذوي  ممّثل معراج ىواري  11
 العمـو االقتصادية قسـ األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف ممّثل عبد الرحماف بف سانية 12
 قسـ العمـو المالية والمحاسبة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف ممّثل مريـ شرع 13
 لعمـو المالية والمحاسبةقسـ ا األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف ممّثل دمحم عجيمة 14
 األساتذة المساعديف عف ممّثل دمحم السعيد سعيداني 15
 األساتذة المساعديف عف ممّثل عبد هللا سايح 16
 مكتبة ال مسؤوؿ مفيدة عيمف 17

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية يحدد، 2018فيفري  12مؤرخ في  141 رقم قــرار 

 المديــة -التكنولوجيا بجامعة يحـي فـارس لقسم اليندسة الميكانيكية بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 عضاء الحكومة، والمتضّمف تعييف أ 
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غشت سنة   23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003

والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  11-09وبمقتضق المرسـو التنفيذي رقـ  -
 المعّدؿ والمتّمـ، إنشاء جامعة المدية،

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

التكنولوجيا بجامعة  ة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكميةوبناءع عمق محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجن -
 ،2017ديسمبر  14فيفري  21المديػػة المؤّرخة في  -يحػي فػارس

 

 يــقـــــرر

 

جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق تحديد 2003 غشت سنة 23الموافق  1424

التكنولوجيا بجامعة يحػي  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية
 المديػػة. -فػارس

التكنولوجيا بجامعة       كميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية ب :2المادة 
 المديػػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -يحػي فػارس

 المديػػة، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة يحػي فػارس :3المادة 
 عممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث ال

  2018فيفري  12 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 والبحث العمميوزير التعميم العالي                                                                                                     

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018فيفري  12مؤرخ في  141رقـم  ممحــق بالقـرار
 المديــة -التكنولوجيا بجامعة يحـي فـارس بكمية لقسم اليندسة الميكانيكية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ذ، رئيس المجنة العممية لمقسـأستا دمحم عنوف  1
 رئيس القسـ منير زيراري  2
 أستاذ دمحم نجيب بوعزيز 3
 أستاذ عبد القادر قريشي 4
 أستاذ عبد هللا عبد هللا الحاج 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" منير عميش 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" يونس شيبة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف إماـ سمير  8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" يدبوغداوي رش 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 والمتضمن 2012مارس  28المؤرخ في  131يتمم القرار رقم ، 2018فيفري  14مؤرخ في  142 قـــرار رقم
 بالبيض، المعدل والمتمملدى المركز الجامعي  العموم اإلنسانية واالجتماعيةلمعيد  األقسام المكونةإنشاء  

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17 بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 30دة الذي يحدد ميػاـ المركز الجامعي و القواعػد الخاصة بتنظيمو وسيره، السيما الما
 2010سنة  سبتمبر 9الموافق  1431عاـ  رمضاف 30المؤرخ في  204-10وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، المعدؿ والمتمـالبيضوالمتضمف إنشاء مركز جامعي ب
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد ص
العمـو ، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لمعيد 2012 مارس 28المؤرخ في  131رقـ وبمقتضق القرار  -

 .المعدؿ والمتمـ ،بالبيضلدو المركز الجامعي  اإلنسانية واالجتماعية
 

 يــقـــــرر
 

والمذكور أعاله، المعدؿ والمتمـ ، 2012 مارس 28المؤرخ في  131رقـ مف القرار  2تتمـ المادة  المادة األولى:
 كما يأتي:

 األقساـ التالية: -بالبيضالمركز الجامعي – العمـو اإلنسانية واالجتماعيةتنشأ لدو معيد  :2"المادة  
   العمـو اإلنسانيةقسـ، 
   العمـو االجتماعيةقسـ، 
   اآلداب والمغاتقسـ، 
   ات البدنية والرياضية.عموـ وتقنيات النشاطقسـ" 

، كل فيما بالبيضيكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي  :2 المادة
 يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  

 

  2018 فيفري  14 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األقسام  إنشاء يتضمن، 2018فيفري  14 في مؤرخ 143 رقم قـــرار
 زةلمعيد العموم لدى المركز الجامعي بتيبا ةالمكون

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 30دد ميػاـ المركز الجامعي والقواعػد الخاصة بتنظيمو وسيره، السيما المادة الذي يح
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 2011سنة  غشت 22الموافق  1432عاـ  رمضاف 22المؤرخ في  302-11وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 بتيبازة، المعدؿ والمتمـ.والمتضمف إنشاء مركز جامعي 

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18رخ في المؤ  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 

 يــقـــــرر

 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05رقـ  التنفيذي المرسوـ مف 30 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة
األقساـ المكونة لمعيد  إنشػاء إلق القرار ىذا ييدؼ ،أعاله والمذكور 2005غشت سنة  16الموافق 
 .المركز الجامعي بتيبازة – العموـ

 :األقساـ التالية – المركز الجامعي بتيبازة – معيد العموـ لدو نشأي: 2 المادة
  اليندسة المدنية، قسـ 
  ،قسـ اإللكترونيؾ 
  .قسـ ىندسة الطرائق 

 فيما كل ،العالييف ومدير المركز الجامعي بتيبازة التكويفعاـ لمتعميـ و ال مديرال ةداالس مف كل كمفي: 3 المادة
 . والبحث العممي العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو،

 

  2018فيفري  14 فيبالجزائر حرر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2018فيفري  14 مؤرخ في 144قرار رقم  

 مجمس إدارة المدرسة العميا الدارة االعمال بتممسان 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17سوـ الرئاسي رقـ بمقتضق المر  -

 .تعييف أعضاء الحكومة فوالمتضم
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 24السيما المادة  الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
فبراير سنة  15الموافق  1438جمادو االولق عاـ  18المؤرخ في  82-17وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

بتممساف، الق مدرسة  االقتصادية والتجارية وعمـو التسييروالمتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في العمـو  2017
 .منو 4السيما المادة  ،عماؿدارة األإلعميا 

 يــقـــــرر
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 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  24تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14وافق الم

 بتممساف.عماؿ دارة األإلمجمس إدارة المدرسة العميا 
بتممساف طبقا لمجدوؿ الممحق عماؿ دارة األإلتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا  :2المادة 

 .بيذا القرار
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

  2018فيفري  14 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممسان                          قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في العموم التطبيقية بت
 األعضاء المعينون: - 1

 القطاع الصفة االسم و المقب
 العممي، ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث رئيسا جعفور مصطفق -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو بيمولي دمحم ىشاـ -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو عميرة كريـ -
 ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو زدور دمحم إبراىيـ حفيظة -
 إلصالح اإلداري،ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية وا عضو قدوري أبو األرباح -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو ىميمي عمر -
صالح المستشفيات، عضو خميل دمحم توفيق -  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو بمعربي دمحم أميف -
 ساف،ممثل عف الغرفة الجزائرية لمتجارة والصناعة بتمم عضو ربيعي دمحم -
 ممثل عف مؤسسة  سوجرويت  بتممساف،  عضو رمضاني دمحم -
 .ممثل عف مجمل بوبمنزة  بوبمنزة شكيب -

 

 األعضاء المنتخبون: -2
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف االستاذية، عضو صوير ميدي -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو زعيتر نوفل -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو بيد هللا دمحمع -
 ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو بف زرجب نبيمة -
 ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو جعادي شييناز -
 ،ممثل منتخب عف الطمبة عضو بف حامد احمد رياض -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة. عضو بوكمي حساف دمحم جموؿ -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2016فيفري  8المؤرخ في  81يعدل القرار رقم ، 2018فيفري  14مؤرخ في  145 رقم قــرار 
 ساتذة بوىران،المعدلالذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لأل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .تعييف أعضاء الحكومة فوالمتضم
 2013يناير سنة  30ق المواف 1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2014غشت سنة  25الموافق  1435شواؿ عاـ  29المؤرخ في  230-14وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 4والمتضمف إنشاء مدرسة عميا لألساتذة بوىراف،السيما المادة 
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 24الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة 
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة  2016فيفري  8المؤرخ في  81وبمقتضق القرار رقـ  -

 المعدؿ. العميا لألساتذة بوىراف،
 يــقـــــرر

 

، والمذكور أعاله، كما ىو ؿ، المعد2016فيفري  8المؤرخ في  81يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
  2018فيفري  14 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 رسة العميا لألساتذة بوىرانقائمة أعضاء مجمس إدارة المد

 ن:واألعضاء المعين - 1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا سنوسي دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو أيوب بف عودة -
 ممثل الوزيرة  المكمفة بالتربية الوطنية، عضو سميماني أرزقي -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف و التعميـ المينييف،  عضو عبدالقادر بمبكوش -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية و اإلصالح اإلداري، عضو عثماني يحيق -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ. عضو خمدوف عبد الرحيـ -

 

 "........................................والباقي بدون تغيير.................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2015جوان  23المؤرخ في  296يعدل القرار رقم  ، 2018فيفري  14 مؤرخ في 146 رقم قــرار 
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017سنة  غشت 17الموافق  1438عاـ ذي القعدة  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .لمتضمف تعييف أعضاء الحكومةوا
، 1992يوليو سنة  6الموافق  1413محـر عاـ  5المؤرخ في  280-92وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 4والمتضمف إنشاء مركز البحث العممي والتقني لإللحاـ والمراقبة، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28في المؤرخ  396-11وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

الذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابل العممي والتكنولوجي، السيما المادة  2011
  .منو 13

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي الذي

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2015 جواف 23المؤرخ في  296وبمقتضق القرار رقـ  -
 .في التكنولوجيات الصناعيةالبحث 

 يــقـــــرر

 

والمذكور أعاله، وتحرر كما  2015اف جو  23المؤرخ في  296تعدؿ المادة األولق مف القرار رقـ  المادة األولى:
 يأتي:
 (................................بدون تغيير.........................)..:األولى المادة» 

 مجمس إدارة مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية، كما يمي: ألعضاءتحدد القائمة االسمية 
 األعضاء اآلخرين: 

 ر المركز،مدي  / السيد  ياحي مصطفق  -
 رئيس المجمس العممي، /    السيد دراعي رضواف  -
 مدير وحدة بحث عنابة،  /    السيد بوحوش صالح  -
 مدير وحدة بحث عنابة، /        السيد مرادي حاـز  -
 مدير وحدة بحث سطيف. /        السيد مرابطي حميـ -

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

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  :2المادة 
  2018 فيفري  14 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2015جوان  23المؤرخ في  297يعدل القرار رقم  ،2018فيفري  14 مؤرخ في 147رقم  قــرار 
 مركز البحث في التكنولوجيات الصناعيةل المجمس العمميالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017ة سن غشت 17الموافق  1438عاـ ذي القعدة  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
، 1992يوليو سنة  6الموافق  1413محـر عاـ  5المؤرخ في  280-92وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .لحاـ والمراقبة، المعدؿ والمتمـوالمتضمف إنشاء مركز البحث العممي والتقني لإل
نوفمبر سنة  24الموافق  1432حجة عاـ ذي ال 28المؤرخ في  396-11وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

الذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابل العممي والتكنولوجي، السيما و  ،2011
 .منو 21المادة 

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .حيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صال

 المجمس العمميالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء  ،2015 جواف 23المؤرخ في  297وبمقتضق القرار رقـ  -
 .مركز البحث في التكنولوجيات الصناعيةل

 رر ـــــيـق
 

والمذكور أعاله، وتحرر كما  ،2015جواف  23المؤرخ في  297تعدؿ المادة األولق مف القرار رقـ  المادة األولى:
 يأتي:
 (................................بدون تغيير.........................)..األولق: المادة» 

 ، كما يمي:مركز البحث في التكنولوجيات الصناعيةل المجمس العممي ألعضاءتحدد القائمة االسمية 
 "........................................ ييربدون تغ .................................."

 : بحكم القانون األعضاء 
 مدير المركز، مصطفق ياحي 
 مدير وحدة بحث، صالح بوحوش 
 مدير وحدة بحث، حاـز مرادي 
 مدير وحدة بحث. حميـ مرابطي 

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

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  :2المادة 
  2018فيفري  14 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي  2014ماي  15المؤرخ في  363، يعدل القرار رقم 2018فيفري  14مؤرخ في  148 رقم قــرار 
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية، المعدل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017سنة  غشت 17الموافق  1438عاـ  ذي القعدة 25المؤرخ في  243-17المرسوـ الرئاسي رقـ  بمقتضق -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 ةنوفمبر سن 24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11تضق المرسوـ التنفيذي رقـ وبمق -

والذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابل العممي والتكنولوجي، ال سيما  2011
 منو.  13المادة 

، 2012غشت سنة  21الموافق  1433شواؿ عاـ  3المؤرخ في  316-12وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 5والمتضمف إنشاء مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية، السيما المادة 

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العم

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2014ماي  15المؤرخ في  363وبمقتضق القرار رقـ  -
 البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية،المعدؿ.   

 يــقـــــرر

ه       ،المعدؿ، والمذكور أعال2014ماي  15المؤرخ في  363تعدؿ المادة األولق مف القرار رقـ  المادة األولى:
 وتحرر كما يأتي:

 (......................................بدون تغيير" المادة األولق: .........................)
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية، كما 

 يمي:
 بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة:

 حند الطاىر، ممثل وزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا،السيد بمعروسي م 
 ،السيدة بورـز فمة، ممثمة عف الوزير المكمف بالمالية 
 ،السيد بمعويرة عياش، ممثل عف وزير الدفاع الوطني 
 ،السيد رماضنة دمحم، ممثل عف الوزير المكمف بالطاقة 
 ف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية،السيدة حدـو راضية، ممثمة عف الوزير المكم 
 ،السيد بف طالبي دمحم شريف، ممثل عف الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف 
 ،السيد يناس زىير، ممثل عف الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ 
 سمكية السيد صديق دمحم، ممثل عف الوزيرة المكمفة بالبريد والمواصالت السمكية والال

 والتكنولوجيات والرقمنة.
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 األعضاء اآلخرين :
 ،السيد بف كريد      عبد الحق / مدير المركز 
        عبد الرحماف / رئيس المجمس العممي".  السيد موسي 

 "(......................................بدون تغيير والباقي.........................)"
 ر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرا :2المادة 

  2018 فيفري  14 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2015أفريل  26المؤرخ في  177يعدل القرار رقم ، 2018فيفري  14مؤرخ في  149 رقم قــرار 
 تيزي وزو يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة المتضمفو 
الموافق أوؿ غشت سنة   1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 3والمتضمف إنشاء جامعة تيزي وزو، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  1989
غشت سنة  23الموافق  1424 جمادو الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ  وبمقتضق المرسـو -

 .منو 12يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبح
، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 2015أفريل  26المؤرخ في  177وبمقتضق القرار رقـ  -

 .تيزي وزو
 

 يــقـــــرر
 
 
 

، والمذكػور أعاله، كما ىو 2015أفريل  26المؤرخ في  177يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 بيذا القرار.محدد في الجدوؿ الممحق 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 
 

  2018فيفري  14 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 تيزي وزو قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة     
 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع       الصفة  االسم والمقب   
 بالتعميـ العالي والبحث العممي، ممثل الوزير المكمف  رئيس سعيداني بوعالـ -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية، عضو يخمف زيتوني حفيظة -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو لوحي رشيد -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،  عضو بمقاضي جماؿ -
 ف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،ممثمة الوزير المكم عضو زايدة غنية المولودة بف زيداف -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو ياحي لخضر -
صالح المستشفيات، عضو قاصب مصطفق -  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ، عضو  عابد رابح -
 بالتجارة، ممثل الوزير المكمف عضو دوغماف عكاشة -
 ممثمة الوزيرة المكمفة بالثقافة، عضو   دحماني نواؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة، عضو   لبرش دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو حميطوش مولق -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضو رحامنية رشيد -
 ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية والنقل، عضو آيت قاسي مجيد -
 ممثل الوالي. عضو حسحاس جماؿ -

 "........................................والباقي بدون تغيير.................................."
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2016مارس  20المؤرخ في  171يعدل القرار رقم ، 2018فيفري  14 مؤرخ في 150 رقم رقــرا 
 البويرة، المعدل الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
غشت سنة  23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضق المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .منو 12، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 2003
 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12تنفيذي رقـ وبمقتضق المرسوـ ال -

 .منو 2المتضمف إنشاء جامعة البويرة، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .عميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير الت
، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة 2016مارس  20المؤرخ في  171وبمقتضق القرار رقـ  -

 جامعة البويرة، المعدؿ.
 يــقـــــرر
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 ، المعدؿ والمذكػور أعاله، كما2016مارس  20المؤرخ في  171يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
  2018فيفري  14 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة البويرة

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، ممثل الوزير رئيس سعيداني بوعالـ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو خوجة أحسف عمر  -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو أعراب عبد الناصر -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو بوزياف مراد -
 لعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،ممثل الوزير المكمف با عضو متناني ناصر      -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو بوطربوشة حميد -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ، عضو حمادي رضا -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو  قمري أحمد -
 ممثل الوزير المكمف الصناعة والمناجـ، عضو عاشوري  نجيب -
 ممثل الوزير المكمف بالشباب والرياضة، عضو بوعالـبميل  -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،  عضو قانوف جودي -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة، عضو  بوحيرد الياشمي -
 ممثل  الوزير المكمف بالطاقة، عضو   قمينػػػػػػػي لزىر -
 .ممثل الوالي عضو بوشف جماؿ  -

 

 "........................................والباقي بدون تغيير.................................."
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2017جانفي  3المؤرخ في  2يعدل القرار رقم ، 2018فيفري  14 مؤرخ في 151 رقم قــرار 
 بجاية، المعدل  االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الذي يحدد القائمة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
، 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيل األوؿ عاـ  13المؤرخ في  218–98وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 3المتضمف إنشاء جامعة بجاية، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضق المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .منو 12وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا 2003
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة ، الذي يحدد القائمة 2017جانفي  3المؤرخ في  2وبمقتضق القرار رقـ  -
 بجاية، المعدؿ.

 يــقـــــرر
 
 

، المعدؿ والمذكػور أعاله، كما ىو 2017جانفي  3المؤرخ في  2يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 د في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.محد

 لي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العا :2المادة 
  2018فيفري  14 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 عميم العالي والبحث العمميوزير الت                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 قائمة أعضاء مجمس اإلدارة جامعة بجاية 
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 والبحث العممي، ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي رئيس بف تميس عبد الحكيـ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو مسعدية مراد -
 ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو و صميحة منز  -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو مراح دمحم  -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو بادر إبراىيـ -
 تماعي،ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االج عضو سعاوي إسماعيل -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ،  عضو طيبي سعيد  -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة،  عضو جولف شريف -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة ، عضو خالؼ ريغي -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو حجاج عمر -
 الصيد البحري،ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية و  عضو لعايب مخموؼ -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة، عضو شاوش دمحم -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالبيئة والطاقات المتجددة،  عضو حابت دلمي حميـ -
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية، عضو حماـ عمي -
 ممثل الوالي. عضو خباش خالد -

 

 "........................................غييروالباقي بدون ت.................................."
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2016فيفري  8المؤرخ في  80يعدل القرار رقم  ، 2018فيفري  14 مؤرخ في 152 رقم قــرار 
 ، المعدل 1باتنة الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 

 ن وزير التعميم العالي والبحث العممي،إ
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ي القعدة عاـ ذ 25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
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  1989 الموافق أوؿ غشت سنة 1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  136-89وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 3ال سيما المادة  المعدؿ، ،1ضمف إنشاء جامعة باتنةوالمت

غشت سنة  23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضق المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .منو 12، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13رسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضق الم -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 2016فيفري  8المؤرخ في  80وبمقتضق القرار رقـ  -
 ، المعدؿ.1باتنة

 ـرريــقــــ
 

أعاله،  كماىو  ، المعدؿ والمذكػور2016فيفري  8 المؤرخ في 80يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى: 
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
  2018فيفري  14 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  1اء مجمس اإلدارة جامعة باتنة قائمة أعض

 ن:واألعضاء المعين -1
 

 القطاع الصفة االسم والمقب
 والبحث العممي، ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي رئيس بوطرفاية أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو بمخمف عبد الحق -
 ينييف،ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ الم عضو فراحتة ساعد  -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو إسماعيمي حاج  -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو شيياب صالح -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو غزالي عبد العالي -
 الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،ممثل الوزير المكمف ب عضو قرابسي دمحم لميف  -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو عيشاوي عبد المطيف  -
 ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة، عضو زقادي دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالشؤوف الدينية واألوقاؼ،  عضو برتيمة عبد الوىاب  -
 مكمف بالصناعة والمناجـ، ممثل الوزير ال عضو ساسي بوعزيز  -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ،  عضو مباركي مراد -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة، عضو بوقندورة  عبد هللا -
 ممثل الوالي. عضو محمودي ىاني -

 

 "........................................والباقي بدون تغيير.................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2016أوت   8المؤرخ في 946يعدل القرار رقم ، 2018فيفري  14 مؤرخ في 153رقم  قــرار 
 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة برج بوعريريج، المعدل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017سنة  غشت 17الموافق  1438لقعدة عاـ ذي ا 25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
غشت سنة  23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضق المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .منو 12، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 2003
، الذي 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14في المؤرخ  244-12وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 2يتضمف إنشاء جامعة برج بوعريريج، السيما المادة 
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 2016أوت  8المؤرخ في  946ضق القرار رقـ وبمقت -

 برج بوعريريج، المعدؿ.
 يــقـــــرر

 

، المعدؿ والمذكور أعاله، كما ىو 2016أوت  8المؤرخ في  946يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 قرار.محدد في الجدوؿ الممحق بيذا ال

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
  2018فيفري  14 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة برج بوعريريج

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 بحث العممي،ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي وال رئيسا ضيف عبد السالـ -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية، عضو يعقوبي فتيحة  -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو أزروح سفياف -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو صالح شياب -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو قاسـ دمحم -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو العربي بف شايب -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ، عضو جوادي بمقاسـ -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو كل عبد الكريـ -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو عمامرة عبد الوىاب -
 المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية، ممثل الوزير عضو بف شيخ عبد الحميد -
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 ممثل الوزير المكمف بالثقافة، عضو بمحنيش ميمود -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضو تراي عبد العزيز -
 ،كية والتكنولوجيات والرقمنةممثل الوزيرة المكمفة بالبريد والمواصالت السمكية والالسم عضو سمماني مراد -
 ممثل الوالي. عضو حمادي خير الديف -

 

 "........................................والباقي بدون تغيير.................................."
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، 2016جانفي  17المؤرخ في  37يعدل القرار رقم ، 2018فيفري  14 مؤرخ في 154 رقم قــرار 
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة االغواط، المعدل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 

، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .يف أعضاء الحكومةتعي والمتضمف

سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادو الثانية  عاـ  30المؤرخ في  270-01وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 2السيما المادة  المعدؿ والمتمـ، ، المتضمف إنشاء جامعة االغواط،2001

غشت سنة  23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضق المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .منو 12، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 2003

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .بحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي وال

، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 2016جانفي  17المؤرخ في  37وبمقتضق القرار رقـ  -
 األغواطػ، المعدؿ.

 يــقـــــرر
 
 

، المعدؿ والمذكػور أعاله، كما 2016جانفي  17المؤرخ في  37يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 لجدوؿ الممحق بيذا القرار.ىو محدد في ا

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
  2018فيفري  14 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة األغواط 

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 تعميـ العالي والبحث العممي،ممثل الوزير المكمف بال رئيس دادة موسق بمخير -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو حفصي يوسف -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو بف أودينة مسعود -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو ناجوي مدني -
 الوطنية، ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية  عضو مراح عمي -



      2018-األولالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   157

 

 

 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو عمراف دمحم المختار -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ،  عضو خميس عبد العزيز  -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو  بف منعة ناصر -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو غناـ عبد السالـ -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة، عضو نميمي دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة، عضو لعروسي رزاؽ لقرع -
 ممثل الوزير المكمف بالشباب والرياضة، عضو  بف لولو رمضاف -
صالح المستشفيات، عضو معاد عماد -  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 ممثل الوالي. عضو مراد سيد عمي -

 

 "........................................والباقي بدون تغيير.................................."
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2015ديسمبر  17المؤرخ في  1250يعدل القرار رقم ، 2018فيفري  14 مؤرخ في 155 رقم قــرار 
 بسكرة، المعدل  ائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةالذي يحدد الق

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
، 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيل األوؿ عاـ  13ي المؤرخ ف 219-98وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 3والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضق المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .منو 12يميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظ2003
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
دد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة ، الذي يح2015ديسمبر  17المؤرخ في  1250وبمقتضق القرار رقـ  -

 جامعة بسكرة، المعدؿ.
 يــقـــــرر

 

، المعدؿ والمذكػور أعاله، 2015ديسمبر  17المؤرخ في  1250يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 كماىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ة لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمي :2المادة 
  2018فيفري  14 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 بسكرة قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة     
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيس سياب رشيد -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو عسوؿ صالح -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو مرزوقي عبد القادر -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو بف دادة صالح -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو قدقاد سفياف  -
 ضماف االجتماعي،ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل وال عضو مباركي دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ،  عضو جاىمي حساف -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو بوثمجة فريد -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة، عضو مسحوب الحاج -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،  عضو بمدىاف سفياف -
 لتنمية الريفية والصيد البحري، ممثل الوزير المكمف بالفالحة وا عضو دربالي عيسق -
 ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة، عضو بالح مصطفق -
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية، عضو بمعيد مزركت  -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة، عضو عثماني فتح هللا -
 ممثل الوالي. عضو سممي فوضيل -

 

 "........................................والباقي بدون تغيير.................................."
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2017فيفري  09المؤرخ في  165يعدل القرار رقم ، 2018فيفري  18مؤرخ في  156 رقم قــرار 
 المعدل مركز الجامعي بإليزي،يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة الالذي 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .تعييف أعضاء الحكومة فوالمتضم
 2005غشت سنة  16فق الموا 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 10الذي يحدد مياـ المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظيمو و سيره، السيما المادة 
 2012غشت سنة  4الموافق  1433رمضاف عاـ  16المؤرخ في  303-12وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 2والمتضمف إنشاء مركز جامعي بإليزي، السيما المادة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13مرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضق ال -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز  2017فيفري  09المؤرخ في  165وبمقتضق القرار رقـ  -

 ؿ.الجامعي بإليزي، المعد
 يــقـــــرر
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، والمذكور أعاله، كما ؿ، المعد2017فيفري  09المؤرخ في  165يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
  2018فيفري  18 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بإليزي ق

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا دادة موسق بمخير  -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو الزاير الطاىر -
 ربية الوطنية،ممثل الوزيرة  المكمفة بالت عضو بوراص عمقمة -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو حمداني يوسف -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو زواوي عيمف -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو بخوش عيسق -
 التجارة،ممثل الوزير المكمف ب عضو حمادي رشيد -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة، عضو الحميد مرسمي عبد -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو حساني دمحم -
 ممثل الوالي. عضو بف زايد أحمد -

 

 األعضاء المنتخبون: - 2
 الييئة الصفة اإلسم والمقب

 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو حماني فضيمة -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو يدات النجميسع -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو بنضورة العربي -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،  عضو عبدو عمي الطاىر -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة، عضو خويمدي مريـ -
 ممثل منتخب عف الطمبة. عضو وة يوسفعمي -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2016مارس  10المؤرخ في  147يعدل القرار رقم، 2018فيفري  18مؤرخ في  157 رقم قــرار 

 لمعدلالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة باالغواط، ا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .تعييف أعضاء الحكومة فوالمتضم
 2011غشت سنة  22الموافق  1432رمضاف عاـ  22المؤرخ في  301-11وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 3المتضمف إنشاء المدرسة العميا لألساتذة باألغواط، السيما المادة و 
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9رخ في المؤ  176-16وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 24الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة 

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  2016مارس  10المؤرخ في  147وبمقتضق القرار رقـ  -
 .المدرسة العميا لألساتذة باالغواط ،المعدؿ

 قـــــرريــ
 

، والمذكور أعاله، كما ؿ، المعد2016مارس  10المؤرخ في  147يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
  2018فيفري  18 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ألساتذة باالغواطقائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا ل
 األعضاء المعينون: - 1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا بف برطاؿ جماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو حفصي يوسف -
 ممثل الوزيرة  المكمفة بالتربية الوطنية، عضو مراح عمي -
 مثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، م عضو بف اودينة مسعود -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو ناجوي مداني -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ. عضو غناـ عبدالسالـ -

 

 "........................................والباقي بدون تغيير.................................."
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2017جانفي  03المؤرخ في  10رقم  يعدل القرار، 2018فيفري  18 مؤرخ في 158 رقم قــرار 
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي ببريكة، المعدل

 

 لي والبحث العممي،إن وزير التعميم العا
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .تعييف أعضاء الحكومة فوالمتضم
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 10والقواعد الخاصة بتنظيمو و سيره، السيما المادة الذي يحدد مياـ المركز الجامعي 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي حدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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 2016مايو سنة  23الموافق 1437اـ شعباف ع 17المؤرخ في  146-16وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 2المادة  اوالمتضمف إنشاء مركز جامعي ببريكة، السيم

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز  2017جانفي   3المؤرخ في  10وبمقتضق القرار رقـ  -
 المعدؿ. الجامعي ببريكة،

 يــقـــــرر

 

،المعدؿ، والمذكور أعاله، كما  2017جانفي   3المؤرخ في  10القرار رقـ يعدؿ الجدوؿ الممحق ب المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
  2018فيفري  18 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي ببريكة

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا ضيف عبد السالـ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو ميمودي جماؿ -
 ممثل الوزيرة  المكمفة بالتربية الوطنية، عضو بمقاضي جماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو فرحاتة ساعد -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو الحاج سماعيمي -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو غزالي عبد العالي -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ، عضو مباركي مراد -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو خيدري ابراىيـ -
 لوزير المكمف بالثقافة،ممثل ا عضو كبور عمور -
 ممثل الوالي. عضو دغماف عكاشة -

 

 "........................................والباقي بدون تغيير.................................."
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       2017افريل  25المؤرخ في  466رار رقميعدل الق، 2018فيفري  18مؤرخ في  159 رقم قــرار 
 المعدل )والية األغواط(، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بأفمو 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .تعييف أعضاء الحكومة فوالمتضم
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 10الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو و سيره، السيما المادة 
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434يل األوؿ عاـ رب 18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

الموافق أوؿ سبتمبر سنة  1437ذي القعدة عاـ  29المؤرخ في  230-16وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 2المادة  ا)والية األغواط(، السيم والمتضمف إنشاء مركز جامعي بأفمو 2016

، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز 2017افريل  25المؤرخ في  466وبمقتضق القرار رقـ  -
 )والية األغواط(، المعدؿ. الجامعي بأفمو

 يــقـــــرر
 

كما ،المعدؿ، والمذكور أعاله، 2017افريل  25المؤرخ في  466يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و البحث العممي. :2المادة 
  2018فيفري  18 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 )والية األغواط( قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بأفمو

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيس بف برطاؿ جماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو يوسف حفصي -
 ممثل الوزيرة  المكمفة بالتربية الوطنية، عضو مراح عمي -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو بف اودينة مسعود -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو ناجوي مداني -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، ضوع عمراف دمحم المختار -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ، عضو العزيز خميس عبد -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو بنمنيعة ناصر -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة، عضو نميمي دمحم -
 ممثل الوالي. عضو قرزو مبروؾ -

 

 "........................................والباقي بدون تغيير.................................."
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2018فيفري  19مؤرخ في  169 رقم قــرار 
 ةالمجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الطبيعة والحيا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة
نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  398-11وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو  20والذي يحدد مياـ الوكالة الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا، السيما المادة  ،2011
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، 2012الموافق أوؿ مارس سنة  1433ربيل الثاني عاـ  8المؤرخ في  97-12وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الطبيعة والحياة

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13سوـ التنفيذي رقـ وبمقتضق المر  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 

 يــقـــــرر
 

ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  398-11مف المرسـو التنفيذي رقـ  20تطبيقا لألحكاـ المادة  :األولىالمادة 
، والمذكور أعاله، يعيف بصفتيـ أعضاء المجمس العممي 2011نوفمبر سنة  24افق المو  1432

 لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عمـو الطبيعة والحياة األشخاص اآلتية أسماؤىـ:
 السيدات والسادة :

 عبد القادر، بف بمقاسـ -
 سييمة، عويشات بوقرة -
 صافية، بمحاج -
 زواوي، بوزناد -
 ف،عبد هللا بورىا جبار -
، لخضاري  -  فطـو
 حّساف، اخمف -
 مريـ، قيد حرش -
 لخميسي، عرار -
 مراد، عرابي -
 فيروز، سعيدي -
 بوجمعة، سمراوي  -
 أميناطا، ولد الحاج خميل -
 بشرة، ختاؿ -
 ندير. بف حميش -

 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2 المادة
  2018 فيفري  21 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د كيفيات، ي2018فيفري  20مؤرخ في  170 رقـم قــرار   حـد 

 الجامعيتطبيق األحكام المتعم قة بالتأىيل  
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017سنة غشت  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤّرخ في  243-17رقـ بمقتضق المرسوـ الرئاسي  -

 .الحكومةوالمتضّمف تعييف أعضاء 
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  1998ة غشت سن17الموافق  1419ربيل الثاني عاـ  24المؤّرخ في  254-98وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .المتعّمق بالّتكويف في الّدكتوراه وما بعد التدّرج المتخّصص والّتأىيل الجامعي، المعدؿ والمتمـ

أوت سنة  23الموافق  1424جمادو الّثانية عاـ  24المؤّرخ في  279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ا، المعّدؿ والمتّمـ، اّلذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاّصة بتنظيميا وسيرى2003

، 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤّرخ في  299-05وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .اّلذي يحّدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاّصة بتنظيمو وسيره

، 2008مايو سنة  03الموافق  1429ربيل الّثاني عاـ  27المؤّرخ في  130-08وبمقتضق المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .والمتضّمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث

، 2008مايو سنة  03الموافق  1429ربيل الّثاني عاـ  27المؤّرخ في  131-08وبمقتضق المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .والمتضّمف القانوف األساسي الخاص بالباحث الّدائـ

، 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17ي المؤّرخ ف 265-08وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 والمتضّمف نظاـ الّدراسات لمحصوؿ عمق شيادة الّميسانس، شيادة الماستر وشيادة الّدكتوراه، 

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .لّتعميـ العالي والبحث العممياّلذي يحّدد صالحّيات وزير ا

، 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤّرخ في  176-16وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا

حكاـ المتعّمقة ، الذي يحػّدد كيفيات تطبيق األ 2013سبتمبر سنة 5المػؤرخ في  521وبمقتضق القػرار رقػـ  -
 .بالتأىيل الجامعي

 يــقـــــرر
 

ربيل الثاني عاـ  24المؤرخ في    254-98مف المرسوـ التنفيذي رقـ  126ألحكاـ المادة  اتطبيق المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق تحديد 1998غشت سنة  17الموافق  1419

 ـ المتعّمقة بالتأىيل الجامعي لألستاذ الباحث والباحث الدائـ.كيفّيات تطبيق األحكا
 يجب أف يستوفي المترّشح لمتأىيل الجامعي، الشروط اآلتية: :2المادة 

 254-98التنفيذي رقـ  عمق شيادة الدكتوراه بمفيوـ المرسوـ ،منذ سنة عمق األقل ،متحصالأف يكوف  -
، المعدؿ والمتمـ، أو بمفيـو 1998غشت سنة  17 الموافق 1419ربيل الثاني عاـ  24المؤرخ في 

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08المرسوـ التنفيذي رقـ 
 ا، مشيادة أجنبية معترؼ بمعادلتي والمذكوريف أعاله، أو

 ،أستاذ بحث قسـ "ب" وأ أستاذ محاضر قسـ "ب"أف يكوف لو رتبة  -
 متتالية ( سنوات03ثالث ) دائـ بالمؤسسة التي يمارس بيا نشاطو منذط في وضعية نشا أف يكوف  -

 عمق األقل،
طبقا  ومداخالت أو إيداع براءات اختراع،عممية عزز نتائج أبحاثو بمنشورات في مجالت  أف يكوف قد -

 لمممحق المرفق بيذا القرار.
لقاف يأ -  .الماستر ء دروس، وتأطير طمبةثبت خبرة في مجاؿ التدريس مف خالؿ إنتاج كتيبات تعميمية وا 
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 يشتمل ممف ترشح األستاذ الباحث لمتأىيل الجامعي، عمق ما يأتي: :3المادة 
 طمب خطي، -1
 نسخة مف مقرر التثبيت في الرتبة، -2
 شيادة عمل حديثة، -3
 نسخة عف الشيادات الجامعية المحصل عمييا، -4
 نسخة عف أطروحة الدكتوراه، -5
 راحل المسار الميني لممترشح،بياف السيرة الذاتية، يوضح مختمف م -6
 الوثائق المتضمنة مجموع أعماؿ المترشح لمتأىيل الجامعي، طبقا لمممحق المرفق بيذا القرار، -7
( صفحات يبرز فييا المترشح مجموع أعمالو العممية 10( إلق عشرة)5ممخص يتكوف مف خمسة ) -8

 .والبيداغوجية
 الجامعي، عمق ما يأتي: يشتمل ممف ترشح الباحث الدائـ لمتأىيل  :4المادة 

 طمب خطي، -1
 نسخة مف مقرر التثبيت في الرتبة، -2
 شيادة عمل حديثة، -3
 نسخة عف الشيادات الجامعية المحصل عمييا، -4
 نسخة عف أطروحة الدكتوراه، -5
 بياف السيرة الذاتية، يوضح مختمف مراحل المسار الميني لممترشح، -6
متأىيل الجامعي، طبقا لمممحق المرفق بيذا الوثائق المتضمنة مجموع األعماؿ العممية لممترشح ل -7

 القرار، باستثناء الجانب البيداغوجي.
( صفحات، يبرز فييا المترشح مجموع أعمالو 10) ( إلق عشرة5ممخص يتكوف مف خمسة ) -8

 العممية.
يل ( نسخ، لدو مصمحة التكويف في الدكتوراه والتأى8يودع األستاذ الباحث ممف ترشحو في ثمانية ) :5المادة 

الجامعي في المؤسسة التي يمارس بيا نشاطو، والتي تسممو حاال وصل إيداع بعد مراقبة المطابقة 
 القانونية لمممف.

عندما ال تكوف المؤسسة التي يشتغل بيا األستاذ الباحث مؤىمة لتنظيـ التأىيل الجامعي، يمكف المترشح 
 تقديـ ممفو أماـ آية مؤسسة مؤىمة في ميداف تخصصو.

( نسخ، لدو المؤسسة المؤىمة في ميداف تخصصو، والتي 8يودع الباحث الدائـ ممف ترشحو في ثمانية ) :6ة الماد
 تسممو حاال وصل إيداع، بعد مراقبة المطابقة القانونية لمممف. 

و يرسل ممف المترشح مف طرؼ المصمحة المكمفة بالتكويف في الدكتوراه والتأىيل الجامعي إلق الكمية أ :7المادة 
( أياـ مف تاريخ 8المعيد لدو الجامعة أو المركز الجامعي أو القسـ لدو المدرسة العميا، في أجل ثمانية )

 إيداع الممف.
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( يوما ابتداء مف تاريخ استالـ الممف مف 15يتعيف عمق الييئة العممية المعنية خالؿ أجل خمسة عشر ) :8المادة 
كز الجامعي أومف طرؼ القسـ لدو المدرسة العميا، اقتراح طرؼ الكمية أو المعيد لدو الجامعة أو المر 

 ( مقرريف مختصيف، يكوف أحدىـ مف خارج المؤسسة.3ثالثة )
( أياـ ابتداء مف تاريخ توقيل مقرر تعيينيـ مف 8يبمغ ممف المترشح لممقرريف في أجل ال يتعدو ثمانية )

 طرؼ مدير المؤسسة.
ة العممية، وأصالة األعماؿ المنجزة وتقدير مستوو الكفاءة العممية يكمف المقرروف بتقييـ الجود :9المادة 

 والبيداغوجية لممترشح. 
يعد المقرروف كل واحد عمق حدة، تقريرا تقييميا لمممف المعروض عمييـ، ويرسل مفصال في ظرؼ مكتـو 

درسة العميا، في إلق مسؤوؿ الكمية أو المعيد لدو الجامعة أو المركز الجامعي أو مسؤوؿ القسـ لدو الم
 ( يوما ابتداء مف تاريخ استالـ الممف. 30أجل ال يتجاوز ثالثيف )

يتولق مسؤوؿ الكمية أو المعيد لدو الجامعة أو المركز الجامعي أو مسؤوؿ القسـ لدو المدرسة العميا  :10المادة 
 تقييـ المترشحيف. ( أياـ مف أجل دراسة تقارير08استدعاء الييئة العممية المعنية في أجل ثمانية )

رفض ممف المترشح بسبب تقرير سمبي مف قبل أحد المقرريف، يبمغ المترشح بأسباب الرفض مف  دعن: 11المادة 
قبل مسؤوؿ الكمية أو المعيد لدو الجامعة أو المركز الجامعي أومف قبل مسؤوؿ القسـ لدو المدرسة 

 العميا، مف أجل رفل التحفظات.
 تأكد مف رفل التحفظات مف طرؼ المقرر المعني.وفي ىذه الحالة، يتـ ال

في حالة وجود خالؼ بيف المجنة والمترشح، يمكف ىذا األخير، في مرحمة أولق، إخطار المجمس  :12المادة 
 العممي لمكمية أو لممعيد لدو الجامعة أو المركز الجامعي أو المجنة العممية لمقسـ لدو المدرسة العميا.

 ية، تقديـ طعف لدو المجمس العممي لممؤسسة.ويمكنو، في مرحمة ثان
 كما يمكنو، في مرحمة أخيرة، تقديـ طعف، أماـ: 

 ،المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي فيما يخص نوعية ومقروئية المجمة 
 .المديرية العامة لمتعميـ والتكويف العالييف فيما يخص الجوانب اإلدارية والتنظيمية 

( تقارير إيجابية، تقترح الييئة العممية لمكمية أو لممعيد 3يكوف ممف المترشح موضوع ثالثة ) اعندم :13المادة 
 لدو الجامعة أو المركز الجامعي أو لمقسـ لدو المدرسة العميا حينا لجنة التأىيل.

ع الييئة ( أياـ مف تاريخ اجتما8يبمغ االقتراح إلق مدير المؤسسة، ليصدر في أجل ال يتعدو ثمانية )
 العممية، مقررا يعيف أعضاء لجنة التأىيل ويرخص فيو لممترشح بأف يعرض أعمالو أماميا.

( يوما ابتداء 30يجب أف تقدـ أعماؿ المترشح أماـ أعضاء لجنة التأىيل في أجل ال يتجاوز ثالثيف ) :14المادة 
 مف تاريخ توقيل الترخيص مف طرؼ مدير المؤسسة.

 والمذكور أعاله. 2013ر سبتمب 5المػؤرخ في  521رقػـ ـ القرار تمغق أحكا :15المادة 
يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ورؤساء المؤسسات الجامعية، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا  :61المادة 

 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  2018فيفري  20 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ممحق يتعمق بقابمية ممف طمب التأىيل الجامعي الخاص باألستاذ الباحث
 نشاطات البيداغوجيةال: 

 ،تدريس محاضرات -
  ،إدارة األعماؿ الموّجية -
 ،متابعة األعماؿ التطبيقية -
 ،دروس مطبوعة -
 ،مطبوعة األعماؿ الموّجية -
 ،كتاب إصدار -
 ،بصرية-دروس سمعية -
 ،دروس عبر الشبكة -
 ،المرافقة -
 ،متابعة المترّبصيف -
 ،المشاركة في العالقة بيف الجامعة والمؤسسة -
 ،المشاركة في التنشيط البيداغوجي عمق شكل ندوة أو ورشات -
 ،تأطير مذّكرات الماستر -
 .المشاركة في التكويف في الّدكتوراه عمق شكل ندوة او غيرىا -

  لبحثنشاطات ا: 
  ،منشورات مف الصنف "أ" -
  ،منشورات مف الصنف "ب" -
  ،منشورات مف الصنف "ج" -
   ،مداخالت دولية -
  ،مداخالت وطنية -
 ،(OMPI)المنّظمة العالمية لمممكية الفكرية  PCTبراءة اختراع  -
 .(INAPI)المعيد الجزائري لمممكية الصناعية  اختراع -

  نشاطات أخرى: 
 ،المؤّلفات العممية -
 ،التظاىرات العممية تنظيـ -
 ،(CMEP ،Tempusالتعاوف الدولي ) -
 ،المشاركة في التنشيط العممي )تقرير خبرة( -
 (.، مخبر بحث، ...CNEPRUعقد بحث )مشاريل  -

 

  يتعمق األمر بالمجالت الجزائرية المصنفة مف المجنة العممية الوطنية لتصنيف المجالت وتخص مياديف
 ة فقط.العمـو االنسانية واالجتماعي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



      2018-األولالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   168

 

 

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018فيفري  21مؤرخ في  171رقم  قــرار 
 وىران -العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبكمية اليندسة الكيربائية بجامعة  يلقسم اإللكتروتقن

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18وافق الم 1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  212-84بمقتضق المرسوـ رقـ  -

 .بتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة   23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24ؤرخ فيالم 279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .العالي والبحث العممي الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2014جويمية  06المؤرخ في  424وبموجب القرار رقـ  -

 .وىراف -العمـو والتكنولوجيا دمحم بوضياؼبكمية اليندسة الكيربائية بجامعة  ياإللكتروتقن
بكمية اليندسة الكيربائية بجامعة  يالعممية لقسـ اإللكتروتقنوبناءع عمق محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة  -

 .2017ديسمبر  03المؤّرخ في  وىراف -العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ
 

 يــقـــــرر
 

جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق تحديد 2003شت سنة غ 23الموافق  1424

العمـو بكمية اليندسة الكيربائية بجامعة  يالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقن
 .وىراف -والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ

العمـو بكمية اليندسة الكيربائية بجامعة  يسـ اإللكتروتقنتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لق :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.وىراف -والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ

، كل وىراف -العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة  :3المادة 
 ار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القر  فيما يخصو، بتطبيق

  2018فيفري  21 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018فيفري  21مؤرخ في ال 171رقـم ممحــق بالقـرار 
 وىران -العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبكمية اليندسة الكيربائية بجامعة  يلقسم اإللكتروتقن

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـأ بمعربي أحمد وحيد  1
 رئيس القسـ فراج دمحم 2
 أستاذ  عاللي أحمد 3
 أستاذ  بوزبوجة حميد 4
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 أستاذ  ودير رباح 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف جبار مختار 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" رمعوف سيدي دمحم 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بوشامة اليوارية 8
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" راءمجاوي فاطمة الزى 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018فيفري  21مؤرخ في  172 رقم قــرار 

 وىران -العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبكمية اليندسة الكيربائية بجامعة  لقسم اآللـية
 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي، إن
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  212-84بمقتضق المرسوـ رقـ  -

 .بتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة   23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13ـ وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رق -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2014نوفمبر  11المؤرخ في  1122وبموجب القرار رقـ  -

 .وىراف -العمـو والتكنولوجيا دمحم بوضياؼبجامعة  لقسـ اآللػػػية بكمية اليندسة الكيربائية
العمـو وبناءع عمق محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اآللػػػية بكمية اليندسة الكيربائية بجامعة  -

 .2017ديسمبر  03المؤّرخ في  وىراف -والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ
 

 يــقـــــرر

 

جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48اـ المادة تطبيقا ألحك المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 العمـوالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآللػػػية بكمية اليندسة الكيربائية بجامعة 
 .وىراف -والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ

العمـو تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآللػػػية بكمية اليندسة الكيربائية بجامعة  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.وىراف -والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ

، كل وىراف -العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼييف ومديرة جامعة يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العال :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. فيما يخصو، بتطبيق

  2018فيفري  21 فيائر حرر بالجز                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018فيفري  21مؤرخ في ال 172رقـم ممحــق بالقـرار 
 وىران -العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبكمية اليندسة الكيربائية بجامعة  م اآللـيةلقس

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ عزوز زيف الديف 1
 رئيس القسـ زلماط دمحم المولود 2
 أستاذ  بوحميدة دمحم 3
 أستاذ  عماري عبد الحفيع 4
 أستاذ  قادة زمعالش مقني 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دحماني دمحم 6
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" حسيف رشيدة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" يحياوي كماؿ 8
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بف حضرية دمحم رشيد 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2018 فيفري  21مؤرخ في  173 رقم قــرار 

 وىران -العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبكمية اليندسة الكيربائية بجامعة  لقسم اإللكترونيك
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  212-84بمقتضق المرسوـ رقـ  -

 بتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
غشت سنة   23الموافق  1424ثانية عاـ جمادو ال 24المؤرخ في 279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 عممي،الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث ال
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2014نوفمبر  11المؤرخ في  1121وبموجب القرار رقـ  -

 ،وىراف -العمـو والتكنولوجيا دمحم بوضياؼلقسـ اإللكترونيؾ بكمية اليندسة الكيربائية بجامعة 
كترونيؾ بكمية اليندسة الكيربائية بجامعة وبناءع عمق محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإلل -

 ،2017ديسمبر  03المؤّرخ في  وىراف -العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ
 

 يــقـــــرر

 

جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق تحديد ، المعدّ 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العمـو القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بكمية اليندسة الكيربائية بجامعة 
 .وىراف -والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ
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العمـو ة اليندسة الكيربائية بجامعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بكمي :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.وىراف -والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ

، كل وىراف -العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة  :3المادة 
 شرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في الن فيما يخصو، بتطبيق

  2018فيفري  21 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2018فيفري  21مؤرخ في ال 173رقـم ممحــق بالقـرار 
 وىران -العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبكمية اليندسة الكيربائية بجامعة  لقسم اإللكترونيك

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 لمقسـأستاذ، رئيس المجنة العممية  أوسميـ دمحم 1
 رئيس القسـ قادري دمحم 2
 أستاذ  بوغاني نبيل 3
 أستاذ  مكاكية معزة نصر الديف 4
 أستاذ  بطاىر سميـ 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مياجر حساف 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" معزوز نصيرة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" منصور مختار 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" آيت درنة عبد الوىاب 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 د القائمة االسمية ألعضاء يحد  ، 2018فيفري  21 مؤرخ في 174رقـم  قــرار 

 وىران -العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف المجمس العممي لجامعة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21لمؤرخ في ا 212-84بمقتضق المرسوـ رقـ  -

 .بتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03ضق المرسـو التنفيذي رقـ وبمقت -

 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،  المعّدؿ والمتّمـ الذي 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2010نوفمبر  22المؤرخ في  661وبموجب القرار رقـ  -

 .وىراف -العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼلجامعة 
 وىراف -العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼجامعة وبناءع عمق محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي ل -

 .2017ديسمبر  05نوفمبر و 06و 05المؤّرخة في 
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 يــقـــــرر
 

جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  20تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذك2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .وىراف -العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼالقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة 
، وفقا وىراف -العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة  :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
، كل وىراف -العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3ة الماد

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. فيما يخصو، بتطبيق
  2018فيفري  21 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د 2018فيفري  21مؤرخ في  174رقـم ممحــق بالقـرار   القائمة االسمية ألعضاء الذي يحد 

 وىران -عموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافالمجمس العممي لجامعة ال
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مديرة الجامعة، رئيسة المجمس العممي لمجامعة بف حراث نصيرة 1
والثاني والتكويف المتواصل  ؿبالتكويف العالي في الطور األو كّمف م مدير الجامعةنائب  بوزيت دمحم  2

  والشيادات والتكويف العالي في التدرج
بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث كّمف م مدير الجامعةنائب  تميمي اليواري  3

 العممي والتكويف العالي فيما بعد التدرج
بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات كّمف م مدير الجامعةنائب  حمو بوزياف أميف 4

 العممية
 بالتنمية واالستشراؼ والتوجيوكّمف م مدير الجامعةنائب  وؾحماف مبر  5
 عميد كمية اليندسة المعمارية والمدنية حشيشي عبد القادر 6
 عميد كمية الفيزياء تبوف عبد الغني ميموني 7
 الكيربائية ةعميد كمية اليندس طيب براىيمي عبد الحميـ 8
 عميد كمية اليندسة الميكانيكية عزي عباس 9
 عميد كمية الكيمياء قسيمي العربي 10
 عميد كمية الرياضيات واإلعالـ اآللي جبار بشير 11
 عميد كمية عمـو الطبيعة والحياة بوجمعة عبد هللا 12
 مدير معيد التربية الرياضية والبدنية لوح ىشاـ 13
 رئيسة المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة محتار نظيرة 14
 الكيربائية ةرئيس المجمس العممي لكمية اليندس أحمد فواتيح زوبير 15
 رئيسة المجمس العممي لكمية الفيزياء بف دلة سامية 16
 رئيسة المجمس العممي لكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي فيزازي حضرية 17
 رئيس المجمس العممي لكمية الكيمياء بقة أحمد 18
 سة المجمس العممي لكمية اليندسة الميكانيكيةرئي بف دىينة صابر أمينة 19
 رئيس المجمس العممي لمعيد التربية الرياضية والبدنية قدور دىمة طارؽ  20
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 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الكيمياء بف دراوة عبد العزيز  21
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الكيمياء حجاؿ دمحم 22
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الرياضيات واإلعالـ اآللي رحاؿ سيدي أحمد ىبري  23
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الرياضيات واإلعالـ اآللي بف دلة فاطمة 24
 المدنيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اليندسة المعمارية و  قزولي عبد السالـ 25
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اليندسة المعمارية والمدنية فالح جابر مخيمف 26
 الكيربائية ةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اليندس عمي باشا عدة بمقاسـ 27
 ةالكيربائي ةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اليندس عاللي أحمد 28
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة قايد حرش مريـ 29
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة دمحم بف قادة مصطفق 30
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اليندسة الميكانيكية عجموط اليواري  31
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اليندسة الميكانيكية اؽ عيسقصد 32
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الفيزياء بمقار عباس 33
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الفيزياء زياني نصير 34
 يد التربية الرياضية والبدنيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف مع قاسمي بشير 35
 ممّثل عف األساتذة المساعديف وادي إبراىيـ 36
 ممّثل عف األساتذة المساعديف مباركي عبد الخالق 37
  2وىراف  -أستاذة بجامعة أحمد بف أحمد ميكاكية مخطارية 38
 أستاذ بالمدرسة العميا لمعمـو البيولوجية سعيدي جماؿ 39
 ؤولة المكتبة المركزيةمس بمغراؼ صبرينة 40

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2018فيفري  21مؤرخ في  175 رقم قــرار 

 الجزائر -التحضيرية في العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسييرلممدرسة 
 

 الي والبحث العممي،إن وزير التعميم الع
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2009يناير سنة  20الموافق  1430محـر عاـ  23المؤرخ في  23-09وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .حضيرية في العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بالجزائروالمتضّمف إنشاء المدرسة الت
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437اف عاـ رمض 9المؤرخ في  176-16 وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ -

 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2014أوت  05المؤّرخ في  730وبموجب القرار رقـ  -

  .لممدرسة التحضيرية في العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بالجزائر
وبناءع عمق محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة التحضيرية في العمـو االقتصادية والتجارية  -

 .2018جانفي  17وعمـو التسيير بالجزائر المؤرخ في 
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 يــقـــــرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  44تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 المجمس العممي لممدرسة التحضيرية في العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بالجزائر.
العموـ االقتصادية والتجارية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة التحضيرية في :2المادة 

 وعمـو التسيير بالجزائر، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية  :3المادة 

ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ وعموـ التسيير بالجزائر، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي س
 العالي والبحث العممي.

  2018فيفري  21 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمميالذي  2018فيفري  21مؤرخ في ال 175 ممحق بالقرار رقم
 الجزائر -التحضيرية في العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسييرلممدرسة 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 سةمدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدر  حشماوي حساف 1
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات في التدرج والشيادات  بوعبد هللا حساف 2
 مديرة مساعدة مكّمفة بالتكويف المتواصل والعالقات الخارجية جدي سارة 3
 ممّثل عف أساتذة المدرسة سامي ليمية 4
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف صدار مسعودة 5
 2بميدة  -يسيأستاذ بجامعة عمي لون درحموف ىالؿ 6
 3أستاذ بجامعة الجزائر  بف لوكيل رمضاف 7
 مسؤولة المكتبة بودور نسريف 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2018فيفري  21مؤرخ في  176 رقم قــرار 

 جيجل -بجامعة دمحم الصديق بن يحي اعيةلكمية العموم اإلنسانية واالجتم
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
يوليو سنة  22الموافق  1424ولق عاـ جمادو األ 22المؤرخ في  258-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة جيجل، المعّدؿ والمتّمـ 2003
غشت سنة        23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتمّ  2003
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 2013يناير سنة    30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  2014فيفري  09المؤّرخ في  184وبموجب القرار رقـ  -
  .عمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة جيجلال

وبناءع عمق محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم  -
 .2017ديسمبر  20جيجل المؤّرخة في  -الصديق بف يحي

 

 يــقـــــرر

 

جمادو الثانية  24المؤرخ في  279-03رسوـ التنفيذي رقـ مف الم 44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم 
 جيجل.  -الصديق بف يحي

العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم الصديق  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2دة الما
 جيجل، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بف يحي

جيجل، كل فيما  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي :3المادة 
 طبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.يخصو، بت

  2018فيفري  21 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2018فيفري  21مؤرخ في ال 176رقم  رارــق بالقـــممح
 جيجل -بجامعة دمحم الصديق بن يحي لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلعالـ واالتصاؿ رئيس المجمس حمدي دمحم الفاتح 1
 عميد الكمية  شكور السعيد شوقي 2
 نائبة العميد مكّمفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة سيساوي فضيمة 3
 يةنائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارج حيرش جماؿ 4
 رئيس قسـ عمـ االجتماع بوقمموف داود 5
 رئيسة قسـ عمـ النفس وعمـو التربية واألرطفونيا بشتة حناف 6
 رئيس قسـ اإلعالـ االتصاؿ بوسعدية مسعود 7
 رئيس قسـ عمـو وتقنيات النشاطات البدينة والرياضية شييب عادؿ 8
 انيةرئيس قسـ التعميـ األساسي لمعمـو اإلنس بوربيل جماؿ 9
 رئيس قسـ التعميـ األساسي لمعمـو االجتماعية كواىي الربيل 10
 رئيسة المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع حديداف صبرينة 11
 رئيسة المجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعمـو التربية واألرطفونيا بكيري نجيبة 12
 رئيسة المجنة العممية لقسـ اإلعالـ االتصاؿ عزوز ىند 13
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 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ االجتماع لعوبي يونس 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ االجتماع بواب رضواف 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ النفس وعمـو التربية واألرطفونيا حديد يوسف 16
 ة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ النفس وعمـو التربية واألرطفونياممّثل األساتذ صيفور سميـ 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلعالـ واالتصاؿ لعرج سمير 18
 ممّثل عف األساتذة المساعديف فراش الربيل 19
 ممّثل عف األساتذة المساعديف شرباؿ مصطفق 20
 مسؤولة المكتبة لكحل وسيمة 21

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018فيفري  21مؤرخ في  177 رقم قــرار 

 بشار -بجامعة طاىري دمحم العموم اإلنسانية واالجتماعية لقسم العموم االجتماعية بكمية
 

 عممي،إن وزير التعميم العالي والبحث ال
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة   23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد 2003
 2009يناير سنة  04الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  07-09وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضمف إنشاء جامعة بشار، المعّدؿ والمتّمـ
 2013ير سنة ينا 30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
العموـ اإلنسانية  وبناءع عمق محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكمية -

 .2017أكتوبر  30بشار المؤّرخ في  -واالجتماعية بجامعة طاىري دمحم
 

 يــقـــــرر
 

جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  :المادة األولى
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

سانية واالجتماعية العموـ اإلن القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكمية
 بشار. -بجامعة طاىري دمحم

العموـ اإلنسانية واالجتماعية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكمية :2المادة 
 بشار، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بجامعة طاىري دمحم

 بشار، كل فيما يخصو، بتطبيق -العالييف ومدير جامعة طاىري دمحميكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  2018فيفري  21 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 ىر حجاراألستاذ طا                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2018فيفري  21المؤرخ في  177رقـم ممحــق بالقـرار 
 بشار -ي دمحمالعموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة طاىر  لقسم العموم االجتماعية بكمية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "ب"، رئيس المجنة العممية لمقسـ تريكي أحمد 1
 رئيسة القسـ مرزوؽ كريمة 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" محابيب نور الديف 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف قدور نور الديف 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" دناقة أحمد 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" د المالؾمجادبة عب 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" رفاؼ عبد القادر 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018فيفري  21مؤرخ في  178 رقم قــرار 

 بشار -بجامعة طاىري دمحم واالجتماعيةالعموم اإلنسانية  لقسم العموم اإلنسانية بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة   23الموافق  1424ية عاـ جمادو الثان 24المؤرخ في 279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2009يناير سنة  04الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  07-09وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضمف إنشاء جامعة بشار، المعّدؿ والمتّمـ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وـ التنفيذي رقـ وبمقتضق المرس -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
العموـ اإلنسانية  وبناءع عمق محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكمية -

 .2017أكتوبر  30بشار المؤّرخ في  -ري دمحمواالجتماعية بجامعة طاى
 

 يــقـــــرر
 

جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ اإلنسانية واالجتماعية  سمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكميةالقائمة اال
 بشار. -بجامعة طاىري دمحم

العموـ اإلنسانية واالجتماعية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكمية :2المادة 
 الممحق بيذا القرار. بشار، وفقا لمجدوؿ -بجامعة طاىري دمحم

 بشار، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة طاىري دمحم :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  2018فيفري  21 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018فيفري  21المؤرخ في  178رقـم ممحــق بالقـرار 
 بشار -العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة طاىري دمحم بكمية العموم اإلنسانية لقسم

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "ب"، رئيس المجنة العممية لمقسـ برشاف دمحم 1
 رئيس القسـ دحماني مصطفق 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عموي مصطفق 3
 ـ "ب"أستاذ محاضر قس بف واز مصطفق 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بالغ عبد الرحمف 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حيمي عبد الحفيع 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوسعيد عبد الرحمف 7
 أستاذ مساعد قسـ "ب" العييار دمحم 8

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2018فيفري  21مؤرخ في  179 رقم قــرار 

 بشار -بجامعة طاىري دمحم لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .الحكومةوالمتضّمف تعييف أعضاء 
غشت سنة        23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2009يناير سنة  04الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  07-09وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضمف إنشاء جامعة بشار، المعّدؿ والمتّمـ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
عممي لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة طاىري وبناءع عمق محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس ال -

 .2017أكتوبر  30بشار المؤّرخ في  -دمحم
 يــقـــــرر

 

جمادو الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
ـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق تحديد ، المعّدؿ والمتمّ 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 بشار.  -القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة طاىري دمحم
 -العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة  طاىري دمحم تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.بشار، 
بشار، كل فيما يخصو، بتطبيق  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة طاىري دمحم :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  2018فيفري  21 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2018فيفري  21مؤرخ في ال 179رقم  رارــق بالقـــممح
 بشار -بجامعة طاىري دمحم لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية العمميالمجمس 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعية شرفاوي الحاج عبو 1
 عميد الكمية  مزي عبد القادر 2
 العميد مكّمفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةنائبة  سي موسق عبد هللا 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية سعودي عبد الكريـ 4
 رئيس قسـ العمـو اإلنسانية دحماني مصطفق 5
 رئيسة قسـ العمـو االجتماعية مرزوقي كريمة 6
 لقسـ العمـو اإلنسانية رئيس المجنة العممية برشاف دمحم 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االجتماعية تريكي أحمد 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعية بف عمارة دمحم 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية فيقيقي دمحم الكبير 10
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية ممّثل سياب خيرة 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عبدوف العربي 12
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف بقدور مريـ 13
 مسؤوؿ المكتبة فراجي حمزة 14

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم ، 2018فيفري  21مؤرخ في  180 رقم قــرار   يحد 

 الطارف- الشاذلي بن جديدبجامعة  العمـوم االقتصاديـة والت جاريـة وعمـوم الت سييـرة ـكم يب عمـوم التسيير
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  14386القعدة عاـ  ذي 52المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
غشت سنة  23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضق المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذي 2003
  2012 سنة يونيو 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  242-12قتضق المرسوـ التنفيذي رقـ وبم -

 .إنشاء جامعة الطارؼوالمتضمف 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .عمميالذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث ال
العموـ االقتصادية والّتجارية كّمية وبناءع عمق محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمػوـ التسيير ب -

   .2017نوفمبر  7المؤّرخ في  الطارؼ -الشاذلي بف جديدبجامعة  وعموـ الّتسييػر
 

 يــقـــــرر
 

جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ مف المرسوـ  48تطبيقعا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ االقتصادية والّتجارية وعمـو كّمية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمػوـ التسيير ب
 .الطارؼ -بف جديد الشاذلي بجامعة الّتسييػر
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العموـ االقتصادية والّتجارية وعمـو كّمية تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمػوـ التسيير ب: 2المادة 
 ، وفقعا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.الطارؼ -الشاذلي بف جديدبجامعة  الّتسييػر

، كّل فيما يخصو، الطارؼ -الشاذلي بف جديدتكويف العالييف ومدير جامعة يكّمف المدير العاـ لمتعميـ وال :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

  2018فيفري  21 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018فيفري  21مؤرخ في ال 180رقم رار ــق بالقــممح  الذي يحد 
 الطارف - الشاذلي بن جديدبجامعة  ريـة وعمـوم الت سييـرالعمـوم االقتصاديـة والت جاة ـكم يب لقسـم عمـوم التسيير

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 لمقسـ رئيس المجنة العممية قسـ "ب"، أستاذ محاضر سيف الديف قحايرية 1
 رئيس القسـ ىشاـ عامر 2
 ة قسـ "ب"محاضر  ةأستاذ وىيبة خموفي 3
 قسـ "ب" أستاذ محاضر أوس مموكي 4
 ة قسـ "ب"محاضر  ةأستاذ ةنصيرة حمود 5
 ة قسـ "أ"مساعد ةأستاذ الزىرة فمفمي 6
 ة قسـ "أ"مساعد ةأستاذ صباح قروي  7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية ،2018فيفري  21مؤرخ في  قــرار 

 ميا لممناجمنـت القميعـةلدى المدرسة الوطنية الع 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية 2006جويمية سنة  15المؤرخ في  03-06بمقتضق األمر رقـ  -
 ، المحدد لمحتوو الخدمات اإلجتماعية1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .وكيفية تمويميا
، المتعمق بتسييػر الخدمات 1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  303-82بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .اإلجتماعية
، المحدد لصالحيات وزير التعميـ 2013جانفي سنة  30المؤرخ في  77-13بمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .العالي والبحث العممي
، يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ 2011مارس سنة  28المؤرخ في  138-11قـ المرسوـ التنفيذي ر بمقتضق  -

 .، المتضمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت2008أفريل سنة  09المؤرخ في  08-116
ؿ ، المتضمف فػرز األصوات اإلنتخػاب لممثمي األساتذة والعما2018جانفي سنة  10نظػػػػػػػرا لممحضر المػؤرخ في  -

  .في لجنة الخدمات اإلجتماعية لدو المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت
، المتضمػف التشكيمة النيائية ألعضػاء لجنػة الخدمات 2018جانفي سنة  14نظػػػػػػػرا لممحضر المػؤرخ في  -

 .اإلجتماعيػة لػدو المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت
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 يــقـــــرر
 

 ة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدو المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت،تجدد تشكيم المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : :2المـادة 

 األعضاء الدائمون: 
 ميذب نبيل، -03 سميماني عمر فاروؽ، -02 بف عودة جبرية، -01
   لرجـ إيماف، -05 دمحمي أماؿ، -04

 

 ضافيون: األعضاء اإل
   بف سيفية زينب، -02 متيجي إيماف، -01

 

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمق القرار،03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
يكمف السيػد مديػػر المدرسػة الوطنيػة العميػا لممناجمنت، بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشػر في النشرة الرسمية  :4المادة 

 زارة التعميـ العالي والبحث العممي.لو 
 2018 فيفري  21 حرر بالجزائر في                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                   
 األمين العام                                                                                                               

 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لجنة الخدمات اإلجتماعية حليتضمن  ،2018فيفري  21مؤرخ في  قــرار 
 لدى المدرسـة الوطنيـة العميـا لمطـب البيطـري الجزائـر

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
 .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية 2006جويمية سنة  15المؤرخ في  03-06بمقتضق األمر رقـ  -
، المحدد لمحتوو الخدمات اإلجتماعية 1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .وكيفية تمويميا
، المتعمق بتسييػر الخدمات 1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  303-82بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .اإلجتماعية
، المحدد لصالحيات وزيرالتعميـ العالي 2013جانفي سنة  30المؤرخ في  77-13بمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والبحث العممي
الوطنية ، المتضمف تحويل المدرسة 2008جويمية سنة  14المؤرخ في  214-08المرسوـ التنفيذي رقـ بمقتضق  -

 .لمطب البيطري إلق مدرسة خارج الجامعة
، المتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدو المدرسة 2016جواف سنة  19نظػػػػػعرا  لمقرارالمؤرخ في  -

 .الوطنية العميا لمطب البيطري الجزائر
ر المدرسة الوطنية العميا لمطب ، الصادرة عف مدي2017سبتمبر سنة  24المؤرخ في  120نظػػػػػعرا  لرسالة رقـ  -

البيطري، المتضمنة إلتماس إعادة تجديد لجنة الخدمات اإلجتماعية لدو المدرسة الوطنية العميا لمطب البيطري 
 .الجزائر

حالة ثالث أعضاء أخريف عمق التقاعد -   .نظػػػػػعرا  إلستقالة عضو وا 
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 يــقـــــرر

 

لييا في المرجل أعاله إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمق ىذا تحل لجنة الخدمات اإلجتما المـادة األولى: عية المشارا 
 .القرار

: يكمف السيػد مديػر المدرسة الوطنية العميا لمطب البيطري، بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشرة 2المـادة 
 الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي،

 2018 فيفري  21 حرر بالجزائر في                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                   

 األمين العام                                                                                                               
 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المؤرخ في 220يتمم الجدول الممحق بالقرار رقم  ،2018فيفري  22مؤرخ في  181رقم  قــرار 
 المتضمن الترخيص برفع سقف الحجم الساعي األسبوعي لفائدة أساتذة التعميم 2007سبتمبر  29

 باعتبارىا عمال ثانويا، المعدل والمتمموالتكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميون آخرون 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
والمتعمق  2001أكتوبر  1الموافق  1422رجب سنة  13المؤرخ في  293-01وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

البحث وأعواف عموميوف آخروف  وبمياـ التعميـ والتكويف التي يقـو بيا أساتذة التعميـ والتكويف العالييف ومستخدم
 .باعتبارىا عمال ثانويا، المتمـ

الذي  2013 يناير 30الموافق  1434ربيل األوؿ سنة  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

المتضمف الترخيص برفل سقف الحجـ الساعي  2007سبتمبر  29المؤرخ في  220وبمقضق القرار رقـ  -
األسبوعي لفائدة أساتذة التعميـ العالييف ومستخدمو البحث وأعواف عموميوف آخروف باعتبارىا عمال ثانويا، المعدؿ 

 .مـوالمت
 يــقـــــرر

، المعدؿ والمتمـ، والمذكور 2007سبتمبر  29المؤرخ في  220يتمـ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 أعاله، طبقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 .2018-2017مف السنة الجامعية  تسري أحكاـ ىذا القرار ابتداءع  :2المادة 
زانية والوسائل ومراقبة التسيير ومدير المركز الجامعي بأفمو، كل فيما يخصو، يكّمف كل مف مدير المي: 3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الّرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.
  2018فيفري  22 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الممحق:
 

 الشعب والتخصصات المعنية المؤسسة

 المركز الجامعي
 ألفمـــــو 

 العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير
 ةالعمـو اإلنسانية واالجتماعي

 اآلداب والمغات
 الحقوؽ والعمـو السياسية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2017فيفري  21المؤرخ في  224يعدل القرار رقم ، 2018فيفري  25مؤرخ في  182 رقم قــرار 

 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة خنشمة، المعدل 
 

 ن وزير التعميم العالي والبحث العممي،إ
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
غشت سنة  23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضق المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .منو 12لذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة ، ا2003
، 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  246-12وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 2والمتضمف إنشاء جامعة خنشمة، السيما المادة 
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13قـ وبمقتضق المرسوـ التنفيذي ر  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 2017فيفري  21المؤرخ في  224وبمقتضق القرار رقـ  -

 خنشمة، المعدؿ.
 يــقـــــرر

 

ا كم ، المعدؿ والمذكػور أعاله،2017فيفري  21المؤرخ في  224يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  األولى:المادة  
 ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة  
  2018فيفري  25 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة خنشمة

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع    الصفة اإلسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيس كرة سعيدف -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو شندرلي براىـ محفوظ -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو قادري عبد العزيز -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو بودونت عبد السالـ -
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 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو بوخروبة بمعاليا -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو نويوي بشير -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ، عضو حمدوش دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو حمزاوي جماؿ -
 ير المكمف بالصناعة والمناجـ،ممثمة الوز  عضو رحماني لطيفة -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضو بوغقاؿ عبد العالي -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة، عضو جعالب عبد القادر -
 ممثمة الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية، عضو قاسي عمي -
 ممثل الوالي. وعض قب تامر -

 

 ".........................................والباقي بدون تغيير....................................."
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة لقسم اليندسة يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممي، 2018فيفري  26مؤرخ في  183 رقم قــرار 
 وىران-لعموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافابكمية اليندسة المعمارية واليندسة المدنية بجامعة  المعمارية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  212-84بمقتضق المرسوـ رقـ  -

 .راف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـبتنظيـ جامعة وى
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
ت سنة  غش 23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2014ماي  25المؤرخ في  396وبموجب القرار رقـ  -

 .وىراف -العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼاليندسة المعمارية بكمية اليندسة المعمارية واليندسة المدنية بجامعة 
رية بكمية اليندسة المعمارية وبناءع عمق محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة المعما -

 .2018جانفي  02المؤّرخ في  وىراف -العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼواليندسة المدنية بجامعة 
 

 يــقـــــرر

 

جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية بكمية اليندسة المعمارية واليندسة 
 .وىراف -العمـو والتكنولوجيا دمحم بوضياؼالمدنية بجامعة 

جنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية بكمية اليندسة المعمارية واليندسة تحدد القائمة االسمية ألعضاء الم :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.وىراف -العمـو والتكنولوجيا دمحم بوضياؼالمدنية بجامعة 
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، كل ىرافو  -العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. فيما يخصو، بتطبيق

  2018فيفري  26 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018فيفري  26مؤرخ في  183رقـم ممحــق بالقـرار 
 ىرانو  -العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافلقسم اليندسة المعمارية بكمية اليندسة المعمارية واليندسة المدنية بجامعة 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة محاضرة قسـ "أ"، رئيسة المجنة العممية لمقسـ قاسي مميكة 1
 رئيس القسـ ربيل مولود 2
 أستاذ  مداني دمحم 3
 أستاذ  سالـ )ـ( زيناي صورية 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" موعزيز نجاة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" رحاؿ فريد 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بف خدة مريـ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مباركي عبد الخالق 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل القرار رقم ، 2018فيفري  26مؤرخ في  184 رقم قــرار    2016فيفري  01المؤر خ في  71يعد 

  إليميزي  مي لممركز الجامعييحـدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العمالذي 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2005غشت سنة  16ق المواف 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره
 2012 غشت سنة 4الموافق  1433رمضاف عاـ  16المؤرخ في  303-12وبمقتضق المرسوـ التنفيذي  -

 .إنشاء مركز جامعي بإيميزي والمتضمف 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434عاـ ربيل األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2016فيفري  01المؤّرخ في  71وبموجب القرار رقـ   -

 .لممركز الجامعي إليميزي 
 .2018جانفي  16مؤرخ في ال 10وبناءع عمق إرساؿ المركز الجامعي إليميزي رقـ  -
 

 يــقـــــرر

 

 ييدؼ ىذا القرار إلق تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي إليميزي. المادة األولى:
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وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي إليميزي، :2المادة 
 القرار.

يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي إليميزي، كل فيما يخصو، بتطبيق  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  2018فيفري  26 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ل القرار رقم  2018فيفري  26مؤرخ في ال 184قـرار رقـم ممحق بال   2016فيفري  01المؤر خ في  71الذي يعد 
 إليميزي  المجمس العممي لممركز الجامعي مقائمة االسمية ألعضـاءلد حـد  الم

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير المركز الجامعي، رئيس المجمس العممي لممركز الجامعي بوبكر موسق 1
 مدير مساعد مكّمف بالّدراسات في التدّرج والّتكويف المتواصل والشيادات صموح دمحم العيد 2
 اسات لما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجيةمدير مساعد مكّمف بالّدر  ذيب حسيف 3
 مدير مساعد مكّمف بالتنمية واالستشراؼ مكاوي دمحم 4
 مدير معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بف حامد عبد الغني 5
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف الضب عبد هللا 6
 ورقمة -عة قاصدي مرباحأستاذ بجام شربي دمحم األميف 7
 ورقمة -أستاذ بجامعة قاصدي مرباح زرقوف دمحم 8
 مسؤولة المكتبة حجاجي عقيمة 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د ا 2018فيفري  26مؤرخ في  185 رقم قــرار   المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحد 

 العميا لألساتذة بوىرانمدرسة بال بيةلقسم المغة العر 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2014غشت سنة  25الموافق  1435شواؿ عاـ  29المؤرخ في  230-14وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضّمف إنشاء مدرسة عميا لألساتذة بوىراف
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9في  المؤرخ 176-16 وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ -

 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
وبناءع عمق محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة العربية بالمدرسة العميا لألساتذة بوىراف  -

 .2018جانفي  17المؤرخ في 
 يــقـــــرر

 



      2018-األولالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   187

 

 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 المجنة العممية لقسـ المغة العربية بالمدرسة العميا لألساتذة بوىراف.
لقسـ المغة العربية بالمدرسة العميا لألساتذة بوىراف، وفقا  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية تحدد :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لألساتذة بوىراف،كل فيما يخصو،  :3المادة 

 في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر
  2018فيفري  26 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د ا 2018فيفري  26مؤرخ في ال 185ممحق بالقرار رقم   لقائمة االسمية ألعضاءالذي يحد 

 العميا لألساتذة بوىرانمدرسة بال لقسم المغة العربية المجنة العممية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ مصرني أميف  1
 رئيسة القسـ ميةبف يامنة سا 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوسالح فايزة 3
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" شيخ عمر ىوارية 4
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" لوالسي ىوارية 5
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" مساىل فاطمة  6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" أمزياف سمية 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" عبد ربي نواؿ 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د ا، 2018فيفري  26مؤرخ في  186 رقم قــرار   لقائمة االسمية ألعضاءيحد 

 العميا لألساتذة بوىرانمدرسة بال لقسم المغات األجنبية المجنة العممية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2014غشت سنة  25الموافق  1435شواؿ عاـ  29المؤرخ في  230-14ي رقـ وبمقتضق المرسوـ التنفيذ -

 .والمتضّمف إنشاء مدرسة عميا لألساتذة بوىراف
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ -

 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
مق محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغات األجنبية بالمدرسة العميا لألساتذة بوىراف وبناءع ع -

 .2018جانفي  17المؤرخ في 
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 يــقـــــرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 المجنة العممية لقسـ المغات األجنبية بالمدرسة العميا لألساتذة بوىراف.
لقسـ المغات األجنبية بالمدرسة العميا لألساتذة بوىراف، وفقا  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 

 وؿ الممحق بيذا القرار.لمجد
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لألساتذة بوىراف،كل فيما يخصو،  :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  2018فيفري  26 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د ا 2018فيفري  26مؤرخ في  186ممحق بالقرار رقم   لقائمة االسمية ألعضاءالذي يحد 

 العميا لألساتذة بوىرانمدرسة بال لقسم المغات األجنبية المجنة العممية
 الصفـة    االسم والمقـب الرقم
 أستاذة، رئيسة المجنة العممية لمقسـ قايد فتيحة 1
 رئيسة القسـ غاسوؿ ياسمينة 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" فاطمي سعد الديف 3
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" قيسي خميدة 4
 اذة محاضرة قسـ "أ"أست بف عمار نعيمة 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" العابد الزىراء 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" سمطاني سييمة 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" منداس جميمة 8
 أستاذة مساعدة قسـ "ب" عيسي صابرينة 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 د القائمة االسميةيحد  ، 2018فيفري  26 مؤرخ في 187 رقم قــرار 

 قــالمة -1945ماي  08 ألعضاء المجمس العممي لجامعة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة 
  2001 سبتمبر سنة 18الموافق  1422جمادو الثاني  30المؤرخ في  273-01لمرسـو التنفيذي رقـ وبمقتضق ا -

 متضمف إنشاء جامعة قالمة، المعّدؿ والمتّمـوال
غشت سنة  23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضق المرسـو التنفيذي رقـ  -

 اعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،  المعّدؿ والمتّمـيحّدد مياـ الجامعة والقو  الذي 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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 15 قػػالمة المؤّرخ في -1945ماي  08وبناءع عمق محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة  -
 .2017أكتوبر 

 يــقـــــرر
 

جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  20تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 قػػالمة. -1945ماي  08ة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة القائم

قػػالمة، وفقا لمجدوؿ الممحق  -1945ماي  08تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة  :2المادة 
 بيذا القرار.

المة، كل فيما يخصو، قػػ -1945ماي  08يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

  2018فيفري  26 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د 2018فيفري  26مؤرخ في ال 187رقـم ممحــق بالقـرار   القائمة االسمية ألعضاء الذي يحد 
 قــالمة -1945ماي  08 المجمس العممي لجامعة

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 لمجامعة مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي العقوف صالح 1
والثاني والتكويف المتواصل  ؿبالتكويف العالي في الطور األو  ةكّمفم مدير الجامعة ةنائب بف صويمح عفاؼ آسيا 2

  والشيادات والتكويف العالي في التدرج
ممي بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العكّمف م مدير الجامعةنائب  عيساوي دمحم الزيف  3

 والتكويف العالي فيما بعد التدرج
 بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العمميةكّمف م مدير الجامعةنائب  حمدي رشيد  4
 بالتنمية واالستشراؼ والتوجيوكّمف م مدير الجامعةنائب  عبداوي دمحم 5
 وعمـو المادةعميد كمية الرياضيات واإلعالـ اآللي  مدور عثماف 6
 عميد كمية العمـو والتكنولوجيا قنفود دمحم 7
 عميد كمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض والكوف  بف وارث جماؿ الديف 8
 عميد كمية اآلداب والمغات بوميرة عبد العزيز 9
 عميد كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير نعموف وىاب 10
 واالجتماعية ةعميد كمية العمـو اإلنساني قاسمي يوسف 11
 عميدة كمية الحقوؽ والعمـو السياسية وداد غزالني 12
 رئيس المجمس العممي لكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي وعمـو المادة سريدي حميد 13
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو والتكنولوجيا يمس دمحم عثماف 14
 مجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض والكوف رئيس ال شماـ مبروؾ  15
 واالجتماعية ةرئيس المجمس العممي لكمية العمـو اإلنساني بورغدة رمضاف 16
 رئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية منصر جماؿ 17
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 التجارية وعمـو التسييررئيس المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية و  خميل عبد الرزاؽ 18
 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات طولقي الدي 19
 الرياضيات واإلعالـ اآللي وعمـو المادة ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية مرداس رشيد 20
 وعمـو المادةالرياضيات واإلعالـ اآللي  ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية بدراوي صالح 21
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو والتكنولوجيا بوجاىـ جميل 22
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو والتكنولوجيا معاوي عمار 23
 رض والكوف ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األ نوار الطاىر 24
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض والكوف  غريب لسعد 25
 واالجتماعية ةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو اإلنساني مراجي رابح 26
 واالجتماعية ةاإلنساني ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو قدادرة شايب 27
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بوعزيز ناصر 28
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير خروؼ منير 29
 مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغاتممّثل األساتذة ذوي  قيدـو ميمود 30
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات عميار العياشي 31
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية شوايدية منية 32
 الحقوؽ والعمـو السياسية ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية بوخميس سييمة 33
 ممّثل عف األساتذة المساعديف يخمف سييل 34
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف موشارة حناف 35
 عنابة -أستاذ بجامعة باجي مختار شغالؿ رشيد 36
 1سطيف  -أستاذ بجامعة فرحات عباس بف عاشور جعفر 37
 مسؤوؿ المكتبة المركزية بف جدو سميـ 38

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018فيفري  26مؤرخ في  188 رقم قــرار 

 تيارت -بجامعة ابن خمدون  عموم الطبيعة والحياة لقسم عموم الطبيعة والحياة بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17المرسوـ الرئاسي رقـ  بمقتضق -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 سبتمبر سنة 18الموافق   1422جمادو الثانية عاـ  30المؤرخ في  271-01وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .تّمـالمعّدؿ والم والمتضمف إنشاء جامعة تيارت، 2001
غشت سنة   23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2014نوفمبر  08المؤّرخ في  1119وبموجب القرار رقـ  -

 .عمـو الطبيعة والحياة بجامعة تيارت لقسـ عمـو الطبيعة والحياة بكمية
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عموـ الطبيعة والحياة  ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ الطبيعة والحياة بكميةوبناءع عمق محضر انتخاب  -
 نوفمبر. 14تيارت المؤّرخ في  -دوف بجامعة ابف خم

 

 يــقـــــرر
 

جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق تحديد 2003غشت سنة  23فق الموا 1424

عموـ الطبيعة والحياة بجامعة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ الطبيعة والحياة بكمية
 تيارت. -ابف خمدوف 

عموـ الطبيعة والحياة  وـ الطبيعة والحياة بكميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عم :2المادة 
 تيارت، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بجامعة ابف خمدوف 

 تيارت، كل فيما يخصو، بتطبيق -: يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ابف خمدوف 3المادة 
 العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ 

  2018فيفري  26 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 التعميم العالي والبحث العممي وزير                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018فيفري  26مؤرخ في ال 188م رقـممحــق بالقـرار 
 تيارت -بجامعة ابن خمدون  عموم الطبيعة والحياة لقسم عموم الطبيعة والحياة بكمية

 الصفـة      االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ طيبي خالد 1
 رئيس القسـ و دمحمآيت حم 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دكاني كمة 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوسـو محند أويدير 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" صرمـو دمحم 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قاضي سمير 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دحماني وليد 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" يزيت سيدي دمحم 8

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018فيفري  26مؤرخ في  189 رقم قــرار 

 تيارت -عموم الطبيعة والحياة بجامعة ابن خمدون  لقسم التغذية وتكنولوجيا التغذية الفالحية بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17المرسوـ الرئاسي رقـ  بمقتضق -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادو الثانية عاـ  30المؤرخ في  271-01وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .تّمـالمعّدؿ والم والمتضمف إنشاء جامعة تيارت، 2001
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غشت سنة   23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2014نوفمبر  08المؤّرخ في  1118وبموجب القرار رقـ  -
 .عمـو الطبيعة والحياة بجامعة تيارت لقسـ التغذية وتكنولوجيا التغذية الفالحية بكمية

عمـو  مق محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التغذية وتكنولوجيا التغذية الفالحية بكميةوبناءع ع -
 .2017نوفمبر  14تيارت المؤّرخ في  -الطبيعة والحياة بجامعة ابف خمدوف 

 

 يــقـــــرر

 
 

جمادو الثانية عاـ  24خ في المؤر  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

عموـ الطبيعة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التغذية وتكنولوجيا التغذية الفالحية بكمية
 تيارت. -والحياة بجامعة ابف خمدوف 

عمـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التغذية وتكنولوجيا التغذية الفالحية بكمية :2المادة 
 تيارت، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -الطبيعة والحياة بجامعة ابف خمدوف 

 فيما يخصو، بتطبيقتيارت، كل  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ابف خمدوف  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  2018فيفري  26 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018فيفري  26مؤرخ في ال 189 رقـمممحــق بالقـرار 
 تيارت -عموم الطبيعة والحياة بجامعة ابن خمدون  لقسم التغذية وتكنولوجيا التغذية الفالحية بكمية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة محاضرة قسـ "أ"، رئيسة المجنة العممية لمقسـ ولبشير كريمة 1
 رئيس القسـ قوادرية مصطفق 2
 أستاذ  بوناصر فريد 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عاصـ كماؿ 4
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" بوشنافة نادية 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" فتوحي بخالد 6
 اعدة قسـ "أ"أستاذة مس زوبيدي مميكة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف بقارة مراد 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2018فيفري  26مؤرخ في  190 رقم قــرار 
 تيارت -المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة ابن خمدون 

 

 ميم العالي والبحث العممي،إن وزير التع
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادو الثانية عاـ  30المؤرخ في  271-01وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ إنشاء جامعة تيارت، والمتضمف 2001
غشت سنة   23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2014نوفمبر  08المؤّرخ في  1117وبموجب القرار رقـ  -

 .عمـو الطبيعة والحياة بجامعة تيارت لكمية
 -تخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة ابف خمدوف وبناءع عمق محضر ان -

 .2017نوفمبر  15تيارت المؤّرخ في 
 يــقـــــرر

 

جمادو الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق 2003ة غشت سن 23الموافق  1424عاـ 

 -تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة بجامعة ابف خمدوف 
 تيارت.

ارت، تي -ابف خمدوف  عمـو الطبيعة والحياة بجامعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

تيارت، كل فيما يخصو، بتطبيق  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ابف خمدوف  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  2018فيفري  26 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2018فيفري  26مؤرخ في ال 190رقم  رارــق بالقـــممح
 تيارت -بجامعة ابن خمدون  مجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياةال

 الصفـة       االسم والمقـب الرقم
رئيسة المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التغذية  بوشنافة نادية 1

 وتكنولوجيا التغذية الفالحية
 عميد الكمية  نيار عبد المطيف 2
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 العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة نائب ؾ دمحم زدا 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية  قمور الجياللي 4
 رئيس قسـ عمـو الطبيعة والحياة آيت حمو دمحم 5
 رئيس قسـ التغذية وتكنولوجيا التغذية الفالحية قوادرية مصطفق 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو الطبيعة والحياة طيبي خالد 7
 رئيسة المجنة العممية لقسـ التغذية وتكنولوجيا التغذية الفالحية ولبشير كريمة 8
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو الطبيعة والحياة رزوؽ وفاء أـ الخير 9
 ي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو الطبيعة والحياةممّثمة األساتذة ذو  عوابد اسمياف 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التغذية وتكنولوجيا التغذية الفالحية حساني عبد الكريـ 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عامر دمحم 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف لعرج حسيف 13
 ر بحثمديرة مخب عبد القادر دالؿ 14
 مديرة مخبر بحث رقاقبة زينب 15
 مدير مخبر بحث عاصـ كماؿ 16
 مسؤوؿ المكتبة آيت عمراف عبد السالـ 17

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018فيفري  26مؤرخ في  191 رقم قــرار 

 تيارت -بجامعة ابن خمدون  العموم اإلنسانية واالجتماعية موم االجتماعية بكميةلقسم الع 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادو الثانية عاـ  30المؤرخ في  271-01يذي رقـ وبمقتضق المرسوـ التنف -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة تيارت، 2001
غشت سنة   23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .خاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد ال 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
العموـ اإلنسانية  جتماعية بكميةوبناءع عمق محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ اال -

 .2017جويمية  03تيارت المؤّرخ في  -واالجتماعية بجامعة ابف خمدوف 
 

 يــقـــــرر

جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق تحديد  ، المعّدؿ والمتّمـ،2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ اإلنسانية واالجتماعية  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكمية
 تيارت. -بجامعة ابف خمدوف 
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نسانية واالجتماعية العموـ اإل تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكمية :2المادة 
 تيارت، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بجامعة ابف خمدوف 

 تيارت، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ابف خمدوف  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  2018فيفري  26 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 ميوزير التعميم العالي والبحث العم                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018فيفري  26مؤرخ في  191رقـم ممحــق بالقـرار 
 تيارت -العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة ابن خمدون  لقسم العموم االجتماعية بكمية

 الصفـة    االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ سعد الحاج 1
 رئيس القسـ ياحي عبد المالؾ 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" يد عادؿقا 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف موسق سمير 4
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" قريصات زىرة 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بريقل الياشمي 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سماتي حاتـ 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018فيفري  26 مؤرخ في 192رقم  قــرار 

 تيارت -بجامعة ابن خمدون  العموم اإلنسانية واالجتماعية لقسم العموم اإلنسانية بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017شت سنة غ 17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادو الثانية عاـ  30المؤرخ في  271-01وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة تيارت، 2001
غشت سنة   23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
العموـ اإلنسانية  ءع عمق محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكميةوبنا -

 .2017جويمية  03تيارت المؤّرخ في  -واالجتماعية بجامعة ابف خمدوف 
 

 يــقـــــرر

مادو الثانية عاـ ج 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
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العموـ اإلنسانية واالجتماعية  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكمية
 تيارت. -بجامعة ابف خمدوف 

العموـ اإلنسانية واالجتماعية  ة ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكميةتحدد القائمة االسمي :2المادة 
 تيارت، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بجامعة ابف خمدوف 

 تيارت، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ابف خمدوف : 3المادة 
 ذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار ال

  2018فيفري  26 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018فيفري  26مؤرخ في ال 192رقـم ممحــق بالقـرار 
 تيارت -العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة ابن خمدون  بكمية لقسم العموم اإلنسانية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـأستاذ محاضر قسـ "أ"،  بوخاري عمر 1
 رئيس القسـ بمقاسـ بف عودة 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" شرؼ عبد الحق 3
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" حباش فاطمة 4
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" لزغـ فوزية 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حاج عيسق إلياس 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" روابحي خيرة 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2018فيفري  26مؤرخ في  193 رقم قــرار 

 تيارت -لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة ابن خمدون 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادو الثانية عاـ  30المؤرخ في  271-01وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة تيارت، 2001
غشت سنة   23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03ذي رقـ وبمقتضق المرسوـ التنفي -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .حيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صال
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2014نوفمبر  08المؤّرخ في  1116وبموجب القرار رقـ  -

 .العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة تيارت لكمية
ابف  نسانية واالجتماعية بجامعةوبناءع عمق محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ اإل -

 .2017نوفمبر  14تيارت المؤّرخ في  -خمدوف 
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 يــقـــــرر

جمادو الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
دؼ ىذا القرار إلق ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، يي2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة ابف 
 تيارت. -خمدوف 

 -ابف خمدوف  العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 القرار. تيارت، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا

تيارت، كل فيما يخصو، بتطبيق  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ابف خمدوف : 3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  2018فيفري  26 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2018فيفري  26المؤرخ في  193رقم  رارــق بالقـــممح
 تيارت -بجامعة ابن خمدون  نسانية واالجتماعيةالمجمس العممي لكمية العموم اإل 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية بميل دمحم 1
 عميد الكمية  تاج دمحم 2
 لطمبةالعميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة با نائب موىوب مراد  3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية  مرزوقي دمحم 4
 رئيس قسـ العمـو اإلنسانية بمقاسـ بف عودة 5
 رئيس قسـ العمـو االجتماعية ياحي عبد المالؾ 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو اإلنسانية بوخاري عمر 7
 مجنة العممية لقسـ العمـو االجتماعيةرئيسة ال سعد الحاج 8
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية لكحل فيصل 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعية قايد عادؿ 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعية ماريف منور 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف قفاؼ بشير 12
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف روابحي خيرة 13
 مدير مخبر بحث شرؼ عبد الحق 14
 مسؤوؿ المكتبة عوعاش عبد الجبار 15

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 د القائمة االسمية ألعضاءيحد، 2018فيفري  26مؤرخ في  194رقم  قــرار 

 تيارت -ابن خمدون  عموم البيطرة بجامعة المجمس العممي لمعيد 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
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سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادو الثانية عاـ  30المؤرخ في  271-01سوـ التنفيذي رقـ وبمقتضق المر  -
 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة تيارت، 2001

غشت سنة   23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .لقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة وا 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي الذي يحّدد  2014نوفمبر  08المؤّرخ في  1120وبموجب القرار رقـ  -
 .لمعيد عمـو البيطرة بجامعة تيارت

تيارت  -وبناءع عمق محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد عمـو البيطرة بجامعة ابف خمدوف  -
 .2017نوفمبر  26المؤرخ في 

 يــقـــــرر
 

جمادي الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ مف المرسوـ  67تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 تيارت. -القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عموـ البيطرة بجامعة ابف خمدوف 
تيارت، وفقا  -اء المجمس العممي لمعيد عموـ البيطرة بجامعة ابف خمدوف تحدد القائمة االسمية ألعض :2المادة 

 .لمجدوؿ الممحق بيذا القرار
تيارت، كل فيما يخصو، بتطبيق  -ابف خمدوف  ةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامع :3المادة 

 بحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي وال
  2018فيفري  26 فيحرر بالجزائر                                                                                             

 البحث العمميوزير التعميم العالي و                                                                                                     
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية 2018فيفري  26مؤرخ في  194ممحـــق بالقــرار رقم 

 تيارت -ابن خمدون  لمعيد عموم البيطرة بجامعة ألعضاء المجمس العممي
 الصفـة      االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لممعيد، ممّثل األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الصحة الحيوانية حمودي عبد الحميد 1
 مدير المعيد بف عمو بوعبد هللا 2
 مدير مساعد مكّمف بالّدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة عميرات مختار 3
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية سمس سيدي دمحم عمار 4
 رئيس قسـ الصحة الحيوانية بنية أحمد رضا 5
 رئيس قسـ بيوطبي بيطري  صايـ دمحم سعيد 6
 ممّثل األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ بيوطبي بيطري  بوسيف أحمد 7
 ممّثمة األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ بيوطبي بيطري  بورابح عقيمة 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الصحة الحيوانية خياطي بغداد 9
 المساعديف ةممّثمة عف األساتذ بومزراؽ آسيا 10
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 المساعديف ةممّثل عف األساتذ بودراع عبد المطيف 11
 مدير مخبر بحث عقاد الحبيب 12
 مدير مخبر بحث زيداف خالد 13
 مديرة مخبر بحث بف عرابة رشيدة 14
 مسؤوؿ المكتبة كراؾ عبد القادر 15

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2018فيفري  26 مؤرخ في 195 رقم قــرار 

 برج بوعريريج -لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17لموافق ا 1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة        23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  244-12رقـ وبمقتضق المرسوـ التنفيذي  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة برج بوعريريج
 2013يناير سنة    30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  2015جانفي  21المؤّرخ في  20رار رقـ وبموجب الق -

 .العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة برج بوعريريج
وبناءع عمق محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير  -

 .2017ديسمبر  19برج بوعريريج المؤّرخ في  -جامعة دمحم البشير اإلبراىيميب
 

 

 يــقـــــرر
 

جمادو الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
ييدؼ ىذا القرار إلق ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير 
 برج بوعريريج. -بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي

بجامعة العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 برج بوعريريج، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -دمحم البشير اإلبراىيمي

برج بوعريريج، كل  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم البشير اإلبراىيمي :3المادة 
 والبحث العممي. فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي

  2018فيفري  26 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 يم العالي والبحث العمميوزير التعم                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2018فيفري  26مؤرخ في ال 195رقم  رارــق بالقـــممح
 برج بوعريريج -لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجاريةرئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي  عبد السالـ عقوف  1
 عميد الكمية ميمود زنكري  2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة خميسي قايدي 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية توفيق براىـ شاوش 4
 تصاديةرئيس قسـ العمـو االق وليد العايب 5
 رئيس قسـ العمـو التجارية ياسيف لعكيكزة 6
 رئيس قسـ عمـو التسيير عادؿ بونقاب 7
 رئيسة المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية فطيمة حاجي 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية دمحم عبادي 9
 تسييررئيسة المجنة العممية لقسـ عمـو ال فاطمة الزىراء ميديد 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية يوسف بركاف 11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية حسيف رحيـ 12
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية زوينة بف فرج 13
 اتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسييرممّثل األس الجودي صاطوري  14
 ممّثل عف األساتذة المساعديف أحسف صالح الديف بف أحسف 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف فؤاد زميت 16
 مديرة مخبر بحث شوتري أماؿ 17
 مدير مخبر بحث مف منصور موسق 18
 مسؤوؿ المكتبة ناوي عبد الرزاؽ 19
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل القرار رقم ، 2018فيفري  26مؤرخ في  196 رقم قــرار    2016ماي  17المؤر خ في  458يعد 
د القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم االقتصادية بكمية   الذي يحد 

 برج بوعريريج - البشير اإلبراىيميبجامعة دمحم العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
غشت سنة   23الموافق  1424ثانية عاـ جمادو ال 24المؤرخ في 279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  244-12وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة برج بوعريريج
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13نفيذي رقـ وبمقتضق المرسوـ الت -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2016ماي  17المؤّرخ في  458وبموجب القرار رقـ  -
 برج بوعريريج، -ـ االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة دمحم البشير اإلبراىيميالعمو  العمـو االقتصادية بكمية

 .2018جانفي  23المؤّرخ في  54برج بوعريريج رقـ  -وبناءع عمق إرساؿ جامعة دمحم البشير اإلبراىيمي -
 

 يــقـــــرر
 

 جنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكميةييدؼ ىذا القرار إلق تعديل القائمة االسمية ألعضاء الم المادة األولى:
 برج بوعريريج. -العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي

العموـ االقتصادية والتجارية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية :2المادة 
 برج بوعريريج، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -عة دمحم البشير اإلبراىيميوعمـو التسيير بجام

برج بوعريريج، كل  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم البشير اإلبراىيمي :3المادة 
 بحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي وال فيما يخصو، بتطبيق

  2018فيفري  26 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 لعالي والبحث العمميوزير التعميم ا                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ل القرار رقم  2018فيفري  26رخ في مؤ ال 196 رقـمممحــق بالقـرار  د لمقائمة االسمية  2016ماي  17المؤر خ في  458الذي يعد  المحد 
 برج بوعريريج -بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم االقتصادية بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة محاضرة قسـ "أ"، رئيسة المجنة العممية لمقسـ  حاجي فطيمة 1
 رئيس القسـ لعايب وليد 2
 أستاذ بركاف يوسف 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف منصور موسق 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" زنكري ميمود 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قايدي خميسي 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سراي صالح 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" اؼ سييمةقط 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوعيطة عبد الرزاؽ 9

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل القرار رقم ، 2018فيفري  26مؤرخ في  197 رقم قــرار    2016ماي  17المؤر خ في  457يعد 

د القائمة االسمية ألعضاء المج  العموم االقتصادية  نة العممية لقسم العموم التجارية بكميةالذي يحد 
 برج بوعريريج -بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي والتجارية وعموم التسيير

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿوالمتضمّ 
غشت سنة   23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
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 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433عاـ  رجب 14المؤرخ في  244-12وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة برج بوعريريج

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2016 ماي 17المؤّرخ في  457وبموجب القرار رقـ  -
 برج بوعريريج، -العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي العمـو التجارية بكمية

 .2018جانفي  23المؤّرخ في  54برج بوعريريج رقـ  -وبناءع عمق إرساؿ جامعة دمحم البشير اإلبراىيمي -
 

 يــقـــــرر

 

العمـو  ييدؼ ىذا القرار إلق تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية المادة األولى:
 برج بوعريريج. -االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي

العموـ االقتصادية والتجارية  ة العممية لقسـ العموـ التجارية بكميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجن :2المادة 
 برج بوعريريج، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -وعمـو التسيير بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي

يج، كل برج بوعرير  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم البشير اإلبراىيمي: 3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. فيما يخصو، بتطبيق

  2018فيفري  26 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ل القرار رقم  2018فيفري  26مؤرخ في ال 197رقـم ممحــق بالقـرار  د لمقائمة االسمية  2016ماي  17المؤر خ في  457الذي يعد  المحد 
 برج بوعريريج -بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي وم التسييرالعموم االقتصادية والتجارية وعم ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم التجارية بكمية

 الصفـة       االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ عبادي دمحم 1
 رئيس القسـ لعكيكزة ياسيف 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عقوف عبد السالـ  3
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" بف فرج زوينة  4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف قطاؼ أحمد 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" زبيري عز الديف 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مييوب مسعود 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زيادي سامي 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" جايز كريـ 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ، 2018فيفري  28خ في مؤر  198 رقم قــرار 
 لدى جامعة بجاية مجمس كمية التكنولوجيا ألعضاء

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17المرسوـ الرئاسي رقـ  قبمقتض -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيل األوؿ عاـ  13المؤرخ في  218-98المرسوـ التنفيذي رقـ  قوبمقتض -

 .والمتضمف إنشاء جامعة بجاية، المعدؿ والمتمـ
غشت سنة  23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضق المرسـو التنفيذي رقـ  -

 39و 37عد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقوا 2003
 .منو

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية التكنولوجيا لدو 2011انفي ج 18المؤرخ في  54وبمقتضق القرار رقـ  -
 جامعة بجاية.

 يــقـــــرر

 

جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ؼ ىذا القرار إلق تحديد ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييد2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية التكنولوجيا لدو جامعة بجاية.
 تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية التكنولوجيا لدو جامعة بجاية في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. :2المادة 
 العممي. ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث :3المادة 

  2018فيفري  28 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 لي والبحث العمميوزير التعميم العا                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جامعة بجايةلدى  االتكنولوجيقائمة أعضاء مجمس كمية 
 الصفة والمقب اإلسم

 عميد الكمية/ رئيس المجمس بوكرو عمر -
 رئيس المجمس العممي خير الديف حفيع -
  رئيس  قسـ ىندسة الطرائق فاطمي سفياف -
  رئيس  قسـ اليندسة الميكانيكية بف سميماف عبد الحكيـ -
 رئيس قسـ المناجـ والجيولوجيا  مازة مصطفق -
  رئيس  قسـ الري  شنافي عز الديف -
 رئيس قسـ التكنولوجيا  موساسب كريـ -
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  رئيس قسـ اليندسة الكيربائية إجدارف قاسة -
 رئيس قسـ اليندسة المدنية بوزرورة منصور -
  رئيس قسـ اليندسة المعمارية عطار عبد الغاني -
  مدير مخبر المواد البوليميرية المتقدمة قاسي مصطفق -
  يرة مخبر طرائق األغشية وتقنيات الفصل واالستردادمد صنياجي )ـ( كبيش اونيسة -
 مدير مخبر المواد العضوية  بميامل كماؿ -
  مدير مخبر الري التطبيقي والبيئة سغير عبد الغاني -
  مدير مخبر اليندسة الكيربائية بف دحماف بوخالفة -
 مدير مخبر التحكـ في الطاقات المتجددة  أوزالؽ جماؿ -
 خبر التكنولوجية الصناعية واإلعالـ مدير م رقيوع توفيق -
 مدير مخبر ىندسة البناء والمعمار شمواح ناصر -
  مدير مخبر ىندسة المحيط شموش عز الديف  -
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لدو قسـ ىندسة الطرائق حابي عبد الرحماف -
 لطرائقممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لدو قسـ ىندسة ا كركور عبد الحكيـ -
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لدو قسـ اليندسة الميكانيكية  نايت بودة فيصل -
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لدو قسـ اليندسة الميكانيكية  حمطاش ابراىيـ -
 ممثمة األساتذة ذوي مصف األستاذية لدو قسـ المناجـ والجيولوجيا  صدوقي )ـ( شيباني سامية -
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لدو قسـ المناجـ والجيولوجيا  الغاني أقديـ عبد -
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لدو قسـ الري  لعجاؿ محمود -
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لدو قسـ الري  عمواش عثماف                  -
 التكنولوجيا  ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لدو قسـ خموفي أرزقي -
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لدو قسـ التكنولوجيا  زوقاب نبيل -
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لدو قسـ اليندسة الكيربائية  قاصدي أحمد -
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لدو قسـ اليندسة الكيربائية  عشور عبد اليزيد -
 وي مصف األستاذية لدو قسـ اليندسة المدنية ممثل األساتذة ذ رمضاني لياس -
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لدو قسـ اليندسة المدنية  بمحامدي نور الديف -
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لدو قسـ اليندسة المعمارية  بوفاسة سامي -
 رية ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لدو قسـ اليندسة المعما محداب رشيد -
 ممثل األساتذة المساعديف  بسعد عمر -
 ممثل األساتذة المساعديف  بونوني صفياف -
 الطمبة لدو قسـ ىندسة الطرائق  ةممثم دفالوي وريدة -
 ممثل الطمبة لدو قسـ اليندسة الميكانيكية بنيكف دمحم األميف -
 الطمبة لدو قسـ المناجـ والجيولوجيا  ةممثم بوخدامي كميمية -
 الطمبة لدو قسـ الري  ةممثم يةمرواف سيم -
 الطمبة لدو قسـ التكنولوجيا ةممثم طنيش نسريف -
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 الطمبة لدو قسـ اليندسة الكيربائية  ةممثم بودحوش رحمة -
 ممثل الطمبة لدو قسـ اليندسة المدنية  صاولي سعيد -
 ممثل الطمبة لدو قسـ اليندسة المعمارية  بشكر رياف مولود -
    مستخدميف اإلدارييف والتقنييف والخدماتممثل ال بولقارية سمير -
 ممثل المستخدميف اإلدارييف والتقنييف والخدمات بمعيد زىير -
 نائب العميد المكمف بما بعد التدرج والبحث العممي و العالقات الخارجية باي سعيد -
 نائب العميد المكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  جرادة عبد الرحماف -
 مكتبة كمية التكنولوجيا ةمسؤول ب مميكةوعرا -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية، 2018فيفري  28 مؤرخ في 199 رقم قــرار 

 لدى جامعة المسيمة ألعضاء مجمس كمية التكنولوجيا 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17رسوـ الرئاسي رقـ بمقتضق الم -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة 
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادو الثانية عاـ  30المؤرخ في  274-01وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ـوالمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعدؿ والمتم، 2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضق المرسـو التنفيذي رقـ  -

 39و 37، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003
 .منو

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434وؿ عاـ ربيل األ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية التكنولوجيا لدو 2010فيفري  24المؤرخ في  49وبمقتضق القرار رقـ  -
 جامعة المسيمة.

 يــقـــــرر
 

جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39 تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية التكنولوجيا لدو جامعة المسيمة.
مجمس كمية التكنولوجيا لدو جامعة المسيمة في الجدوؿ الممحق ليذا تحدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 

 القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

  2018فيفري  28 فيحرر بالجزائر                                                                               
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ةلدى جامعة المسيم التكنولوجياقائمة أعضاء مجمس كمية 
  الصفة  والمقب االسم

 عميد الكمية، رئيسا  بيبي مكي -
 رئيس المجمس العممي لمكمية خميسة دمحم -
 ربائيةرئيس قسـ اليندسة الكي برابح فؤاد -
 رئيس قسـ الري  نبار دمحم لخضر -
 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية ركبي منصور -
 رئيس قسـ اليندسة المدنية بعمي العيد -
 رئيس قسـ اإللكترونيؾ لعجاؿ دمحم -
 مدير مخبر بف الشيخ دمحم -
 مدير مخبر بدار ميمود -
 مدير مخبر عبد السالـ حسيني -
 مدير مخبر شودار عيسق -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة الكيربائية زغالش سمير -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة الكيربائية بوقرة عبد الرحماف -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة المدنية تيطـو المسعود -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة المدنية رحموني زيف العابديف -
 مثل منتخب عف األساتذة لقسـ الري م بوعبد هللا خيضر -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الري  قماش عبد الرزاؽ -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اإللكترونيؾ بوراس منير -

 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اإللكترونيؾ قرماط نوبيل -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة الميكانيكية زاوً موسي -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ اليندسة الميكانيكية يقةإحدادف رز  -
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف خنوؼ الصالح -
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف طباخ مصطفق -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف وعماؿ الخدمات مخموؼ ليمق -
 وعماؿ الخدماتممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف  حجاب مريـ -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ اإللكترونيؾ بف يحي دمحم الصديق -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ اليندسة الكيربائية دلـو دمحم -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ الري  بف زىية مصعب -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ اليندسة المدنية يوسفي شرؼ الديف -
 اليندسة الميكانيكيةممثمة منتخبة عف طمبة قسـ  بعمي سممق -

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء ، 2018فيفري  28 مؤرخ في 200رقم  قــرار 
 لدى جامعة المسيمة كمية الرياضيات واإلعالم اآللي مجمس

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17الرئاسي رقـ  بمقتضق المرسوـ -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادو الثانية عاـ  30المؤرخ في  01274 -وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعدؿ والمتمـ 2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مقتضق المرسـو التنفيذي رقـ وب -

 39و 37، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003
 .منو

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434اـ ربيل األوؿ ع 18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية الرياضيات  2010فيفري  24المؤرخ في  50وبمقتضق القرار رقـ  -
 واإلعالـ اآللي لدو جامعة المسيمة.

 يــقـــــرر
 

جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39المادة  تطبيقا ألحكاـ المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية الرياضيات واإلعالـ اآللي لدو جامعة المسيمة.
ائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية الرياضيات واإلعالـ اآللي لدو جامعة المسيمة في الجدوؿ تحدد الق :2المادة 

 الممحق ليذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

  2018فيفري  28 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس كمية الرياضيات واإلعالم اآللي لدى جامعة المسيمة
 الصفة     االسم والمقب

 يةعميد الكم بف عبد الرحماف بف يطو -
 رئيس المجمس العممي قاسمي عبد القادر  -
 رئيس قسـ اإلعالـ اآللي ميني الطاىر -
 رئيس قسـ الرياضيات سعدي عبد الرشيد  -
 مدير مخبر بف حميدوش نور الديف -
 مدير مخبر اليندسة المناخية دحماف عاشور -
 ممثل عف األساتذة بقسـ الرياضيات ميدوف نور الديف -
 ل عف األساتذة بقسـ الرياضياتممث مرزوقي عبد الكريـ -
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 ممثل عف األساتذة بقسـ اإلعالـ اآللي لميش شعباف -
 ممثمة عف األساتذة بقسـ اإلعالـ اآللي بمعيد عبد الوىاب ليندة -
 ممثل عف األساتذة المساعديف  طالب عبد الحميد  -
 ممثل عف األساتذة المساعديف  يعقوبي رشاد  -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل عف الموظفيف اإل عيسق كريـ -
 ممثل عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات حيمر فارس -
 ممثل عف الطمبة بقسـ الرياضيات  العاقل توفيق -
 ممثل عف الطمبة بقسـ اإلعالـ اآللي بف شاللي عبد المعتصـ -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الذي يحدد القائمة االسمية، 2018فيفري  28مؤرخ في  201 رقم قــرار 

 المدرسة العميا لألساتذة بالقبة ألعضاء مجمس إدارة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 يف أعضاء الحكومة.تعي فوالمتضم
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  209-08وبمقتضق المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف تحويل العميا لألساتذة بالقبة إلق مدرسة خارج الجامعة
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 24السيما المادة  الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
 

 يــقـــــرر

 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  24ألحكاـ المادة  تطبيقا المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بالقبة.
ارة المدرسة العميا لألساتذة بالقبة طبقا لمجدوؿ الممحق بيذا تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إد :2المادة 

 القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2018فيفري  28 فيبالجزائر                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 حجار األستاذ طاىر                                                                                                            
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 



      2018-األولالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   209

 

 

 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة  العميا لألساتذة بالقبة
 األعضاء المعينون: -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا باليسترو مراد -
 بالمالية،ممثل الوزير المكمف  عضو غاشي إسماعيل -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو عابد عطوي  -
 ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو شناؽ نجية -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو ياسف خير الديف -
 ـ.ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناج عضو لوصفاف خالد -

 

 األعضاء المنتخبون: -2
 الييئة الصفة االسم والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اإلعالـ اآللي، عضو نصبة عمي -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ العمـو الطبيعية، عضو باحة مونية -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ الكيمياء، عضو بودرياس نادية -
 منتخب عف األساتذة لقسـ الرياضيات، ممثل عضو أيت مختار أحمد -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الفيزياء، عضو بوترية دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف، عضو ميدي يوسف -
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف، عضو منصوري الياشمي -
 وعماؿ الخدمات،ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف  عضو عدناف عبد الحق -
 ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،  عضو كوديل نادية -
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو أسامة مرزوقي -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة. عضو وادي صفية -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2016أكتوبر  02المؤرخ في  1529يعدل القرار رقم ، 2018فيفري  28 مؤرخ في 202 رقم قــرار 

 ليحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر، المعد الذي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ـ ذي القعدة عا 25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .تعييف أعضاء الحكومة فوالمتضم
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  215-08وبمقتضق المرسـو التنفيذي رقـ  -

  .والمتضمف تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات الق مدرسة خارج الجامعة،المعدؿ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13رقـ  وبمقتضق المرسوـ التنفيذي -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 24لعميا،السيما المادة الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة ا
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  2016أكتوبر  02المؤرخ في  1529وبمقتضق القرار رقـ  -

 .ؿالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر، المعد
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 يــقـــــرر
 

، المعدؿ، 2016أكتوبر  02ي المؤرخ ف 1529يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ القرار رقـ  المادة األولى:
 أعاله، كما ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار. روالمذكو 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
  2018فيفري  28 فيرر بالجزائر ح                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر

 األعضاء المنتخبون: - 1
 الييئة الصفة االسم والمقب

 ية،ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة الكيميائ عضو تودرت أحمد زايد  -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة المدنية، عضو بمقاسمي سماعيف -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ ىندسة البيئة، عضو معمري نبيل -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ اليندسة الصناعية، عضو نيبوش فطيمة -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة الميكانيكية، عضو لعربي صالح -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ ىندسة المناجـ، عضو عكاؿ رزقي -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اإللكترونيؾ، عضو عدناف مراد -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الري، عضو بوخماشة دمحم أميف -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ التعديف، عضو ىالؿ فاتح -
 األساتذة لقسـ اإللكتروتقني، ممثل منتخب عف عضو بوغرارة كماؿ -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اآللية، عضو طاجيف دمحم -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة المساعديف، عضو جبالي حفيظة -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة المساعديف، عضو شريد جميمة -
 مات،ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخد عضو بودراع أحمد -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،  عضو بف حباج ندير -
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو أوقاسي نصرالديف -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة. عضو حداد صبريف -

 "........................................والباقي بدون تغيير.................................."
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       2017مارس  08مؤرخ في  271يعدل القرار رقم ، 2018فيفري  28مؤرخ في  203 رقم قــرار 
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بعين تيموشنت، المعدل 

 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .تعييف أعضاء الحكومة فوالمتضم
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 10واعد الخاصة بتنظيمو وسيره، السيما المادة الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والق
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 2008يوليو سنة  9الموافق 1429رجب عاـ  6المؤرخ في  205-08وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 2المادة  اوالمتضمف إنشاء مركز جامعي بعيف تيموشنت، المعدؿ، السيم

 2013يناير سنة  30الموافق  1434األوؿ عاـ ربيل  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة 2017مارس سنة  08المؤرخ في  271وبمقتضق القرار رقـ  -
 .المركز الجامعي بعيف تيموشنت، المعدؿ

 يــقـــــرر
 

، والمذكور أعاله،  ؿ، المعد2017مارس سنة  08المؤرخ في  271مـ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ يت المادة األولى:
 كما ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
  2018فيفري  28 فيحرر بالجزائر                                                                                                     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بعين تيموشنت

 عضاء المنتخبون:األ - 1
 الييئة الصفة  اإلسم والمقب

، عضو مازور دمحم -  ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد العمـو
 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد التكنولوجيا، عضو حومادي يوسف -
 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، عضو حاشي يوسف -
 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد اآلداب والمغات، عضو رمضاني دمحم -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو لعشابي فاطمة الزىراء -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو بف عزة بغدادي -
 ت،ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدما عضو بف جريد فاطمة الزىراء -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،  عضو بخيت مياجي -
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو زواوي عماد الديف -
 ممثل منتخب عف الطمبة. عضو مصابيح دمحم خميل -

 

 "........................................والباقي بدون تغيير.................................."
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2017أكتوبر  24المؤرخ في  1027يعدل القرار رقم ، 2018مارس  05مؤرخ في  204 رقم قــرار 
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة  العميا في العموم التطبيقية بتممسان الذي

 

 العالي والبحث العممي، إن وزير التعميم
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .تعييف أعضاء الحكومة فوالمتضم
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وزير التعميـ العالي والبحث العممي الذي يحدد صالحيات
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 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 24السيما المادة  القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا، دالذي يحد

فبراير سنة  15الموافق   1438لق عاـ جمادو األو  18المؤرخ في  82-17وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
والمتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في العمـو والتقنيات بتممساف، إلق مدرسة عميا في العموـ التطبيقية،  2017

 .منو 4السيما المادة 
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  2017أكتوبر  24المؤرخ في  1027وبمقتضق القرار رقـ  -

 بتممساف. رسة العميا في العمـو التطبيقيةالمد
 يــقـــــرر

 

أعاله،  ر، والمذكو 2017أكتوبر  24المؤرخ في  1027يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ القرار رقـ  المادة األولى:
 كما ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي  :2المادة 
  2018جانفي  05 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 م العالي والبحث العمميوزير التعمي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مجمس إدارة المدرسة العميا في العموم التطبيقية بتممسانقائمة أعضاء 
 األعضاء المعينون: - 1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا جعفور مصطفق -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو بيمولي دمحم ىشاـ  -
 كمفة بالتربية الوطنية،ممثل الوزيرة الم عضو عميرة كريـ  -
 ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو زدور دمحم ابراىيـ حفيظة -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري. عضو قدوري أبو األرباح -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو بمعربي دمحم أميف -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة، وعض صغيري بومديف -
 ممثل عف الغرفة الجزائرية لمتجارة والصناعة بتممساف، عضو ربيعي دمحم -
 ممثل عف مجمل خربوش بتممساف،  عضو خربوش رشيد -

 

 "........................................والباقي بدون تغيير.................................."
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2017جويمية  16المؤرخ في  800يعدل القرار رقم ، 2018مارس  05مؤرخ في  205 رقم قــرار 

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموم اإلعالم الذي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17مقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ ب -

  .تعييف أعضاء الحكومة فوالمتضم
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 2009غشت سنة  10الموافق  1430شعباف عاـ  19المؤرخ في  252-09وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .عمـو اإلعالـوالمتضمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لمصحافة و 

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 24حدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة الذي ي

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  2017جويمية  16المؤرخ في  800وبمقتضق القرار رقـ  -
 المدرسة الوطنية العميا لمصحافة و عمـو اإلعالـ.

 

 يــقـــــرر

 

أعاله،  ر، والمذكو 2017جويمية  16المؤرخ في  800قرار رقـ القرار رقـ يعدؿ الجدوؿ الممحق بال المادة األولى:
 كما ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 

  2018مارس  05 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمصحافة و عموم اإلعالم.
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة م والمقباالس
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا بف شنيتي حميد -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو غاشي اسماعيل -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو كادي كريـ -
 ، ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو ريغي الشريف -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو رزقي اعمر -
 ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية، عضو بمخير طوير -
 ،ةممثل الوزير المكمف بالشؤوف الخارجي عضو بمعيد دمحم صالح الديف  -
 مف بالموارد المائية،ممثل الوزير المك عضو بمعياضي سعيد -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو جبيمي دمحم -
 ممثمة الوزيرة المكمفة بالبريد والمواصالت السمكية والالسمكية والتكنولوجيات والرقمنة عضو مدبب نصيرة -
 ،ممثمة الوزير المكمف بالثقافة،  عضو بف شيخ زىية -
 مف بالشباب والرياضة،ممثل الوزير المك عضو بميل بوعالـ -
 ممثمة الوزير المكمف باالتصاؿ. عضو عميؾ كريمة -

 

 

 "........................................والباقي بدون تغيير.................................."
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 ضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعيةيت 2018مارس  05مؤرخ في  قــرار 
 العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية وىـران لدى المدرسة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية 2006جويمية سنة  15المؤرخ في  03-06بمقتضق األمر رقـ  -
، المحدد لمحتوو الخدمات اإلجتماعية 1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82رئاسي رقـ بمقتضق المرسوـ ال -

 .وكيفية تمويميا
، المتعمق بتسييػر الخدمات 1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  303-82بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .اإلجتماعية
المحدد لصالحيات وزير التعميـ ، 2013جانفي سنة  30المؤرخ في  77-13بمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .العالي والبحث العممي
، المتضمف تحويل المدرسة التحضيرية 2017فيفري سنة  15المؤرخ في  84-17المرسوـ التنفيذي رقـ بمقتضق  -

 .في العموـ والتقنيات بوىراف، إلق مدرسة عميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية
، المتضمف فػرز األصوات اإلنتخػاب لممثمي األساتذة والعماؿ 2017يسمبر سنة د 19نظػػػػػػػرا لممحضر المػؤرخ في  -

  .في لجنة الخدمات اإلجتماعية لدو المدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية وىراف
، المتضمػف التشكيمة النيائية ألعضػاء لجنػة الخدمات 2017ديسمبر سنة  19نظػػػػػػػرا لممحضر المػؤرخ في  -

 .اإلجتماعيػة لػدو المدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية وىراف
 

 يــقـــــرر

 

 .تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدو المدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية وىراف المـادة األولى:
 ماؤىـ:تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أس :2المـادة 

 األعضاء الدائمون: 
 إبراىيـ جموؿ أحمد سميـ، -03 عبدي عبد القادر، -02 ميمودي زىرة، -01
   بمحي مميكة، -05 درقي عبد القادر، -04

 

 األعضاء اإلضافيون : 
   فراجي سعد اليواري، -02 قبمي فتيحة، -01

 

 .ء مف تاريخ اإلمضاء عمق القرار( سنوات إبتدا03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
يكمف السيػد مديػػر المدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية وىراف، بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشػر  :4المادة 

 في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.
 2018 مارس 05 حرر بالجزائر في                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                   
 األمين العام                                                                                                               

 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                        
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 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية ،2018مارس  05مؤرخ في  قــرار 
 لدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة عنابـة سيـدي عمـار 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 .لموظيفة العموميةالمتضمف القانوف األساسي العاـ  2006جويمية سنة  15المؤرخ في  03-06بمقتضق األمر رقـ  -
، المحدد لمحتوو الخدمات اإلجتماعية 1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .وكيفية تمويميا
 .المتعمق بتسييػر الخدمات اإلجتماعية 1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  303-82بمقتضق المرسـو الرئاسي رقـ  -
، المحدد لصالحيات وزير التعميـ 2013جانفي سنة  30المؤرخ في  77-13بمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .العالي والبحث العممي
، المتضمف إنشاء الديواف الوطني 1995مارس سنة  22المؤرخ في  84-95بمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

سبتمبر سنة  14رخ في المؤ  312-03لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ بالمرسوـ التنفيذي رقـ 
2003. 

ؤرخ ػـ القػرار الوزاري المشتػرؾ المػػ، يعػدؿ ويتم2016فيفري سنة  17القػرار الوزاري المشتػرؾ المػؤرخ في بمقتضق  -
، المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات 2004ديسمبر سنة  22في 

 .االجامعية التابعة ليا ومشتمالتي
، المتضمف فػرز األصوات اإلنتخػاب لجنة الخدمات 2018فيفري سنة  04نظػػػػػػػرا لممحضػر المػؤرخ في  -

 .اإلجتماعية لدو مديرية الخدمات الجامعية عنابة سيدي عمار
، المتضمػف التشكيمة النيائيػة ألعضاء لجنػة الخدمػات 2018فيفري سنة  05نظػػػػػػػرا لممحضر المػؤرخ في  -

 .تماعيػة لػدو مديرية الخدمات الجامعية عنابة سيدي عماراإلج
 

 يــقـــــرر
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدو مديرية الخدمات الجامعية عنابة سيدي عمار، المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ :: 2المـادة 

 األعضاء الدائمون: 
 باشا توفيق، -03 مولة رشيد، -02 ىاشمي راشدي نذير، -01
 بوجابر منير، -06 بودينة كماؿ، -05 بوعالؽ عيسق، -04
 بوعطيط دمحم الشريف، -09 حمدي نوري، -08 برايس نورة، -07

 

 األعضاء اإلضافيون: 
 عابد أيوب، -03 تواتي كماؿ، -02 إسماعيل إسمياف، -01

 

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمق القرار،03ه المجنة لمدة ثالث )تسري عيدة ىذ :3المـادة 
يكمف السيػد مديػر الخدمات الجامعية عنابة سيدي عمار، بتنفيذ ىذا القػرار، الذي سينشػر في النشرة  :4المادة 

 الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.
 2018 مارس 05 حرر بالجزائر في                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                   
 األمين العام                                                                                                               

 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                        
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 اإلجتماعيةيتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات  ،2018مارس  06مؤرخ في  قــرار 
 لدى المركـز الجامعـي تيبـازة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية 2006جويمية سنة  15المؤرخ في  03-06بمقتضق األمر رقـ  -
لخدمات اإلجتماعية ، المحدد لمحتوو ا1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .وكيفية تمويميا
، المتعمق بتسييػر الخدمات 1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  303-82بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .اإلجتماعية
، المحدد لصالحيات وزير التعميـ 2013جانفي سنة  30المؤرخ في  77-13بمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .العالي والبحث العممي
 302-11، يتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ 2017ديسمبر  25المؤرخ في  375-17لمرسوـ التنفيذي رقـ ابمقتضق  -

 .، المتضمف إنشاء مركز جامعي بتيبازة2011أوت سنة  22المؤرخ في 
، المتضمف فػرز األصوات اإلنتخػاب لممثمي األساتذة في لجنة 2017أكتوبر سنة  04نظػػػػػػػرا لممحضر المػؤرخ في  -

 .مات اإلجتماعية لدو المركز الجامعي تيبازةالخد
، المتضمف فػرز األصوات اإلنتخػاب لممثمي العماؿ في لجنة 2017أكتوبر سنة  05نظػػػػػػػرا لممحضر المػؤرخ في  -

 .الخدمات اإلجتماعية لدو المركز الجامعي تيبازة
مة النيائية ألعضػاء لجنػة الخدمػات ، المتضمػف التشكي2017ديسمبر سنة  17نظػػػػػػػرا لممحضر المػؤرخ في  -

 .اإلجتماعيػة لػدو المركز الجامعي تيبازة
 

 يــقـــــرر
 

 .تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدو المركز الجامعي تيبازة المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المـادة 

 األعضاء الدائمون: 
 بف ويس أحمد، -03 طيراوي لحبيب، -02 وقازي عقبة، -01
 مرباح سمية، -06 جالؿ عبد القادر، -05 لعوراي عبد القادر، -04
     ديب كماؿ، -07

 

 األعضاء اإلضافيون: 
   حطاب فؤاد، -02 لقفل سفياف، -01

 

 .اإلمضاء عمق القرار( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
يكمف السيػد مدير المركز الجامعي تيبازة، بتنفيذ ىذا القػرار، الذي سينشػر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ  :4المادة 

 العالي والبحث العممي.
 2018 مارس 06 حرر بالجزائر في                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                   
 األمين العام                                                                                                               

 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                        
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  2017فيفري  02المؤرخ في  162، يعدل القرار رقم 2018مارس  07مؤرخ في  208رقم  قــرار 
 )والية تممسان(، المعدل إدارة المركز الجامعي بمغنية يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس الذي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة فوالمتضم
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11ي المؤرخ ف 299-05وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 10الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره، السيما المادة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والبحث العممي الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي
 ،2016افريل سنة  11الموافق  1437رجب عاـ  3المؤرخ في  125-16وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 2والمتضمف إنشاء مركز جامعي بمغنية )والية تممساف(، السيما المادة 
مس إدارة المركز الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مج 2017فيفري  02المؤرخ في  162وبمقتضق القرار رقـ  -

 .ؿ)والية تممساف(، المعد الجامعي بمغنية
 

 يــقـــــرر
 

، والمذكور أعاله، كما ؿ، المعد2017فيفري  02المؤرخ في  162يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتع: 2المادة 
  2018مارس  07 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 زير التعميم العالي والبحث العمميو                                                                                                     
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 )والية تممسان(. قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بمغنية

 ن:واألعضاء المنتخب -2
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، عضو بمحسف دمحم -
 الحقوؽ والعمـو السياسية،ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد  عضو ىاممي دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد اآلداب والمغات، عضو مناد براىيـ  -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لمعيد العمـو والتكنولوجيا، عضو عيف السبل نبيمة -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو زياني سمير  -
 عف سمؾ األساتذة المساعديف ،ممثمة منتخبة  عضو بف شعيب فاطمة الزىراء -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف و التقنييف وعماؿ الخدمات، عضو لنباع نور الديف -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف و التقنييف وعماؿ الخدمات،  عضو بف أعمر دمحم زيف الديف -
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو مشاتي يوسف -
 ممثل منتخب عف الطمبة. عضو افبراندو دمحم عبد الرحم -

 

 "........................................والباقي بدون تغيير.................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء ، 2018مارس  08 مؤرخ في 209 رقم قــرار 
 لدى جامعة بجاية س كمية اآلداب والمغاتمجم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419وؿ عاـ ربيل األ 13المؤرخ في  218-98وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة بجاية، المعدؿ والمتمـ
غشت سنة  23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضق المرسـو التنفيذي رقـ  -

 39و 37ا المادتاف ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيم2003
 .منو

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

آلداب والمغات ، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية ا2011جانفي  18المؤرخ في  49وبمقتضق القرار رقـ  -
 لدو جامعة بجاية.

 يــقـــــرر
 

جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 مجمس كمية اآلداب والمغات لدو جامعة بجاية.القائمة االسمية ألعضاء 
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية اآلداب والمغات لدو جامعة بجاية في الجدوؿ الممحق ليذا  :2الـــمــــــادة 

 القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3الــــمـــــادة 
  2018مارس  08 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس كمية اآلداب والمغات لدى جامعة بجاية

 الصفة إلسم والمقبا 
 عميد الكمية رئيسا بكتاش مراد -
 رئيس المجمس العممي لمكمية أرزقي عبد النور -
 رئيسة قسـ المغة والثقافة األمازيغية واطح ليندة -
 رئيسة قسـ المغة واألدب العربي بطاطاش بوعالـ -
 رئيس قسـ المغة واألدب الفرنسي سالحجي دليل -
 واألدب اإلنجميزي  رئيسة قسـ المغة سميمي صبرينة -
 رئيسة المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بمخامسة كريمة -
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 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة واألدب الفرنسي لنصر صوفياف -
 رئيسة المجنة العممية لقسـ المغة واألدب اإلنجميزي  أىواري نادية -
 ألمازيغيةرئيس المجنة العممية لقسـ المغة والثقافة ا بوعمارة كماؿ -
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ممثل األساتذة عف قسـ المغة واألدب الفرنسي عمودف أعمر -
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" ممثمة األساتذة عف قسـ المغة واألدب الفرنسي أورتراف سييمة -
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ممثل األساتذة عف قسـ المغة والثقافة األمازيغية رابحي عالوو  -
 ستاذ محاضر قسـ "أ" ممثل األساتذة عف قسـ المغة والثقافة األمازيغيةأ مقسـ زىير -
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" ممثمة األساتذة عف قسـ المغة واألدب اإلنجميزي  معوش )ـ( كتفي سميمة -
 ممثل األساتذة المساعديف خنيش سعيد -
 ممثل األساتذة المساعديف تكركارت خثير -
 مدير مخبر بحث سعدي نبيل -
 مدير مخبر بحث دف محندعمو  -
 ممثل الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عدناني السعيد -
 ممثل الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ولد العربي ميوب -
 ممثمة الطمبة لدو قسـ المغة واألدب اإلنجميزي  براشوش رندة -
 ة األمازيغيةممثل الطمبة لدو قسـ المغة والثقاف تزرارت ابراىيـ -
 ممثل الطمبة لدو قسـ المغة واألدب العربي بف حداد عبد العالي -
 ممثمة الطمبة لدو قسـ المغة واألدب الفرنسي ساليـ سعيدة -
 نائبة العميد المكمفة بالدراسات والمسائل المتعمقة بالطمبة حوشي عايدة -
 البحث العممي والعالقات الخارجية نائبة العميد المكمفة بالتكويف لما بعد التدرج، بمحوسيف منية -
 اميف عاـ لمكمية واروؼ بوعالـ -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ، 2018مارس  08 مؤرخ في 210 رقم قــرار 

 لدى جامعة بجاية ألعضاء مجمس كمية الطب
 

 ممي،إن وزير التعميم العالي والبحث الع
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيل األوؿ عاـ  13المؤرخ في  218-98وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتمـوالمتضمف إنشاء جامعة بجاية، المعدؿ 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضق المرسـو التنفيذي رقـ  -

 39و 37، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003
 .منو

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434بيل األوؿ عاـ ر  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية الطب لدو 2011جانفي  18المؤرخ في  56وبمقتضق القرار رقـ  -
 جامعة بجاية.
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 يــقـــــرر
 

جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية الطب لدو جامعة بجاية.
 س كمية الطب لدو جامعة بجاية في الجدوؿ الممحق ليذا القرار.تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجم :2الـــمــــــادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3الــــمـــــادة 

  2018مارس  08 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس كمية الطب لدى جامعة بجاية
 الصفة    اإلسم والمقب   
 عميد كمية الطب رئيس طميبة سوىيل -
 رئيس المجمس العممي نواصرية بوبكر -
 رئيسة قسـ الطب جة مغربياحماف حسينة زو  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الطب بركاف صالح -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عف قسـ الطب عجة الحميد -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عف قسـ الطب عمي باشا نجيب -
 ساتذة المساعديف عف قسـ الطبممثل منتخب عف سمؾ األ عموري سعد الديف ىشاـ -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ الطب بشكورة حمزة -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بكتاش بوجمعة -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عطروش عبد الغاني -
                                                                                                                                                                                                                                                                               نائب العميد              بوعمي فيصل -
 نائب العميد بوجناح فريد -
 امينة عامة شمواح ليميا زوجة ابركاف -
 مسؤولة مكتبة الكمية لونيس مغنية زوجة مازة -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2017 أفريل 19المؤرخ في  455يعدل القرار رقم  ، 2018مارس  08 مؤرخ في 211رقم  قــرار

 ألعضاء مجمس كمية العموم والتكنولوجيا لدى جامعة معسكر الذي يحدد القائمة االسمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مرسـو التنفيذي رقـ وبمقتضق ال -

 39و 37ال سيما المادتاف  ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ2003
 .منو
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، 2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  12-09وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
  .والمتضمف إنشاء جامعة معسكر، المعدؿ والمتمـ

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو 2009جويمية  25المؤرخ في  232وبمقتضق القرار رقـ  -
 .والتكنولوجيا لدو جامعة معسكر،المعدؿ والمتمـ

الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو  2017أفريل  19المؤرخ في  455وبمقتضق القرار رقـ  -
 والتكنولوجيا لدو جامعة معسكر.

 يــقـــــرر
 

، والمذكور أعاله، كما ىو محدد 2017أفريل  19المؤرخ في  455دوؿ الممحق بالقرار رقـ يعدؿ الج المادة األولى:
 في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2الــــمـــــادة 
  2018مارس  08 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 العموم والتكنولوجيا لدى جامعة معسكر  قائمة أعضاء مجمس كمية

 الصفة اإلسم والمقب
 لكمية، رئيساعميد ا بوشكارة دمحم -
 رئيس المجمس العممي لمكمية بف يوسف عبد الغاني -
 رئيس قسـ الجذع المشترؾ بوجالؿ مختار -
 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية اميف هللا العيد -
 رئيسة قسـ الري  طاليا أماؿ -
 رئيسة قسـ ىندسة الطرائق عتمة وفاء -
 رئيس قسـ اإللكتروتقني شاوش جماؿ الديف  -
 رئيس قسـ اليندسة المدنية سعدوف دمحم -
 مدير مخبر خناثة رابح -
 مدير مخبر بف ميموف يوسف -
 مدير مخبر بميل عمي -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الجذع المشترؾ مرجي عمي -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة الميكانيكية مداح حاج ميمود -
 يندسة الميكانيكيةممثل منتخب عف األساتذة لقسـ ال ولد الشيخ البحري  -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الري  بكوسة سمير بمقاسـ -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ ىندسة الطرائق بف قويدر عمي مصطفق -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اإللكتروتقني الكبير عبد القادر -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة المدنية ىواري دمحم سيد أحمد -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة المدنية صنياجي ياسيف -
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 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف دايخ عبد القادر -
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف بف ثابت عبد القادر -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات فداؽ الجياللي -
 خب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منت غزاؿ توفيق -
 ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ الجذع المشترؾ بمحاج دمحم ياسر -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة لقسـ اليندسة الميكانيكية المحمر دليمة -
 ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ الري  بف يخمف بف عمر -
 طمبة لقسـ ىندسة الطرائقممثمة منتخبة عف ال شاشوة فاطمة الزىراء -
 ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ اإللكتروتقني موالؾ عبد القادر -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة لقسـ اليندسة المدنية شراير إيماف -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مفة بمرافقة ومتابعة وتقييمإنشاء لجنة مك يتضمن، 2018مارس  08 مؤرخ في 212 رقم قــرار 

 التعميم العالي والبحث العممي"مشروع المؤسسة" لمؤسسات 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17الرئاسي رقـ  بمقتضق المرسوـ -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
سنة يونيو  23الموافق  1410عاـ أوؿ ذي الحجة المؤرخ في  188-90التنفيذي رقـ  بمقتضق المرسوـو  -

 .الذي يحدد ىياكل اإلدارة المركزية وأجيزتيا في الوزارات ،1990
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األّوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 .لتعميـ العالي والبحث العمميالذي يحّدد صالحيات وزير ا
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األّوؿ عاـ  18المؤرخ في  78-13لتنفيذي رقـ اوبمقتضق المرسوـ  -

 المعدؿ.   المتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية في وزارة التعميـ العالي والبحث العممي،و 
 

 يــقـــــرر
 

بمرافقة ومتابعة وتقييـ "مشروع المؤسسة" لمؤسسات التعميـ  لجنة مكمفةنشاء ييدؼ ىذا القرار إلق إ المادة األولى:
 العالي والبحث العممي، وتدعق في صمب النص "المجنة".

 المجنة ىيئة مرافقة ومتابعة وتقييـ "مشروع المؤسسة" لمؤسسات التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 وبيذا الخصوص، تكمف بما يأتي:

 مؤشرات لكل مف األىداؼ المسطرة بغية تشكيل لوحة قيادة إلعداد "مشروع المؤسسة"،تحديد ال 
  دعـ ومرافقة مدراء المؤسسات في كل مسعق تنظيمي منتيج حوؿ اإلستراتيجية التنموية لمؤسساتيـ طبقا

 أعاله، المشار إليياموحة القيادة ل
 النيائية طبقا لموثيقة المرجعية المسماة "نموذج ا غتيامتابعة مدو تقدـ إعداد مشاريل المؤسسة إلق غاية صي

 إعداد مشروع مؤسسة"،
 ،تقييـ في منتصف المدة، مدو تقدـ تنفيذ مشروع المؤسسة، لمعرفة حالة إنجاز جزء مف األىداؼ المسطرة 
 ( مدو تقدـ تنفيذ مشروع المؤسسة، لمعرفة حالة إنجاز األىداؼ  5تقييـ عند نياية المشروع ،)سنوات

 رة.المسط
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 : ػػػتكمف المجنة، كنشاطات أولوية، ال سيما ب :3المادة 
 ،"تحديد المؤشرات لكل مف األىداؼ المسطرة بغية تشكيل لوحة قيادة إلعداد "مشروع المؤسسة 
 طبقا  دعـ ومرافقة مدراء المؤسسات في كل مسعق تنظيمي منتيج حوؿ اإلستراتيجية التنموية لمؤسساتيـ

 .لييا أعالهالمشار إ قيادةالموحة ل
 يمكف المجنة أف تستعيف بكل شخص مف شأنو تقديـ مساىمات في المسائل المتعمقة بمشروع المؤسسة. :4المادة 
 برئاسة وزير التعميـ العالي والبحث العممي أو ممثمو، تتشكل المجنة، مف: :5المادة 

 المفتش العاـ لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، -
 يوية لمجامعات،رؤساء الندوات الج -
 ( خبراء يختارىـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي.5خمسة ) -

 تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة بالممحق المرفق بيذا القرار.
وترسل استدعاءات فردية يحدد فييا جدوؿ  ،تجتمل المجنة كمما دعت الحاجة لذلؾ بطمب مف رئيسيا :6المادة 

 ( أياـ عمق األقل مف التاريخ المقرر لالجتماع.8ثمانية ) األعماؿ إلق األعضاء قبل
تدوف مداوالت المجنة في محاضر وتسجل في سجل خاص يرقمو ويؤشر عميو ويوقعو رئيس المجنة  :7المادة 

 واألعضاء.
 مي.تعد المجنة نظاميا الداخمي وتصادؽ عميو، وترسل نسخة منو إلق وزير التعميـ العالي والبحث العم :8المادة 
 تضمف مصالح المفتشية العامة لمبيداغوجيا أمانة المجنة. :9المادة 
 : يكمف األميف العاـ بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.10المادة 

  2018مارس  08 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 إنشاء لجنة مكمفة  تضمنالم، 2018مارس  08 مؤرخ فيال 212رقم  قــرارممحق ال
 التعميم العالي والبحث العممي"مشروع المؤسسة" لمؤسسات  تقييمبمرافقة ومتابعة و 

 

 : المجنةأعضاء
  ،رئيسة،مفتشة عامة لمبيداغوجياشريفي ويزة ،  
 ،عضوا، صابة دمحم الشريف، مفتش عاـ 
 ،بف تميس حكيـ، رئيس الندوة الجيوية لجامعات الوسط، عضوا 
  ،لغرب، عضوا،رئيس الندوة الجيوية لجامعات ابف زياف عبد الباقي 
  عضوا،الشرؽ لطرش دمحم اليادي، رئيس الندوة الجيوية لجامعات ، 
 خبير، عضوا،، بف زاغوا بف عمي 
 ،نمامشة دمحم، خبير، عضوا 
 ،بكوش الصادؽ، خبير، عضوا 
  ،خبير، عضوا،جكوف عبد الحميد 
 ،خياطي مصطفق، خبير، عضوا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2010المؤرخ في أول جويمية  217يعدل القرار رقم ، 2018 مارس 12 مؤرخ في 213 رقم قــرار 
 والمتضمن إنشاء األقسام  المكونة لممدرسة الوطنية العميا لممناجمنت

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ـ ذي القعدة عا 25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2008أبريل سنة  9الموافق  1429ربيل الثاني  عاـ  3المؤرخ في  116-08وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ل األوؿ عاـ ربي 18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 41الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا، السيما المادة 
، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لممدرسة الوطنية 2010المؤرخ في أوؿ جويمية  217وبمقتضق القرار رقـ  -

 .العميا لممناجمنت
 يــقـــــرر

 

 ، والمذكور أعاله، كما يأتي:2010المؤرخ في أوؿ جويمية  217مف القرار رقـ  2تعدؿ المادة  المادة األولى:
 األقساـ التالية: -رسة الوطنية العميا لممناجمنت :  تنشأ لدو المد2"المادة  

 ،قسـ المناجمنت والمقاولتية 
 ،قسـ المناجمنت، االستراتيجيات واألنظمة 
 ".قسـ مناجمنت التنظيمات 

يكمف كل مف السيد المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف والسيدة مديرة المدرسة، كل فيما يخصو، بتنفيذ  : 2المادة
 ار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القر 

  2018مارس  12 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلسمية ألعضاء  يحدد القائمة، 2018مارس  14مؤرخ في  214وزاري رقم  قــرار 
 برتبة أستاذ مساعد استشفائي جامعي لجان تقييم المترشحين لمسابقة اإللتحاق

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  2006سنة يوليو  15الموافق 1427ـ جمادو الثانية عا 19المؤرخ في 03-06بمقتضق األمر رقـ  -

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
يتعمق بتحرير  1966يونيو سنة  2الموافق  1386 صفر عاـ 12المؤرخ في  145-66رقـ  وبمقتضق المرسوـ  -

 .والمتمـ المعدؿ، وضعية الموظفيف ونشر بعض القرارات ذات الطابل التنظيمي أو الفردي التي تيـ 
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 2017سنة  غشت 17 الموافق 1438ذي القعدة عػػاـ  25في  المؤرخ 243-17الرئػاسي رقـ  وبمقتضق المرسـو -
 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة

 1995مايو سنة  13 الموافق 1415ذي الحجة عاـ  13المؤرخ في  132-95وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
   .المتعمق  بإحداث نشرات رسمية لممؤسسات واإلدارات العمومية

 ،2008مايو سنة  3الموافق  1429ربيل الثاني عاـ  27المؤرخ في  129-08وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي

االلتحاؽ  تنظيـ مسابقاتالذي يحدد كيفيات  2009نوفمبر سنة  19وبمقتضق القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -
 .برتب أستاذ مساعد استشفائي جامعي، أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" وأستاذ استشفائي جامعي وسيرىا

المتضمف فتح مسابقة عمق أساس اإلختبارات  2017نوفمبر  20المؤرخ في  1084وبناء عمق القرار الوزاري رقـ  -
  .مف أجل االلتحاؽ برتبة أستاذ مساعد استشفائي جامعي

 

 يــقـــــرر
 

 مساعد استشفػػػػائي اإللتحاؽ برتبة أستػػاذ تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء لجاف تقييـ المرشحيف لمسابقة مادة وحيدة:
 ىذا القرار. جػػػػامعي طبقػػا لممحق

  2018مارس  14 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 اإلسمية ألعضاء  يحدد القائمةالذي  2018مارس  18المؤرخ في  216وزاري رقم ال القرارب ممحق
 برتبة أستاذ مساعد استشفائي جامعي ين لمسابقة اإللتحاقلجان تقييم المترشح

ANATOMIE  PATHOLOGIQUE: 
      Présidente : BABA-AHMED/HADJ AMER Rebiha Alger 

Membres :  CHENTOUF Fadela Oran 

 
AMIR-TIDADINI Zine Charef Alger 

 
BENKHEDDA Ghania Blida 

 
BEDDAR Leila Constantine 

Suppléants : OUAHIOUNE Wahiba Blida 

 
BENSERAÏ Fatima-Zohra Tizi-ouzou 

    ANATOMIE  NORMALE: 
      Président : GHEBRIOUT Boudjemaa Oran 

Membres :  SELAMNA Rabah Alger 

 
GRINE Imane Constantine 

Suppléante : BOUDINE Leila Alger 
 

ANESTHESIE-REANIMATION- REANIMATION MEDICALE ET PEDIATRIQUE: 
    

Président : BOULEDROUA Mohamed Salah Constantine 

Membres :  DJEBLI-MOKHTARI Houria Oran 

 
NEGADI Mohammed Amine Oran 

 
BENMATI Abdelatif Constantine 

 
MEHYAOUI Ryad Alger 

 
HOUACINE Salem Alger 

 
DAHMANI Mustapha Alger 

 
 
 



      2018-األولالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   226

 

 

Suppléants : CHIOUKH Sofiane Constantine 

 
DJENANE Abdeslam Batna 

 
DAHDOUH-AKIL Sonia Annaba 

 
 
 

BIOLOGIE CLINIQUE: 
    

Présidente : ADJMI Hayet SANTE MILITAIRE 

Membres ABDI Samia BLIDA 

 
BENHALIMA Malika ALGER 

Suppléante : HARIECHE Farida ALGER 

    BIOCHIMIE: 
       

Président : ABADI Noureddine CONSTANTINE 

Membres :  YARGI Lyece ALGER 

 
IMESSAOUDENE Belaid ALGER 

 
BENEMBAREK Karima CONSTANTINE 

 
BENCHEIKH Nasreddine MOSTAGANEM 

Suppléants : BENYAHIA Samia ANNABA 

 
HAMMA Amina Siham CONSTANTINE 

 

BOTANIQUE MEDICALE: 

    Présidente : SMATI Dalila ALGER 

 
LAAREDJ Hocine ANNABA 

 
CHELGHOUM Mustapha SIDI-BEL-ABBES 

Suppléante : BENMOKHTAR Fatma Zohra ALGER 

    BIOPHYSIQUE  PHARMACEUTIQUE :   

    Présidente : NEBCHI El-Mansouria ALGER 
Membres :  ACHOURI Mohamed Yacine SIDI-BEL-ABBES 

 
MEZAOUR Yacine ALGER 

    BIOPHYSIQUE:   

    Président : SENOUCI-BEREKSI Rafik SIDI-BEL-ABBES 
Membres :  HIMEUR Mohamed El-Amine ALGER 

 
MEGHILI Sidi-Mohamed TLEMCEN 

    CHIMIE THERAPEUTIQUE : 

    Présidente : HADJADJ-AOUL Fatima Zohra ALGER 
Membres :  DELLAOUI Yahia ORAN 

 
NEGRA Abdelhak ANNABA 

Suppléante : EL-MOUHAB Farida ALGER 

    CHIMIE ANALYTIQUE:   

    Président : HADEF Youcef ANNABA 
Membres :  BOUDIS Abdelhakim ALGER 

 
GHERBI Abdelaziz BLIDA 

    CHIMIE MINERALE:   

    Président : KACIMI Ghaouti SANTE MILITAIRE 
Membres :  MERAH Abdelali ANNABA 

 
AMHIS Hayet ALGER 

    CARDIOLOGIE: 

    Président : HAMOU-BOUTLELIS Leila ORAN 
Membres :  BOUHOUITA GUERMECH Yassin ALGER 

 
BENKHEDDA Salim ALGER 

 
DAÏMELLAH Fadila ALGER 

 

BELGACEM              Abdelkrim  Mohamed  Abdelmoutaleb SANTE MILITAIRE 

 
MEKARNIA Abdelmoumene SANTE MILITAIRE 

 
BOUSSOUF Djazia Kheira SETIF 

Suppléants : ALI-LAHMAR Hadj Mohamed ORAN 

 
LAREDJ Nadia ORAN 
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CHIRURGIE  GENERALE: 
    

Président : DJENNAOUI Azzeddine ALGER 

Membres :  GRAÏCHI Ramzi ORAN 

 
BELHANDOUZ LAHCENE SIDI-BEL-ABBES 

 
BENDJABALLAH Saadoune CONSTANTINE 

 
BOUBNIDER Mohcene Walid ALGER 

 
SAÏDANI Mustapha ALGER 

 
DJEROUA Kamel SANTE MILITAIRE 

Suppléants : BENTABAK Kamel Ryad ALGER 

 
IMESSAOUDENE Zohra ALGER 

    CHIRURGIE  VASCULAIRE: 

    Président : BOUZIDI Mohamed  ORAN 

Membres :  KANOUN Hamid ALGER 

 
CHELBI Elyes ALGER 

Suppléant : BOUZIANE Leila Ahlem ORAN 

    CHIRURGIE  CARDIAQUE ET CARDIO-VASCULAIRE: 

    Président : ATBI Mohamed ORAN 

Membres :  DEBIECHE Mohamed  BLIDA 

 
ROUDOCI Kheireddine ALGER 

 
DJENAS Mahfoud ALGER 

 
LOUNES Karim SANTE MILITAIRE 

Suppléants : BOUKEROUCHA Redouane TIZI-OUZOU 

 
KEBBOUR Djamel SANTE MILITAIRE 

    CHIRURGIE  THORACIQUE: 

    Président : LECHEHEB Mohamed ORAN 

Membres :  ACHOUR Karima ALGER 

 
NAKHLA Ahmed TIZI-OUZOU 

Suppléant : SI-MERABET Azzeddine ORAN 

    CHIRURGIE  ORTHOPEDIQUE : 
      Président : HAMIDANI Mourad BLIDA 

Membres :  BENHABYLES Assia CONSTANTINE 

 
DJOUIDENE Hacene ANNABA 

 
MELBOUCI Youcef TIZI-OUZOU 

 
DERDOUS Chaouki BATNA 

 
BOUHADIBA TOUFIK ORAN 

 
LARBAOUI Mohamed Karim SANTE MILITAIRE 

Suppléants: KARA Zoubir ALGER 

 
YAKOUBI Mustapha ALGER 

 

CHIRURGIE  MAXILLO-FACIALE: 

    Président : SAÏDI Abdelkrim CONSTANTINE 

Membres :  FERDJAOUI Abdelkader ALGER 

 
BENSAADALLAH Rabah BLIDA 

Suppléants : KHEMILI El Hachemi SANTE MILITAIRE 

 
HIRECHE-BAGHDAD Karim BLIDA 

    CHIRURGIE  PEDIATRIQUE: 

    Président : AZZOUZ Mohamed ORAN 

Membres :  OUSLIM Rachid ORAN 

 
SADAOUI Messaouda BLIDA 

 
SOUALILI Zine-Eddine SETIF 

 
KHELIFAOUI Ahmed SANTE MILITAIRE 

 
SI AHMED Madjid ALGER 

 
ATRIH Zoubir CONSTANTINE 

Suppléants : EL-AHMER Mohamed Djallal-Eddine SIDI-BEL-ABBES 

 
AZZOUNI Mohamed Samir TLEMCEN 
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CHIRURGIE  UROLOGIQUE: 

    Président : ATTAR Abderrahmane ORAN 

Membres :  DAHDOUH Abderrazak CONSTANTINE 

 
CHAAL Boussaad SANTE MILITAIRE 

 
MOUAKI-BENANI-BENANI Abdellah SANTE MILITAIRE 

 
CHETTIBI Kheireddine ANNABA 

Suppléants : BENATTA Mahmoud SIDI-BEL-ABBES 

 
YOUSFI Mostefa Djamel ORAN 

    
CHIRURGIE  NEUROLOGIQUE: 
    

Président : AMZAR Youcef ALGER 

Membres :  BOUCHAKOUR Mammar ORAN 

 
BENLEBNA Bachir ORAN 

 
IGUERTSIRA Mustapha BLIDA 

 
TABET Nacer SANTE MILITAIRE 

Suppléants : SAHRAOUI Kouider BLIDA 

 
AIT BACHIR Mustapha TIZI-OUZOU 

    
CHIRURGIE  PLASTIQUE: 

    Présidente : ZINAÏ-DJEBBAR Leila ORAN 

Membres :  BACHA Djaaffar BLIDA 

 
BOUATTOU Fadila ANNABA 

Suppléante : HAZMOUNE Zahia CONSTANTINE 
 

DERMATOLOGIE: 

    Président : AMMAR-KHODJA Aomar ALGER 

Membres :  BOUDEGHANE-STAMBOULI Omar TLEMCEN 

 
CHEHAD Ahmed Samaouel CONSTANTINE 

Suppléant : HAMADI Hakim SANTE MILITAIRE 

    
ENDOCRINOLOGIE-DIABETLOGIE: 
    
Président : LEZZAR Elkassem CONSTANTINE 

Membres :  OUAHID-MEDJANI SAFIA ALGER 

 
OULD KABLIA Samia Khadidja SANTE MILITAIRE 

 
BOUDISSA Mebarek ALGER 

 
HADJ-HABIB Mohamed SIDI-BEL-ABBES 

Suppléants : CHAOUKI Dalal BATNA 

 
NOURI Nassim CONSTANTINE 

    
EPIDEMIOLOGIE: 

    Président : KELIL Mebarek CONSTANTINE 

Membres :  MAHNANE Abbas SETIF 

 
BELKAÏD-REZGUI Rosa ALGER 

 
HAMMOUDA Doudja ALGER 

 
TALEB Mourad SIDI-BEL-ABBES 

Suppléant : LEMDAOUI Mohamed Cherif CONSTANTINE 

 
BOUSSOUF Nadir CONSTANTINE 

    
GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE: 
    
Président : HADJAR Kaci ALGER 

Membres :  BOUROUBEY Hadj ORAN 

 
GUERROUMI Smaïl ALGER 

 
ADDAD Bouzid ALGER 

 
DJABRI Yacine ANNABA 

 
ABOU BEKR Fadl-Allah SIDI-BEL-ABBES 

 
ADJALI Mohamed ALGER 

Suppléants : BELDJILALI Mohamed ORAN 

 
AFRI Yamina ALGER 
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GASTRO-ENTEROLOGIE: 

    Président : DJADEL Tayeb SIDI-BEL-ABBES 

Membres :  BOUASRIA Hamza ORAN 

 
KECILI-BELKACEM Linda ALGER 

 
HAMADA Talel CONSTANTINE 

 
BALAMANE Abdelmalek ALGER 

Suppléants : MAALEM Linda ORAN 

 
AMANI Nassima ORAN 

 

HISTO-EMBRYOLOGIE: 

    Présidente : MEBAREK Kheira ORAN 

Membres :  SEKHRI Abdelhamid CONSTANTINE 

 
ABDELLALI Mohamed ALGER 

Suppléante : GHALAMOUN-SLAÏMI Rahma ORAN 

    
HEMOBIOLOGIE : 

    Présidente : OUELAA Hanifa ANNABA 

Membres :  BROUK Hacene ANNABA 

 
HARITI Ghania ALGER 

 
FRIGAA Issam ALGER 

 
TAOULI Katia Mansouria TLEMCEN 

    
HEMATOLOGIE: 

    Présidente : BELLABES Saliha ALGER 

Membres :  GRIFI Fatiha ANNABA 

 
SAÏDI Mehdia BATNA 

 
BRADAÏ Mohamed  BLIDA 

 
BRAHIMI Mohamed ORAN 

Suppléants : MEHENNAOUI Habiba ANNABA 

 
HAMDI Née.NEZZAR Selma SETIF 

    
HYDRO-BROMATOLOGIE: 

    Présidente : HADJOUDJ Ouahiba ALGER 

Membres :  HALIMA Salem Abdelaziz ANNABA 

 
GAOUAR Zakaria Lotfi ORAN 

    
IMMUNOLOGIE: 

    Présidente : ATTAL-TALEB Nabila ALGER 

Membres :  DJENOUHAT Kamel ALGER 

 
DJEDJIG Reda ALGER 

 
MAMOUZI-CHAIB Samia SANTE MILITAIRE 

 
AMROUN-AIT BELKACEM Habiba ALGER 

Suppléants : BOUALI-YOUCEF Youcef ORAN 

 
BOUCHEDOUB Youcef BLIDA 

    
MEDECINE INTERNE: 

    Présidente : BACHAOUI Malika ORAN 

Membres :  BOUKHRIS Nadia ANNABA 

 
CHERMAT Rabha SETIF 

 
HAKEM Djenette ALGER 

 
BENAMER Mustapha ALGER 

 
HAINE-ZEKRI Samia ALGER 

 
BOUDJELIDA Abdelhalim ALGER 

Suppléants : BOUALI Faïçal BEJAIA 

 
YAHIA BERROUIGUET Abdesselam TLEMCEN 

 

MEDECINE DU TRAVAIL: 

    Président : HADDAD Mustapha CONSTANTINE 
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Membres :  TEBBOUNE Cheikh El-Bachir ORAN 

 
IDDER ép. LAÏB Cherifa ALGER 

Suppléante : CHEMAA Farida CONSTANTINE 

    MEDECINE LEGALE: 

    Président : BELHADJ Lahcene SIDI-BEL-ABBES 

Membres :  ABOUBEKER Abdelmadjid ORAN 

 
BELHADJ Rachid ALGER 

 
MESSAHLI Keltoum BLIDA 

 
BOUDRAA Zohra CONSTANTINE 

Suppléant : BOUMESLOUT Salim ORAN 

    MEDECINE  PHYSIQUE ET READAPTATION: 

    Présidente : LAHOUEL-REMAOUN Kheira Fatika ORAN 

Membres :  BENSABER Ouassini SIDI-BEL-ABBES 

 
AKDADER-MAHIOU Saliha ALGER 

 
CHERID Hocine ALGER 

 
TOUMI Noureddine ANNABA 

Suppléant : LAYADI Khaled ORAN 

    MEDECINE NUCLEAIRE: 

    Président : BOUYOUCEF Salah Eddine ALGER 

Membres :  BERBER Necib TLEMCEN 

 
HAFFAF El Mahdi SANTE MILITAIRE 

Suppléants : MENAD ép. FERRAH Fatiha SANTE MILITAIRE 

 
MEDJAHER Kheira Kenza Myriam SANTE MILITAIRE 

    MEDECINE DU SPORT: 

    Président : BELHOCINE Mourad ALGER 

Membres :  MEHDIOUI Hacene CONSTANTINE 

 
BENMANSOUR Mohamed Tlemcen 

    MALADIES INFECTIEUSES : 

    Président : AÏT-HAMOUDA Rabah BATNA 

Membres :  BOUHAMED Rabah BLIDA 

 
MOUFFOK Nadjet ORAN 

 
MESBAH Smaïl ALGER 

 
OUYAHIA Amel SETIF 

Suppléant : MOKRANI ép. BAZOUZI Khamsa BATNA 
 

MICROBIOLOGIE: 

    Président : KEZZAL Kamel ALGER 

Membres :  AÏT-KAKI Brahim CONSTANTINE 

 
BELABED Kaddour CONSTANTINE 

 
BENSLIMANI Akila ALGER 

 
YALA Djamel ALGER 

Suppléants : TALI-MAAMAR Hassiba ALGER 

 
OUAR-KORICHI Mounira  Nabila ALGER 

    NEPHROLOGIE: 
    

Président : BENMANSOUR Mustapha TLEMCEN 

Membres :  SEBAA Athmane TIZI-OUZOU 

 
SARI EL HOUTI  Née. HAMIDOU Rawda Djamila TLEMCEN 

 
SAIDANI Messaoud ALGER 

 
BOULAHIA Younes SANTE MILITAIRE 

Suppléants : BOUTERFAS Bel-Abbes SIDI-BEL-ABBES 

 
HADJ-SAFI-KARA MOHAMED Lamia TLEMCEN 
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NEUROLOGIE: 

    Président : AREZKI Mohamed BLIDA 

Membres :  HAMRI Abdelmadjid CONSTANTINE 

 
TOUBAL Nadia ANNABA 

 
ATTAL Elias Mohamed ALGER 

 
MOKRANE-MAKRI Samira ALGER 

    ONCOLOGIE MEDICALE: 

    Président : BOUZID Kamel ALGER 

Membres :  BOUSAHBA Abdelkader ORAN 

 
FILALI Taha CONSTANTINE 

 
OUKKAL Mohammed ALGER 

 
SEGHIER Fatma BLIDA 

 
BEREKSI-REGUIG Faiza SIDI-BEL-ABBES 

 
LARBAOUI Blaha ORAN 

Suppléants : MAHFOUF Hacene ALGER 

 
BOUNEDJAR Adda BLIDA 

    ODONTOLOGIE CONSERVATRICE: 

    Présidente : MEHDID ép. BABA Chafika ALGER 

Membres :  METREF Zoheir ORAN 

 
MENTOURI Assia ANNABA 

Suppléante : BOUGHERBAL ZAHIDA ALGER 
 

O.R.L: 

    Président : DJENNAOUI Djamel ALGER 

Membres :  BELBEKRI Fayçal CONSTANTINE 

 
SAHEB Ali ALGER 

 
MECIBAH Ali BATNA 

 
BENCHAOUI Mounira CONSTANTINE 

 
BRAHAMI Isma TLEMCEN 

 
BERRADA Setti ORAN 

Suppléants : MOUZALI Amina ALGER 

 
BEDDAR-AÏSSAOUI Lamia SANTE MILITAIRE 

    O.D.F: 

    Présidente : CHAKER-ZEMOURI Ghania ALGER 

Membres :  BELBAHI El Hadi ANNABA 

 
AHMED FOUATIH Noureddine ORAN 

Suppléante : MEDDAH SOUAD BLIDA 

    OPHTALMOLOGIE: 

    Président : AÏLEM Amar ALGER 

Membres :  MAHMOUDI-SAHLI Khadidja ORAN 

 
ZOUAOUI Nadjet Abassia ORAN 

 
OUHADJ-MEZHOUDI Ourida ALGER 

 
GHEMRI Nadia ALGER 

 
GHEROUT Rachid SANTE MILITAIRE 

 
OUSLIM Nadia ORAN 

Suppléants : DJABOUR Mustapha TIZI-OUZOU 

 
MAZARI Fattouma ALGER 
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PHYSIOLOGIE: 

    

CARDIO-RESPIRATOIRE  , SYSTÈME NERVEUX, METABOLIQUE : 
    

Président : GHOUINI Ahmed BLIDA 

Membres :  BOUGRIDA Mohamed CONSTANTINE 

 
BENARAB ép. BOUCHERIT Yasmina Raphaelle ANNABA 

Suppléant : AISSAOUI Adel CONSTANTINE 

    PNEUMO-PHTISIOLOGIE: 

    Président : ZITOUNI Ali SANTE MILITAIRE 

Membres :  MOUMENI Abdelhak SETIF 

 
TALEB Abdelsamed SIDI-BEL-ABBES 

 
MAKHLOUFI Mohamed Tayeb ALGER 

 
HADJADJ AOUL Mourad Mohamed El Habib TLEMCEN 

Suppléants : BAOUGH-HAMRIT Leila ALGER 

 
BENCHARIF Nadia ALGER 

 
 

PEDIATRIE: 

    Présidente : BOUDERDA Zahia CONSTANTINE 

Membres :  BOUCHAIR Nadera ANNABA 

 
BENDEDDOUCHE Ahmed Salih TLEMCEN 

 
BOURTEL-SMATI Leila ALGER 

 
BAGHDADLI-DENDEN Nadia ALGER 

 
BESSAHRAOUI Mimouna ORAN 

 
KEDJI Leila ALGER 

Suppléant : BIOUD Belkacem SETIF 

    PARASITOLOGIE: 

Président : HAMRIOUI Boussad ALGER 

Membres :  FENDRI Allaoua Hichem CONSTANTINE 

 
MANSOURI Roukaya ANNABA 

Suppléante : CHEKIRI MEY BLIDA 

    PSYCHIATRIE : 

Président : BENATMANE Mohand Tayeb ALGER 

Membres :  AIOUEZ Khadidja ALGER 

 
BENABBAS Malik SANTE MILITAIRE 

 
NEDJARI Mohamed ALGER 

 
ALOUANI Mohamed Lamine SETIF 

 
OUKALI Hamid BLIDA 

 
BOURBON Nadir ALGER 

    PEDO-PSYCHIATRIE: 

Président : TERRANTI Idris CONSTANTINE 

Membres :  TABTI Madjid ALGER 

 
METAHRI Nassima BLIDA 

    PARODONTOLOGIE: 

Présidente : BOUZIANE Djamila ORAN 

Membres :  KHASSANI Djamila ORAN 

 
BENKEMOUCHE/BETCHINE Aïcha ANNABA 

 
NEZZAL Malika CONSTANTINE 

 
MEDDAD Malika ALGER 

    PATHOLOGIE BUCCO-DENTAIRE: 

    Présidente : BENACHOUR-DEBCHE Samia CONSTANTINE 

Membres :  BOUZOUINA Fatma ORAN 

 
LATTAFI Rachid ALGER 

Suppléante : GUEHRIA Mounia ANNABA 
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PROTHESE DENTAIRE: 

    Président : BOUZIANE Mohamed ORAN 

Membres :  ABDMEZIEM Madjid ALGER 

 
BOUKEMOUCHE Abdelkader SANTE MILITAIRE 

 
MERDES Latifa ANNABA 

 
DAOUD Fatima Zohra ALGER 

    PHARMACIE GALENIQUE: 

    Présidente : CHAFAÏ Nacera ANNABA 

Membres :  GHANASSI Fatma Zohra ALGER 

 

MOUSSAOUI KHEDAM Nassima ORAN 

Suppléants : BOUDENDOUNA Abdelkrim ALGER 

 

DJERABA Samia ALGER 

    PHARMACOLOGIE ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE: 

    Président : TOUMI Haouari ORAN 

Membres :  CHADER Henni ALGER 

 

MANSOURI Kamel ALGER 

 

LOUMI Nadjet ALGER 

 

GHORAB Achouak ALGER 

    PHARMACOGNOSIE: 

    Présidente : BOUZABATA AMEL ANNABA 

Membres :  AMMOURA-BOUGHENDJOURA NADIA  ANNABA 

 

BOUKHALFA Djamel ALGER 

    RHUMATOLOGIE: 

    Présidente : BRAHIMI-MAZOUNI Nadjia ALGER 

Membres :  DAHOU-MAKHLOUFI Chafia ALGER 

 

HANNI Fella ALGER 

Suppléant : DJENANE Malik TIZI-OUZOU 

    RADIOTHERAPIE: 

    Présidente : KHALDI Houria ORAN 

Membres :  BOUDAOUD Khadidja SETIF 

 

MAHIOU Mokrane ALGER 
 

RADIOLOGIE: 

    Président : BENDIB Abdelkrim ALGER 

Membres :  BENALEGUE Mourad ALGER 

 

BASSAID Toufik SANTE MILITAIRE 

 

SERIR Mohammed ALGER 

 

NAMOUNI Mounia ANNABA 

Suppléants : FERAOUN Sid-Ahmed ALGER 

 

OURAD El-Mountacer SANTE MILITAIRE 

    TOXICOLOGIE: 

    Président : REGGABI Mohamed ALGER 

Membres :  REZKALLAH-BENZINA Haciba Rokia ORAN 

 

AZZOUZ Mohamed ALGER 

 

ABTROUN-SAHLI Rania ALGER 

 

MAMMAR Mohamed SANTE MILITAIRE 

Suppléants : DJAFER Rachid ANNABA 

 

KADDOUR Selma ALGER 
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 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية ،2018مارس  14مؤرخ في  قــرار 
 الجامعيـة المسيمة القطـب لدى مديريـة الخدمـات 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية 2006جويمية سنة  15المؤرخ في  03-06بمقتضق األمر رقـ  -
ية ، المحدد لمحتوو الخدمات اإلجتماع1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .وكيفية تمويميا
 .المتعمق بتسييػر الخدمات اإلجتماعية 1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  303-82بمقتضق المرسـو الرئاسي رقـ  -
، المحدد لصالحيات وزير التعميـ 2013جانفي سنة  30المؤرخ في  77-13بمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .العالي والبحث العممي
، المتضمف إنشاء الديواف الوطني 1995مارس سنة  22المؤرخ في  84-95رقـ بمقتضق المرسوـ التنفيذي  -

سبتمبر سنة  14المؤرخ في  312-03لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ بالمرسوـ التنفيذي رقـ 
2003. 

ؤرخ ػالوزاري المشتػرؾ المػـ القػرار ػ، يعػدؿ ويتم2016فيفري سنة  17القػرار الوزاري المشتػرؾ المػؤرخ في بمقتضق  -
، المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات 2004ديسمبر سنة  22في 

 .الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا
، المتضمف تزكية أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية مف 2018جانفي سنة  10نظػػػػػػػرا لممحضػر المػؤرخ في  -

 .ع النقابية لدو مديرية الخدمات الجامعية المسيمة القطبطرؼ الفرو 
، المتضمػف التشكيمة النيائيػة ألعضاء لجنػة الخدمػات 2018جانفي سنة  11نظػػػػػػػرا لممحضر المػؤرخ في  -

 .اإلجتماعيػة لػدو مديرية الخدمات الجامعية المسيمة القطب
 

 يــقـــــرر
 

 الخدمات اإلجتماعية لدو مديرية الخدمات الجامعية المسيمة القطب،تجدد تشكيمة لجنة  المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:: 2المـادة 

 األعضاء الدائمون: 
 بوخرص عبد القادر، -03 بوقرة حمزة، -02 بف حميمة إسماعيل، -01
 دمحم، صغير بيـر -06 دشوشة سالـ، -05 بف قنة فاتح، -04
     ىمتالي عبد الناصر، -07

 

 األعضاء اإلضافيون: 
 ميدي الدراجي، -03 دالي عبد الرشيد، -02 غياط عبد الكريـ، -01

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمق القرار،03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
مسيمة القطب، بتنفيذ ىذا القػرار، الذي سينشػر في النشرة الرسمية يكمف السيػدة مديػرة الخدمات الجامعية ال :4المادة 

 لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.
 2018 مارس 14 حرر بالجزائر في                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                   
 األمين العام                                                                                                               

 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2017جانفي  29المؤرخ في  108، يعدل القرار رقم 2018مارس  18مؤرخ في  216 رقم قــرار 
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بغميزان، المعدل 

 

 عالي والبحث العممي،إن وزير التعميم ال
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .تعييف أعضاء الحكومة فوالمتضم
الذي  2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 10ي و القواعد الخاصة بتنظيمو و سيره، السيما المادة يحدد مياـ المركز الجامع
والمتضمف  2008يوليو سنة  9الموافق 1429رجب عاـ  6المؤرخ في  206-08وبمقتضق المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .منو 2المادة  اإنشاء مركز جامعي بغميزاف،المتمـ، السيم
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ل األوؿ عاـ ربي 18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز 2017جانفي  29المؤرخ في  108وبمقتضق القرار رقـ  -

 المعدؿ. الجامعي بغميزاف،
 يــقـــــرر

 

،المعدؿ، والمذكور أعاله، كما 2017جانفي  29المؤرخ في  108دوؿ الممحق بالقرار رقـ يعدؿ الج المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
  2018 مارس 18 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بغميزان

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا الباقي بف زياف عبد -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو وداؾ قدور -
 ممثل الوزيرة  المكمفة بالتربية الوطنية، عضو حيرش ىديات -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو بوحفص رابح -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو اكر عبدالحكيـسو  -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو عاصمي عبد المطيف -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ، عضو ديداف ادمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو تمنطيط جماؿ الديف  -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو رقاد سميـ -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة، عضو لعموشي مجيد -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضو كتو عبد القادر -
 ممثل الوالي. عضو بوبكر بمكحل -

 

 "........................................والباقي بدون تغيير.................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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والمتضمن  2013نوفمبر  27المؤرخ في  932يتمم القرار رقم ، 2018مارس  19مؤرخ في  217 قـــرار رقم 
 2البميدة التجارية وعموم التسيير لدى جامعة العموم إنشاء األقسام  المكونة لكمية العموم االقتصادية و 

 

 العالي والبحث العممي، إن وزير التعميم
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ   -

 .منو 34الجامعػة و القواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  الذي يحدد ميػاـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
سنة أبريل  15الموافق  1434عاـ  جمادو الثانية 4المؤرخ في  162 -13قـ وبمقتضق المرسوـ التنفيذي ر  -

 .2البميدة والمتضمف إنشاء جامعة  2013
ـو موالمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية  الع ،2013نوفمبر  27المؤرخ في  932وبمقتضق القرار رقـ  -

 .2ة البميدالتجارية وعمـو التسيير لدو جامعة العمـو االقتصادية و 
 

 يــقـــــرر
 

 ، والمذكور أعاله، كما يأتي:2013نوفمبر  27المؤرخ في  932رقـ مف القرار  2تتمـ المادة  المادة األولى:
األقساـ  ،2البميدة  جامعة–التجارية وعموـ التسيير العموـ ـو االقتصادية و م: تنشأ لدو كمية الع2"المادة 
 التالية:

 ،قسـ العمـو االقتصادية 
 عمـو التجارية،قسـ ال 
 قسـ عمـو التسيير، 
 المالية والمحاسبة قسـ العموـ". 

، كل فيما يخصو،  2البميدة يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :2 المادة
 بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  

  2018 مارس 19 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2015ديسمبر  29المؤرخ في  1274يعدل القرار رقم ، 2018مارس  19مؤرخ في  218 رقم قــرار 
 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا، المعدل 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  ،1984غشت سنة  18الموافق 1404اـ ذي القعدة ع 21المؤرخ في  210-84بمقتضق المرسوـ رقـ  -

 .منو 3والتكنولوجيا ىواري بومديف وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،السيما المادة العموـ  بتنظيـ جامعة
، 2017سنة  غشت 17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
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غشت سنة  23الموافق  1424اـ جمادو الثانية ع 24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ  وبمقتضق المرسـو  -
 .منو 12، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 2003

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ الع

إدارة  ، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس2015ديسمبر  29المؤرخ في  1274وبمقتضق القرار رقـ  -
 جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا، المعدؿ.

 

 يــقـــــرر

 

عدؿ والمذكػور أعاله، ، الم2015ديسمبر  29المؤرخ في  1274يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 كما ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
  2018ارس م 19 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 تاذ طاىر حجاراألس                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا 

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة المقباإلسم و 

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،  رئيس عبادلية دمحم الطاىر -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو لونيس دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو مصموح عصماف -
 عمومية واإلصالح اإلداري،ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة ال عضو ياسف خير الديف -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،  عضو عطوي عابد -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو جغاـ الزوبير -
 ممثل وزير الدفاع الوطني،  عضو موساوي جموؿ -
صالح المستشفيات، عضو حرباف سعيد -  ممثل وزير الصحة والسكاف وا 
 ممثل الوزيرة المكمفة بالبريد والمواصالت السمكية والالسمكية والتكنولوجيات الرقمنة عضو ارة سميرق -
 ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة،  عضو بركوف دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو مياجي حراز -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة،  عضو بف يخمف عمي -
 ممثمة الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية والنقل، عضو برايؾ نبيمة -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضو مكرسي سكندر -
 ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية، عضو زيدي عبد المالؾ -
 الي.ممثل الو  عضو مخالدي الياميف -

 

 "........................................والباقي بدون تغيير.................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2017 مارس 2المؤرخ في  265القرار رقم يعدل ، 2018مارس  19 فيمؤرخ  219 رقم قــرار 
 معسكر، المعدلائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الذي يحدد الق

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
غشت سنة  23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03التنفيذي رقـ  وبمقتضق المرسـو -

 .منو 12الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة ، 2003
والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  12-09التنفيذي رقـ  وبمقتضق المرسـو -

 .منو 2كر المعدؿ والمتمـ، السيما المادة إنشاء جامعة معس
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .لي والبحث العممياالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ الع
مية ألعضاء مجمس إدارة جامعة ، الذي يحدد القائمة اإلس2017 مارس 2المؤرخ في  265وبمقتضق القرار رقـ  -

 معسكر، المعدؿ.
 

 يــقـــــرر

 

أعاله، كماىو  والمذكػور المعدؿ ،2017 مارس 2المؤرخ في  265يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 البحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و  :2المادة 
  2018مارس  19 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 العالي والبحث العمميوزير التعميم                                                                                                     
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعة معسكرقائمة أعضاء مجمس إدارة 

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع الصفة والمقب اإلسم

 ،ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس تبوف فتح هللا وىبي -
 ،ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو الوالية عبد العزيز -
 ،ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية عضو يحي بشالغـ -
 ،ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو قاسمي عبدالرحمف -
 ،ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو بواعمي أحمدال -
 ،ح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصال عضو ناصري عبد السالـ -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ،  عضو موالي أحمد -
 ،ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو لشخب سيف الديف  -
 ،ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ عضو صافا أدمحم -
   بالبيئة والطاقات المتجددة، ةالمكمف ةالوزير  ةممثم عضو مخموفي اماؿ -



      2018-األولالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   239

 

 

 والصيد البحري، لوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفيةممثل ا عضو قميل لقماف الحكيـ -
 ، ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية عضو أوفار فتحي -
صالح المستشفيات عضو عماري دمحم -  ،ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 مكية والتكنولوجيات والرقمنة،بالبريد والمواصالت السمكية والالسالمكمفة  ةممثمة الوزير  عضو بف عمي عمار يسمينة -
 .ممثل الوالي عضو عيشوبة شيخ موالي -

 

 األعضاء المنتخبون: -2
 الييئة الصفة اإلسم والمقب

 ،ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلجتماعية واإلنسانية عضو نابي بوعمي -
 ،الحقوؽ والعمـو السياسيةممثل منتخب عف األساتذة لكمية  عضو دحو مختار -
 عمـو الطبيعة والحياة،ممثل منتخب عف األساتذة لكمية  عضو ميمودي عمي -
 اإلقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير،ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو  عضو مختاري فيصل -
 والتكنولوجيا،ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو  عضو ىواري دمحم سيد أحمد -
 اآلداب والمغات،ممثل منتخب عف األساتذة لكمية  وعض بوسكيف مجاىد -
 الدقيقة،ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو  عضو رقيق بف دوخة عبد الكريـ -
 ،ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو بف واز دمحم الصغير -
 ،ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو بكارة دمحم -
  ،ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ضوع بف عابد الجياللي -
 ،عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ةمنتخب ةممثم عضو يخو فاطمة الزىراء -
 ،ممثل منتخب عف الطمبة عضو يحياوي بالؿ -
 .ممثل منتخب عف الطمبة عضو قدوري الطاىر -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2016 مارس 10المؤرخ في  146القرار رقم يعدل  ،2018مارس  19 فيمؤرخ  220 رقم قــرار 

 ، المعدل عنابة ألعضاء مجمس إدارة جامعة اإلسميةالذي يحدد القائمة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،1984غشت سنة  18الموافق  1404القعدة عاـ  ذي 21المؤرخ في  214-84وبمقتضق المرسوـ رقـ  -

 .منو 3والمتعمق بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
غشت سنة  23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03فيذي رقـ وبمقتضق المرسـو التن -

 .منو 12يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  الذي ،2003
 ،2013سنة يناير  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
إدارة  ألعضاء مجمس اإلسميةالذي يحدد القائمة  ،2016 مارس 10المؤرخ في  146وبمقتضق القرار رقـ  -

 المعدؿ. عنابة،جامعة 
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 يــقـــــرر
 

أعاله،  والمذكػورالمعدؿ  ،2016 سمار  10المؤرخ في  146قـ ر يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار  المادة األولى:
 كماىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
  2018مارس  19 فيئر حرر بالجزا                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة عنابة   

 " بدون تغيير" ن:واألعضاء المعين - 1     
 ن:واألعضاء المنتخب - 2

 الييئة الصفة االسم والمقب
  ،ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو عضو جبار عبد هللا برىاف -
 الطب،ممثل منتخب عف األساتذة لكمية  عضو يحي عبد السالـ -
  ،ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ  عضو ساساف رشيد -
 ،االجتماعيةالعمـو اإلنسانية و والعمـو ألساتذة لكمية اآلداب ممثل منتخب عف ا عضو شقروش عبد السالـ -
 ،ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير عضو بوقمقوؿ اليادي -
 عمـو األرض،ممثل منتخب عف األساتذة لكمية  عضو بوكموؿ دمحم العيد -
 يندسة،عمـو الممثل منتخب عف األساتذة لكمية  عضو رجاؿ بشير -
 ،ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو طويل حسونة -
 ،ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو سعيداني عمي -
 ،ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو يعقوبي جموؿ -
 ،والتقنييف وعماؿ الخدماتعف الموظفيف اإلدارييف  ةمنتخب ةممثم عضو بف خاـ هللا فاطمة الزىرة -
 ،عف الطمبة ةمنتخب ةممثم عضو بميمي درصاؼ -
 .منتخب عف الطمبة ممثل عضو سايب زاىر -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية ،2018مارس  19مؤرخ في  قــرار 

 ات الجامعيـة جيجـللدى مديريـة الخدمـ 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية 2006جويمية سنة  15المؤرخ في  03-06بمقتضق األمر رقـ  -
، المحدد لمحتوو الخدمات اإلجتماعية 1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ية تمويمياوكيف
 .المتعمق بتسييػر الخدمات اإلجتماعية 1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  303-82بمقتضق المرسـو الرئاسي رقـ  -
، المحدد لصالحيات وزير التعميـ 2013جانفي سنة  30المؤرخ في  77-13بمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .العالي والبحث العممي
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، المتضمف إنشاء الديواف الوطني 1995مارس سنة  22المؤرخ في  84-95بمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
سبتمبر سنة  14المؤرخ في  312-03لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ بالمرسوـ التنفيذي رقـ 

2003. 
ؤرخ ػالمشتػرؾ المػ ـ القػرار الوزاري ػ، يعػدؿ ويتم2016فيفري سنة  17القػرار الوزاري المشتػرؾ المػؤرخ في بمقتضق  -

، المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات 2004ديسمبر سنة  22في 
 .الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا

، المتضمف فػرز األصوات اإلنتخػاب لجنة الخدمات 2017ديسمبر سنة  21نظػػػػػػػرا لممحضػر المػؤرخ في  -
 .رية الخدمات الجامعية جيجلاإلجتماعية لدو مدي

، المتضمػف التشكيمة النيائيػة ألعضاء لجنػة الخدمػات 2017ديسمبر سنة  21نظػػػػػػػرا لممحضر المػؤرخ في  -
 .اإلجتماعيػة لػدو مديرية الخدمات الجامعية جيجل

 

 يــقـــــرر
 

 ات الجامعية جيجل،تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدو مديرية الخدم المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : :2المـادة 

 األعضاء الدائمون: 
 بوفرـو رشيدة )ـ( سفريو، -03 بوطابة ايناز، -02 بوشكريط حياة، -01
   بف شريف عمي، -05 نافل الطاىر، -04

 

 األعضاء اإلضافيون: 
   عبد الكريـ، دسدوس -02 بوشميق سفياف، -01

 .( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمق القرار03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
يكمف السيػد مديػر الخدمات الجامعية جيجل، بتنفيذ ىذا القػرار، الذي سينشػر في النشرة الرسمية لوزارة  :4المادة 

 التعميـ العالي والبحث العممي.
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 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                        
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 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية ،2018مارس  19مؤرخ في  قــرار 
 لدى اإلدارة المركزية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية 2006جويمية سنة  15 المؤرخ في 03-06بمقتضق األمر رقـ  -
، المحدد لمحتوو الخدمات اإلجتماعية 1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .وكيفية تمويميا
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 .الخدمات اإلجتماعية المتعمق بتسييػر 1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  303-82بمقتضق المرسـو الرئاسي رقـ  -
، المحدد لصالحيات وزير التعميـ 2013جانفي سنة  30المؤرخ في  77-13بمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .العالي والبحث العممي
، المتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية في 2013جانفي سنة  30المؤرخ في  78-13بمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .بحث العمميوزارة التعميـ العالي وال
، المتضمف إعالف نتائج إنتخاب أعضاء لجنة الخدمات 2018مارس سنة  13نظػػػػػػرا لممحضر المؤرخ في  -

  .اإلجتماعية لإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي
 

 يــقـــــرر
 

 .لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدو اإلدارة المركزية المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المـادة 

 األعضاء الدائمون: 
 لوماني فوضيل، -03 جعفري رشيد، -02 خميفة فيصل، -01
 خموفي سمير، -06 حسناوي يوسف، -05 ناتو جماؿ، -04

 

 األعضاء اإلضافيون: 
 بوداعة رشيدة، -03 فويعل الطاىر، -02 ديف فتيحة،سعد ال -01

 

 .( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمق القرار03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
يكمف مديػر المػوارد البشريػة لوزارة التعميػـ العالػي والبحػث العممػي، بتنفيػذ ىػذا القػرار، الذي سينشػر في  :4المادة 

 لنشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.ا
 2018 مارس 19 حرر بالجزائر في                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                   
 األمين العام                                                                                                               

 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                        
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018مارس  22 مـؤرخ في 237 رقم قــرار 
 ورقمـة -مرباح بجامعة قاصدي الرياضيات وعموم المادة لقسم الرياضيات بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2001 يوليو سنة 23الموافق  1422جمادو األولق عاـ  2المؤرخ في  210-01وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتّمـ
غشت سنة   23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13ي رقـ وبمقتضق المرسوـ التنفيذ -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

الرياضيات وعموـ المادة بجامعة  وبناءع عمق محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية -
 .2016أكتوبر  26خ في رقمػة المؤرّ و  -قاصدي مرباح

 

 يــقـــــرر

 

جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

الرياضيات وعموـ المادة بجامعة قاصدي  العممية لقسـ الرياضيات بكميةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة 
 ورقمػة. -مرباح

الرياضيات وعموـ المادة بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية :2المادة 
 ورقمػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -قاصدي مرباح

ورقمػة، كل فيما يخصو،  -ير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قاصدي مرباحيكمف المد :3المادة 
ا مف تاريخ  بتطبيق وينشر في النشرة  2016أكتوبر  26أحكاـ ىذا القرار الذي يسري مفعولو إبتداءع

 الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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  الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2018مارس  22 مـؤرخ فيال 237 رقـمممحــق بالقـرار قائمة أعضاء

 ورقمـة -الرياضيات وعموم المادة بجامعة قاصدي مرباح المجنة العممية لقسم الرياضيات بكمية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ بيدي عيسق 1
 رئيس القسـ مفالح مبروؾ 2
 أستاذ  شاشة أحمد جماؿ 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ماعيلمرابط إس 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف السايح عبد هللا 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" غزاؿ عبد الرزاؽ 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قربوصة ياسيف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" باديجة سميـ 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" اعمارة عبد القادر 9
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2018مارس  22 مـؤرخ في 238 رقم قــرار 
 ورقمـة -لكمية الرياضيات وعموم المادة بجامعة قاصدي مرباح

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438عاـ  ذي القعدة 25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2001 يوليو سنة 23الموافق  1422جمادو األولق عاـ  2المؤرخ في  210-01وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتّمـ
غشت سنة   23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .البحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و 
وبناءع عمق محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الرياضيات وعموـ المادة بجامعة قاصدي  -

 .2016نوفمبر  29ورقمػة المؤّرخ في  -مرباح
 يــقـــــرر

 

دو الثانية جما 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الرياضيات وعموـ المادة بجامعة قاصدي 
 ورقمػة.  -مرباح

 -الرياضيات وعمـو المادة بجامعة قاصدي مرباح ةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمي :2المادة 
 ورقمػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ورقمػة، كل فيما يخصو،  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قاصدي مرباح: 3المادة 
وينشر في النشرة  2016نوفمبر  29بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي يسري مفعولو ابتداءع مف تاريخ 

 الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  2018مارس  22  فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2018مارس  22 مـؤرخ فيال 238رقم  رارــق بالقـــممح

 ورقمـة -بجامعة قاصدي مرباح المجمس العممي لكمية الرياضيات وعموم المادة
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفيزياء رئيس المجمس  كماؿ الديف عيادي 1
 عميد الكمية عمي لوناس 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة سالـ عطية  3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية لزىر بف مبروؾ 4
 رئيس قسـ الرياضيات حمبروؾ مفال 5
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 رئيس قسـ الكيمياء عمي ذوادي 6
 رئيس قسـ الفيزياء ياسيف معريف 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات بيدي عيسق 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ الكيمياء مباركة بوزياف 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ الفيزياء إسماعيل شيحي 10
 ل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الرياضياتممثّ  إسماعيل مرابط 11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات عبد هللا بف السايح 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الكيمياء مختار سعيدي 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الكيمياء حسيف دندوقي 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفيزياء جماؿ بشكي 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عمار زبيدي 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عبد الرحيـ عاشوري  17
 مدير مخبر بحث فتحي خمفاوي  18
 مدير مخبر بحث عمر بوكراع 19
 مدير مخبر بحث حاج دمحم محفوظ 20
 مدير مخبر بحث دمحمحجاج  21
 مدير مخبر بحث شاشة أحمد جماؿ 22
 مسؤولة المكتبة دغيش سالؼ 23

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل القرار رقم  2018مارس  22 مـؤرخ في 239رقم  قــرار  د القائمة  2017جانفي  16المؤر خ في  69يعد  الذي يحد 

 البويـرة –بجامعة أكمي محنـد أولحـاج  والعمـوم التطبيقيـةوم ـكم ية العماء المجنة العممية لقسـم الفيزيــاء باالسمية ألعض
 

    إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -
  .عضاء الحكومةوالمتضّمف تعييف أ 

غشت سنة  23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضق المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذي 2003

 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضّمف إنشاء جامعة البويػرة

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

قائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ الذي يحّدد ال 2017جانفي  16المؤّرخ في  69وبموجب القرار رقـ  -
 .البويػرة –بجامعة أكمي محنػد أولحػاج  والعمػـو التطبيقيػةوـ ػكّمية العمالفيزيػػاء ب

   .2017ديسمبر  12المؤّرخ في  306البويرة رقـ  -جامعة أكمي محند أولحاج وبناءع عمق إرساؿ -
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 يــقـــــرر
 

كّمية العمـو ار إلق تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزيػاء بييدؼ ىذا القر  المادة األولى:
 البويرة. -بجامعة أكمي محند أولحاج والعمـو التطبيقية

بجامعة أكمي  والعموـ التطبيقيةكّمية العمـو تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزيػاء ب :2المادة 
 البويرة، وفقعا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -محند أولحاج

البويرة، كّل فيما يخصو،  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أكمي محند أولحاج :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

  2018مارس  22  فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ل القرار رقم  2018رس ما 22 مـؤرخ في 239رقم رار ــق بالقــممح د  2017جانفي  16المؤر خ في  69الذي يعد   المحد 
 البويـرة –بجامعة أكمي محنـد أولحـاج  والعمـوم التطبيقيـةوم ـكم ية العملمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم الفيزيــاء ب

 الصفـة            االسم والمقـب الرقم
 لمقسـ جنة العمميةرئيس الم بف عايش سميـ 1
 رئيس القسـ زريرقي جماؿ 2
 قسـ "أ" أستاذ محاضر مادي جماؿ  3
 قسـ "ب" أستاذ محاضر بوحجر لزىر 4
 قسـ "ب" أستاذ محاضر خمفاف حسيف  5
 مساعد قسـ "أ" أستاذ بف يحي نبيل 6
 مساعد قسـ "أ" أستاذ شيباني موسق 7
 ة مساعدة قسـ "أ"أستاذ بوشراب مميكة 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل القرار رقم ، 2018مارس  22 مـؤرخ في 240 رقم قــرار    2017جانفي  16المؤر خ في  72يعد 

د القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم ىندسة الطرائق ب  وم ـكم ية العمالذي يحد 
 البويـرة –أكمي محنـد أولحـاج  بجامعة والعمـوم التطبيقيـة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17المرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضق  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424اـ جمادو الثانية ع 24المؤرخ في  279-03وبمقتضق المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذي 2003
 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضّمف إنشاء جامعة البويػرة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ  2017جانفي  16المؤّرخ في  72وبموجب القرار رقـ  -
 .البويػرة –بجامعة أكمي محنػد أولحػاج  التطبيقيػة والعمػوـوـ ػكّمية العمىندسة الطرائق ب

   .2017ديسمبر  12المؤّرخ في  306البويرة رقـ  -جامعة أكمي محند أولحاج وبناءع عمق إرساؿ -
 

 يــقـــــرر

 

كّمية ييدؼ ىذا القرار إلق تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق ب المادة األولى:
 البويرة. -بجامعة أكمي محند أولحاج والعمـو التطبيقيةلعموـ ا

بجامعة  والعموـ التطبيقيةكّمية العموـ تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق ب :2المادة 
 البويرة، وفقعا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -أكمي محند أولحاج

البويرة، كّل فيما يخصو،  -اـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أكمي محند أولحاجيكّمف المدير الع :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

  2018مارس  22  فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ل القرار رقم  2018مارس  22 مـؤرخ فيال 240رقم رار ــق بالقــممح د 2017جانفي  16المؤر خ في  72الذي يعد   قائمةلم المحد 
 البويـرة –بجامعة أكمي محنـد أولحـاج  والعمـوم التطبيقيـةوم ـكم ية العماالسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم ىندسة الطرائق ب

 الصفـة       االسم والمقـب الرقم
 لمقسـ المجنة العممية ةرئيس ة محاضرة قسـ "ب"،أستاذ الحنافي نواؿ 1
 القسـ ةرئيس حديوش دليمة 2
 أستاذ  لونيسي حكيـ 3
 ة قسـ "ب"محاضر  ةأستاذ زعبار عيدة 4
 ة قسـ "ب"محاضر  ةأستاذ زياني سميمة 5
 ة قسـ "ب"محاضر  ةأستاذ آيت عمي سميمة 6
 ة مساعدة قسـ "أ"أستاذ عمورة دامية 7
 ة مساعدة قسـ "أ"أستاذ منصوري ليندة 8
 مساعد قسـ "أ" أستاذ اوجيط فريد 9

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل القرار رقم 2018مارس  22 مـؤرخ في 241رقم  قــرار    2017جانفي  16المؤر خ في  58، يعد 

د القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم عموم التسيير ب  كم ية الذي يحد 
 البويـرة–أكمي محنـد أولحـاج بجامعة  االقتصادية والتجارية وعموم التسييروم ـالعم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424 جمادو الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03وبمقتضق المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذي 2003



      2018-األولالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   248

 

 

 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضّمف إنشاء جامعة البويػرة

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ  2017جانفي  16المؤّرخ في  58وبموجب القرار رقـ  -
 .البويػرة –والتجارية وعمـو التسيير بجامعة أكمي محنػد أولحػاج االقتصادية ـو ػكّمية العمعمـو التسيير ب

   .2017ديسمبر  12المؤّرخ في  306البويرة رقـ  -جامعة أكمي محند أولحاج وبناءع عمق إرساؿ -
 

 يــقـــــرر

 

ـو ػكّمية العمير بييدؼ ىذا القرار إلق تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـو التسي المادة األولى:
 البويرة. -االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة أكمي محند أولحاج

االقتصادية والتجارية وعمـو وـ ػكّمية العمتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير ب :2المادة 
 الممحق بيذا القرار.البويرة، وفقعا لمجدوؿ  -التسيير بجامعة أكمي محند أولحاج

البويرة، كّل فيما يخصو،  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أكمي محند أولحاج :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

  2018مارس  22  فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ل الق 2018مارس  22 مـؤرخ فيال 241رقم رار ــق بالقــممح   2017جانفي  16المؤر خ في  58رار رقم الذي يعد 
د لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم عموم التسيير ب  االقتصادية والتجارية وعموم التسيير وم ـكم ية العمالمحد 
 البويـرة –بجامعة أكمي محنـد أولحـاج 

 الصفـة    االسم والمقـب الرقم
 قسـمرئيس المجنة العممية ل منصر إلياس 1
 قسـال رئيس غزيباوف عمي 2
 أستاذ  جميل أحمد 3
 أ""قسـ  أستاذ محاضر يحياوي سمير 4
 ب" "قسـ  أستاذ محاضر طويطي مصطفق 5
 ب" "قسـ  أستاذ محاضر شاللي عبد القادر 6
 "أ" قسـ ةمساعد ةأستاذ وىابي كمثوـ 7
 "ب" قسـ ةمساعد ةأستاذ حداد نور اليدو 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ل القرار رقم 2018مارس  22 مـؤرخ في 242رقم  قــرار    2017جانفي  16المؤر خ في  60، يعد 
د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي    رـسييوم الت  ـة وعمـجارية والت  ـوم االقتصاديـة العمـلكم يالذي يحد 

 البويـرة -حـاج بجامعة أكمي محنـد أول
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23 الموافق 1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضق المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذي 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضّمف إنشاء جامعة البويػرة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ة ػلكّميالذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2017جانفي  16المؤّرخ في  60وبموجب القرار  -

 .البويػرة -أكمي محنػد أولحػاج  بجامعة رػسييوـ التّ ػة وعمػجارية والتّ ػـو االقتصاديػالعم
   .2017ديسمبر  12المؤّرخ في  306البويرة رقـ  -جامعة أكمي محند أولحاج وبناءع عمق إرساؿ -

 

 يــقـــــرر

 

لكّمية العموـ االقتصادية ييدؼ ىذا القرار إلق تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  المادة األولى:
 البويرة. -بجامعة أكمي محند أولحاجسيير جارية وعموـ التّ والتّ 

بجامعة سيير جارية وعموـ التّ لكّمية العموـ االقتصادية والتّ تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي : 2المادة 
 وفقعا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. البويرة، -أكمي محند أولحاج

البويرة، كّل فيما يخصو،  -العالييف ومدير جامعة أكمي محند أولحاجيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

  2018مارس  22  فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ل القرار رقم  2018مارس  22 مـؤرخ فيال 242رقم رار ـــق بالقـــممح د لمقائمة  2017جانفي  16المؤر خ في  60الذي يعد  المحد 
 البويـرة -بجامعة أكمي محنـد أولحـاج  رـسييوم الت  ـة وعمـجارية والت  ـوم االقتصاديـة العمـلكم ياء المجمس العممي االسمية ألعض
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 العمـو الّتجارية قسـ األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف ممّثل ،يةرئيس المجمس العممي لمكمّ  فراح رشيد 1
 يةد الكمّ عمي بوكساني رشيد 2
 راسات والمسائل المرتبطة بالطمبةدّ المكّمف بال نائب العميد عالـ عثماف 3
 والعالقات الخارجية لبحث العمميالمكّمف بما بعد الّتدرج وا نائب العميد فرج شعباف 4
 العمـو االقتصاديةرئيس قسـ  وعيل ميمود 5
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 عمـو الّتسيير رئيس قسـ غزيباوف عمي 6
 رئيس قسـ العمـو الّتجارية  ـمصباح بمقاس 7
 العمـو المالية والمحاسبة رئيس قسـ قاشي يوسف 8
 العمـو االقتصاديةقسـ المجنة العممية ل رئيس قرومي حميد 9
 عمـو الّتسييرقسـ رئيس المجنة العممية ل منصر إلياس 10
 العمـو الّتجارية قسـرئيس المجنة العممية ل أوكيل رابح 11
 عمـو المالية والمحاسبة قسـرئيس المجنة العممية ل حبيش عمي 12
 قسـ العمـو االقتصادية األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف ممّثل بختي فريد 13
 قسـ عمـو الّتسيير األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف ممّثل جميل أحمد 14
 سييرقسـ عمـو التّ  األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف ممّثل يحياوي سمير 15
 األساتذة المساعديف عف ممّثل طابوش مولود 16
 األساتذة المساعديفعف ممّثل  رسوؿ حميد 17
 بحث مدير مخبر عماروش أحسف 18
 مسؤوؿ المكتبة العمري عمي 19

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د  2017جانفي  15المؤر خ في  46القرار رقم  ، يعد ل2018مارس  22 مـؤرخ في 243رقم  قــرار  الذي يحد 

 غميزان -المجمس العممي لمعيد العموم القانونية واإلدارية بالمركز الجامعي أحمد زبانةألعضـاء القائمة االسمية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438 ذي القعدة عاـ 25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره
والمتضمف  2008يوليو سنة  9الموافق  1429عاـ  رجب 6المؤرخ في  206-08وبمقتضق المرسوـ التنفيذي  -

 .إنشاء مركز جامعي بغميزاف، المتّمـ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
المجمس العممي ألعضػاء الذي يحّدد القائمة االسمية  2015جواف  18في المؤّرخ  272وبموجب القرار رقـ  -

 .لمعيد العمـو القانونية واإلدارية بالمركز الجامعي أحمد زبانة بغميزاف
 .2017أكتوبر  23المؤّرخ في  243غميزاف رقـ  -وبناءع عمق إرساؿ المركز الجامعي أحمد زبانة -

 

 يــقـــــرر

 

ا القرار إلق تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العموـ القانونية واإلدارية ييدؼ ىذ المادة األولى:
 غميزاف. -بالمركز الجامعي أحمد زبانة
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أحمد  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العموـ القانونية واإلدارية بالمركز الجامعي :2المادة 
 ؿ الممحق بيذا القرار.غميزاف، وفقا لمجدو  -زبانة

غميزاف، كل فيما  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي أحمد زبانة :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  2018مارس  22  فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ل القرا الذي 2018مارس  22 مـؤرخ فيال 243ممحق بالقرار رقم   الذي  2017جانفي  15المؤر خ في  46ر رقم يعد 
د  غميزان -بالمركز الجامعي أحمد زبانة المجمس العممي لمعيد العموم القانونية واإلداريةألعضـاء القائمة االسمية  يحد 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجمس العممي لممعيد سعادي دمحم  1
 مدير المعيد بف لخضر دمحم 2
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي عمياف عدة  3
 مدير مساعد مكّمف بالّدراسات في التدّرج بوجانة دمحم 4
 رئيس قسـ الحقوؽ  خمفاوي خميفة 5
 رئيس قسـ العمـو السياسية صاغور ىشاـ 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بخدة ميدي  7
 اضرة قسـ "أ"أستاذة مح ىواري ليمق 8
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف جديد فتحي 9
 أستاذ محاضر قسـ "ب" زقاي بغشاـ 10
 أستاذ محاضر قسـ "ب" منقور قويدر 11
 أستاذ محاضر قسـ "ب" آزرو محػمد رضا 12
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" يقرو خالدية 13
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قدوري حميد 14
 اعدة قسـ "أ"أستاذة مس صافر فاطمة 15
 أستاذ مساعد قسـ "أ" جياللي الحسيف 16
 مسؤولة المكتبة كبوش عائشة 17

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل القرار رقم 2018مارس  22 مـؤرخ في 244رقم  قــرار  د  2015جوان  18المؤر خ في  272، يعد  الذي يحد 

 غميزان -المجمس العممي لمعيد العموم والتكنولوجيا بالمركز الجامعي أحمد زبانةضـاء ألعالقائمة االسمية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05التنفيذي رقـ  وبمقتضق المرسوـ -

 .الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره
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والمتضمف  2008يوليو سنة  9الموافق  1429رجب عاـ  6المؤرخ في  206-08وبمقتضق المرسوـ التنفيذي  -
 .إنشاء مركز جامعي بغميزاف، المتّمـ

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

المجمس العممي ألعضػاء الذي يحّدد القائمة االسمية  2015جواف  18المؤّرخ في  272وبموجب القرار رقـ  -
 .والتكنولوجيا بالمركز الجامعي أحمد زبانة بغميزاف لمعيد العموـ

 .2017نوفمبر  12المؤّرخ في  256غميزاف رقـ  -وبناءع عمق إرساؿ المركز الجامعي أحمد زبانة -
 

 يــقـــــرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلق تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العموـ والتكنولوجيا  المادة األولى:
 غميزاف. -لمركز الجامعي أحمد زبانةبا

 -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العموـ والتكنولوجيا بالمركز الجامعي أحمد زبانة :2المادة 
 غميزاف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

غميزاف، كل فيما  -حمد زبانة: يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي أ3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  2018مارس  22  فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ل القرار رقم  الذي 2018مارس  22 مـؤرخ فيال 244ممحق بالقرار رقم   2015جوان  18المؤر خ في  272يعد 
د القائمة االسمية   غميزان -بالمركز الجامعي أحمد زبانة لتكنولوجياالمجمس العممي لمعيد العموم واألعضـاء الذي يحد 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لممعيد بونيف عبد الحميد 1
 مدير المعيد زعيتر خالد 2
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي برابح حمزة مجيد 3
 التدّرج مدير مساعد مكّمف بالّدراسات في لوزاني أحمد 4
 رئيس قسـ ىندسة الطرائق ثابتي عفاؼ 5
 رئيس قسـ اليندسة المدنية الحاج مصطفق عدة 6
 رئيس قسـ الرياضيات  سميماف ميدي  7
 رئيسة قسـ اإلعالـ اآللي بف الحاج جموؿ عائشة 8
 أستاذ  جاعة مصطفق 9
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عبورة أحمد 10
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  محمودي نور الديف 11
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بودحري فتحي 12
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قايد عامر جياللي 13
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مير عمي 14
 مسؤوؿ المكتبة عسوس رضواف 15

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د  2015جويمية  20المؤر خ في  467ل القرار رقم يعد  ، 2018مارس  22 مـؤرخ في 245 رقم قــرار  المحد 
 غميزان -المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي أحمد زبانةألعضـاء لمقائمة االسمية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17ق المواف 1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره
والمتضمف  2008يوليو سنة  9موافق ال 1429رجب عاـ  6المؤرخ في  206-08وبمقتضق المرسوـ التنفيذي  -

 .إنشاء مركز جامعي بغميزاف، المتّمـ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
المجمس العممي لمعيد ألعضػاء المحّدد لمقائمة االسمية  2015 جويمية 20المؤّرخ في  467وبموجب القرار رقـ  -

 .اآلداب والمغات بالمركز الجامعي أحمد زبانة بغميزاف، المعّدؿ
 .2017نوفمبر  12المؤّرخ في  258غميزاف رقـ  -وبناءع عمق إرساؿ المركز الجامعي أحمد زبانة -

 

 يــقـــــرر

 

يل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز ييدؼ ىذا القرار إلق تعد المادة األولى:
 غميزاف. -الجامعي أحمد زبانة

 -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي أحمد زبانة :2المادة 
 غميزاف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

غميزاف، كل فيما  -دير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي أحمد زبانةيكمف الم :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  2018مارس  22  فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ل القرار رقم  الذي 2018مارس  22 مـؤرخ فيال 245ممحق بالقرار رقم   2015جويمية  20المؤر خ في  467يعد 
د لمقائمة االسمية المح  غميزان -المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي أحمد زبانةألعضـاء د 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لممعيد عطاطفة بف عودة 1
 مدير المعيد مصمودي مجيد 2
 مميمديرة مساعدة مكّمفة بما بعد التدّرج والبحث الع وزاني كنزة 3
 مدير مساعد مكّمف بالّدراسات في التدّرج زىار دمحم 4
 رئيس قسـ المغة العربية بف وزغار مختار 5
 رئيس قسـ المغة الفرنسية برحاؿ نبيل زىير 6
 رئيسة قسـ المغة اإلنجميزية بف قدور شريفة 7
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 أستاذ محاضر قسـ "أ" بمعجيف سفياف 8
 "أستاذ محاضر قسـ "أ بف أحمد بف عمي 9
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مقدـ دمحم 10
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" بف زياف ليمق 11
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف قوة سفياف 12
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" بف شيحة نصيرة 13
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ساحي دمحم 14
 مسؤولة المكتبة عتو فاطمة 15

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل القرار رقم ، 2018مارس  22 مـؤرخ في 246 رقم قــرار    2017فيفري  12المؤر خ في  184يعد 

 1سطيف -فرحات عباسد القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة يحـد  الذي 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25مؤرخ في ال 243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  140-89وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة سطيف، 1989
غشت سنة   23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير 
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2017فيفري  12المؤّرخ في  184وبموجب القرار رقـ  -

  .1سطيف-لجامعة فرحات عباس
 .2017ديسمبر  24المؤرخ في  629رقـ 1 سطيف-وبناءع عمق إرساؿ جامعة فرحات عباس -

 

 

 يــقـــــرر

 

 -يدؼ ىذا القرار إلق تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة فرحات عباسي المادة األولى:
 .1سطيف 

، وفقا لمجدوؿ الممحق 1سطيف  -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة فرحات عباس :2المادة 
 بيذا القرار.

، كل فيما يخصو، 1سطيف  -دير جامعة فرحات عباسيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف وم :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

  2018مارس  22  فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



      2018-األولالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   255

 

 

ل القرار رقم  2018مارس  22 مـؤرخ فيال 246رقـم ممحــق بالقـرار   2017فيفري  12لمؤر خ في ا 184الذي يعد 
 1سطيف  -فرحات عباسمقائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة لد حـد  الم

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة جناف عبد المجيد 1
والثاني والتكويف المتواصل  ؿبالتكويف العالي في الطور األو كّمف م مدير الجامعةنائب  حرز هللا داود  2

  والشيادات والتكويف العالي في التدرج

بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي كّمف م مدير الجامعةنائب  ذويبي عبد المالؾ 3
  والتكويف العالي فيما بعد التدرج

 الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية بالعالقاتكّمف م مدير الجامعةنائب  مساىل نور الديف 4
 بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو ةكّمفم مدير الجامعة ةنائب كامل نجاة 5
 عميد كمية العمـو لوعيل لعياشي 6
 عميد كمية التكنولوجيا حب الحمص فريد 7
 عمـو التسييرعميد كمية العمـو االقتصادية والتجارية و  بمميدي عبد الوىاب 8
 عميد كمية عمـو الطبيعة والحياة  غرزولي رشيد 9
 عميد كمية الطب لعوامري سميماف 10
 مدير معيد اليندسة المعمارية وعمـو األرض شابو موالي شارؼ 11
 مدير معيد البصريات وميكانيؾ الدقة بوعواجة نور الديف 12
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو معوش جماؿ 13
 رئيس المجمس العممي لكمية التكنولوجيا قالؿ مسعود 14
 رئيس المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة زروؽ دمحم مييوب 15
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير عماري عمار 16
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2018مارس  22 مـؤرخ في 247 رقم قــرار 
 2الجزائر  -بجامعة أبو القاسم سعد هللا لكمية العموم اإلنسانية

 

 لتعميم العالي والبحث العممي،إن وزير ا
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذي يحّدد 2003
 2009أكتوبر سنة  22الموافق  1430ذي القعدة  03المؤرخ في  340-09وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـ2المتضمف إنشاء جامعة الجزائر 
 2013يناير سنة    30الموافق  1434ل األوؿ عاـ ربي 18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 -وبناءع عمق محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا -

 .2015سبتمبر  29المؤّرخ في  2الجزائر 
 يــقـــــرر

 

جمادو الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  ادة األولى:الم
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 -امعة أبو القاسـ سعد هللاتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية بج
العمـو اإلنسانية بجامعة  : تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية02. المادة 2الجزائر 

 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2الجزائر  -أبو القاسـ سعد هللا
، كل فيما 2الجزائر  -لقاسـ سعد هللايكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة أبو ا :3المادة 

ا مف تاريخ  وينشر في  2015سبتمبر  29يخصو، بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي يسري مفعولو إبتداءع
 النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  2018مارس  22  فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2018مارس  22 مـؤرخ فيال 247رقم  رارــق بالقـــممح
 2الجزائر  -بجامعة أبو القاسم سعد هللا ية العموم اإلنسانيةالمجمس العممي لكم

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفمسفة مختار عريب 1
 عميد الكمية عبد العزيز بوكنة 2
 ائل المرتبطة بالطمبةنائبة العميد مكّمفة بالدراسات والمس غفار شريفة 3
 نائبة العميد مكّمفة بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية أدمحم طالبي 4
 رئيس قسـ التاريخ عبد الرحماف أوالد سيدي الشيخ 5
 رئيس قسـ الفمسفة طالب مناد 6



      2018-األولالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   257

 

 

 رئيسة قسـ عمـ المكتبات والتوثيق نورة أمرار 7
 جنة العممية لقسـ التاريخرئيس الم بوضرساية بوعزة 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ الفمسفة بومنير كماؿ 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ المكتبات والتوثيق عالىـ رابح 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التاريخ شاوش حباسي 11
 ف قسـ الفمسفةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية ع عبد الرحماف بوقاؼ 12
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ المكتبات والتوثيق زىرة بوفجميف 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ المكتبات والتوثيق أعراب عبد الحميد 14
 ممّثل عف األساتذة المساعديف برىاف الديف عظيمي 15
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف فاطمة الزىراء عمي باشا 16
 مدير مخبر بحث مختار حساني 17
 مدير مخبر بحث نويصر مصطفق 18
 مدير مخبر بحث منصف بكاي 19
 مدير مخبر بحث لخضر شريط 20
 مدير مخبر بحث عمر بوسماحة 21
 مدير مخبر بحث عبد المجيد دىـو 22
 مدير مخبر بحث عبد العزيز بف يوسف 23
 مسؤولة المكتبة بوعوف سعيدة  24

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018مارس  22 مـؤرخ في 248 رقم قــرار 

 2الجزائر  -بجامعة أبو القاسم سعد هللا المغات األجنبية لقسم المغة الفرنسية بكمية
 

 عميم العالي والبحث العممي،إن وزير الت
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة   23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد  2003
 2009أكتوبر سنة  22الموافق  1430ذي القعدة  03المؤرخ في  340-09وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـ2المتضمف إنشاء جامعة الجزائر 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434األوؿ عاـ  ربيل 18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
المغات األجنبية بجامعة أبو  وبناءع عمق محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بكمية -

 .2016ديسمبر  04المؤّرخ في  2الجزائر  -القاسـ سعد هللا
 

 يــقـــــرر

جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
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المغات األجنبية بجامعة أبو القاسـ  فرنسية بكميةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة ال
 .2الجزائر  -سعد هللا

أبو  المغات األجنبية بجامعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2الجزائر  -القاسـ سعد هللا

يخصو،  ، كل فيما2الجزائر-العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة أبو القاسـ سعد هللايكمف المدير  :3المادة 
وينشر في النشرة  2016ديسمبر  04أحكاـ ىذا القرار الذي يسري مفعولو إبتدءاع مف تاريخ  بتطبيق

 الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  2018مارس  22  فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء الذي 2018مارس  22 مـؤرخ فيال 248رقـم ممحــق بالقـرار 

 2الجزائر  -بجامعة أبو القاسم سعد هللا المغات األجنبية المجنة العممية لقسم المغة الفرنسية بكمية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة، رئيسة المجنة العممية لمقسـ رحاؿ عسمة صفية 1
 رئيس القسـ حساف أعراب 2
  أستاذ عبدوف دمحم إسماعيل 3
 أستاذة حيمر وردة 4
 أستاذة قصد عمي آسيا 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" قريف نادية 6
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" بف عمي سعاد 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" مشري نصيرة 8
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بوريشة أميرة 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2018مارس  22 مـؤرخ في 249 رقم ـرارقـ 

 2الجزائر -المغات األجنبية بجامعة أبو القاسم سعد هللا المغة األلمانية، اإلسبانية واإليطالية بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25مؤرخ في ال 243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة   23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2009أكتوبر سنة  22الموافق  1430ذي القعدة  03المؤرخ في  340-09وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـ2المتضمف إنشاء جامعة الجزائر 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ر التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزي
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المغات  وبناءع عمق محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة األلمانية، اإلسبانية واإليطالية بكمية -
 .2015سبتمبر  04المؤّرخ في  2الجزائر  -األجنبية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا

 

 يــقـــــرر
 

جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48كاـ المادة تطبيقا ألح المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

غات األجنبية الم القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة األلمانية، اإلسبانية واإليطالية بكمية
 .2الجزائر  -بجامعة أبو القاسـ سعد هللا

المغات  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة األلمانية، اإلسبانية واإليطالية بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2الجزائر  -األجنبية بجامعة    أبو القاسـ سعد هللا

، كل فيما 2الجزائر  -مف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة أبو القاسـ سعد هللايك :3المادة 
وينشر في  2015سبتمبر  04أحكاـ ىذا القرار الذي يسري مفعولو إبتدءاع مف تاريخ  يخصو، بتطبيق

 النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  2018مارس  22  فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018 مارس 22 مـؤرخ في 249رقـم ممحــق بالقـرار 

 2الجزائر  -المغات األجنبية بجامعة أبو القاسم سعد هللا لقسم المغة األلمانية، اإلسبانية واإليطالية بكمية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة، رئيسة المجنة العممية لمقسـ حامي ناجية 1
 لقسـرئيسة ا خموياتي سعاد 2
 أستاذة  زروقي صميحة 3
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" عبد الفتاح أحسف 4
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" بغوؿ رفيقة 5
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" حرفوشي نشيدة 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" زرماني مميكة 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بربار أديبة 8
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" مقنوش أميرة 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018مارس  22 مـؤرخ في 250 رقم قــرار 

 2الجزائر  -بجامعة أبو القاسم سعد هللا المغات األجنبية لقسم المغة اإلنجميزية بكمية
 

 لعممي،إن وزير التعميم العالي والبحث ا
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة   23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .د الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواع 2003
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 2009أكتوبر سنة  22الموافق  1430ذي القعدة  03المؤرخ في  340-09وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .، المعّدؿ والمتّمـ2المتضمف إنشاء جامعة الجزائر 

 2013يناير سنة  30افق المو  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

المغات األجنبية بجامعة أبو  وبناءع عمق محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية بكمية -
 .2015أكتوبر  13المؤّرخ في  2الجزائر  -القاسـ سعد هللا

 

 يــقـــــرر

 

جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  ادة األولى:الم
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

مغات األجنبية بجامعة أبو القاسـ ال القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية بكمية
 .2الجزائر  -سعد هللا

المغات األجنبية بجامعة    أبو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2الجزائر  -القاسـ سعد هللا

، كل فيما 2الجزائر  -ميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة أبو القاسـ سعد هللايكمف المدير العاـ لمتع :3المادة 
وينشر في  2015أكتوبر  13أحكاـ ىذا القرار الذي يسري مفعولو إبتدءاع مف تاريخ  يخصو، بتطبيق

 النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  2018مارس  22  فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لقائمة االسمية ألعضاءالذي يحدد ا، 2018مارس  22 مـؤرخ فيال 250رقـم ممحــق بالقـرار 

 2الجزائر  -بجامعة أبو القاسم سعد هللا المغات األجنبية المجنة العممية لقسم المغة اإلنجميزية بكمية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة، رئيسة المجنة العممية لمقسـ عمراف نجية 1
 رئيسة القسـ قاصد آسيا 2
 أستاذ  بف سماف دمحم 3
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" سميفبوخديمي يا 4
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" زغار دليمة 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" آيت حمو لويزة 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" سعدوف عتيقة 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" معمري فاطمة الزىراء 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء ، 2018مارس  22 مـؤرخ في 251 رقم قــرار 
 2الجزائر  -بجامعة أبو القاسم سعد هللا المجمس العممي لكمية المغات األجنبية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضق المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .لذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـا 2003
 2009أكتوبر سنة  22الموافق  1430ي القعدة ذ 03المؤرخ في  340-09وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـ2المتضمف إنشاء جامعة الجزائر 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 -خاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية المغات األجنبية بجامعة أبو القاسـ سعد هللاوبناءع عمق محضر انت -

 .2017المؤّرخ في أّوؿ فيفري  2الجزائر 
 يــقـــــرر

 

جمادو الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 -تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية المغات األجنبية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا
 .2الجزائر 

 -أبو القاسـ سعد هللاالمغات األجنبية بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2الجزائر 

، كل فيما 2الجزائر  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة أبو القاسـ سعد هللا :3المادة 
ا مف تاريخ أّوؿ فيفري  ر في وينش 2017يخصو، بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي يسري مفعولو إبتداءع

 النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  2018مارس  22  فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2018مارس  22 مـؤرخ فيال 251رقم  رارــق بالقـــممح

 2الجزائر  -بجامعة أبو القاسم سعد هللا المجمس العممي لكمية المغات األجنبية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مي لمكمية، ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة اإلنجميزيةرئيسة المجمس العم بف صافي زوليخة 1
 عميد الكمية منصوري إبراىيـ 2
 نائبة العميد مكّمفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة حمالوي شعيرة 3
 نائبة العميد مكّمفة بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية أمقراف صميحة 4
 رئيس قسـ المغة الفرنسية أعراب حساف 5
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 رئيسة قسـ المغة األلمانية، اإلسبانية واإليطالية خموياتي سعاد 6
 رئيسة قسـ المغة اإلنجميزية قاصد آسيا 7
 رئيسة المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية رحاؿ عسمة صفية 8
 ، اإلسبانية واإليطاليةرئيسة المجنة العممية لقسـ المغة األلمانية حامي نجية 9
 رئيسة المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية عمراف ناجية 10
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة الفرنسية كسوؿ عائشة  11
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة الفرنسية لونيس عزيزة 12
 ساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة األلمانية، اإلسبانية واإليطاليةممّثل األ عبد الفتاح أحسف 13
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة األلمانية، اإلسبانية واإليطالية زروقي صميحة 14
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة اإلنجميزية بوخديمي ياسميف 15
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف ليمةزناجي د 16
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف دحماف ليمق 17
 مديرة مخبر بحث آيت دحماف كريمة 18
 مسؤولة المكتبة بيمولي مريـ 19

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل القرار، 2018مارس  22 مـؤرخ في 252 رقم قــرار    2016فيفري  01المؤر خ في  69رقم  يعد 

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغة العربية وآدابيا بكمية
 2الجزائر  -المغة العربية وآدابيا والمغات الشرقية بجامعة أبو القاسم سعد هللا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17 بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة   23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتّمـ الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ 2003
 2009أكتوبر سنة  22الموافق  1430ذي القعدة  03المؤرخ في  340-09وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـ2المتضمف إنشاء جامعة الجزائر 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد ص
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2016فيفري  01المؤّرخ في  69وبموجب القرار رقـ  -

 .، المعّدؿ2الجزائر  -المغة العربية وآدابيا والمغات الشرقية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا المغة العربية وآدابيا بكمية
 .2018فيفري  15المؤّرخ في  81رقـ  2الجزائر  -بناءع عمق إرساؿ جامعة أبو القاسـ سعد هللاو  -

 

 يــقـــــرر
 

 ييدؼ ىذا القرار إلق تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا بكمية المادة األولى:
 .2الجزائر  -أبو القاسـ سعد هللا المغة العربية وآدابيا والمغات الشرقية بجامعة

المغة العربية وآدابيا  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2الجزائر  -والمغات الشرقية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا
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، كل فيما 2الجزائر  -لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة أبو القاسـ سعد هللايكمف المدير العاـ  :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

  2018مارس  22  فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ل القرار رقم  2018مارس  22 مـؤرخ فيال 252رقـم ممحــق بالقـرار    2016فيفري  01المؤر خ في  69الذي يعد 
د لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغة العربية وآدابيا بكميةا  المغة العربية  لمحد 

 2الجزائر  -وآدابيا والمغات الشرقية بجامعة أبو القاسم سعد هللا
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ بف بوعزيز وحيد 1
 سـرئيس الق بوصبل نذير  2
 أستاذ حساني أحمد 3
 أستاذ عالوي حميد 4
 أستاذ قرش عبد القادر 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" بف بوزة مميكة 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سنقوقة عالؿ 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" ميدني طيبة  8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل القرار رقم ، 2018مارس  22 ـؤرخ فيم 253 رقم قــرار    2016أكتوبر  04المؤر خ في  1557يعد 

د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية المغة العربية وآدابيا والمغات الشرقية   الذي يحد 
 2الجزائر -بجامعة أبو القاسم سعد هللا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17لرئاسي رقـ بمقتضق المرسوـ ا -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا 2003
 2009أكتوبر سنة  22الموافق  1430ذي القعدة  03المؤرخ في  340-09وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـ2المتضمف إنشاء جامعة الجزائر 
 2013يناير سنة    30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2016أكتوبر  04المؤّرخ في  1557وبموجب القرار رقـ  -

 .، المعّدؿ2الجزائر  -لكمية المغة العربية وآدابيا والمغات الشرقية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا
 .2018فيفري  15المؤّرخ في  81رقـ  2الجزائر  -اؿ جامعة أبو القاسـ سعد هللاوبناءع عمق إرس -

 

 يــقـــــرر
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ييدؼ ىذا القرار إلق تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية المغة العربية وآدابيا  المادة األولى:
 . 2الجزائر  -والمغات الشرقية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا

المغة العربية وآدابيا والمغات الشرقية بجامعة أبو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2الجزائر  -القاسـ سعد هللا

، كل فيما 2الجزائر  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة أبو القاسـ سعد هللا :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  2018مارس  22  فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ل القرار رقم  2018مارس  22 مـؤرخ فيال 253 رقم رارــق بالقـــممح د  2016أكتوبر  04المؤر خ في  1557الذي يعد  المحد 
 2الجزائر -والمغات الشرقية بجامعة أبو القاسم سعد هللالمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية المغة العربية وآدابيا 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة التركية والروسية  بورنيسة عمي 1
 عميد الكمية حميد عالوي  2
 والمسائل المرتبطة بالطمبة نائب العميد مكّمف بالّدراسات سنقوقة عالؿ 3
 نائبة العميد مكّمفة بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية غزايمي نادية 4
 رئيس قسـ المغة العربية وآدابيا بوصبل نذير 5
 رئيس قسـ المغة التركية والروسية بف عفري شكيب 6
 رئيس قسـ عمـو المساف سالمي عبد المجيد 7
 رئيسة المجنة العممية لقسـ عمـو المساف اطمة الزىراءزيبوش ف 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا وحيد بوعزيز 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة التركية والروسية     مصيبح عبد الوىاب 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو المساف حركات مصطفق 11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو المساف مسعودي الحواس 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة العربية وآدابيا فاسي مصطفق 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة العربية وآدابيا شنوفي دمحم 14
 ة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة التركية والروسيةممّثمة األساتذ خيراني ليمق 15
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف لعويسات كريمة 16
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف لعوبي سياـ 17
 مدير مخبر بحث طالب اإلبراىيمي خولة 18
 مدير مخبر بحث بوزيده عبد القادر 19
 مدير مخبر بحث سيدي دمحم بوعياد 20
 مديرة مخبر بحث لعالوي فتيحة 21

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ل القرار رقم ، 2018مارس  22 مـؤرخ في 254رقم  قــرار   الذي  2015نوفمبر  21المؤر خ في  1190يعد 
د لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم االجتماعية بجامعة   2الجزائر -أبو القاسم سعد هللايحد 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424 جمادو الثانية عاـ 24المؤرخ في 279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2009أكتوبر سنة  22الموافق  1430ذي القعدة  03المؤرخ في  340-09وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـ2المتضمف إنشاء جامعة الجزائر 
 2013يناير سنة    30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13رسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضق الم -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2015نوفمبر  21المؤّرخ في  1190وبموجب القرار رقـ  -

  .2الجزائر  -ية بجامعة أبو القاسـ سعد هللالكمية العمـو االجتماع
 .2018فيفري  06المؤّرخ في  63رقـ  2الجزائر  -وبناءع عمق إرساؿ جامعة أبو القاسـ سعد هللا -

 

 يــقـــــرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلق تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االجتماعية  المادة األولى:
 .2الجزائر -القاسـ سعد هللا بجامعة أبو

 -العموـ االجتماعية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2الجزائر 

، كل فيما 2الجزائر  -هللا يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة أبو القاسـ سعد :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  2018مارس  22  فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ل القرار رقم  2018مارس  22 مـؤرخ فيال 254رقم  رارــق بالقـــممح د  2015نوفمبر  21المؤر خ في  1190الذي يعد  المحد 
 2الجزائر -االجتماعية بجامعة أبو القاسم سعد هللا لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ النفس  لحرش دمحم 1
 عميد الكمية زبدي ناصر الديف 2
 مسائل المرتبطة بالطمبة نائبة العميد مكّمفة بالدراسات وال حماف حورية )ـ( سعدو  3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية زقعار فتحي 4
 رئيس قسـ عمـ االجتماع مشتة ياسيف 5
 رئيس قسـ عمـ النفس رياش السعيد 6
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 رئيسة قسـ األرطفونيا  زينات فطيمة 7
 رئيسة قسـ عمـو التربية محرز عبمة 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ النفس احمددوقة  9
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو التربية لكحل لخضر 10
 رئيسة المجنة العممية لقسـ األرطفونيا بوسبتة يمينة 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع رأس الماؿ عبد العزيز 12
 ة عف قسـ عمـ االجتماعممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذي حويتي أحمد 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ االجتماع حمدوش رشيد 14
 مديرة مخبر بحث زاىي شيرزاد 15
 مدير مخبر بحث بوظريفة حمو  16
 مدير مخبر بحث عروس زبير 17
 مدير مخبر بحث مقراني الياشمي 18
 مدير مخبر بحث حقيقي نور الديف 19
 مدير مخبر بحث زيتوف مدني  صفار 20
 مديرة مخبر بحث عياشي صباح 21
 مديرة مخبر بحث حدادي دليمة 22
 مدير مخبر بحث مسعود عباد 23
 مدير مخبر بحث بف خميفة محمود 24
 مديرة مخبر بحث زالؿ نصيرة 25
 مديرة مخبر بحث زناد دليمة 26
 مسؤولة المكتبة ناجي صميحة 27

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2018مارس  22 مـؤرخ في 255رقم  قــرار 

 3قسنطينة - صــالح بوبنيـــدرالمجمس العممي لكمية الفنون والثقافة بجامعة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتمّ  2003
 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر  عاـ  3المؤرخ في  402-11وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .، المعّدؿ3المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة 
 2013يناير سنة    30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .عميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير الت
 -دريوبناءع عمق محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الفنوف والثقافة بجامعة صالح بوبن -

 .2017فيفري  28المؤّرخ في  3قسنطينة 
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 يــقـــــرر
 

جمادو الثانية  24في  المؤرخ 279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 . 3قسنطينة -ردتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الفنوف والثقافة بجامعة صالح بوبني
، 3قسنطينة -ردالفنوف والثقافة بجامعة صالح بوبني ي لكميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمم :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
، كل فيما يخصو، 3قسنطينة -رديكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة صالح بوبني :3المادة 

 بحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي وال
  2018مارس  22  فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 لعالي والبحث العمميوزير التعميم ا                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2018مارس  22 مـؤرخ فيال 255رقم   رارــق بالقـــمحم

 3قسنطينة  - صــالح بوبنيـــدرالمجمس العممي لكمية الفنون والثقافة بجامعة 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 عف قسـ الفنوف رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية  جدي قدور 1
 عميد الكمية مفرج كماؿ 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة ذراع عبد هللا 3
 رئيسة قسـ الفنوف  بوغواص زبيدة 4
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفنوف  بوبندير عبد الرزاؽ 5
 ممّثل عف األساتذة المساعديف قاسـ بوزيد 6
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بواليوشات نجاح 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل القرار رقم ، 2018مارس  22 مـؤرخ في 256 رقم قــرار    2015سبتمبر  17المؤر خ في  857يعد 

 النعـامة -صالحي أحمد يد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي لممركز الجامعيحـد  الذي 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره
 2010سبتمبر سنة  9الموافق  1431رمضاف عاـ  30المؤرخ في  205-10وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتّمـ والمتضمف إنشاء مركز جامعي بالنعامة، المعّدؿ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18مؤرخ في ال 77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
د القائمة االسمية ألعضػاء المجمس العممي يحػدّ الذي  2015سبتمبر  17المؤّرخ في  857وبموجب القرار رقـ  -

 .النعػامة -صالحي أحمد لممركز الجامعي
 .2018مارس  06المؤرخ في  101النعػامة رقـ  -إرساؿ المركز الجامعي صالحي أحمدوبناءع عمق  -
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 يــقـــــرر

 

ييدؼ ىذا القرار إلق تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي صالحي  المادة األولى:
 النعػامة. -أحمد

وفقا لمجدوؿ  النعػامة، -مركز الجامعي صالحي أحمدتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لم :2المادة 
 الممحق بيذا القرار.

النعػامة، كل فيما  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي صالحي أحمد :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  2018مارس  22  فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 العممي وزير التعميم العالي والبحث                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ل القرار رقم  2018مارس  22 مـؤرخ فيال 256رقـم  قـرارممحق بال   2015سبتمبر  17المؤر خ في  857الذي يعد 
 النعـامة -صالحي أحمد مقائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي لممركز الجامعيلد حـد  الم

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مركز الجامعيمدير المركز الجامعي، رئيس المجمس العممي لم سميماني ميمود 1
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات في التدّرج والّتكويف المتواصل والشيادات  مباركي عبد المجيد 2
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية عمروش عبد اإللو 3
 مدير مساعد مكّمف بالتنمية واالستشراؼ رافعي عبد هللا 4
 مدير معيد اآلداب والمغات د ربياعي ميمو  5
 مدير معيد الحقوؽ والعمـو السياسية عمراني كماؿ الديف 6
 مدير معيد العمـو والتكنولوجيا عيداوي عبد الغني 7
 ممّثل عف أساتذة معيد العمـو والتكنولوجيا عامر ىواري  8
 عف أساتذة معيد العمـو والتكنولوجيا ممّثمة ختير نعيمة 9
 ممّثل عف أساتذة معيد اآلداب والّمغات دويس دمحم 10
 ممّثل عف أساتذة معيد اآلداب والّمغات بوخاؿ ميمود 11
 ممّثل عف أساتذة معيد الحقوؽ والعمـو السياسية مفتاح العيد  12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف  سمغوني زكرياء 13
 أستاذ بجامعة طاىري دمحم ببشار شريطي عبد الكريـ 14
 أستاذ بجامعة أبو بكر بمقايد بتممساف  مبخوت بودواية 15

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل القرار رقم 2018مارس  22 مـؤرخ في 257رقم  قــرار  د  2016ماي  31المؤر خ في  536، يعد   الذي يحد 

 معسكر -العموم الدقيقة بجامعة مصطفى اسطمبولي يات بكميةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الرياض
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2003 غشت سنة 23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24خ فيالمؤر  279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ
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والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرـ عاـ  7المؤرخ في  12-09وبمقتضق المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .تّمـإنشاء جامعة معسكر، المعّدؿ والم

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2016ماي  31المؤّرخ في  536وبموجب القرار رقـ  -
 .معسكر -العمـو الدقيقة بجامعة مصطفق اسطمبولي بكميةالرياضيات 

 .2017نوفمبر  26المؤّرخ في  479معسكر رقـ  -وبناءع عمق إرساؿ جامعة مصطفق اسطمبولي -
 

 يــقـــــرر

 

العمـو  ييدؼ ىذا القرار إلق تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية المادة األولى:
 معسكر. -يقة بجامعة مصطفق اسطمبوليالدق

العموـ الدقيقة بجامعة مصطفق  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية :2المادة 
 معسكر، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -اسطمبولي

معسكر، كل فيما  -اسطمبولي يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفق :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ل القرار رقم  2018مارس  22 مـؤرخ فيال 257 رقـمممحــق بالقـرار   2016ماي  31المؤر خ في  536الذي يعد 
د لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الرياضيات ب  معسكر -العموم الدقيقة بجامعة مصطفى اسطمبولي كميةالمحد 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ دمحم شريف أحمد  1
 رئيس القسـ بالجياللي غريسي 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف مريـ خالد 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سقراس عبد القادر 4
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" فتيحةغريب  5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حسني عبد الباسط 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" ممياني نصيرة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" وضاح عبد الحميد 8
 أستاذة مساعدة قسـ "ب" لبيد نادية 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل القرار رقم 2018مارس  22 مـؤرخ في 258رقم  قــرار  الذي يحدد  2016أكتوبر  04المؤر خ في  1554، يعد 

 1سطيف-فرحات عباس اليندسة المعمارية وعموم األرض بجامعة المجمس العممي لمعيد القائمة االسمية ألعضاء
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25رخ في المؤ  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
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الموافق  أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  140-89وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة سطيف، 1989

غشت سنة   23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .لتعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير ا

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2016 أكتوبر 04المؤّرخ في  1554وبموجب القرار رقـ  -
 .1سطيف-لمعيد اليندسة المعمارية وعمـو األرض بجامعة فرحات عباس

 .2017ديسمبر  24المؤرخ في  629رقـ 1 سطيف-وبناءع عمق إرساؿ جامعة فرحات عباس -
 

 يــقـــــرر
 
 

ييدؼ ىذا القرار إلق تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اليندسة المعمارية  المادة األولى:
 .1سطيف-وعمـو األرض بجامعة فرحات عباس

حات فر  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اليندسة المعمارية وعموـ األرض بجامعة :2المادة 
 .، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار1سطيف-عباس

، كل فيما يخصو، 1سطيف-فرحات عباس ةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامع :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ل الق 2018مارس  22 مـؤرخ فيال 258ممحـــق بالقــرار رقم   2016أكتوبر  04المؤر خ في  1554رار رقم الذي يعد 
د لمقائمة االسمية ألعضاء  1سطيف-فرحات عباس اليندسة المعمارية وعموم األرض بجامعة المجمس العممي لمعيد المحد 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ندسة المعمارية رئيس المجمس العممي لممعيد، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الي خرشي أسامة 1
 مدير المعيد شابو موالي شارؼ 2
 مديرة مساعدة مكّمفة بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بوعجاجة آسيا 3
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة خابر العربي 4
 رئيس قسـ اليندسة المعمارية رحماف عمي 5
 يس قسـ عمـو األرضرئ زيغمي كريـ 6
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المعمارية  بالؿ الطاىر 7
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو األرض  دمدـو عبد السالـ 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو األرض  كبيش عبد الحكيـ 9
 ممّثل عف األساتذة المساعديف افبموش دمحم أمقر  10
 ممّثل عف األساتذة المساعديف ضيافات عبد الرحمف 11
 مدير مخبر بحث مداني السعيد 12
 مدير مخبر بحث شوقي عمي 13
 مدير مخبر بحث زغالش حمزة 14
 مسؤولة المكتبة سباعي بسمة 15

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء ، 2018مارس  22 مـؤرخ في 259 رقم قــرار 
 ورقمـة -المجمس العممي لكمية العموم التطبيقية بجامعة قاصدي مرباح

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017نة غشت س 17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادو األولق عاـ  2المؤرخ في  210-01وبمقتضق المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001
غشت سنة   23وافق الم 1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ورقمػة  -حضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العمـو التطبيقية بجامعة قاصدي مرباحوبناءع عمق م -

 .2016ديسمبر  06المؤّرخ في 
 

 يــقـــــرر

 

جمادو الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 ورقمػة.  -تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو التطبيقية بجامعة قاصدي مرباح
ورقمػة،  -العموـ التطبيقية بجامعة قاصدي مرباح تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
ورقمػة، كل فيما يخصو،  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قاصدي مرباح :3المادة 

وينشر في النشرة  2016ديسمبر  06بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي يسري مفعولو ابتداءع مف تاريخ 
 البحث العممي.الرسمية لمتعميـ العالي و 
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية 2018مارس  22 مـؤرخ فيال 259رقم  رارــق بالقـــممح
 ورقمـة -بجامعة قاصدي مرباح ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم التطبيقية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ة عف قسـ اليندسة المدنية والري رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذي بف طبة دمحم الطاىر 1
 عميد الكمية كريكر عبد الواحد 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة سكيريفة دمحم األميف 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية نسيب الجيالني 4
 طرائقرئيس قسـ ىندسة ال طبشوش أحمد 5
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 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية بوعقبة مصطفق 6
 رئيس قسـ اليندسة الكيربائية الوزاف دمحم األخضر 7
 رئيس قسـ اليندسة المدنية والري  قبايمي نبيل 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق صخري لخضر 9
 والري  رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بوطوطاو جماؿ 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بموفي عبد الرحيـ 11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية ستو نور الديف 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية بوبكري عبد الغني 13
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الكيربائيةممّثل  بوشعمة طارؽ  14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق قريشي مراد 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق كحوؿ فارس 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف مناعي عمر 17
 عف األساتذة المساعديفممّثل  مشري العيد 18
 مدير مخبر بحث سقني لعجاؿ 19
 مدير مخبر بحث زروقي جماؿ 20
 مسؤولة المكتبة غولة ىاجر 21

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء ، 2018مارس  22 مـؤرخ في 260 رقم قــرار 

 ورقمـة -ة عموم الطبيعة والحياة بجامعة قاصدي مرباحالمجمس العممي لكمي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادو األولق عاـ  2 المؤرخ في 210-01وبمقتضق المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتّمـ الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 -احوبناءع عمق محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة  قاصدي مرب -

 .2017جانفي  09ورقمػة المؤّرخ في 
 

 يــقـــــرر
 

جمادو الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 -االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة بجامعة قاصدي مرباحتحديد القائمة 
 ورقمػة. 
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 -عمـو الطبيعة والحياة بجامعة قاصدي مرباح تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 ورقمػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ورقمػة، كل فيما يخصو،  -ميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قاصدي مرباحيكمف المدير العاـ لمتع :3المادة 
ا مف تاريخ  وينشر في النشرة  2017جانفي  09بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي يسري مفعولو إبتداءع

 الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  2018مارس  22  فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ألعضاء الذي يحدد القائمة االسمية 2018مارس  22 مـؤرخ في 260رقم  رارــق بالقـــممح

 ورقمـة -بجامعة قاصدي مرباح المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو الزراعية  حمدي عيسق بمحاج 1
 عميدة الكمية بصاطي سامية 2
 ميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةنائب الع قزوؿ عمار 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية عظامو عبد القادر 4
 رئيس قسـ العمـو البيولوجية بوجناح ىاروف صميحة 5
 رئيس قسـ العمـو الزراعية دادة موسق دمحم األخضر 6
 جنة العممية لقسـ العمـو البيولوجيةرئيس الم بواؿ زكرياء  7
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو الزراعية ايدار دمحم عز الديف 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو البيولوجية ايدار دمحم الطاىر 9
 ولوجيةممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو البي ولد الحاج خميل آمنة 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو الزراعية السنوسي عبد الحكيـ 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف والد بمخير عمر 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عزيب سميـ 13
 مديرة مخبر بحث بابا حني سعاد 14
 مدير مخبر بحث ولد الحاج  دمحم ديدي 15
 مسؤولة المكتبة سالؼ دغيش 16

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2018مارس  06قرار المؤرخ في اليتضمـن تعديـل  ،2018مارس  22مؤرخ في  قــرار 

 لدى المركـز الجامعـي تيبـازة تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية المتضمن
 

 لبحث العممي،إن وزير التعميم العالي وا
، المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة 2006جويمية سنة  15المؤرخ في  03-06بمقتضق األمر رقـ  -

 .العمومية
، المحدد لمحتوو الخدمات اإلجتماعية 1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .وكيفية تمويميا
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، المتعمق بتسييػر الخدمات 1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  303-82بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .اإلجتماعية

، المحدد لصالحيات وزير التعميـ 2013جانفي سنة  30المؤرخ في  77-13بمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .العالي والبحث العممي

 302-11التنفيذي رقـ ، يتمـ المرسوـ 2017ديسمبر  25المؤرخ في  375-17المرسوـ التنفيذي رقـ بمقتضق  -
 .، المتضمف إنشاء مركز جامعي بتيبازة2011أوت سنة  22المؤرخ في 

ية لدو المركػز تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماع، المتضمف 2018مارس سنة  06نظػػػػػػػرا لمقرار المػؤرخ في  -
 الجامعػي تيبػازة.

 قط منا سيوا أثناء تحرير القرار.الذي سو لوجود خطاء في كتابة اسـ عضو دائـ نظػػػػػػػرا  -
 

 يــقـــــرر
 

 تعدؿ المادة الثانية مف القرار المشار إليو إعاله كاآلتي: المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:

 األعضاء الدائمون: 
 بدوف تغيير، -03 طواىرية لحبيب، -02 بدوف تغيير، -01
 بدوف تغيير، -06 بدوف تغيير، -05 غيير،بدوف ت -04
     بدوف تغيير، -07

 

 األعضاء اإلضافيون: 
   بدوف تغيير، -02 بدوف تغيير، -01

 

يكمف السيػد مدير المركز الجامعي تيبازة، بتنفيذ ىذا القػرار، الذي سينشػر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ  :2المادة 
 العالي والبحث العممي.

 2018 مارس 22 حرر بالجزائر في                                                                                                   
 عمميوزير التعميم العالي والبحث الع/                                                                                                   

 األمين العام                                                                                                               
 لدينصديقي أدمحم دمحم صالح ا                                                                                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2017ديسمبر  24قرار المؤرخ في اليتضمـن تعديـل  ،2018مارس  27مؤرخ في  قــرار 

 باتنـة-لمركـز الجامعـي بريكـةالمتضمن إنشاء تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى ا
 

 مي،إن وزير التعميم العالي والبحث العم
 .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية 2006جويمية سنة  15المؤرخ في  03-06بمقتضق األمر رقـ  -
، المحدد لمحتوو الخدمات اإلجتماعية 1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .وكيفية تمويميا
 .المتعمق بتسييػر الخدمات اإلجتماعية 1982سبتمبر سنة  11ي المؤرخ ف 303-82بمقتضق المرسـو الرئاسي رقـ  -
، المحدد لصالحيات وزير التعميـ 2013جانفي سنة  30المؤرخ في  77-13بمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .العالي والبحث العممي
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ي ػجامع زػاء مركػف إنشػ، المتضم2016اي سنة ػم 23ؤرخ في ػالم 146-16المرسوـ التنفيذي رقـ بمقتضق  -
 .ة(ػة باتنػة )واليػريكػبب

، المتضمف فرز األصوات اإلنتخاب لممثمي األساتذة في لجنة 2017أكتوبر سنة  02نظػػػػػػػرا لممحضر المػؤرخ في  -
  .الخدمات اإلجتماعية لدو المركز الجامعي بريكة باتنػة

صوات اإلنتخاب لممثمي العماؿ في لجنة ، المتضمػف فػرز األ2017أكتوبر سنة  02نظػػػػػػػرا لممحضر المػؤرخ في  -
 .الخدمات اإلجتماعية لدو المركز الجامعي بريكة باتنػة

، المتضمػف التشكيمة النيائية ألعضػاء لجنة الخدمات 2017نوفمبر سنة  09نظػػػػػػػرا لممحضر المؤرخ في  -
 .اإلجتماعية لػدو المركز الجامعي بريكة باتنػة

، المتضمف إنشاء تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدو المركز 2017ديسمبر سنة  24في نظػػػػػعرا  لمقرارالمؤرخ  -
 .الجامعي بريكة باتنة

، الصادرة مف طرؼ مدير المركز الجامعي بريكة باتنة، 2018مارس  20المؤرخة في  92نظػػػػػعرا  لرسالة رقـ  -
 .المتضمنة تصحيح خطأ مادي

 يــقـــــرر

 

 ؿ المادة الثانية مف القرار المشار إليو أعاله كاآلتي:تعد المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ :

 األعضاء الدائمون: 
 بدوف تغيير، -03 بدوف تغيير، -02 بدوف تغيير، -01
   رويشي فؤاد، -05 بدوف تغيير، -04

 

 األعضاء اإلضافيون: 
   دوف تغيير، ب -02 بدوف تغيير، -01

يكمف السيػد مدير المركز الجامعي بريكة باتنة، بتنفيذ ىذا القػرار، الذي سينشػر في النشرة الرسمية لوزارة  :2المـادة 
 التعميـ العالي والبحث العممي.

 2018 مارس 22 حرر بالجزائر في                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                   

 األمين العام                                                                                                               
 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إنشاء األقسام يتضمن، 2018س مار  28 في مؤرخ 261 رقم قـــرار 

 المكونة لممدرسة الوطنية العميا لمعموم السياسية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243 -17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2009غشت سنة  10الموافق  1430شعباف  عاـ  19المؤرخ في  251-09رقـ فيذي وبمقتضق المرسوـ التن -

 .والمتضمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لمعمـو السياسية
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي 

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 41الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،  السيما المادة 

ممدرسة الوطنية العميا والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة ل، 2010مارس  22المؤرخ في  83وبمقتضق القرار رقـ  -
 .، المتمـلمعمـو السياسية

 يــقـــــرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  41تطبيقا ألحكاـ المادة  :األولى المادة
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلق إنشػاء األقساـ المكونة لممدرسة  2016يونيو سنة  14الموافق 

 نية العميا لمعمـو السياسية.الوط
 تنشأ لدو المدرسة الوطنية العميا لمعمـو السياسية األقساـ التالية: : 2المادة 

 ،قسـ السياسة العامة والنظـ المقارنة 
  قسـ العالقات الدولية.  

 والمذكور أعاله. ، المتمـ2010مارس  22المؤرخ في  83يمغق القرار رقـ  :3المادة 
ل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا يكمف ك :4المادة 

 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  2018مارس  28 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2016أفريل  2المؤرخ في  194يعدل ويتمم القرار رقم ، 2018مارس  29مؤرخ في  262 رقم قــرار 

 بيقية بالجزائرالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة  العميا في العموم التط
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .تعييف أعضاء الحكومة فوالمتضم
 2013ناير سنة ي 30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر التعميـ العالي و البحث العممي.الذي يحدد صالحيات وزي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 24القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة  دالذي يحد
والمتضمف  2017أكتوبر سنة  22الموافػػػػػػػػػق  1439صفر عاـ  18المؤرخ في  303-17ذي رقـالمرسػػػػػوـ التنفيػػػػػػػػ -

 4تحويل المدرسة التحضيرية في العمـو والتقنيات بالجزائر، إلق مدرسة عميا في العموـ التطبيقية، السيما المادة 
 .منو

مة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الذي يحدد القائ 2016أفريل  2المؤرخ في  194وبمقتضق القرار رقـ  -
 التحضيرية في العمـو والتقنيات بالجزائر.
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 يــقـــــرر

 

 ر، والمذكو 2016أفريل  2المؤرخ في  194يعدؿ و يتمـ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ القرار رقـ  المادة األولى:
 أعاله، كما ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. : ينشر ىذا2المادة 
  2018مارس  29 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في العموم التطبيقية بالجزائر

 األعضاء المعينون: - 1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا سعيدي دمحم -
 مكمف بالمالية،ممثل الوزير ال عضو بشاغة مولود -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو خالدي نورالديف -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو طاىر بالر كريـ -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري. عضو بف ساسي قدور -
 اعة والمناجـ،ممثمة الوزير المكمف بالصن عضو عالـ أماؿ -
 ممثمة الوزير المكمف بالطاقة، عضو حباش فتيحة -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالبيئة والطاقات المتجددة، عضو تباني مسعود -
 ممثل عف الغرفة الجزائرية لمتجارة والصناعة، عضو تودرت عبد الكريـ -
 ممثمة عف الشركة الجزائرية لمكيرباء والغاز،  عضو بوتيرة شيرزاد -
 ممثل عف شركة المياه والتطيير بالجزائر. عضو وبي لياسميي -

 

 األعضاء المنتخبون: - 2
 الييئة الصفة االسم والمقب

 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية، عضو ميموف شيرزاد -
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف، عضو يونسي اسماعيف -
 ساتذة المساعديف،ممثل منتخب عف األ عضو القادر بوترع عبد -
 ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو بف قرمي منيرة -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،  عضو بوشاقور كريـ -
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو عمي موىري مولود -
 ة.ممثمة منتخبة عف الطمب عضو بولحميب وساـ -

 

  2018 مارس 29 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 لبحث العمميوزير التعميم العالي وا                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2016مارس  06المؤرخ في  139يعدل قرار رقم ، 2018مارس  29مؤرخ في  263 رقم قــرار 
 ،المعدلببشار الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .تعييف أعضاء الحكومة فوالمتضم
 2013ة يناير سن 30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  182-15وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ -

  .منو 4السيما المادة  والمتضمف إنشاء المدرسة العميا لألساتذة ببشار،
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9ؤرخ في الم 176-16وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 24السيما المادة  الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  ،2016مارس  06المؤرخ في  139وبمقتضق القرار رقـ  -

 المدرسة العميا لألساتذة ببشار،المعدؿ.
 ـــــرريــق

 

، المعدؿ، والمذكور أعاله، كما 2016مارس  06المؤرخ في  139يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
  2018مارس  29 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ذة ببشارقائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألسات

 ن:واألعضاء المعين - 1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا بف طاطا سمير -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو صدوؽ عبد الكريـ -
 ممثل الوزيرة  المكمفة بالتربية الوطنية، عضو سنوسي بريكسي عبدالنبي -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو ديفعيمار نورال -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية و اإلصالح اإلداري، عضو سواكر عبدالحكيـ -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ. عضو عايش عبدالرحماف -

 

 "........................................والباقي بدون تغيير.................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2016أكتوبر  11المؤرخ في  1610يعدل القرار رقم ،2018مارس  29 مؤرخ في 264 رقم قــرار 
 لالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالبيض، المعد

 

 زير التعميم العالي والبحث العممي،إن و 
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .تعييف أعضاء الحكومة فوالمتضم
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 10المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظيمو و سيره، السيما المادة  الذي يحدد مياـ
 2010سبتمبر سنة  9الموافق  1431رمضاف عاـ  30المؤرخ في  204-10وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 2المادة  اوالمتمـ، السيم ؿوالمتضمف إنشاء مركز جامعي بالبيض، المعد
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13رقـ  وبمقتضق المرسوـ التنفيذي -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة 2016أكتوبر  11المؤرخ في  1610وبمقتضق القرار رقـ  -

 .ؿالمركز الجامعي بالبيض، المعد
 ـرريــقــــ

، والمذكور أعاله، ؿ، المعد2016أكتوبر  11المؤرخ في  1610يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 كما ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
  2018مارس  29 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالبيض

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا تبوف فتح هللا وىبي -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو بف سعيد دمحم -
 ممثل الوزيرة  المكمفة بالتربية الوطنية، عضو مراح عمي -
 لمكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، ممثل الوزير ا عضو تاج الديف دمحم -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو درويش رمضاف -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو سعداوي عمي -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ، عضو سميماف محي الديف -
 المكمف بالصناعة والمناجـ،ممثل الوزير  عضو خشيبة مصطفق -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو مشاشو عيسق -
 ممثل الوالي. عضو عميري دمحم -

 

 "........................................والباقي بدون تغيير.................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2015ديسمبر  07المؤرخ في  1223، يعدل القرار رقم2018مارس  29مؤرخ في  265 رقم قــرار 
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتندوف، المعدل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438اـ ذي القعدة ع 25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .تعييف أعضاء الحكومة فوالمتضم
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 10الذي يحدد مياـ المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظيمو و سيره، السيما المادة 
 2011غشت سنة  22الموافق  1432رمضاف عاـ  22المؤرخ في  303-11يذي رقـ وبمقتضق المرسوـ التنف -

 .منو 2، المتمـ، السيما المادة ؼالمتضمف إنشاء مركز جامعي بتندو 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 عالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ ال
، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة 2015ديسمبر 07المؤرخ في  1223وبمقتضق القرار رقـ  -

 المركز الجامعي بتندوؼ، المعدؿ. 
 يــقـــــرر

 

، أعاله ر، المعدؿ، والمذكو 2015ديسمبر 07المؤرخ في  1223يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 كما ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 2المادة 
  2018مارس  29 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتندوف

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 لعممي،ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث ا رئيسا دادة موسق بمخير  -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو كبير عبدالكريـ -
 ممثمة الوزيرة  المكمفة بالتربية الوطنية، عضو بوصبيعات سكتو  -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو زواوي طيب  -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو بريـ فييـ -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو جموؿ مكي -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو معيف ابراىيـ -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ، عضو خالدي دمحم  -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو موالي عمار براىيـ -
 لثقافة،ممثل الوزير المكمف با عضو روينة عبدهللا -
 ممثل الوالي. عضو خالدي بمخير -

 

 "........................................والباقي بدون تغيير.................................."
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  2017ديسمبر  10ؤرخ في الم 1115يعدل القرار رقم، 2018مارس  29 مؤرخ في 266رقم  قــرار 
 بتسمسيمتيحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي  الذي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .تعييف أعضاء الحكومة فوالمتضم
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05تضق المرسوـ التنفيذي رقـ وبمق -

 .منو 10الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره، السيما المادة 
 2008يوليو سنة  9الموافق 1429رجب عاـ  6المؤرخ في  203-08وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 2المادة  امف إنشاء مركز جامعي بتسمسيمت، المتمـ، السيموالمتض
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
لذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ، ا2017ديسمبر 10المؤرخ في  1115وبمقتضق القرار رقـ  -

 المركز الجامعي بتسمسيمت. 
 يــقـــــرر

 

أعاله، كما ىو  ر، والمذكو 2017ديسمبر 10المؤرخ في  1115يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 مية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرس :2المادة 
  2018مارس  29 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتسمسيمت

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا لعباسي عبدهللا -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو فوؿ عبد الحميـ -
 وزيرة  المكمفة بالتربية الوطنية،ممثمة ال عضو ستوتي ايماف -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو بمخروبي خالد -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو زابور أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو بمعبدي عبد الكريـ -
 ممثمة الوزير المكمف بالعدؿ، عضو يسقكالخي ع -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو مرغي دمحم الصالح -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو بف دوينة عاشور -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة، عضو داىل دمحم -
 ممثل الوالي. عضو لعيمش فتحي -

 

 "........................................الباقي بدون تغييرو .................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2017 ماي 17المؤرخ في 513يعدل القرار رقم ، 2018مارس  29 مؤرخ في 267 رقم قــرار 
 أم البواقي، المعدلالذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 

 

 الي والبحث العممي،إن وزير التعميم الع
، 2017سنة غشت  17الموافق  1438عاـ  ذي القعدة 25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
غشت سنة  23الموافق  1424جمادو الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ  وبمقتضق المرسـو -

 .منو 12المادة  معة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيمايحدد مياـ الجاالذي  ،2003
والمتضمف  ،2009سنة  يناير 4الموافق  1430عاـ  محـر 7المؤرخ في  06-09وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 2، المعدؿ والمتمـ، السيما  المادة أـ البواقيإنشاء جامعة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13ي رقـ وبمقتضق المرسوـ التنفيذ -

 .لي والبحث العممياالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ الع
دد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة ػػػػالذي يح ،2017ماي  17المؤرخ في  513وبمقتضق القرار رقـ  -

   .أـ البواقي، المعدؿ
 ريــقـــــر 

 

والمذكور أعاله، كما  المعدؿ ،2017ماي  17المؤرخ في  513يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
  2018مارس  29 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أم البواقي قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة والمقب اإلسم
 ،وزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل ال رئيس فكرة سعيد -
 ،ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو مغالوي محفوظ -
 ،الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية ممثل عضو عزود دمحم -
 ،ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو قوجيل كماؿ -
 ،والضماف االجتماعي ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل عضو لعرج دمحم -
 ،ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  عضو داسة مصطفق -
 ، حافع األختاـ،ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو بوخاتـ كماؿ -
 ،ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو بازيف عبد الحق -
 ،بالصناعة والمناجـممثل الوزير المكمف  عضو  الساسي بوعزيز  -
 ،التييئة العمرانيةبالداخمية والجماعات المحمية و ممثل الوزير المكمف  عضو بوسناف عبد الوىاب -
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  ،ةوالمدين فممثل الوزير المكمف بالسكف والعمرا عضو بعابشة نور الديف -
 باإلتصاؿ،ممثل الوزير المكمف  عضو جغادر عبد الجميل -
 والرياضة،بالشباب ممثل الوزير المكمف  عضو بف طوباؿ عمي -
 بالموارد المائية،ممثل الوزير المكمف  عضو  بخوش نجيب -
 .ممثل الوالي عضو بوزوالغ عمي -

 

 "........................................والباقي بدون تغيير.................................."
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2016جانفي  31المؤرخ في  60، يعدل القرار رقم 2018مارس  29مؤرخ في  268 رقم رقــرا 
 لالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالنعامة، المعد

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .تعييف أعضاء الحكومة فوالمتضم
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 10الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره، السيما المادة 
 2010سبتمبر سنة  9الموافق  1431رمضاف عاـ  30المؤرخ في  205-10وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 2والمتضمف إنشاء مركز جامعي بالنعامة، السيما المادة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لعممي.الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث ا
، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز 2016جانفي  31المؤرخ في  60وبمقتضق القرار رقـ  -

 المعدؿ. الجامعي بالنعامة،
 يــقـــــرر

 

،المعدؿ، والمذكور أعاله، كما 2016جانفي  31المؤرخ في  60يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 جدوؿ الممحق بيذا القرار.ىو محدد بال

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
  2018مارس  29 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالنعامة
 األعضاء المعينون: -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا تبوف فتح هللا وىبي -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو بوجادي الطيب -
 ممثل الوزيرة  المكمفة بالتربية الوطنية، عضو عبد القادرأوبمعيد  -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو زواوي طيب  -
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 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو مساح عبدالوىاب -
 الضماف االجتماعي،ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل و  عضو كساؿ دمحم عبدالكريـ -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ، عضو ىمساس نورالديف -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة، عضو اسماعيل عبد اليادي -
 ممثل الوالي. عضو طيبي عبد المالؾ -

 

 ن:واألعضاء المنتخب -2
 القطاع الصفة االسم و المقب

 والعمـو السياسية،ممثمة منتخبة عف األساتذة لمعيد الحقوؽ  عضو براىيمي سياـ  -
 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد اآلداب والمغات، عضو بكري أحمد شكيب -
 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد العمـو والتكنولوجيا، عضو صديقي سيدي دمحم لحبيب  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو عقوف مصطفق -
 المساعديف، ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة عضو حادي شفيق -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو قاسمي أبو سفياف -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،  عضو تيمولي موسق -
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو ىشاـ عمارة -
 ممثل منتخب عف الطمبة. عضو حسيف تيمولي -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــ
 ـــــــــ
 ـــــ
 ـــ
 ــ
 ــ
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 ـــــــــــــــــــــ،،،ــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــ،،،ــــــــــــــــــــــ
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 سمك الميندسين، يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني لإللتحاق ب2018جانفي  15مؤرخ في  03رقم مقرر 
 في  اإلعالم اآللي، رتبة ميندس رئيسي في اإلعالم اآللي لمديوان الوطني لمخدمات الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضق األمػػػػػر رقـ  -

  .ػػػيةالعمػػػوم
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ والمتمـ
د لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات ، المحد2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .واإلمتػػحانات  والفحوص المينية  في المؤسسات و اإلدارات العمومية و إجرائيا
، المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ 2017أوت  23المؤرخ في  03وبمقتضق المقرر رقـ  -

  .ليالميندسيف في اإلعالـ اآللي، رتبة ميندس رئيسي في اإلعالـ اآل
 

رـــــــيق  ر 
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله يمدد آجاؿ إجراء اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ الميندسيف في اإلعالـ اآللي، رتبة 

 .2018جانفي  02(، إبتداء مف تاريخ 1ميندس رئيسي في اإلعالـ اآللي لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2018جانفي  15 في حرر بالجزائر                                                                                        
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                 

 مدير الموارد البشرية                                                                                                        
 أمير قاسم داودي                                                                                                         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني لاللتحاق بسمك الميندسين 2018جانفي  15مؤرخ في  04رقم مقرر 

 إلعالم اآللي، رتبة ميندس دولة في اإلعالم اآللي )نظام اإلعالم اآللي( لمديوان الوطني لمخدمات الجامعية في ا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06 -03 بمقتضق األمػػػػػر رقـ  -

  .ومػػػيةالعمػػػ
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ والمتمـ
حدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات                    ، الم2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

جرائيا  .واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
، المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ 2017أوت  23المؤرخ في  05وبمقتضق المقرر رقـ  -

  .لة في اإلعالـ اآللي )نظاـ اإلعالـ اآللي(الميندسيف في اإلعالـ اآللي، رتبة ميندس دو 
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رـــــــيق  ر 
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله يمدد آجاؿ إجراء اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ الميندسيف في اإلعالـ اآللي، رتبة 

 02(، إبتداء مف تاريخ 1لة في اإلعالـ اآللي )نظاـ اإلعالـ اآللي(، لمدة شير واحد )ميندس دو 
 .                               2018جانفي 

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2018جانفي  15 في حرر بالجزائر                                                                                                

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                  
 مدير الموارد البشرية                                                                                                         

 أمير قاسم داودي                                                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني لإللتحاق بسمك الميندسين ،2018جانفي  17 مؤرخ في 05 رقممقرر 
  لجامعة العموم اإلسالمية بقسنطينةفي اإلعالم اآللي  ينميندسالفي  اإلعالم اآللي، رتبة رئيس 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة 2006يوليو سنة  15خ في المؤر 06-03 بمقتضق األمػػػػػر رقـ  -

  .العمػػػومػػػية
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .معدؿ والمتمـبالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، ال
، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

جرائيا  .واإلمتػػحانات والفحوص المينية  في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
اف الميني لإللتحاؽ بسمؾ ، المتضمف فتح اإلمتح2017أوت  14المؤرخ في  326وبمقتضق المقرر رقـ  -

  .في اإلعالـ اآلليرئيس الميندسيف الميندسيف في اإلعالـ اآللي، رتبة 
 

رـــــــيق  ر 
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
متحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ الميندسيف في يمدد آجاؿ إجراء اإل وعمق سبيل التسوية، والمذكور أعاله

 21(، إبتداء مف تاريخ 1في اإلعالـ اآللي لمدة شير واحد ) رئيس الميندسيفاإلعالـ اآللي، رتبة 
 .2017ديسمبر 

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2018جانفي  17 في حرر بالجزائر                                                                                        

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                 
 مدير الموارد البشرية                                                                                                        

 أمير قاسم داودي                                                                                                         
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني لإللتحاق2018جانفي  18مؤرخ في  06مقرر رقم 
 بسمك الوثائقيين أمناء المحفوظات، رتبة وثائقي أمين محفوظات رئيسي لجامعة جيجل

 

 زير التعميم العالي والبحث العممي،إن و 
، المتضػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06 -03 بمقتضق األمػػػػػر رقـ  -

  .العمػػػومػػػية
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ والمتمـ،با
 ، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

جرائي  .اواإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
، المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ 2017سبتمبر 07المؤرخ في  2243وبمقتضق القرار رقـ  -

  .الوثائقييف أمناء المحفوظات، رتبة وثائقي أميف محفوظات رئيسي
 

رـــــــيق  ر 
 

، 2012سنة  أفريل 25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله يمدد آجاؿ إجراء اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ الوثائقييف أمناء المحفوظات، رتبة 

 .2018جانفي  21(، إبتداء مف تاريخ 1وثائقي أميف محفوظات رئيسي، لمدة شير واحد )
 العممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث   :2المادة 

 2018جانفي  18 في حرر بالجزائر                                                                                        
 ميوزير التعميم العالي والبحث العمع/                                                                                                 

 مدير الموارد البشرية                                                                                                        
 أمير قاسم داودي                                                                                                         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق 2018جانفي  18مؤرخ في  07 رقممقرر 

 بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لإلدارة لجامعة جيجل    
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة 2006يوليو سنة  15مؤرخ في ال06-03 بمقتضق األمػػػػػر رقـ  -

  .العمػػػومػػػية
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعدؿ والمتمـ بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،
، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات                    2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

جرائيا  .واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
، المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ 2017سبتمبر 07المؤرخ في  2237وبمقتضق القرار رقـ  -

  .ممحقي اإلدارة رتبة ممحق رئيسي لإلدارة
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رـــــــيق  ر 
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
سمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي والمذكور أعاله يمدد آجاؿ إجراء اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ ب

 .2018جانفي  21(، إبتداء مف تاريخ 1لإلدارة، لمدة شير واحد)
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2018جانفي  18 في حرر بالجزائر                                                                                        
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                 

 مدير الموارد البشرية                                                                                                        
 أمير قاسم داودي                                                                                                         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 د أجل إجراء اإلمتحان الميني لإللتحاقيمد 2018جانفي  18مؤرخ في  08 رقممقرر 

 لجامعة جيجل  بسمك الكتاب، رتبة كاتب مديرية رئيسي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضق األمػػػػػر رقـ  -

  .العمػػػومػػػية
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04ق المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتض -

 .بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ والمتمـ
 ػػػػػػػػظيـ المسابقات، المحدد لكيفيات تنػػ2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

جرائيا  .واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
، المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ 2017سبتمبر 07المؤرخ في  2248وبمقتضق القرار رقـ  -

 .الكتاب، رتبة كاتب مديرية رئيسي
رـــــــيق  ر 

 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17المادة  عمال بأحكاـ المادة األولى:
والمذكور أعاله يمدد آجاؿ إجراء اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ الكتاب، رتبة كاتب مديرية رئيسي، 

 .2018جانفي  21(، إبتداء مف تاريخ 1لمدة شير واحد )
 ية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسم : 2المادة 

 

 2018جانفي  18 في حرر بالجزائر                                                                                        
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                 

 مدير الموارد البشرية                                                                                                        
 أمير قاسم داودي                                                                                                         

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني لإللتحاق بسمك 2018جانفي  18مؤرخ في  09 رقممقرر 
 لجامعة جيجلتبات الجامعية من المستوى األول افظي المكتبات الجامعية، رتبة ممحق بالمكمح

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضق األمػػػػػر رقـ  -

  .العمػػػومػػػية
الخاص  ضمف القانوف األساسي، المت2010ماي سنة  5ي مؤرخ ف 133-10تنفيذي رقـ المرسوـ وبمقتضق ال -

 .بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي
 ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

جرائياواإلمتحانات والفحوص المينية ف  .ي المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
، المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ 2017سبتمبر 07المؤرخ في  2245وبمقتضق القرار رقـ  -

 محافظي المكتبات الجامعية، رتبة ممحق بالمكتبات الجامعية مف المستوو األوؿ. 
   

رـــــــيق  ر 
 

 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
أعاله  يمدد آجاؿ إجراء اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ محافظي المكتبات الجامعية، رتبة  والمذكور

جانفي  21(، إبتداء مف تاريخ 1ممحق بالمكتبات الجامعية مف المستوو األوؿ، لمدة شير واحد )
2018          .       

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2018جانفي  18 في حرر بالجزائر                                                                                                

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                 
 مدير الموارد البشرية                                                                                                        

 أمير قاسم داودي                                                                                                         
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني لإللتحاق بسمك  2018جانفي  18مؤرخ في  10 رقممقرر 
 بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني لجامعة جيجل   محافظي المكتبات الجامعية، رتبة ممحق 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضق األمػػػػػر رقـ  -

  .العمػػػومػػػية
الخاص  ضمف القانوف األساسي، المت2010ماي سنة  5ي ف مؤرخ 133-10تنفيذي رقـ المرسوـ وبمقتضق ال -

 .بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي
 ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .و إجرائيا واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسات و اإلدارات العمومية
، المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ 2017سبتمبر 07 المؤرخ في 2246وبمقتضق القرار رقـ  -

 محافظي المكتبات الجامعية، رتبة ممحق بالمكتبات الجامعية مف المستوو الثاني. 
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رـــــــيق  ر 
 

 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
أعاله  يمدد آجاؿ إجراء اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ محافظي المكتبات الجامعية، رتبة  والمذكور

جانفي  21(، إبتداء مف تاريخ 1ممحق بالمكتبات الجامعية مف المستوو الثاني، لمدة شير واحد )
2018                . 

 قرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا الم :2المادة 
 2018جانفي  18 في حرر بالجزائر                                                                                               

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                 
 مدير الموارد البشرية                                                                                                        

 أمير قاسم داودي                                                                                                         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني لإللتحاق 2018جانفي  18مؤرخ في  011مقرر رقم 

 جلبسمك الميندسين في اإلحصائيات، رتبة ميندس رئيسي في اإلحصائيات لجامعة جي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضق األمػػػػػر رقـ  -

  .العمػػػومػػػية
لخاص ، المتضمف القانوف األساسي ا2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ والمتمـ
 ، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

جرائياواإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية   .وا 
، المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ 2017سبتمبر 07المؤرخ في  2238وبمقتضق القرار رقـ  -

  .الميندسيف في اإلحصائيات، رتبة ميندس رئيسي في اإلحصائيات
    

رـــــــيق  ر 
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله  يمدد آجاؿ إجراء اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ الميندسيف في اإلحصائيات، رتبة 

  .2018جانفي  21(، إبتداء مف تاريخ 1ميندس رئيسي في اإلحصائيات، لمدة شير واحد )
 لبحث العممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي وا: 2المادة 

 

 2018جانفي  18 في حرر بالجزائر                                                                                        
 ث العمميوزير التعميم العالي والبحع/                                                                                                 

 مدير الموارد البشرية                                                                                                        
 أمير قاسم داودي                                                                                                         

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني 2018جانفي  18مؤرخ في  012رقم مقرر 
 دارة لجامعة جيجلبسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإللاللتحاق 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضق األمػػػػػر رقـ  -

  .العمػػػومػػػية
انوف األساسي الخاص ، المتضمف الق2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ والمتمـ
 ، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

جرائياواإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلد  .ارات العمومية وا 
، المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ 2017سبتمبر 07المؤرخ في  2236وبمقتضق القرار رقـ  -

  .ممحقي اإلدارة رتبة ممحق اإلدارة
رـــــــيق  ر 

 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله   يمدد آجاؿ إجراء اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق 

 .2018جانفي  21(، إبتداء مف تاريخ 1اإلدارة، لمدة شير واحد)
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.  :2المادة 

 

 2018جانفي  18 في حرر بالجزائر                                                                                        
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                 

 مدير الموارد البشرية                                                                                                        
 أمير قاسم داودي                                                                                                         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق2018جانفي  18مؤرخ في  13مقرر رقم 

 بسمك ميندسي المخابر الجامعية، رتبة ميندس رئيسي لممخابر الجامعية لجامعة جيجل 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة 2006ليو سنة يو  15المؤرخ في 06-03 بمقتضق األمػػػػػر رقـ  -

  .العمػػػومػػػية
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2010ماي سنة  5المؤرخ في  133-10وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات                    2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

جرائياواإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية و   .ا 
، المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ 2017سبتمبر  07المؤرخ في  2247وبمقتضق القرار رقـ  -

  .ابر الجامعية، رتبة ميندس رئيسي لممخابر الجامعيةميندسي المخ
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رـــــــيق  ر 
 

 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله يمدد آجاؿ إجراء اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ ميندسي المخابر الجامعية، رتبة 

 .  2018جانفي  21(، إبتداء مف تاريخ 1رئيسي لممخابر الجامعية لمدة شير واحد ) ميندس
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. : 2المادة 

 2018جانفي  18 في ئرحرر بالجزا                                                                                        
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                 

 مدير الموارد البشرية                                                                                                        
 أمير قاسم داودي                                                                                                         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 متحان الميني لإللتحاق بسمك الميندسينيمدد أجل إجراء اإل 2018جانفي  18مؤرخ في  014مقرر رقم 

 في  اإلعالم اآللي، رتبة ميندس رئيسي في اإلعالم اآللي لجامعة العموم و التكنولوجيا بوىران 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ـ لموظػػػػػػػيفة ، المتضػػػػمف القانوف األساسي العػػا2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضق األمػػػػػر رقـ  -

  .العمػػػومػػػية
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ والمتمـ
 ، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات2012أبريل سنة  25ي المؤرخ ف 12-194وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية و إجرائيا
، المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ 2017سبتمبر 14المؤرخ في  866وبمقتضق المقرر رقـ  -

  .ميندس رئيسي في اإلعالـ اآللي الميندسيف في اإلعالـ اآللي، رتبة
    

رـــــــيق  ر 
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله يمدد آجاؿ إجراء اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ الميندسيف في اإلعالـ اآللي، رتبة 

 .2018جانفي  21(، إبتداء مف تاريخ 1اإلعالـ اآللي لمدة شير واحد )ميندس رئيسي في 
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. : 2المادة 

 

 2018نفي جا 18 في حرر بالجزائر                                                                                        
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                 

 رد البشريةمدير الموا                                                                                                        
 أمير قاسم داودي                                                                                                         

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني لإللتحاق بسمك  2018جانفي  18مؤرخ في  015رقم  مقرر
 ميندسي المخابر الجامعية، رتبة ميندس رئيسي لممخابر الجامعية لجامعة العموم والتكنولوجيا بوىران 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 رقـ  بمقتضق األمػػػػػر -

  .العمػػػومػػػية
الخاص  ضمف القانوف األساسي، المت2010ماي سنة  5ي مؤرخ فال 133-10تنفيذي رقـ المرسوـ وبمقتضق ال -

 .بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي
 ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194ضق المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقت -

جرائيا  .واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
، المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ 2017سبتمبر  14المؤرخ في  867وبمقتضق المقرر رقـ  -

  .ي المخابر الجامعية، رتبة ميندس رئيسي لممخابر الجامعيةميندس
    

رـــــــيق  ر 
 

 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
رتبة والمذكور أعاله يمدد آجاؿ إجراء اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ ميندسي المخابر الجامعية، 

 .  2018جانفي  21(، إبتداء مف تاريخ 1ميندس رئيسي لممخابر الجامعية لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. : 2المادة 

 

 2018جانفي  18 في حرر بالجزائر                                                                                        
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                 

 مدير الموارد البشرية                                                                                                        
 أمير قاسم داودي                                                                                                         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ل إجراء اإلمتحان الميني لإللتحاقيمدد أج 2018جانفي  18مؤرخ في  016مقرر رقم 

 لجامعة العموم والتكنولوجيا بوىران بسمك المنشطين الجامعيين، رتبة منشط جامعي رئيسي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ػيفة ، المتضػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػ2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضق األمػػػػػر رقـ  -

  .العمػػػومػػػية
الخاص  ضمف القانوف األساسي، المت2010ماي سنة  5ي مؤرخ ف 133-10تنفيذي رقـ المرسوـ وبمقتضق ال -

 .بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي
يـ المسابقات                    ، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظ2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

جرائيا  .واإلمتػػحانات والفحوص المينية  في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
، المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ 2017سبتمبر 14المؤرخ في  861وبمقتضق المقرر رقـ  -

 .المنشطيف الجامعييف، رتبة منشط جامعي رئيسي
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رـــــــيق  ر 
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  ة األولى:الماد
والمذكور أعاله  يمدد آجاؿ إجراء اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ المنشطيف الجامعييف، رتبة منشط 

 .2018جانفي  21(، إبتداء مف تاريخ 1جامعي رئيسي، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة  

 

 2018جانفي  18 في حرر بالجزائر                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                 

 مدير الموارد البشرية                                                                                                        
 أمير قاسم داودي                                                                                                         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بسمكلاللتحاق يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني  2018جانفي  18مؤرخ في  017مقرر رقم 

 لجامعة العموم والتكنولوجيا بوىران تقنيي المخابر الجامعية، رتبة تقني لممخابر الجامعية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضق األمػػػػػر رقـ  -

  .العمػػػومػػػية
مف القانوف األساسي الخاص ػتض، الم2010ماي سنة  5مؤرخ في  133-10تنفيذي رقـ المرسوـ وبمقتضق ال -

 .بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي
 ، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

جرا  .ئياواإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
، المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ تقنيي 2017سبتمبر 14المؤرخ في  880وبمقتضق المقرر  رقـ  -

  .المخابر الجامعية، رتبة تقني لممخابر الجامعية
رـــــــيق  ر 

 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله  يمدد آجاؿ إجراء اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ تقنيي المخابر الجامعية، رتبة تقني 

 .2018جانفي  21(، إبتداء مف تاريخ 1لممخابر الجامعية، لمدة شير واحد)
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 

 2018جانفي  18 في حرر بالجزائر                                                                                        
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                 

 مدير الموارد البشرية                                                                                                        
 أمير قاسم داودي                                                                                                         

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق 2018جانفي  21مؤرخ في  019مقرر رقم 
 -بوزريعة-اتذة بسمك المتصرفين، رتبة متصرف لممدرسة العميا لألس

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضق األمػػػػػر رقـ  -

  .العمػػػومػػػية
ف األساسي الخاص ، المتضمف القانو 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04ومقتضق المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ والمتمـ
 ، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

جرائياواإلمتػػحانات والفحوص المينية  في المؤسسات واإلدار   .ات العمومية وا 
، المتضمف فتح مسابقة عمق أساس الشيادة لإللتحاؽ 2017سبتمبر 06المؤرخ في  212وبمقتضق المقرر رقـ  -

 .بسمؾ المتصرفيف، رتبة متصرؼ
رـــــــيق  ر 

 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
لمذكور أعاله يمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمق أساس الشيادة لإللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف، رتبة وا

 .2018جانفي  18(، إبتداء مف تاريخ 1متصرؼ، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2018جانفي  21 في حرر بالجزائر                                                                                        
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                 

 مدير الموارد البشرية                                                                                                        
 أمير قاسم داودي                                                                                                         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق بسمك 2018جانفي  21مؤرخ في  020 رقممقرر 

 بوزريعة-الميندسين في  اإلعالم اآللي، رتبة  ميندس دولة في اإلعالم اآللي لممدرسة العميا لألساتذة  
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 ـ بمقتضق األمػػػػػر رق -

 .العمػػػومػػػية
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .العمومية، المعدؿ والمتمـبالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات 
 ، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

جرائيا  .واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
مف فتح مسابقة عمق أساس الشيادة لإللتحاؽ ، المتض2017سبتمبر 06المؤرخ في  158وبمقتضق المقرر رقـ  -

  .بسمؾ الميندسيف في اإلعالـ اآللي، رتبة ميندس دولة في اإلعالـ اآللي
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رـــــــيق  ر 
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
قة عمق أساس الشيادة لإللتحاؽ بسمؾ الميندسيف في اإلعالـ والمذكور أعاله يمدد آجاؿ إجراء المساب

 . 2018جانفي 18(، إبتداء مف تاريخ 1اآللي، رتبة ميندس دولة في اإلعالـ اآللي، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2018جانفي  21 في حرر بالجزائر                                                                                        
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                 

 مدير الموارد البشرية                                                                                                        
 أمير قاسم داودي                                                                                                         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق 2018جانفي  21مؤرخ في  021 رقممقرر 

 بوزريعة-لممدرسة العميا لألساتذة  بسمك الوثائقيين أمناء المحفوظات، رتبة وثائقي أمين محفوظات
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضق األمػػػػػر رقـ  -

  .العمػػػومػػػية
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ية، المعدؿ والمتمـبالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العموم
، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية و إجرائيا
ح مسابقة عمق أساس الشيادة لإللتحاؽ ، المتضمف فت2017سبتمبر 06المؤرخ في  120وبمقتضق القرار رقـ  -

  .بسمؾ الوثائقييف أمناء المحفوظات، رتبة وثائقي أميف محفوظات
 

رـــــــيق  ر 
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
الشيادة لإللتحاؽ بسمؾ الوثائقييف أمناء عمق أساس  والمذكور أعاله يمدد آجاؿ إجراء المسابقة

 .2018جانفي  18(، إبتداء مف تاريخ 1المحفوظات، رتبة وثائقي أميف محفوظات  لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي. :2المادة 

 2018جانفي  21 في حرر بالجزائر                                                                                        
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                 

 مدير الموارد البشرية                                                                                                        
 أمير قاسم داودي                                                                                                         

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق  بسمك  2018جانفي  21مؤرخ في  022 رقممقرر 
 بوزريعة-ا لألساتذة لممدرسة العمي األعوان التقنيين لممكتبات الجامعية، رتبة عون تقني لممكتبات الجامعية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضق األمػػػػػر رقـ  -

  .العمػػػومػػػية
الخاص  نوف األساسيضمف القا، المت2010ماي سنة  5ي مؤرخ ف 133-10تنفيذي رقـ المرسوـ وبمقتضق ال -

 .بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي
 ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .واإلمتحانات والفحوص المينية  في المؤسسات و اإلدارات العمومية و إجرائيا
، المتضمف فتح مسابقة عمق أساس الشيادة لإللتحاؽ 2017سبتمبر 06المؤرخ في  159وبمقتضق المقرر رقـ  -

 بسمؾ األعواف التقنييف لممكتبات الجامعية، رتبة عوف تقني لممكتبات الجامعية. 
 

رـــــــيق  ر 
 

 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
أعاله يمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمق أساس الشيادة لإللتحاؽ بسمؾ األعواف التقنييف  والمذكور

 18(، إبتداء مف تاريخ 1لممكتبات الجامعية، رتبة عوف تقني لممكتبات الجامعية، لمدة شير واحد )
 .                2018جانفي 

 زارة التعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو  :2المادة 
 2018جانفي  21 في حرر بالجزائر                                                                                        

 التعميم العالي والبحث العممي وزيرع/                                                                                                 
 مدير الموارد البشرية                                                                                                        

 أمير قاسم داودي                                                                                                         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نفقتي إطعام ونقل يتضمن الترخيص بالشروع في تنفيذ 2018جانفي  28مؤرخ في  43رقم مقرر 
 مديريات الخدمات الجامعية لفائدة 2018الطمبة الجامعيين بعنوان السنة المالية 

 

 عالي والبحث العممي،إن وزير التعميم ال
، المتضمف 2015سبتمبر  16الموافق  1436ذو الحجة  2 المؤرخ في 247-15بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ
، المتضمف 2017أوت  20الموافق  1438ذو القعدة  28المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .عضاء الحكومةتعييف أ 
الذي يحدد  2013جانفي  30الموافق  1434ربيل األوؿ  18المؤرخ في  77-13بمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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الذي يعدؿ ويتمـ  2016فيفري  17الموافق  1437جمادو األولق  8بمقتضق القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -
والمتضمف إنشاء مديريات  2004ديسمبر  22الموافق  1425ذي العقدة  10الوزاري المشترؾ المؤرخ في  القرار

 .الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا
ف الوطني لمسيد المدير العاـ لمديوا 2018جانفي  4المؤرخ في  2018/د.و.خ.ج/49عمق اإلرساؿ رقـ  بناءع  -

لمخدمات الجامعية، المتعمق بطمب ترخيص لمشروع في تنفيذ نفقة إطعاـ الطمبة الجامعييف ) لبعض الحصص (، 
 .لفائدة مديرية الخدمات الجامعية الجمفة 2018لمسنة المالية 

ني لمسيد المدير العاـ لمديواف الوط 2018جانفي  7المؤرخ في  2018/د.و.خ.ج/50عمق اإلرساؿ رقـ  بناءع  -
 2018لمخدمات الجامعية، المتعمق بطمب ترخيص لمشروع في تنفيذ نفقة نقل الطمبة الجامعييف، لمسنة المالية 

 .لفائدة مديرية الخدمات الجامعية البويرة
لمسيد المدير العاـ لمديواف الوطني  2018جانفي  18المؤرخ في  2018/د.و.خ.ج/188عمق اإلرساؿ رقـ  بناءع  -

المتعمق بطمب ترخيص لمشروع في تنفيذ نفقة إطعاـ الطمبة الجامعييف ) لبعض الحصص(،  لمخدمات الجامعية،
 .لفائدة مديرية الخدمات الجامعية عنابة وسط 2018لمسنة المالية 

ونظرا لعدـ تمكف المصالح المتعاقدة مف إتماـ اإلجراء الخاص بإبراـ صفقتي إطعاـ ونقل الطمبة الجامعييف بعنواف  -
 .، فيما يخص الحصص المحددة في الممحق2018ية السنة المال

 .ونظرا لمطابل اإلستعجالي المتعمق بإطعاـ ونقل الطمبة الجامعييف -
 

رـــــــيق  ر 
 

ذو   2المؤرخ في  247-15( مف المرسوـ الرئاسي رقـ 12تطبيقا ألحكاـ المادة الثانية عشرة ) المادة األولى:
المذكور أعاله، يرخص لمسادة مديري الخدمات الجامعية ، و 2015سبتمبر  16الموافق  1436الحجة 

المذكوريف في الممحق المرفق بيذا المقرر بالشروع في تنفيذ نفقتي إطعاـ ونقل الطمبة الجامعييف في 
المخصصة ليـ وىذا إلق غاية إبراـ الصفقات العمومية  2018حدود ميزانية التسيير لمسنة المالية 

 ( أشير إبتداءا مف تاريخ التوقيل عمق ىذا المقرر.6خالؿ ستة ) المعنية عمق سبيل التسوية
يجب عمق المصمحة المتعاقدة أف تعمل إختيارىا عند كل رقابة نتتأكد مف قدرات المتعيديف التقنية  :2المـــادة 

 والمينية والمالية.
ات وىذا بإنتقاء أحسف عرض مف يتـ إختيار الممونيف مف بيف المترشحيف الذيف شاركوا في المناقص : 3المـــادة 

 حيث المزايا اإلقتصادية.
يكمف كل مف السادة مديري الخدمات الجامعية المعنييف، بتنفيذ أحكاـ ىذا المقرر إبتداءا مف تاريخ  : 4المــادة 

 إمضائو.
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. : 5المــادة 

 2018جانفي  28حرر بالجزائر في                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي             
 األستاذ طاىر حجار               

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2018جانفي  28المؤرخ في  43ممحق لممقرر رقم 
 2018يخص مديرية الخدمات الجامعية الجمفة لسنة 

 

 صفقة اإلطعام           مديرية الخدمات الجامعية

 الجمفة
 حصة : المحـو الحمراء الطازجة

 حصة : المحـو البيضاء الطازجة والبيض الطازج
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2018جانفي  28المؤرخ في  43ممحق لممقرر رقم 

 2018يخص مديرية الخدمات الجامعية البويرة لسنة 
 

 صفقة اإلطعام مديرية الخدمات الجامعية
 حصة : النقل الحضري والشبو الحضري  البويرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2018جانفي  28المؤرخ في  43ممحق لممقرر رقم 

 2018يخص مديرية الخدمات الجامعية عنابة وسط  لسنة 
 

 صفقة اإلطعام مديرية الخدمات الجامعية

 عنابة وسط
 لطازجةحصة : المحـو الحمراء ا

 حصة : المحـو البيضاء الطازجة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق 2018جانفي  28مؤرخ في  023مقرر رقم 

 لممدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا بسمك المتصرفين، رتبة متصرف رئيسي
 

 ميم العالي والبحث العممي،إن وزير التع
، المتضػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضق األمػػػػػر رقـ  -

  .العمػػػومػػػية
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .لمنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ والمتمـبالموظفيف ا
، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

جرائيا  .واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
، المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ 2017سبتمبر 10المؤرخ في  642ق المقرر رقـ وبمقتض -

  .المتصرفيف، رتبة متصرؼ رئيسي
رـــــــيق  ر 
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، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف، رتبة متصرؼ رئيسي، والمذكور أعاله  يمدد آجاؿ إجراء 

 .2018جانفي 18(، إبتداء مف تاريخ 1لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2018جانفي  28 في حرر بالجزائر                                                                                        
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                 

 مدير الموارد البشرية                                                                                                        
 أمير قاسم داودي                                                                                                         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني لإللتحاق 2018جانفي  28مؤرخ في  024 رقممقرر 

 بسمك المتصرفين، رتبة متصرف لممدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ػػيفة ، المتضػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػ2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضق األمػػػػػر رقـ  -

  .العمػػػومػػػية
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ والمتمـ
 ، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات2012سنة أبريل  25المؤرخ في  12-194وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

جرائيا  .واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
، المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ 2017سبتمبر 10المؤرخ في  644وبمقتضق المقرر رقـ  -

 .المتصرفيف، رتبة متصرؼ
رـــــــيق  ر 

 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  األولى:المادة 
والمذكور أعاله  يمدد آجاؿ إجراء اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف، رتبة متصرؼ، لمدة 

 .2018جانفي 18(، إبتداء مف تاريخ 1شير واحد )
 شرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا المقرر في الن :2المادة 

 2018جانفي  28 في حرر بالجزائر                                                                                        
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                 

 مدير الموارد البشرية                                                                                                        
 أمير قاسم داودي                                                                                                         

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الميندسينبسمك  اقيمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتح 2018جانفي  28مؤرخ في  025رقم مقرر 
 لممدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا في اإلعالم اآللي، رتبة ميندس رئيسي في اإلعالم اآللي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضق األمػػػػػر رقـ  -

  .ػػػومػػػيةالعم
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ والمتمـ
 المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات، 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

جرائيا  .واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
، المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ 2017سبتمبر 10المؤرخ في  643وبمقتضق المقرر رقـ  -

     .ـ اآلليفي اإلعالـ اآللي، رتبة ميندس رئيسي في اإلعال الميندسيف
رـــــــيق  ر 

 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله يمدد آجاؿ إجراء اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ الميندسيف في اإلعالـ اآللي، رتبة 

 .                               2018جانفي  18(، إبتداء مف تاريخ 1واحد )ميندس رئيسي في اإلعالـ اآللي لمدة شير 
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي.: 2المادة 

 2018جانفي  28 يف حرر بالجزائر                                                                                        
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                 

 ر الموارد البشريةمدي                                                                                                        
 أمير قاسم داودي                                                                                                         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ن الميني لاللتحاقيمدد أجل إجراء االمتحا 2018جانفي  28مؤرخ في  026 رقممقرر 

 بسمك الكتاب، رتبة كاتب مديرية رئيسي لممدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضق األمػػػػػر رقـ  -

  .العمػػػومػػػية
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04قتضق المرسوـ التنفيذي رقـ وبم -

 .بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ والمتمـ
 نػػػػػػػػػػظيـ المسابقات، المحدد لكيفيات ت2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

جرائيا  .واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
، المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ 2017سبتمبر 10المؤرخ في  646وبمقتضق المقرر رقـ  -

 .الكتاب، رتبة كاتب مديرية رئيسي
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رـــــــيق  ر 
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17اـ المادة عمال بأحك المادة األولى:
والمذكور أعاله  يمدد آجاؿ إجراء اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ الكتاب، رتبة كاتب مديرية رئيسي، 

 .2018جانفي 18مف تاريخ  (، إبتداء1لمدة شير واحد )
 مية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة الرس :2المادة 

 2018جانفي  28 في حرر بالجزائر                                                                                        
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                 

 مدير الموارد البشرية                                                                                                        
 أمير قاسم داودي                                                                                                         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق 2018جانفي  28مؤرخ في  027 رقممقرر 

 بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة لممدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا
 

 ي والبحث العممي،إن وزير التعميم العال
، المتضػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضق األمػػػػػر رقـ  -

  .العمػػػومػػػية
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ والمتمـبالموظفيف المنتميف ل
 ، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

جرائيا  .واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
، المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ 2017سبتمبر 10المؤرخ في  645رقـ وبمقتضق المقرر  -

  .ممحقي اإلدارة رتبة ممحق اإلدارة
رـــــــيق  ر 

 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
حاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة، يمدد آجاؿ إجراء اإلمت والمذكور أعاله
 .                               2018جانفي  18(، إبتداء مف تاريخ 1لمدة شير واحد)

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2018جانفي  28 في حرر بالجزائر                                                                                        

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                 
 مدير الموارد البشرية                                                                                                        

 أمير قاسم داودي                                                                                                         
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق 2018جانفي  30مؤرخ في  028 رقممقرر 
 1بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة جامعة باتنة 

 

 العممي،إن وزير التعميم العالي والبحث 
، المتضػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضق األمػػػػػر رقـ  -

  .العمػػػومػػػية
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .مشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ والمتمـبالموظفيف المنتميف لألسالؾ ال
 ، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

جرائيا  .واإلمتػػحانات  الفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
، المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ ممحقي 2017سبتمبر 05مؤرخ في ال 08وبمقتضق المقرر رقـ  -

  .اإلدارة رتبة ممحق اإلدارة
رـــــــيق  ر 

 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
لإللتحاؽ بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة،  والمذكور أعاله يمدد آجاؿ إجراء اإلمتحاف الميني

 .2018جانفي 15(، إبتداء مف تاريخ 1لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.  :2المادة 

 2018جانفي  30 في حرر بالجزائر                                                                                        
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                 

 مدير الموارد البشرية                                                                                                        
 أمير قاسم داودي                                                                                                         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق 2018جانفي  30مؤرخ في  29رقم مقرر 

 1بسمك األعوان اإلداريين، رتبة عون إدارة جامعة باتنة  
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضق األمػػػػػر رقـ  -

  .يةالعمػػػومػػػ
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ والمتمـ
 كيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات، المحدد ل2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

جرائيا  .واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
، المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ األعواف 2017سبتمبر 05المؤرخ في  10وبمقتضق المقرر رقـ  -

  .اإلدارييف  رتبة عوف إدارة
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رـــــــيق  ر 
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  :المادة األولى
والمذكور أعاله يمدد آجاؿ إجراء اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة، 

 . 2018جانفي  15مف تاريخ  (، إبتداء1لمدة شير واحد )
 في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. ينشر ىذا المقرر :2المادة 

 2018جانفي  30 في حرر بالجزائر                                                                                        
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                 

 مدير الموارد البشرية                                                                                                        
 أمير قاسم داودي                                                                                                         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق 2018جانفي  30مؤرخ في  30رقم مقرر 

 1بسمك األعوان اإلداريين، رتبة عون إدارة رئيسي جامعة باتنة 
 

 ي والبحث العممي،إن وزير التعميم العال
، المتضػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضق األمػػػػػر رقـ  -

  .العمػػػومػػػية
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ والمتمـبالموظفيف المنتميف ل
 ، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

جرائيا  .واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
، المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ 2017سبتمبر  05المؤرخ في  09رقـ المقرر  وبمقتضق -

  .األعواف اإلدارييف  رتبة عوف إدارة رئيسي
  

رـــــــيق  ر 
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
إجراء اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة والمذكور أعاله  يمدد آجاؿ 
 . 2018جانفي  15(، إبتداء مف تاريخ 1رئيسي، لمدة شير واحد )

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2018جانفي  30 في حرر بالجزائر                                                                                        

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                 
 مدير الموارد البشرية                                                                                                        

 أمير قاسم داودي                                                                                                         
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 جانفي يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق 2018جانفي  30مؤرخ في  031رقم مقرر 
 1جامعة باتنة  بسمك الكتاب، رتبة كاتب مديرية رئيسي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضق األمػػػػػر رقـ  -

  .العمػػػومػػػية
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008جانفي سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 في المؤسسات واإلدارات العمومية، المعدؿ والمتمـ،بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة 
 ، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

جرائيا  .واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
، المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ الكتاب، 2017سبتمبر 05 المؤرخ في 07وبمقتضق المقرر رقـ  -

   .رتبة كاتب مديرية رئيسي
رـــــــيق  ر 

 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
اؽ بسمؾ الكتاب، رتبة كاتب مديرية رئيسي، والمذكور أعاله يمدد آجاؿ إجراء اإلمتحاف الميني لإللتح

 .                                2018جانفي  15(، إبتداء مف تاريخ 1لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2018جانفي  30 في حرر بالجزائر                                                                                        
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/                                                                                                 

 مدير الموارد البشرية                                                                                                        
 أمير قاسم داودي                                                                                                         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لعمال  يتضمن وضع تحت تصر النقابة المسماة اإلتحادية الوطنية 2018 فيفري  22مؤرخ في  98 مقرر رقم

 (، تابع لمديوان الوطني لمخدمات الجامعية،Hotelالتعميم العالي والبحث العممي، مبنى مسمى الفندق )
 والواقع بمدخل اإلقامات الجامعية بدالي إبراىيم  

 

 العممي، إن وزير التعميم العالي والبحث
، والمتعمق بكيفيات 1990جواف  2الموافق  1410ذي القعدة  9المؤرخ في  14-90بمقتضق القانوف رقـ  -

 منو. 16ممارسة الحق النقابي، السيما المادة 
، المتضمف 2017أوت  17الموافق  1438ذو القعدة  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة
، المتضمف 1995مارس  22الموافق  1415شواؿ  21المؤرخ في  84-95قتضق المرسوـ التنفيذي رقـ بم -

 ، وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ.إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية
الذي يحدد  2013جانفي  30الموافق  1434ربيل األوؿ  18المؤرخ في  77-13بمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.ت وز صالحيا
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رـــــــيق  ر 
 

ييدؼ ىذا المقرر إلق وضل تحت تصرؼ النقابة المسماة اإلتحادية الوطنية لعماؿ التعميـ العالي  المادة األولى:
والبحث العممي، مبنق مسمق الفندؽ، تابل لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية، والواقل بمدخل اإلقامات 

 قاعات. 3غرفة و 30(، يحتوي عمق R+2ة بدالي إبراىيـ، يتكوف مف طابق أرضي وطابقيف) الجامعي
تتكفل النقابة المسماة اإلتحادية الوطنية لعماؿ التعميـ العالي والبحث العممي بكل األعباء المتعمق  :2المـــادة 

 بتسيير ىذا الييكل.
راقبة التسيير ومدير التنمية واإلستشراؼ، والمدير العاـ لمديواف يكمف كل مف مدير الميزانية والوسائل وم :3المـــادة 

الوطني لمخدمات الجامعية، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا المقرر الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ 
 العالي والبحث العممي.

  2018فيفري  22 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تحويل جزء من ىياكل مركز التنمية التكنولوجيات 2018 فيفري  22مؤرخ في  99مقرر رقم 
 (، CERISTعالم العممي والتقني ) ( لفائدة مركز البحث في اإل1المتقدمة الكائن بجامعة سطيف )

 قصد توطين المصمحة المشتركة المسماة " األرضية التقنية لتطوير البرمجيات "
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2017أوت  20الموافق  1438ذي القعدة  25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة
، 1985مارس  16الموافق  1405جمادو الثانية  24المؤرخ في  56-85بمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء مركز لمبحث في اإلعالـ العممي والتقني، المعدؿ والمتمـ
، المعدؿ 2011نوفمبر  28الموافق  1433محـر  3المؤرخ في  405-11بمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .1شاء جامعة سطيفوالمتضمف إن
الذي يحدد  2013جانفي  30الموافق  1434ربيل األوؿ  18المؤرخ في  77-13بمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، المتضمف التنظيـ الداخمي لمركز تنمية 2013يناير  15بمقتضق القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -

 .ات المتطورة، المعدؿ والمتمـالتكنولوجي
، المتضمف إنشاء 2016جواف  27الموافق  1437رمضاف  22بمقتضق القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -

 مصمحة مشتركة لمبحث لدو مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني.
ني لتحويل التكنولوجيا، ، المتضمف تحويل ىياكل المركز الوط2010نوفمبر  9المؤرخ في  2بمقتضق القرار رقـ  -

 إلق مركز تنمية التكنولوجيات المتقدمة.
رـــــــيق  ر 
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ييدؼ ىذا المقرر إلق وضل جزء مف ىياكل مركز التنمية التكنولوجيات المتقدمة الكائف بجامعة  المادة األولى:
ة لمركز "، التابعاألرضية التقنية لتطوير البرمجيات، لفائدة المصمحة المشتركة المسماة "1سطيف

 البحث في اإلعالـ العممي والتقني.
 يتكفل مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني، بمختمف األعباء المتعمقة بتسيير ىذه اليياكل. :2المـــادة 
، 1يكمف كل مف مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير ومدير التنمية واإلستشراؼ، ومدير جامعة :3المـــادة 

تنمية التكنولوجيات المتقدمة، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا المقرر الذي سينشر في النشرة  ومدير مركز
 الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  2018فيفري  22 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتضمن تحويل جزء من ىياكل مركز التنمية التكنولوجيات المتقدمة الكائن بجامعة  2018 فيفري  22مؤرخ في ال 99ممحق بالمقرر رقم 
 (،  المصمحة المشتركة المسماة "األرضية التقنية لتطوير البرمجيات"CERISTئدة مركز البحث في اإلعالم العممي والتقني )( لفا1سطيف )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

اليياكل الموضوعة تحت تصرؼ مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني قصد توطيف المصمحة 
، تقل في الطابق الثالث لممقر التابل لمركز تنمية "األرضية التقنية لتطوير البرمجيات"المشتركة المسماة 

، وتحتوي عمق المحالت 2م 432ية ، والمقدرة مساحتيا اإلجمال1التكنولوجيات المتقدمة الكائف بجامعة سطيف
 التالية: 

 : ابق الثالثطال
  لكل منيا. 8م 061قاعتين بمساحة 

  8م  88قاعة بمساحة، 

 13  لكل مكتب. 8م 06مكاتب بمساحة 
 13  لكل مكتب. 8م 08مكاتب بمساحة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تعيين أعضاء 2018 يفري ف 22مؤرخ في  101مقرر رقم 
 لجنة الخبراءالعمميين لدى المجنة الوطنية لمتكوين بالخارج

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2014 سنة جويمية 6الموافق  1435 عاـ رمضاف 8المؤرخ في  196-14بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .منو 42وتسييرىما وال سيما المادة المتضمف تنظيـ التكويف وتحسيف المستوو بالخارج 
، 2017 سنة أوت 20الموافق  1438 عاـ ذي القعدة 25المؤرخ في  243-17بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2013 سنة جانفي 30الموافق  1434 عاـ ربيل األوؿ 18المؤرخ في  77-13بمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، الذي يحدد
، المعدؿ، المتضمف تعييف أعضاء لجنة الخبراء العممييف 2004ديمسبر  4المؤرخ في  146بمقتضق المقرر رقـ  -

 لدو المجنة الوطنية لمتكويف بالخارج.



      2018-األولالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   309

 

 

رـــــــيق  ر 
 

 1435عاـ  رمضاف 8المؤرخ في  196-14مف المرسوـ الرئاسي رقـ  42تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المذكور أعاله، ييدؼ ىذا المقرر إلق تعييف أعضاء لجنة الخبراء 2014 سنة جويمية 6الموافق 

 العممييف لدو المجنة الوطنية لمتكويف بالخارج.
 : ية أسماؤىـتتشكل لجنة  الخبراء العممييف لدو المجنة الوطنية لمتكويف بالخارج مف األعضاء التال: 2المـــادة 

 

 المؤسسة الجامعية التخصص اإلسم والمقب الرقم
 جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا رياضيات بتينة كماؿ 0
 جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا كيمياء نموشي سعدة المولودة ديداوي  8
 جامعة تممساف فيزياء بف يوسف بومديف 3
 0معة وىرافجا كيمياء جعفري فتيحة 4
 0جامعة الجزائر قانوف  بف شعباف حنيفة 5
 مركز البحث في اإلقتصاد التطبيقي مف أجل التطوير تسيير بف قرنة دمحم 6
 المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعمـو اإلعالـ عمـو اإلتصاؿ بف زاوي عبد السالـ 7
 3جامعة الجزائر إقتصاد بوكبوس بعدوف  8
 مركز البحث في اإلقتصاد التطبيقي مف أجل التطوير صادإقت فرفيرة ياسيف 9
 0جامعة الجزائر عمـو إسالمية حسيف يوسف 01
 0جامعة البميدة عمـ اإلجتماع قاسيمي ناصر 00
 بوزريعة -المدرسة لعميا لألساتذة  لغة إنجميزية عباس قارة عتيقة 08
 0جامعة سطيف إقتصاد عماري عمار 03
 جامعة عنابة عمـ اإلجتماع يـبوىرـو عبد الكر  04
 0جامعة وىراف لغة إنجميزية ممياني دمحم 05
 جامعة تممساف عمـو إنسانية صافو دمحم 06
 جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا بيولوجيا دحماني ياسمينة 07
 جامعة عنابة بيولوجيا والي خير الديف 08
 0جامعة وىراف بيولوجيا قايد حرض مريـ 09
  جامعة قسنطينة طب ميديوي حساف 81
 جامعة تممساف عمـو الحياة مرزوؽ حفيظة 80
 المدرسة الوطنية العميا لإلعالـ اآللي إعالـ آلي بف أتشية كريمة 88
 جامعة بومرداس ىندسة الطرائق ىاشمي مسعود 83
 عمارية والعمرافالمدرسة المتعددة العمـو لميندسة الم ىندسة معمارية زرواال دمحم صالح 84
 جامعة أـ البواقي عمـو التكنولوجيا فريدة رحوبا 85
 جامعة باتنة عمـو التكنولوجيا أوتاس توفيق 86

 

 المعدؿ المذكور أعاله ممغىي. 2004ديسمبر  4المؤرخ في  146يعتبر المقرر رقـ  :3المـــادة 
 لي والبحث العممي.مقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العاالا ذينشر ى :4المـادة 

  2018فيفري  22 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 عميم العالي والبحث العمميوزير الت                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
ــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ 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 ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ  ــ
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 شكيمة المجنة الوطنية المشتركة لمتابعة تنفيذتيحدد ، 2018مارس  11 مؤرخ في 87رقم مقرر 
 بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعميم العالي والبحث العممي اتفاقية برنامج المبرمة

 

 إن األمين العام لوزارة التعميم العالي والبحث العممي،
 رة الشباب والرياضة،واألمين العام لوزا

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيل األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 2016 ةالموافق أوؿ مارس سن 1437جمادو األولق عاـ  21المؤرخ في  84-16بمقتضق المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير الشباب والرياضة

، بيف وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعميـ العالي 2014فيفري سنة  19وبمقتضق اتفاقية برنامج المبرمة بتاريخ  -
 والبحث العممي حوؿ ترقية الممارسة الرياضية في الوسط الجامعي.

 

  ررانــــقــي
 

التفاقية اإلطار المذكورة أعاله، تتشكل المجنة الوطنية المشتركة مف  5المادة  تطبيقا ألحكاـ المادة األولى:
  األعضاء اآلتية أسماؤىـ:

 :بعنوان وزارة التعميم العالي والبحث العممي 
 السيد األميف العاـ، رئيسا، -
 السيد مدير تحسيف إطار حياة الطمبة والتنشيط في الوسط الجامعي، -
 ف الوطني لمخدمات الجامعية،السيد المدير العاـ لمديوا -
 السيد المدير الفرعي لمتنشيط في الوسط الجامعي، -
 السيد المدير الفرعي لمميزانية والمحاسبة، -
 السيد المدير الفرعي لمتابعة البناءات والتجييزات والتقييس، -
 السيد المدير الفرعي لمتعميـ. -

 

 :بعنوان وزارة الشباب والرياضة 
 ،السيد األميف العاـ، رئيسا -
 المتخصصة، السيد مدير ترقية الرياضة في أوساط التربية والتكويف والرياضة لمجميل وفي األوساط -
وفي   السيد المدير الفرعي لمرياضة في أوساط التربية والتعميـ العالي والتكويف والتعميـ المينييف -

 وسط العمل،
 قنية،السيد المدير الفرعي لبرامج االستثمارات والتقييـ والمتابعة الت -
 السيد المدير الفرعي لمميزانية والمحاسبة، -
 السيد المدير الفرعي لمتكويف في ميف الرياضة، -
 السيد المدير الفرعي لمعمل المشترؾ بيف القطاعات وترقية الشراكة. -
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ص تكمف المجنة الوطنية المشتركة بتحديد برنامج عمل بيف القطاعيف ومتابعة وتقييـ اإلجراءات المنصو : 2المادة 
 عمييا في ىذه االتفاقية.

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لكل مف وزارة التعميـ العالي والبحث العممي ووزارة الشباب والرياضة. :3المادة 
 

 2018مارس  11 حرر بالجزائر في                                                          
 ع/وزارة التعميم العالي والبحث العممي                                                        ع/وزارة الشباب والرياضة                          
 األمين العام                                                                                        بالنيابة األمين العام         

 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                  نسيمسبيع               
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن ، 2018 مارس 15مؤر خ في  125 رقممقرر 
 03/2015إلغـاء المناقصة الوطنية المحدودة رقم 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2010أكتوبر سنة  07الموافق  1431شواؿ عاـ  28المؤرخ في  236-10بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .منو 114المعّدؿ و المتّمـ، المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية؛ السيما المادة 
، 2015سبتمبر سنة  16الموافق  1436ذو الحجة عاـ  2المؤرخ في  247-15بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 منو. 216عاـ، السيما المادة ال المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق
، 2017 أوت سنة 20 الموافق 1438ذو القعدة عاـ  28المؤرخ في  243-17وبمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة
،  2001أوت سنة  18الموافق  1422جمادو الثاني  30المؤرخ في  271-01وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .شاء جامعة تيارتوالمتضمف إن
 2013جانفي سنة  30الموافق  1434ربيل األّوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والبحث العممي. الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي
لتقوية  المتعمقة باقتناء تجييزات عممية 2015-03وبناءع عمق اإلعالف عف المناقصة الوطنية المحدودة رقـ  -

" و"األحداث الجيوية" Algérie Presseبف خمدوف بتيارت، الصادر بجريدتي "ا األعماؿ التطبيقية لفائدة جامعة
 .2015سبتمبر  20 بتاريخ

الوارد عف السّيد مدير جامعة تيارت المتعّمق  2018فيفري  25المؤرخ في  2018-35وبناءع عمق اإلرساؿ رقـ  -
 .2015-03ية المحدودة رقـ بطمب ترخيص إلغاء مناقصة وطن

 

رـــــــيق  ر 
 

 28المؤرخ في  236-10رقـ  ( مف المرسوـ الرئاسي07الفقرة السابعة ) 114تطبيقعا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، تمغق المناقصة 2010أكتوبر سنة  7الموافق  1431شّواؿ عاـ 

المتعمقة باقتناء تجييزات عممية لتقوية األعماؿ التطبيقية لفائدة  2015-03الوطنية المحدودة رقـ 
 20لجيوية" بتاريخ  " و"األحداث اAlgérie Presseبف خمدوف بتيارت، الصادر بجريدتي "ا جامعة

 .2015سبتمبر 
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 تيارت بتطبيق أحكاـ ىذا المقّرر. يكّمف مدير جامعة :2المادة 
 .والبحث العممي ي النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العاليينشر ىذا المقّرر ف :3المادة 

  2018مارس  15 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 يتضمن ، 2018 مارس 15مؤر خ في  126 مرقمقرر  
 01/2015إلغـاء المناقصة الوطنية المحدودة رقم 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2010أكتوبر سنة  07الموافق  1431شواؿ عاـ  28المؤرخ في  236-10بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 منو. 114ية؛ السيما المادة العمومالمعّدؿ و المتّمـ، المتضمف تنظيـ الصفقات 
، 2015سبتمبر سنة  16الموافق  1436ذو الحجة عاـ  2المؤرخ في  247-15بمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 منو. 216ق العاـ، السيما المادة المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية و تفويضات المرف
، 2017 أوت سنة 20 الموافق  1438اـ ذو القعدة ع 28المؤرخ في  243-17وبمقتضق المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
،  2001أوت سنة  18الموافق  1422جمادو الثاني  30المؤرخ في   271-01وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة تيارت
 2013جانفي سنة  30موافق ال 1434ربيل األّوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضق المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والبحث العممي. الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي
المتعمقة باقتناء تكميمي لتجييزات العممية  01/2015وبناءع عمق اإلعالف عف المناقصة الوطنية المحدودة رقـ  -

        2015سبتمبر  19"المحور اليومي" بتاريخ  لفائدة معيد التكنولوجيا لقصر الشاللة، الصادر بجريدتي
 .2015سبتمبر  21" بتاريخ  Le Tempsو"

الوارد عف السّيد مدير جامعة التيارت المتعّمق  2018فيفري  25المؤرخ في  2018-35وبناءع عمق اإلرساؿ رقـ  -
 .01/2015بطمب ترخيص إلغاء مناقصة وطنية المحدودة رقـ  

 

رـــــــيق  ر 
 

 28المؤرخ في  236-10( مف المرسوـ الرئاسي رقـ 07الفقرة السابعة ) 114لمادة تطبيقعا ألحكاـ ا المادة األولى:
والمتّمـ، و المذكور أعاله، تمغق   ،   المعّدؿ 2010أكتوبر سنة  7الموافق  1431شّواؿ عاـ 

المتعمقة باقتناء تكميمي لتجييزات العممية لفائدة معيد 2015-01المناقصة الوطنية المحدودة رقـ 
 2015سبتمبر  19وجيا لقصر الشاللة، الصادر بجريدتي "المحور اليومي" بتاريخ التكنول

  .2015سبتمبر  21" بتاريخ  LeTempsو"
 .يكّمف مدير جامعة التيارت بتطبيق أحكاـ ىذا المقّرر :2المادة 
 ينشر ىذا المقّرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي. :3المادة 
 2018مارس  15 حرر بالجزائر في    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي   
 األستاذ طاىر حجار                    

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 ــــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ
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 ،  تتعمق بتنظيم مسابقة وطنية لمحصول2018جانفي  24مؤرخة في  01تعميمة رقم 
 2019-2018عمى منح التكوين بالخارج لتحضير شيادة الدكتوراه برسم السنة الجامعية 

 
 

، تنظـ مسابقة عمق أساس 2019-2018برنامج التكويف االقامي بالخارج لمسنة الجامعية تنفيذ في إطار 
الخارج لتحضير شيادة الدكتوراه في الشعب والتخصصات التي حددتيا االختبارات لمحصوؿ عمق منح لمتكويف في 

 الندوات الجامعية الجيوية.
توجو المسابقة لمطمبة األوائل عمق الدفعة الذيف تتوفر فييـ المقاييس المحددة في األحكاـ التنظيمية، المرتبوف 

 ( سنوات.1-عمق أساس معدالت )ف
 ، عمق مستوو مؤسسات التعميـ العالي، التالية:2018مارس  24تنظـ المسابقة يـو السبت 

 .جامعة دمحم بوقرة بومرداس بالنسبة لجية الوسط 
  بالنسبة لجيو الغرب. 1جامعة أحمد بف بمة وىراف 
  بالنسبة لجية الشرؽ. 2جامعة عبد الحميد ميري قسنطينة 

امعية، عمق شبكة االنترنت واسل عف طريق اإلعالف في كل المؤسسات الج نشر يجب أف تكوف المسابقة محل
لكل مف وزارة التعميـ العالي والبحث العممي، الندوات الجيوية لمجامعات، ومؤسسات التعميـ العالي وكذلؾ عف 

 طريق الصحافة.
 لجان االمتحان:

 رأسيا السيد األميفي( C.N.Cتنصب عمق مستوو وزارة التعميـ العالي والبحث العممي لجنة وطنية لممسابقة )-(1
 ، وتتكوف مف:العاـ

 ،المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف 
 ،مدير التعاوف والتبادؿ مابيف الجامعات 
 ،رئيس الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة الوسط أو ممثمو 
 ،رئيس الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة الشرؽ أو ممثمو 
 ،رئيس الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة الغرب أو ممثمو 

 كيفيات سير المجنة الوطنية لالمتحاف الحقا. تحدد
 تنصب عمق مستوو كل ندوة جيوية لمجامعات لجنة امتحاف حسب الشعبة أو التخصص.-(2

 تتكوف ىذه المجاف مف أساتذة باحثيف ذوي مصف األستاذية، يرأسيا لكل منطقة رئيس الندوة الجيوية لمجامعات.
 ت الجيوية لمجامعات.تعيف لجاف المسابقة مف طرؼ رؤساء الندوا

 08تقتصر مواضيل االمتحاف عمق مادة أو مادتيف لكل شعبة أو تخصص، وتعد مف طرؼ لجاف المسابقة ثمانية 
 أياـ عمق األقل قبل تاريخ المسابقة.

يجري امتحاف إجباري في التخصص وامتحانيف إجبارييف في المغتيف )االنجميزية والفرنسية( لكل المترشحيف 
 المترشحيف في شعبة االنجميزية المعنييف فقط بامتحاف المغة الفرنسية(.)باستثناء 
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 تحدد المعامالت لمختمف االمتحانات، كما يمي:
  4امتحاف التخصص    : معامل 
 1: معامل  الفرنسية-امتحاف المغة 
  1االنجميزية             : معامل 

ؼ مغمق ثالث مواضيل لكل امتحاف مرفقة تقترح كل لجنة مسابقة عمق الندوة الجيوية لمجامعات في ظر 
 بالتصحيحات النموذجية وسمـ التنقيط.

يتـ احتيار مواضيل المسابقة عف طريق القرعة يوـ إجراء االمتحانات مف طرؼ المجنة الوطنية لممسابقة 
(C.N.C.عمق مستوو وزارة التعميـ العالي والبحث العممي ) 

لسير الحسف لممسابقة السيما مف خالؿ وضل حيز التطبيق األحكاـ تسير عمق ا أف يتوجب عمق لجاف المسابقة
 التالية:

 ،تشفير أوراؽ المرشحيف قصد ضماف السرية التامة 
 ( نقاط،03التصحيح المزدوج والمجوء إلق التصحيح الثالث إذا كاف النقاط المسجل أكثر مف ثالث ) 
  المتحصل عمييا في المسابقة،ترتيب المتفوقيف حسب األفضمية عمق أساس المعدالت العامة 
 ،اإلعالف عف النتائج النيائية بعد إمضاء محاضر المداولة والمصادؽ عمييا مف طرؼ المجنة الوطنية لممسابقة 
 .اإلعالف عف القوائـ االسمية لممتفوقيف في اليـو الموالي لممسابقة ونشرىا 

 اإلعالن عن نتائج المسابقة:
 يرسل رؤساء لجاف االمتحاف حسب ال( تخصصات إلق المجنة الوطنية لالمتحافC.N.C تحت إشراؼ )

 .رؤساء الندوات الجيوية لمجامعات محاضر المداوالت مؤشر عمييا
  يجب أف تظير ىذه المحاضر ترتيب المتفوقيف حسب األفضمية عمق أساس النقاط والمعدؿ العاـ المتحصل

 عميو.
 حاف المغة مل مراعاة المعامالت المحددة سابقايحسب المعدؿ العاـ عمق أساس امتحانات التخصص وامت. 
  في حالة التساوي بيف مرشحيف فإف النقطة المتحصل عمييا في امتحاف التخصص ستفصل بيف المرشحيف

 .المتساوييف
يوجو الطمبة المتفوقيف إلق بمد االستقباؿ عمق أساس المعدؿ العاـ المتحصل عميو في المسابقة والرغبة التي 

 لطالب في بطاقة الرغبات والمناصب المتاحة في كل تخصص حسب كل بمد استقباؿ.يعبر عنيا ا
 تكوين ممف المشاركة في المسابقة الوطنية:

 (، وتتكوف مف الوثائق التالية المرتبة كما يمي:01يجب أف تقدـ ممفات المرشحيف لممسابقة في نسخة واحدة )
 استمارة المعمومات وصورة شمسية. 
 (، موقعة مف قبل نائب مدير الجامعة (ة)مق الدفعة )مل ذكر تقدير وترتيب الطالبشيادة المتفوؽ ع

لمتكويف العالي في الطوريف األوؿ والثاني، والتكويف المتواصل والشيادات، والتكويف العالي في التدرج أو 
 عميد الكمية.
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 ديسمبر  09مؤرخ في ال 452( سنوات المعتمدة )حسب القرار الوزاري رقـ 1-نسخ عف كشوؼ النقاط )ف
 .بالنسبة لنظاـ ؿ.ـ.د( 2012

  نسخة عف الشيادة المدرسية لمسنة الثانية ماستر بالنسبة لمطمبة الذيف يحضروف شيادة الماستر أو
 التسجيل الخامس بالنسبة لشيادة الصيدلة أو التسجيل السادس لمطمبة الذيف يحضروف شيادة الطب،

والتكويف المتواصل  تكويف العالي في الطوريف األوؿ والثاني،لمموقعة مف قبل نائب مدير الجامعة 
 .والشيادات، والتكويف العالي في التدرج أو عميد الكمية

  نسخ عف شيادات البكالوريا والشيادات الجامعية مصادؽ عمييما مف قبل نائب مدير الجامعة لمتكويف
و عميد أ ادات، والتكويف العالي في التدرجالعالي في الطوريف األوؿ والثاني، والتكويف المتواصل والشي

 .الكمية
 ( توصية2رسالتا ). 
  يتعيف إرساؿ ممفات المرشحيف لممسابقة الوطنية إلق الندوات الجيوية لمجامعات وفق رزنامة التكويف

 بالخارج المحددة ليذا الغرض.
 2018 جانفي 24حرر بالجزائر في                                                                               

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                              
 األستاذ طاىر حجار                                                                                 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 مسابقــــة االلتحــاق ببرنامــــج التكويــــن في مرحمــة الدكتـــــوراه

 2019-2018بالخارج لمسنة الجامعية 
 

 2018مــــــارس  24المقــــــررة يوم السبت 
 ميادين وشعب التكوينات المعنية

 

 عدد المترشحين* الشعب الميادين
األجنبية  اآلداب والمغات

(L.L.E) جميل التخصصات( المغة اإلنجميزية( 
 األوائل في الدفعة ،( طمبة03ثالثة )

 جامعة. في كل تخصص ومف كل
 الرياضيات

(M.I) 
 )جميل التخصصات( رياضيات

 األوائل في الدفعة ،( طمبة03ثالثة )
 في كل تخصص ومف كل جامعة.

 الصيدلة الصيدلة
 األوائل في الدفعة ،( طمبة03ثالثة )

 في كل تخصص ومف كل جامعة.

 عمـو التغذية العمـو الطبيعة والحياة
 ةاألوائل في الدفع ،( طمبة03ثالثة )

 في كل تخصص ومف كل جامعة.
 

 مف أجل التحضير إلحدو التخصصات التالية: بالنسبة لمصيدلة:
 الصيدلة اإلكمينيكية. 
 الصيدلة االستشفائية. 
 الصيدلة الصناعية. 

 



      2018-األولالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   317

 

 

 الشعب المقترحة ىي كالتالي: أما بالنسبة لعموم التغذية:
 التغذية والمراقبة الغذائية. 
 جودة المنتجات واألمف الغذائي. 
 التكنولوجيات الغذائية. 

 

 يتـ االنتقاء عمق أساس أحسف معدالت المسار الدراسي في كل تخصص كما يمي: :مالحظة*
  طالبا. 30و  01الطالب األوؿ في الدفعة عندما يكوف تعداد التخصص يتراوح بيف 
  طالبا. 50و 31الطالبيف األوليف في الدفعة عندما يكوف تعداد التخصص يتراوح بيف 
 طالبا. 50مبة الثالثة األوائل في الدفعة عندما يكوف تعداد التخصص يزيد عف الط 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تتعمق بإجراءات ، 2018فيفري  20مؤرخة في  02تعميمة رقم 

 قبول وتسيير مشاريع البحث التكويني الجامعي
 

  

 ( دعما لمتكويف في الدكتوراه في مؤسسات التعميـ العالي.PRFUي الجامعي )تمثل مشاريل البحث التكوين
 تيدؼ التعميمة إلق تحسيف نظاـ تسيير المشاريل مف خالؿ تحديد معايير جديدة لمقبوؿ واالعتماد.

 معايير قبول المشاريع: -1
 يجب أف ترتبط مواضيل البحث التكويني الجامعي بما يأتي: - أ

 ةػ االقتصادية، الثقافية، العممية والتكنولوجية لمبالد المنصوص عنيا في تحقيق األىداؼ االجتماعي
 .عممي والتطوير التكنولوجيل، المتّضمف القانوف التوجييي لمبحث ا21-15مف القانوف  7المادة 

 التكويف في الدكتوراه الذي يتـ توطينو في المخبر والذي يستجيب لمحاور البحث لممخبر. 
 المستجدات العممية. 

 ترتكز أىداؼ مشاريل البحث التكويني الجامعي عمق: - ب
 مناقشات أطروحات الدكتوراه. 
 .المنتوج العممي 

 .جديد عند تقديـ الحوصمة النيائية لممشروع السابق مشروع يمكف لرئيس المشروع تقديـ -ج
 .( سنوات04تحدد مدة المشاريل بأربل ) -د
رتبة أستاذ التعميـ العالي أو أستاذ بمصف األستاذية )يجب أف يكوف رئيس المشروع أستاذا باحثا مف  -ىـ

 .محاضر قسـ أ(
 .ال يمكف لألستاذ الباحث أف ينتمي ألكثر مف مشروع بحثي واحد- و
( كحد 06( كحد أدنق مف بينيـ رئيس المشروع، وستة أعضاء )03فرقة البحث مف ثالثة أعضاء ) تتألف -ز

 أقصق وفقا لممتغيرات التالية:
 ف مصف األستاذية وطالبيف في الدكتوراه كجد أدنقأستاذ باحث م. 
 أستاذيف باحثيف مف مصف األستاذية، أستاذ محاضر قسـ ب وثالثة طمبة دكتوراه. 
 أستاذيف باحثيف مف مصف األستاذية وأربعة طمبة دكتوراه.   
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 فترة إنجاز المشروع،خالؿ  ال يمكف إدماج أعضاء جدد -ح
أعضاء فرقة البحث لرئيس المشروع، خالؿ فترة إنجاز المشروع، تعود صالحية استبعاد عضو مف  -ط

 ويسجل ذلؾ في تقرير مفصل،
ال يمكف لألساتذة الباحثيف المتعاقديف، المتعاقديف والمنتدبيف خارج القطاع أف يكونوا أعضاء في مشروع  -ي

 .بحثي
 

 اختيار مشاريع البحث التكويني الجامعي: -2
 ميام المؤسسات الجامعية: –أ 
 جب أف تيتـ المشاريل بالمواضيل ذات األولوية التي يحددىا المخبر، أو التي تمبي االحتياجات ي

 .االقتصادية أو مسألة تشكل حدث عممي-االجتماعية
 أف تعرض مشاريل البحث التكويني الجامعي عمق مجمس المخبر فقط ويتـ فحص المشاريل غير  يجب

 كمية أو المجنة العممية لمقسـ.المنتمية لممخبر مف طرؼ المجمس العممي لم
 

 ميام الندوات الجيوية لمجامعات: -ب
 حّدد المديرية العامة لمتعميـ والتكويف العالييف بالتعاوف مل الندوات الجيوية لمجامعات رزنامة مواعيد ت

 .تسجيل المشاريل الجديدة وتقديـ الحوصالت النصفية والنيائية لممشاريل طور االنجاز
 ل في إطار الدورة السنوية وتتعمق بما يمي:الدعوة لمتسجي 

 مقترحات المشاريل الجديدة. 
 .الحوصالت النصفية والحوصالت النيائية لممشاريل طور االنجاز 

 

 اقتراح األساتذة الباحثيف ذوي رتبة أستاذ التعميـ العالي لتعينيـ مستشاريف عممييف. 
 معالجة مدو احتراـ المشاريل المقدمة لمشروط المطموبة. 
  تقوـ بإرساؿ المشاريل الجديدة، الحوصالت النصفية والنيائية المسجمة لممستشاريف العممييف مف أجل

 .الدراسة
  رساؿ وثائق االعتماد لممديرية العامة لمتعميـ والتكويف العالييف قصد تصادؽ عمق نتائج الخبرة، وا 

 إمضاءىا.
 تقييم المشاريع: -3

 .ستشاريف عممييف لمجنة الوطنية لتقييـ وبرمجة البحث الجامعيتقّيـ مشاريل البحث التكويني مف طرؼ م
( وفي الحاالت المتنازع عمييا يبرمج مستشار 02يقّيـ كل مشروع بحث مف طرؼ مستشاريف عممييف اثنيف )

 .عممي ثالث
 (:02( سنوات لتقييميف )04تخضل المشاريل المعتمدة بمدة أربل )

 نية مف تاريخ اعتماد المشروع ويقوـ عمق العناصر التالية:يتـ مل نياية السنة الثا تقييم نصفي: - أ
 حالة تقدـ أطروحات الدكتوراه لمطمبة المنتميف لفرقة البحث. 
 تقييـ نسبة تقدـ األعماؿ العممية المنجزة مقارنة مل األىداؼ المحددة. 
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 ،ال يقبل أي  تبت الخبرة لمحصيمة النصفية بالموافقة أو برفض مواصمة المشروع، وفي حالة إيقافو
طعف في ىذا الخصوص، وال يسمح ألعضاء المشروع الموقف باقتراح مشروع بحث جديد إال بعد 

 مرور سنة مف تاريخ ايقافو.
 

 يتـ مل نياية السنة الرابعة مف تاريخ اعتماد المشروع ويقـو عمق العناصر التالية: تقييم نيائي:  - ب
 لدكتوراه المنتميف لفرقة البحثعدد أطروحات الدكتوراه المناقشة مف طرؼ طمبة ا. 
 :المنتوج العممي المنجز 

 

 نوعية وعدد المنشورات الوطنية والدولية. 
 نوعية وعدد المشاركات في الممتقيات الوطنية والدولية. 
 الكتب. 
 .براءات االختراع و/أو غيرىا مف نشاطات البحث و/أو التطوير التكنولوجي 

 تعميمة، وأؤكد عمى النشر الواسع لمحتواىا لدى األسرة الجامعية.أولي عناية خاصة لتطبيق مضمون ىذه ال
 

 2018فيفري  20حرر بالجزائر في                                                                                         
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                        

 األستاذ طاىر حجار                          
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتعمق بالتسجيل في دراسات الماستر عن بعد ، 2018جانفي  30مؤخ في  01منشور رقم 
 2018-2017بعنوان السنة الجامعية 

 
 
 

 ةالمنشور إلق تحديد القواعد العامة المطبقة في مجاؿ التسجيل في دراسات الطور الثاني المتوجييدؼ ىذا 
 بشيادة الماستر عف بعد.

 مؤسسات التعميم والتكوين العاليين المعنية: .1
 تتكفل المؤسسات الجامعية اآلتية بضماف ىذا النمط مف التكويف، ويتعمق األمر بكل مف:

 لميداف حقوؽ وعموـ سياسة، فرع حقوؽ، تخصص: ، بالنسبة1جامعة الجزائر -
 ،قانون اإلدارة والمالية 
 ،قانون جنائي وعموم جنائية 

، بالنسبة لميداف عموـ اقتصادية، تسيير وعموـ تجارية، فرع محاسبة ومالية، تخصص: 3جامعة الجزائر -
 محاسبة،

جتماع، تخصص: عمـ اجتماع ، بالنسبة لميداف عموـ إنسانية واجتماعية، فرع عمـ اال2جامعة البميدة -
 .فرع عمـ النفس، تخصص: عمـ النفس المدرسيو المنظمات وتنمية الموارد البشرية، 

 بالنسبة لميداف حقوؽ وعموـ سياسية، فرع حقوؽ، تخصص: إدارة محمية. ،1جامعة قسنطينة -
 

 الشروط العامة وكيفيات التسجيل: .2
طمبة الذيف يعتبروف عف رغبتيـ االلتحاؽ بالتكويف، في يكتسي الماستر عف بعد طابعا وطنيا، بحيث يسمح ال

 حدود المناصب البيداغوجية المتوفرة.
 يستند التسجيل في ىذا النمط مف التكويف الق المعايير التالية:

 .الرغبة المعبر عنيا مف طرؼ المترشح -
 .شيادة الميسانس أو شيادة أجنبية معترؼ بمعادلتيا -
تي تسمح بااللتحاؽ بالماستر مف قبل الييئات المخولة لمؤسسات التعميـ يتـ تحديد مالمح الميسانس ال -

 .العالي المذكورة أعاله، وذلؾ باقتراح مف فرقة التكويف
 ات والبنية التحتية والموارد البشرية الالزمة لنشاطات التعميـ عف بعد.يتوفر التجييزات والبرمج -

 

 كيفيات التسجيل: .3
 يداع ممفو لدو مؤسسة التعميـ العالي المعنية عبر الخط.إتو في التسجيل يجب عمق المترشح الذي أبدو رغب
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 يتضمن الممف:
 .طمب معّمل -
 .نسخة مف شيادة البكالوريا -
 .أو شيادة أجنبية معترؼ بمعادلتيانسخة مف شيادة الميسانس  -
 .ؼ النقاط لممسار الجامعي لمبسانسالممحق الوصفي لمشيادة ومختمف كشو  -
 ري، رسوـ التسجيل.دينار جزائ 20.000 -

يخضل التسجيل في الماستر وفق نمط التكويف عف بعد لدراسة ممفات المترشحيف. تأخذ ىذه الدراسة في 
 الحسباف المعطيات والنتائج البيداغوجية )التقييـ، التدرج، التعويض، االستدراؾ، العقوبات التأديبية...(.

ترشحيف حسب االستحقاؽ وفقا لمتطمبات األرضيات قبوؿ في الماستر، بعد ترتيب الماليتـ اإلعالف عف 
 التكنولوجية المسخرة ليذا النمط التكويني.

 تنشر قائمة المترشحيف المقبوليف عمق الموقل االلكتروني لممؤسسة الجامعية المعنية.
جراءات تحّدد مف طرؼ الوزير.  يخضل نظاـ الدراسة في ىذا النمط مف التكويف، لقواعد وا 

 

 :تقنيةالمرافقة ال .4
 يقل عمق عاتق جامعة التكويف المتواصل:

 ضماف المرافقة التقنية طواؿ مدة التكويف، -
دارة األرضية التعميمية المخصصة ليذا النمط مف التكويف. -  تسيير وا 

ولتحديد صالحيات ومياـ كل الفاعميف في ىذا النمط مف التكويف، تـ إبراـ اتفاقيات بيف جامعة التكويف 
 سات الجامعية المعنية، كما يمكف لذات المؤسسات تطوير أرضيات تعميمية خاّصة بيا.المتواصل والمؤس

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدراء المؤسسات الجامعية المعنية، كل فيما يخصو بتطبيق أحكاـ 
 ىذا المنشور.

 2018 جانفي 30حرر بالجزائر في                                                                                        
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                         

 األستاذ طاىر حجار                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ، المتعمق بشروط وكيفيات2018 مارس 08مؤخ في  03منشور رقم  
 مناقشة أطروحة الدكتوراه عموم

 

ييدؼ ىذا المنشور إلق تحديد شروط وكيفيات مناقشة أطروحة الدكتوراه عمـو الخاضعة ألحكاـ المرسـو 
، المعدؿ والمتمـ المتعمق بالتكويف 4889أوت  41الموافق  4248المؤرخ في ربيل الثاني  452-89التنفيذي رقـ 

 في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأىيل الجامعي.
 

 المراحل واإلجراءات
  

 شروط قابمية ممف المناقشة: - أ

  :يعد المشرؼ تقريرا حوؿ قابمية العمل لممناقشة يتضمف وثيقتيف 

  (1)ممحق رقم ددة قد تـ بموغيا وثيقة تثبت بأف نوعية العمل واألىداؼ المح، 

   (2)ممحق رقم وثيقة تثبت بأف المنشور العممي لو عالقة وطيدة مل موضوع األطروحة. 

  (3)ممحق رقم مسجل بانتظاـ في الدكتوراه عمـو  يقدـ طالب الدكتوراه وثيقة تثبت بأنو. 
 

 ممف المناقشة:   - ب

 .األطروحة -

 .(2و 1ممحق رقم قشة ) تقرير المشرؼ حوؿ قابمية األطروحة لممنا -

 آخر ذي عالقة باألطروحة. المنشور أو المنشورات العممية، أو كل منتوج عممي -
 

 يتـ إيداع ممف المناقشة مف طرؼ المشرؼ بحسب الحاالت عمق مستوو مصمحة ما بعد التدرج لمؤسسة التسجيل.
 اإلنتاج العممي: - ج

 رة فييا.ترتبط المقاالت العممية بسمعة المجمة العممية المنشو 
في ىذا اإلطار مف أجل توجيو األساتذة الباحثيف والباحثيف الدائميف ومساعدتيـ عمق الترقية قامت المجنة 

 4142جواف  41المؤرخ في  383العممية الوطنية لتأىيل المجالت العممية والتي تـ إنشاؤىا بالقرار رقـ 
 :(4رقم )الممحق بإعداد تصنيف المجالت العممية عمق النحو التالي 

 ،الفئة اإلستثنائية 

 ،+ الفئة أ 

 ،الفئة أ 

 ،الفئة ب 

  جـالفئة . 

بالرجوع إلق ىذا التصنيف لممجالت العممية والمعايير المحددة مف طرؼ المجنة العممية الوطنية لتأىيل المجالت 
 العممية، فإف شروط قابمية األطروحة لممناقشة تتمثل فيما يمي:



      2018-األولالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   324

 

 

 منشور في مجمة مف فئة  (14) : يشترط عمق األقل مقاؿ واحدكنولوجيابالنسبة لميادين العموم والت
 "ب" عمق األقل.

 ( منشور في مجمة 14: يشترط عمق األقل مقاؿ واحد )بالنسبة لميادين العموم اإلجتماعية واإلنسانية
 ".جػمف فئة "

 يمي: شارة إلق مابيذا الصدد، تجدر اإل
تبة األولق ضمف قائمة المؤلفيف في المنشور، باستثناء يجب أف يظير اسـ طالب الدكتوراه في المر  -

 المجالت المتعمقة بالمياديف التي تعتمد الترتيب األبجدي لممؤلفيف،

 يمكف أف ال يتضمف المنشور اسـ المشرؼ إذا رخص ىذا األخير بذلؾ، -

 يجب أف يتضمف المقاؿ الذي ينشره طالب الدكتوراه اسـ مخبر اإلنتماء ومؤسسة التسجيل، -

 قبل المجالت الوىمية التي تحددىا سنويا المجنة العممية الوطنية لتأىيل المجالت العممية.ت   ال -
 

 مراحل تقديم ممف المناقشة: -د
 

 بعد التدرج لمؤسسة التسجيل. يجب أف يودع ممف المناقشة لدو مصمحة ما -

و الجامعة أو المركز تقترح المجنة العممية لمقسـ عمق المجمس العممي لمكمية أو المعيد عمق مستو  -
 .4889أوت  41المؤرخ في  452-89الجامعي لجنة مناقشة وفق أحكاـ المرسـو التنفيذي رقـ 

يصادؽ المجمس العممي لمكمية أو المعيد عمق مستوو الجامعة أو المركز الجامعي عمق تشكيمة لجنة  -
 المناقشة كما يمكنو تعديميا وعرضيا عمق مدير المؤسسة.

لعممية لمقسـ عمق مستوو المدرسة العميا عمق تشكيمة لجنة المناقشة كما يمكنيا تعديميا تصادؽ المجنة ا -
 وعرضيا عمق مدير المؤسسة.

 يرسل المكمف بمصمحة ما بعد التدرج ممف المناقشة إلق أعضاء لجنة المناقشة لمتقييـ. -

ور العممي وفق النموذج يقيـ أعضاء لجنة المناقشة محتوو أطروحة الدكتوراه ويبدوف رأييـ حوؿ المنش -
 .(5)الممحق رقم المعد 

ناقشة ويبدوف رأييـ حوؿ قابمية األطروحة ميرسل أعضاء لجنة المناقشة التقارير إلق رئيس لجنة ال -
 ( يوما.66ستون )لممناقشة في أجل أقصاه 

 يد.لمعضو الجد( يوما 66) ستينعند اإلقتضاء يتـ تعويض العضو الذي لـ يقدـ تقريره ويمنح أجل  -

 إذا تضمف مشروع األطروحة تحفظات جوىرية، تبمغ إلق المشرؼ مف أجل التكفل بيا. -

إذا رفض المشرؼ ىذه التحفظات، يتـ تعييف لجنة مناقشة ثانية وفق نفس الكيفيات ويعتبر قرار المجنة  -
 الثانية نيائيا.

 قرير الفردي ممخصا عف التقارير.تيقدـ رئيس لجنة المناقشة إضافة إلق ال -
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عد مراجعة كل الوثائق، يرسل، عميد الكمية عمق مستوو الجامعة، مدير المعيد عمق مستوو المركز ب -
 الجامعي ورئيس القسـ عمق مستوو المدرسة العميا، الممف لمدير المؤسسة الذي يحتوي:

  عند اإلقتضاء(، 5و 2، 3، 4، 4المالحق( 

 ،تقارير أعضاء لجنة المناقشة 

 .األطروحة 

 ( يوما مف تاريخ استالـ الممف.45المناقشة في أجل أقصاه خمسة عشر ) يجب إعداد رخصة -

بعد إعداد رخصة المناقشة تحدد لجنة المناقشة تاريخ المناقشة العالنية بالتشاور مل المشرؼ ورئيس  -
 القسـ.

بعد مناقشة األطروحة يجب عمق المترشح القياـ بالتصحيحات وفق التحفظات المقدمة مف طرؼ  -
 المجنة.

 .(6)الممحق رقم ير رئيس المجنة عمق التأكد مف رفل التحفظات يس -

بعد نشر ممخص األطروحة مرفقا بالكممات المفتاحية، بالمغة الوطنية، الفرنسية واإلنجميزية، عمق  -
الموقل الرسمي لمؤسسة التسجيل، وبعد اإليداع الرسمي لمنسخة النيائية لألطروحة لدو البطاقية 

(، يمنح CERISTق مستوو المركز الوطني لمبحث واإلعالـ العممي والتقني )الوطنية لألطروحات عم
 مدير المؤسسة شيادة الدكتوراه لممعني.

 
 

 حال النزاع:  -ىـ 
بصفة تدريجية ) المجنة العممية لمقسـ ثـ المجمس العممي  تطرح حاالت النزاع عمق مستوو الييئات العممية -

 لمكمية( لمدراسة واقتراح الحموؿ.

 في حاؿ عدـ التوصل لحل مناسب لمنزاع، يتـ تقديـ طعف بشأنو عمق مستوو المجمس العممي لممؤسسة.        
عند اإلقتضاء، يتـ إحالة النزاع إلق الييئات المؤىمة عمق مستوو وزارة التعميـ العالي والبحث العممي،  -

المتعمق بنوعية ومرئية المجمة،  السيما المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي في الجانب
 والمديرية العامة لمتعميـ والتكويف العالييف في الجوانب اإلدارية والتنظيمية. 

 

 أولي أىمية كبيرة لمتطبيق الدقيق لمحتوى ىذه التعميمة وضمان اإلنتشار الواسع لمحتواىا لدى األسرة الجامعية. 
 

 2018 مارس 08حرر بالجزائر في                                                                                        
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                         

 األستاذ طاىر حجار                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 1الممحق رقم 
 تقرير المشرف حول قابمية األطروحة لممناقشة

 

 .................................. السنة الجامعية:
 .............................. المؤسسة الجامعية:
 ................................. الكمية أو المعيد:

 ............................................ القسم:
 .................................... شعبة التكوين:

 ........................................ التخصص:
 ........................... قرار تأىيل التكوين رقم:

 /معمومات خاصة بطالب الدكتوراه:1
 :................................................  والمقب    ........................................... :سـاال

 ........................................................................................ :تاريخ ومكاف اإلزدياد
 ..................................................................................................... :العنواف
 :......................................كترونيالبريد اإلل    .......................................... :الياتف

 ....................................................................... :المؤسسة التي سممت شيادة الماجستير
 ......................................................................................... :تخصص الماجستير

 ............................................................................... :تاريخ أوؿ تسجيل في الدكتوراه
 ...................................................................................... :التاريخ المتوقل لممناقشة

 ............................................................................................ :عنواف األطروحة
.............................................................................................................. 

 /بيانات تعريف المشرف:2
 ....................................................................................................... :سـاال

  ....................................................................................................... :المقب
 ....................................................................................................... :الرتبة
 ....................................................................................................... :القسـ

 ......................................................................... :العنواف اإللكتروني/الياتف الشخصي
 /بيانات تعريف مخبر اإلنتساب:3

 ................................................................................................. :اسـ المخبر
 ...................................................................................... :لقب واسـ مدير المخبر

 ................................................................................... :العنواف اإللكتروني/الياتف
 .............................................................................................. تقرير المناقشة:

.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 

 المشرف                                                                                         
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 2الممحق رقم 
 تقرير حول المقال العممي ومحيطو وعالقتو مع موضوع األطروحة

 

 .............................. السنة الجامعية:
 ........................... المؤسسة الجامعية:
 .............................. الكمية أو المعيد:

 ......................................... القسم:
 /معمومات خاصة بطالب الدكتوراه:1

 .......................................................................................... :اسـ ولقب المترشح
 ............................................................................................ :عنواف األطروحة

.............................................................................................................. 
 /بيانات تعريف المشرف:2

 ....................................................................................................... :المقب
 ....................................................................................................... :سـاال
 /معمومات حول المقال العممي:3

 ................................................................................................ :عنواف المجمة
 ............................:...........ردمؾ اإللكتروني    ........................................... :ردمؾ

 ........................................................................... :رابطة المجمة/المقاؿ عمق االنترنت
  : ¹تصنيف المجمة

 ........:................... (…,web of sciences, scopus) قواعد البيانات اإلنتقائية التي تنتمي إلييا المجمة
 ............................................................................................... :مةأقدمية المج

 .................................................................................... :²سياسة النشر في المجمة
 ......................................................................................... :عنواف المقاؿ العممي

.............................................................................................................. 
 ....................................................................................... :³الترتيب بيف الناشريف

 ....................................................................... /عالقة المقال مع موضوع األطروحة:4
.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 
                                                                 

 رفالمش                                                                             
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مجانية. وبالنسبة لميداف العمـو  المجالت التي تنتمي لفئة )أ( مقبولة دوف شروط والمجالت التي تنتمي لمفئة )ب( مقبولة بشرط أف نكـو :1

تأىيل اإلجتماعية واإلنسانية المجالت التي تنتمي لمفئة )أ( أو )ب( أو )ج( )ج المجالت الجزائرية فقط وفق معايير المجنة العممية الوطنية ل
 ة الوطنية لتصنيف المجالت العممية.المجالت العممية(. يجب أف تتوفر في مجالت صنف )أ( و)ب( شروط المقروئية التي تحددىا المجنة العممي

 ال يقبل النشر في المجالت الوىمية التي تحددىا دوريا المجنة العممية الوطنية لتصنيف المجالت العممية. :2
ممؤلفيف يجب أف يجب إدراج اسـ طالب الدكتوراه عمق رأس القائمة في المنشور باستثناء المجالت التابعة لممياديف التي تعتمد الترتيب األبجدي ل :3

 يتضمف المنشور الذي أعده طالب الدكتوراه اسـ مخبر اإلنتماء ومؤسسة التسجيل.
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 3الممحق رقم 
 شيادة التسجيل المنتظم في الدكتوراه

 

 السنة الجامعية: ....................................
 المؤسسة الجامعية: ................................

 المعيد: ................................... الكمية أو
 القسم: .............................................

 

 /معمومات خاصة بطالب الدكتوراه:1
 ............................................................................: ..........اسـ ولقب المترشح
 ........................................................................................ :عنواف األطروحة

.......................................................................................................... 
 

 /بيانات تعريف المشرف:2
 ................................................................................................... :المقب
 ................................................................................................... :سـاال
 

 الوضعية اإلدارية المتعمقة بالتسجيالت في الدكتوراه:
 ....................................... :سنة األولقسنة التسجيل في ال

 ....................................... :سنة التسجيل في السنة الثانية
 ....................................... :سنة التسجيل في السنة الثالثة
 ...................................... :سنة التسجيل في السنة الرابعة

 .................................... :سنة التسجيل في السنة الخامسة
 .................................... :سنة التسجيل في السنة السادسة

 

 ................................ التاريخ:                                                               
 

 نائب العميد                                                               
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 4الممحق رقم 
  تصنيف المجالت العممية

 

 "scienceو" "nature المجالت ": الفئة اإلستثنائية

عامل التأثير( والواردة ) مل م   THOMSON REUTERSلمناشر   " web of science المجالت العممية المدرجة في ": الفئة أ+
 ( األوائل لكل تخصص.41ضمف العشرة بالمائة )

وتعتبر الفئة أدنق درجة التي تسمح  THOMSON REUTERS" لمناشر  web of science : المجالت العممية المدرجة في "الفئة أ
 بمقروئية المؤسسات.

 THOMSON REUTERS( لمناشر (JCR Journal Citation Reportبالنسبة ليذه الفئات الثالث نجدىا ضمف قائمة 
 : تتضمف ىذه الفئة البيانات اإلنتقائية التالية )القائمة ليست حصرية(.الفئة ب

  " قائمةAll databases "   لمناشرTHOMSON REUTERS ( medline inspec biosis….)   

  قائمةSCOPUS 

  يات عمـ االثار العربية السوريةلحو 

   قائمةDEGRUGER 

  القائمة المحينةAERES 

  القائمة األوروبية المحينةERIH 

  قائمة المجالت العممية األوستراليةABDC 

  قائمة المجالت العمميةCNRS 

  قائمة المجالت العمميةJOURNAL QUALITY LIST  

  قائمة المجالت العمميةFINANCIAL TIMES 

 الشروط التالية:: تتضمف المجالت العممية التي تتوفر عمق الفئة جـ
  يجب أف تكوف المجمة ضمف قائمة المجالت المقبولة مف طرؼ المجنة العممية الوطنية لمتأىيل المجالت العممية والتي تـ

 .4142جواف  41المؤرخ في  383إنشاؤىا بالقرار رقـ 

 ( أعداد عمق األقل.12( وأربل )14يجب أف تكوف لممجمة أقدمية سنتاف ) 

  مجانية )ال يشترط عمق المؤلفيف دفل مقابل لمنشر(.أف تكوف المجمة 

 :يجب أف تكوف لممجمة نسخة إلكترونية وأف تكوف جميل مقاالتيا قابمة لمتحميل عمق حدو والعدد إجماال، وتتوفر فييا المعايير التالية 

  يجب أف يكوف لممجمة رقـ إيداع قانونيISSN 

 النشر يجب أف تتضمف المجمة الدورية واإلنتظاـ في 

 ناولتيا المجمة في صفحات تقديمياذكر المياديف العممية التي ت 

 مة رئيس تحرير وىيئة تحرير دوليةيجب أف يكوف لممج 

 يجب ذكر الناشر ومكاف النشر في صفحات التقديـ 

 .ذكر أسماء الييئات المستخدمة لرئيس التحرير وأعضاء ىيئة التحرير الدولية في صفحات التقديـ 

 لعنواف الفعمي واإللكتروني ألمانة المجمة في صفحات التقديـ.ذكر ا 

  ذكر العنواف الكامل والمختصر واإليداع القانونيISSN والجزء والعدد وتاريخ الصدور في صفحات التقديـ 

  يجب صياغة المنشور بصيغةDOC  أوTEXT  أوLATEX .وتتضمف تعميمات لمناشريف 

 ذكر إجراءات طمب لمنشر 

 رس لكل عدد تـ نشره ويتضمف عناويف المقاالت والناشريف والصفحاتوضل في 

  يتضمف كل مقاؿ في مجمة اسـ الييئة المستخدمة لمناشريف، تاريخ اإليداع، تاريخ المراجعة، تاريخ القبوؿ، الممخص
 والكممات المفتاحية.

 ( عمق األقل.4يتـ تقييـ كل مقاؿ مف طرؼ مصححيف اثنيف ) 

 ت لمناشريف ضرورة أف يكوف العمل أصمي لـ يتـ نشره مف قبل.تتضمف التعميما 
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 5الممحق رقم 
 استمارة تقرير خبرة

 
 السنة الجامعية:................................
 المؤسسة الجامعية:............................
 الكمية أو المعيد:...............................

 ...........................القسم:..............
 

 :معمومات خاصة بطالب الدكتوراه
 ............................................:.....................................اسـ ولقب المترشح

 .......................................:................................................اإلختصاص
 .......................................:............................................نواف األطروحةع

.................................................................................................... 
.................................................................................................... 

 

 :معمومات خاصة بعضو المجنة )الخبير(
 ........................................................................................:اإلسـ والمقب

 ...............................................................................................:الرتبة
 .........................................................................................:مكاف العمل

 

  ممتحف            مساعد مشرؼ               مشرؼ     رئيسا صفة العضو: 
 

 يرجى التقيد في مناقشة األطروحة بالنقاط التالية:
 الية المطروحة )السياق، الحداثة، أىمية الموضوع(اإلشك .1

....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 
 المنيجية المتبعة )تناسب مع الموضوع، منطقية في العرض( .2

....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 
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 المصادر والمراجع ) قديمة، حديثة، نقد الطالب ليا( .3

........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 
 نتائج البحث )تدقيق في عرض النتائج، نقد النتائج( .4

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 

 الخاتمة )الدقة العممية والتوصيات( .5

......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
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 *-* 8108 فرديةقرارات  * -*

  بصفتيا رئيسة المجمس  سعيدة بودودةتعيف السيدة ، 2018سنة  جانفي 29 وزاري مشترؾ مؤرخ فيبقرار
 .البيداغوجي بالمدرسة الوطنية العميا لمسياحة

  ث "التنمية بصفة مدير قسـ البح ميزات دمحم صايب، تنيق مياـ السيد 2017 جانفي 4المؤرخ في  01بقرار رقـ
 البشرية واإلقتصاد اإلجتماعي" لدو مركز البحث في اإلقتصاد المطبق مف أجل التنمية.

  بصفة مديرة قسـ البحث "الفالحة  صالحي سميمة، تنيق مياـ السيدة 2017 جانفي 4المؤرخ في  02بقرار رقـ
 واإلقميـ والبيئة" لدو مركز البحث في اإلقتصاد المطبق مف أجل التنمية.

 بصفة رئيس قسـ "العالقات الدولية  حمدي حسين، تنيق مياـ السيد 2017 جانفي 4المؤرخ في  03رار رقـ بق
 واإلعالـ واإلتصاؿ" لدو الوكالة الموضوعاتية لمبحث في البيوتكنولوجية وعمـو الزراعة والتغذية.

  ـ البحث "التنمية البشرية بصفة مدير قس لعساسي منذر، يعيف السيد 2017 جانفي 4المؤرخ في  04بقرار رقـ
 واإلقتصاد اإلجتماعي" لدو مركز البحث في اإلقتصاد المطبق مف أجل التنمية.

  بصفة مديرة  قسـ البحث "الفالحة واإلقميـ  بوزيد آمال، تعيف السيدة 2017 جانفي 4المؤرخ في  05بقرار رقـ
 والبيئة" لدو مركز البحث في اإلقتصاد المطبق مف أجل التنمية.

 بصفة رئيس قسـ "اإلحصائيات  حمودة نصر الدين، يعيف السيد 2017 جانفي 4المؤرخ في  06قرار رقـ ب
 اإلقتصادية" لدو مركز البحث في اإلقتصاد المطبق مف أجل التنمية.-اإلقتصادية واإلجتماعية

  ركز البحث بصفة أميف عاـ لم رمضاني مصطفى، تنيق مياـ السيد 2017 جانفي 4المؤرخ في  07بقرار رقـ
 في اإلعالـ العممي والتقني.

  كمسؤوؿ فريق ميداف التكويف "عموـ عفير أرزقي، تنيق مياـ السيد 2017 جانفي 9المؤرخ في  11بقرار رقـ ،
 المادة" بجامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.

  ف فريق ميداف التكويف ، بصفتو مسؤوال عشيخي رشيد، يعيف السيد 2017 جانفي 9المؤرخ في  12بقرار رقـ
جتماعية" بجامعة البميدة   .2"عموـ إنسانية وا 

  بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف التكويف حميداتو عمي، يعيف السيد 2017 جانفي 9المؤرخ في  13بقرار رقـ ،
 .2"لغة وأدب عربي" بجامعة البميدة 

  ستاذ محاضر قسـ أ، بصفتو مسؤوال ، أمنقالت حكيم، يعيف السيد 2017 جانفي 9المؤرخ في  14بقرار رقـ
 عف فريق ميداف التكويف "آداب ولغات أجنبية" بجامعة البميدة.

  بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف التكويف سيكوك قويدر، يعيف السيد 2017 جانفي 9المؤرخ في  15بقرار رقـ ،
جتماعية" بجامعة مستغانـ.  "عموـ إنسانية وا 

  أستاذ التعميـ العالي، بصفتو مسؤوال عف شرقي محمود، يعيف السيد 2017 جانفي 9المؤرخ في  16بقرار رقـ ،
 .2فريق ميداف التكويف "حقوؽ وعموـ سياسية" بجامعة البميدة 

  بصفتيا مسؤولة عف فريق ميداف بسطانجي نبيمة ة، تعيف السيد2017 جانفي 9المؤرخ في  17بقرار رقـ ،
 .2ائر التكويف "آداب ولغات أجنبية" بجامعة الجز 
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  أستاذ محاضر قسـ أ، بصفتو مسؤوال عف خالدي دمحم، يعيف السيد 2017 جانفي 9المؤرخ في  18بقرار رقـ ،
 فريق ميداف التكويف " فنوف  " بجامعة بممساف.

  بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف التكويف مصمي لطفي، يعيف السيد 2017 جانفي 9المؤرخ في  19بقرار رقـ ،
 لحياة" بجامعة تممساف."عمـو الطبيعة وا

  مسؤوال عف فريق ميداف التكويف  ، بصفتوموساوي عمي، يعيف السيد 2017 جانفي 9المؤرخ في  20بقرار رقـ
 .رياضيات وا عالـ آلي" بجامعة تممساف"
  بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف التكويف بدران مراد، يعيف السيد 2017 جانفي 9المؤرخ في  21بقرار رقـ ،

 مـو سياسية" بجامعة تممساف."حقوؽ وع
  في ربتبة أستاذ محاضر قس أ، والي دادة عبد الحكيم، يعيف السيد 2017 جانفي 9المؤرخ في  22بقرار رقـ ،

 .بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف التكويف "لغة وأدب عربي" بجامعة تممساف
  بصفتيا مسؤولة عف فريق بمةالعزوني م. سقال ع، تعيف السيدة 2017 جانفي 9المؤرخ في  23بقرار رقـ ،

 .ميداف التكويف "عموـ األرض والكوف" بجامعة تممساف
  بصفة رئيس المجمس العممي لمركز البحث  دنوار فؤا، يعيف السيد 2017 جانفي 11المؤرخ في  35بقرار رقـ

 العممي والتقني في عمـ اإلنساف اإلجتماعي والثقافي.
  بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف التكويف  سميم حيولة، يعيف السيد 2017 جانفي 11المؤرخ في  36بقرار رقـ

 "لغة وأدب عربي" بجامعة المدية.
  بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف  لعمى عبد الرحيميعيف السيد ، 2017 جانفي 11المؤرخ في  37بقرار رقـ

 التكويف "لغة وأدب عربي" بجامعة المدية.
  أستاذ التعميـ العالي، كمسؤوؿ زعيمية رشيد، تنيق مياـ السيد 2017 جانفي 11المؤرخ في  38بقرار رقـ ،

 ميداف التكويف "حقوؽ وعمـو سياسية" بجامعة بجاية.
  التعميـ العالي ، أستاذبيبي محند واعمر، تنيق مياـ السيد 2017 جانفي 11المؤرخ في  39بقرار رقـ ،

 .بجاية " بجامعةرياضيات وا عالـ آليميداف التكويف "فريق كمسؤوؿ 
  ميداف فريق ، أستاذ، كمسؤوؿ ساسي رشيد، تنيق مياـ السيد 2017 جانفي 11المؤرخ في  40بقرار رقـ

 التكويف "عمـو المادة" بجامعة بومرداس.
  ميداف فريق ، أستاذ، كمسؤوؿ مزغيش دمحم، تنيق مياـ السيد 2017 جانفي 11المؤرخ في  41بقرار رقـ

 " بجامعة بومرداس.التكويف " رياضيات وا عالـ آلي 
  عف ، أستاذ محاضر قسـ أ، كمسؤوؿ شيبان رشيدالسيد  يعيف، 2017 جانفي 11المؤرخ في  42بقرار رقـ

 ميداف التكويف "لغة وأدب عربي" بالمركز الجامعي بتندوؼ.فريق 
  مية أميف عاـ مركز تن بصفة، يحياوي سارة، تنيق مياـ السيدة 2017 جانفي 14المؤرخ في  43بقرار رقـ

 التكنولوجيات المتطورة.
  بصفة مدير وحدة البحث في حيرش بغداد دمحم، تنيق مياـ السيد 2017 جانفي 14المؤرخ في  44بقرار رقـ ،

 .الثقافة واإلتصاؿ والمغات واآلداب والفنوف لدو مركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف اإلجتماعي والثقافي
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  بصفتو مدير مخبر تحت  زواقري الطاىر، تنيق مياـ السيد 2018 جانفي 28/أ.ع المؤرخ في 06بقرار رقـ
 عنواف "البحوث القانونية، السياسية والشرعية"، المنشأ لدو جامعة خنشمة.

  بصفتيا مديرة مخبر تحت عنواف  قصوري رفيقة، تعيف السيدة 2018 جانفي 28/أ.ع المؤرخ في 07بقرار رقـ
 الشرعية "، المنشأ لدو جامعة خنشمة."البحوث القانونية، السياسية و 

  بصفتو مدير مخبر تحت  بمعربي باروديالسيد  تجدد عضوية، 2018 جانفي 28/أ.ع المؤرخ في 08بقرار رقـ
 عنواف "اإلنتاج النباتي"، المنشأ لدو المدرسة الوطنية العميا لمفالحة.

  مخبر تحت  ةمدير  ابصفتي قحارية أمال ة، تجدد عضوية السيد2018 جانفي 28/أ.ع المؤرخ في 09بقرار رقـ
 .لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقي"، المنشأ لدو المدرسة الوطنية العميا اإلندماج الجيوي واإلتحاد األوروبيعنواف "

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  نقادي دمحم أمين، يعيف السيد 2018 جانفي 28/أ.ع المؤرخ في 10بقرار رقـ
 .1المنشأ لدو جامعة وىراف "الحوادث عند الطفولة"،

  بصفتيا مديرة مخبر تحت  منتوري زىية، تنيق مياـ السيدة 2018 جانفي 28/أ.ع المؤرخ في 11بقرار رقـ
 .1عنواف "الحوادث عند الطفولة"، المنشأ لدو جامعة وىراف

  ر تحت بصفتو مدير مخب عدصالح ساالسيد تجدد عضوية ، 2018 جانفي 28/أ.ع المؤرخ في 14بقرار رقـ
 األنظمة اإللكتروميكانيكية"، المنشأ لدو جامعة عنابة.عنواف "

  بصفتيا مديرة  طايري صافية –كمو السيدة تجدد عضوية ، 2018 جانفي 28/أ.ع المؤرخ في 15بقرار رقـ
وـ مخبر تحت عنواف "الفيزياء الكيمياء النظرية والكيمياء المعموماتية"، المنشأ لدو جامعة ىواري بومديف لمعم

 والتكنولوجيا.
  بصفتيا مديرة مخبر تحت عنواف   حموتن دليمة، تعيف السيدة 2018 جانفي 28/أ.ع المؤرخ في 16بقرار رقـ

 "الحركية الحرارية وتشكيل النماذج الجزئية"، المنشأ لدو جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا.
  بصفتو مدير مخبر تحت  نايت عمارة مجيدـ السيد ، تنيق ميا2018 جانفي 28/أ.ع المؤرخ في 17بقرار رقـ

 عنواف "الحركية الحرارية وتشكيل النماذج الجزئية"، المنشأ لدو جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.
  تحت  بحث بصفتو مدير مخبر بن عمي دمحم، تنيق مياـ السيد 2018 جانفي 28/أ.ع المؤرخ في 18بقرار رقـ

 ولوجيا"، المنشأ لدو جامعة سيدي بمعباس.عنواف "البيوتوكسيك
  تحت بحث بصفتيا مديرة مخبر  موش عباسيةد، تعيف السيدة 2018 جانفي 28/أ.ع المؤرخ في 19بقرار رقـ

 "، المنشأ لدو جامعة سيدي بمعباس.البيوتوكسيكولوجياعنواف "
  بصفتو مدير مخبر تحت  جالوي دمحمالسيد تجدد عضوية ، 2018فيفري  06/أ.ع المؤرخ في 21بقرار رقـ

 عنواف "األبحاث األدبية والمسانية والتعميمية األمازيغية"، المنشأ لدو جامعة البويرة.
  بصفتو مدير مخبر   أرزقي عبد النورالسيد تجدد عضوية ، 2018فيفري  06/أ.ع المؤرخ في 22بقرار رقـ

 ة.تحت عنواف "التربية العمل والتوجيو"، المنشأ لدو جامعة البوير 
  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "المواد  نجيوي دمحم، يعيف السيد 2018فيفري  06/أ.ع المؤرخ في 23بقرار رقـ

 ية.دوالبيئة"، المنشأ لدو جامعة الم
  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  دمحم قريعة، تنيق مياـ السيد 2018فيفري  06/أ.ع المؤرخ في 24بقرار رقـ

 لدو جامعة المدية."المواد والبيئة"، المنشأ 
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  بصفتيا مديرة مخبر تحت  سرير عبد هللا فوزية، تعيف السيدة 2018فيفري  06/أ.ع المؤرخ في 25بقرار رقـ
 .2عنواف "الدراسات المسانية النظرية والتطبيقية العربية والعامة"، المنشأ لدو جامعة البميدة

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  العماري أدمحملسيد ، تنيق مياـ ا2018فيفري  06/أ.ع المؤرخ في 26بقرار رقـ
 .2"الدراسات المسانية النظرية والتطبيقية العربية والعامة"، المنشأ لدو جامعة البميدة 

  بصفتيا مديرة مخبر تحت عنواف  كروشي فازية، تعيف السيدة 2018فيفري  06/أ.ع المؤرخ في 27بقرار رقـ
 المواد الغذائية"، المنشأ لدو جامعة تيزي وزو."اإلنتاج وتحسيف وحماية النباتات و 

  بصفتيا مديرة مخبر تحت  عجود جميمة، تنيق مياـ السيدة 2018فيفري  06/أ.ع المؤرخ في 28بقرار رقـ
 عنواف "اإلنتاج وتحسيف وحماية النباتات والمواد الغذائية"، المنشأ لدو جامعة تيزي وزو.

  بصفتيا مديرة مخبر تحت عنواف  وداي نادية، تعيف السيدة 2018 فيفري  06/أ.ع المؤرخ في 29بقرار رقـ
 .1"كيمياء المواد واألحياء: الفاعمية والنشاط الكيميائي"، المنشأ لدو جامعة باتنة

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  بموم دمحم، تنيق مياـ السيد 2018فيفري  06/أ.ع المؤرخ في 30بقرار رقـ
 .1الفاعمية والنشاط الكيميائي"، المنشأ لدو جامعة باتنة"كيمياء المواد واألحياء: 

  بصفتو مدير مخبر  دبيش طو حسينالسيد تجدد عضوية ، 2018فيفري  06/أ.ع المؤرخ في 31بقرار رقـ
 اليندسة الجيولوجية"، المنشأ لدو جامعة جيجل.تحت عنواف "

  اليياكل بصفة مدير قسـ البحث " نزاري حسان، يعيف السيد 2018فيفري  08المؤرخ في  88بقرار رقـ
 " بوحدة تنمية الطبقات الرقيقة والتطبيقات لدو مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية.واألجيزة

  بصفة مدير قسـ البحث "تطوير أجيزة   سالمي سميرة، تعيف السيدة 2018فيفري  08المؤرخ في  89بقرار رقـ
 تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية.التحويل لنصف النواقل" لدو مركز البحث في 

  بصفة مدير قسـ البحث "التكنولوجيات  قزولة فوزي ، يعيف السيد 2018فيفري  08المؤرخ في  90بقرار رقـ
 البارزة ألنصاؼ النواقل لمطاقوية" لدو مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية.

  بصفة رئيس قسـ "تكنولوجيا  بن خميسة عبد الحميدد ، يعيف السي2018فيفري  08المؤرخ في  91بقرار رقـ
 اإلعالـ المتعمقة بالبيوتكنولوجيا" لدو مركز البحث في البيوتكنولوجيا.

  بصفة مدير قسـ البحث   بوحفص الجودي، تنيق مياـ السيد 2018فيفري  08المؤرخ في  92بقرار رقـ
 تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية."تطوير أجيزة التحويل لنصف النواقل" لدو مركز البحث في 

  بصفة مدير قسـ البحث  ىجرسي توفيق، تنيق مياـ السيد 2018فيفري  08المؤرخ في  93بقرار رقـ
 "التكنولوجيات البارزة ألنصاؼ النواقل لمطاقوية" لدو مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية.

  بصفة مدير قسـ البحث "العالقات  زغوان وحيدةق مياـ السيدة ، تني2018فيفري  08المؤرخ في  94بقرار رقـ
 الخارجية وتثميف نتائج البحث" لدو مركز البحث في البيوتكنولوجيا.

  أستاذ محاضر قسـ "أ"، بصفتو مسؤوال بابا أحمد رضا، يعيف السيد 2018فيفري  11المؤرخ في  95بقرار رقـ ،
 جامعة معسكر.عف فريق ميداف التكويف "لغة وأدب عربي" ب

  أستاذ، بصفتو مسؤوال عف فريق بن عبدلي خموفي، يعيف السيد 2018فيفري  11المؤرخ في  96بقرار رقـ ،
 ميداف التكويف "عمـو الطبيعة والحياة" بجامعة معسكر.
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  بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف بمي عبد القادر، يعيف السيد 2018فيفري  11المؤرخ في  97بقرار رقـ ،
 الجامعي لعيف تيموشنت. "لغة وأدب عربي" بالمركز التكويف

  بصفتو مسؤوال عف فريق بوسيف عبد السالمالسيد  تعييفجدد ي، 2018فيفري  11المؤرخ في  98بقرار رقـ ،
 " بالمركز الجامعي عيف تيموشنت.عمـو المادةميداف التكويف "

  أستاذ محاضر قسـ "أ، وي عبد الغانيعيدانيق مياـ السيد ت، 2018فيفري  11المؤرخ في  99بقرار رقـ ،"
 كمسؤوؿ فريق ميداف التكويف "عموـ وتكنولوجيا" بالمركز الجامعي النعامة.

  أستاذ محاضر قسـ "أ، بورديم عبد الحفيظنيق مياـ السيد ت، 2018فيفري  11المؤرخ في  100بقرار رقـ ،"
 ي لعيف تيموشنت.كمسؤوؿ فريق ميداف التكويف "لغة وأدب عربي" بالمركز الجامع

  بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف حمودي أحمدالسيد يجدد تعييف ، 2018فيفري  11المؤرخ في  101بقرار رقـ ،
 التكويف "رياضيات وا عالـ آلي" بالمركز الجامعي عيف تيموشنت.

  ق ميداف ، بصفتو مسؤوال عف فريمازور دمحمالسيد يجدد تعييف ، 2018فيفري  11المؤرخ في  102بقرار رقـ
 التكويف "عمـو الطبيعة والحياة" بالمركز الجامعي عيف تيموشنت.

  أستاذ، بصفتو مسؤوال عف فريق ولد الشيخ البحري ، يعيف السيد 2018فيفري  11المؤرخ في  103بقرار رقـ ،
 ميداف التكويف "عموـ وتكنولوجيا" بجامعة معسكر.

  أستاذ محاضر قسـ "أ"، كمسؤوؿ سحنون دمحماـ السيد ، ينيق مي2018فيفري  11المؤرخ في  104بقرار رقـ ،
 .معسكرفريق ميداف التكويف "عمـو المادة" بجامعة 

  أستاذة محاضرة قسـ "أ"، عومر فتيحةنيق مياـ السيدة ت، 2018فيفري  11المؤرخ في  105بقرار رقـ ،
 كمسؤوؿ فريق ميداف التكويف "لغة وثقافة" بجامعة بجاية.

  أستاذ محاضر قسـ "أ"، بمعباس عيمادنيق مياـ السيد ت، 2018فيفري  11مؤرخ في ال 106بقرار رقـ ،
 كمسؤوؿ فريق ميداف التكويف "عمـو المادة" بجامعة بجاية.

  قسـ "أ ، أستاذة محاضرةبن براىيم حميدةنيق مياـ السيدة ت، 2018فيفري  11المؤرخ في  107بقرار رقـ ،"
 ولغات أجنبية" بالمركز الجامعي لعيف تيموشنت.كمسؤوؿ فريق ميداف التكويف "آداب 

  صفتو مسؤوال عف فريق ميداف ب، بوترفاس بمعباس، يعيف السيد 2018فيفري  11المؤرخ في  108بقرار رقـ
 آداب ولغات أجنبية" بالمركز الجامعي عيف تيموشنت.لتكويف "ا
  صفتو مسؤوال عف فريق ميداف التكويف ب لعور دمحم،، يعيف السيد 2018فيفري  11المؤرخ في  109بقرار رقـ

 "عموـ وتكنولوجيا" بالمركز الجامعي النعامة.
  أستاذ محاضر قسـ "أ"، كمسؤوؿ ميدي بخدةنيق مياـ السيد ت، 2018فيفري  11المؤرخ في  110بقرار رقـ ،

 فريق ميداف التكويف "حقوؽ وعموـ سياسية" بالمركز الجامعي بغميزاف.
  أستاذ، كمسؤوؿ فريق حموين عبد المجيدنيق مياـ السيد ت، 2018فيفري  11في المؤرخ  111بقرار رقـ ،

 ميداف التكويف "عموـ وتكنولوجيا" بجامعة بشار.
  أ"، أستاذ محاضر قسـ "، عميرات عبد الكريمنيق مياـ السيد ت، 2018فيفري  11المؤرخ في  112بقرار رقـ

 " بجامعة سوؽ أىراس.كمسؤوؿ فريق ميداف التكويف "رياضيات وا عالـ آلي
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  أستاذ التعميـ العالي، بصفتو مسؤوؿ بوزيد دمحمبن ، يعيف السيد 2018فيفري  11المؤرخ في  113بقرار رقـ ،
 فريق ميداف التكويف "عمـو المادة" بجامعة أـ البواقي.

  فريق  صفتو مسؤوؿ، أستاذ، ببولخصايم مولود، يعيف السيد 2018فيفري   11المؤرخ في  114بقرار رقـ
 عمـو الطبيعة والحياة" بجامعة أـ البواقي.ميداف التكويف "

  أستاذ، بصفتو مسؤوؿ فريق جومبي عبد القادر، يعيف السيد 2018فيفري  11المؤرخ في  115بقرار رقـ ،
 ميداف التكويف "عموـ وتكنولوجيا" بجامعة أـ البواقي.

  بصفتو مسؤوال عف فريق خياري عبد القادرلسيد ا يجدد تعييف، 2018فيفري  11المؤرخ في  116بقرار رقـ ،
 ميداف التكويف "عموـ األرض والكوف" بجامعة أـ البواقي.

  أستاذ، بصفتو مسؤوؿ فريق ميداف لزعر عمي، تنيق مياـ السيد 2018فيفري  11المؤرخ في  117بقرار رقـ ،
 التكويف "عموـ إقتصادية، تسيير وعموـ تجارية" بجامعة سوؽ أىراس.

 أستاذ، بصفتيا مسؤوؿ فريق مروش سارةالسيدة يجدد تعييف ، 2018فيفري  11المؤرخ في  118رار رقـ بق ،
 ميداف التكويف "آداب ولغات أجنبية" بجامعة أـ البواقي.

  صفتو مسؤوؿ ، أستاذ محاضر قسـ "أ"، بنيني إبراىيم، يعيف السيد 2018فيفري  11المؤرخ في  119بقرار رقـ
 رياضيات وا عالـ آلي" بجامعة أـ البواقي.ويف "فريق ميداف التك

  أستاذ محاضر قسـ "أ"، بصفتو سوالم سفيان، يعيف السيد 2018فيفري  11المؤرخ في  120بقرار رقـ ،
 مسؤوؿ فريق ميداف التكويف "حقوؽ وعموـ سياسية" بجامعة سوؽ أىراس.

  فريق ميداف التكويف  بصفتو مسؤوؿ ،عديرجالي الس، يعيف السيد 2018فيفري  11المؤرخ في  121بقرار رقـ
 "عمـو إقتصادية، تسيير وعموـ تجارية" بجامعة أـ البواقي.

  أستاذ محاضر قسـ "أ، أوالد زاوي عبد الرحمان، يعيف السيد 2018فيفري  11المؤرخ في  122بقرار رقـ  ،"
 جامعة سوؽ أىراس.بصفتو مسؤوؿ فريق ميداف التكويف "عمـو إقتصادية، تسيير وعموـ تجارية " ب

  بصفتو مسؤوؿ ، أستاذ محاضر قسـ "أ"، مامي فؤاد،  يعيف السيد 2018فيفري  19المؤرخ في  160بقرار رقـ
 فريق ميداف التكويف " آداب ولغات أجنبية " بجامعة أدرار.

  يق فر  بصفتو مسؤوؿ، شوشان دمحم الطاىرالسيد يجدد تعييف ، 2018فيفري  19المؤرخ في  161بقرار رقـ
جتماعية" بجامعة أدرار.  ميداف التكويف "عموـ إنسانية وا 

  فريق  بصفتو مسؤوؿ، قصاصي عبد القادرالسيد يجدد تعييف ، 2018فيفري  19المؤرخ في  162بقرار رقـ
 ميداف التكويف "لغة وأدب عربي" بجامعة أدرار.

  فريق ميداف  بصفتو مسؤوؿ، مدمدوم عبد السال، يعيف السيد 2018فيفري  19المؤرخ في  163بقرار رقـ
 .1التكويف "عموـ األرض والكوف" بجامعة سطيف

  فريق ميداف  بصفتو مسؤوؿ، أستاذ، كسراوي مقران، يعيف السيد 2018فيفري  19المؤرخ في  164بقرار رقـ
 التكويف "عموـ األرض والكوف" بجامعة وىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.

  عمـو بصفتو مسؤوؿ فريق ميداف التكويف، مدياني دمحم، يعيف السيد 2018فيفري  19المؤرخ في  165بقرار رقـ"
 إقتصادية، تسيير وعمـو تجارية " بجامعة أدرار.
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  أستاذ محاضر قسـ "أ"،  بصفتو محرازي محندنيق مياـ السيد ت، 2018فيفري  19المؤرخ في  166بقرار رقـ ،
 زيغية" بجامعة البويرة.مسؤوؿ فريق ميداف التكويف "لغة وثقافة أما

  أستاذ محاضر قسـ "أ"،  بصفتو سعدون سالمنيق مياـ السيد ت، 2018فيفري  19المؤرخ في  167بقرار رقـ ،
 مسؤوؿ فريق ميداف التكويف "لغة وأدب عربي" بجامعة البويرة.

  ميداف التكويف  ، بصفتو مسؤوؿ فريقالوسين سميمان، يعيف السيد 2018فيفري  19المؤرخ في  168بقرار رقـ
 "عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" بجامعة البويرة.

  بصفتيا مديرة مخبر تحت  ولعة حنيفةالسيدة  تجدد عضوية، 2018فيفري  28/أ.ع المؤرخ في 32بقرار رقـ
 عنواف "بيوتكنولوجيا وتطوير الصحة"، المنشأ لدو جامعة عنابة.

  بصفتو مدير مخبر قندوسي عبد الجبار   السيدتجدد عضوية ، 2018يفري ف 28/أ.ع المؤرخ في 33بقرار رقـ
 تحت عنواف " النماذج العشوائية، اإلحصاء وتطبيقاتو "، المنشأ لدو جامعة سعيدة.

  بصفتو مدير مخبر تحت  دي ناصر الدينبز ، تنيق مياـ السيد 2018فيفري  28/أ.ع المؤرخ في 34بقرار رقـ
 .2النفسي"، المنشأ لدو جامعة الجزائرعنواف "القياس واإلرشاد 

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  زقعار فتحي، يعيف السيد 2018فيفري  28/أ.ع المؤرخ في 35بقرار رقـ
 .2"القياس واإلرشاد النفسي"، المنشأ لدو جامعة الجزائر

  ير مخبر تحت بصفتو مد حجاج عبد الشفيق، يعيف السيد 2018فيفري  28/أ.ع المؤرخ في 36بقرار رقـ
 التحميل والتحكـ في أنظمة الطاقة والشبكات"، المنشأ لدو جامعة األغواط.عنواف "

  بصفتو مدير مخبر تحت  شوشة عبد الغني، تنيق مياـ السيد 2018فيفري  28/أ.ع المؤرخ في 37بقرار رقـ
 عنواف "التحميل والتحكـ في أنظمة الطاقة والشبكات"، المنشأ لدو جامعة األغواط.

  بصفتو مدير مخبر تحت  عالوي عمرالسيد تجدد عضوية ، 2018فيفري  28/أ.ع المؤرخ في 38بقرار رقـ
 عنواف "ىندسة الطرائق"، المنشأ لدو جامعة األغواط.

  بصفتيا مديرة مخبر تحت  بدرة ةيشوشالسيدة تجدد عضوية ، 2018فيفري  28/أ.ع المؤرخ في 39بقرار رقـ
 .1ف في الغرب الجزائري"، المنشأ لدو جامعة وىرافعنواف "إدارة األلـ المزم

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  عطار أحمد، يعيف السيد 2018فيفري  28/أ.ع المؤرخ في 40بقرار رقـ
 "الفنومينولوجيا وتطبيقاتيا"، المنشأ لدو جامعة تممساف.

  بصفتو مدير مخبر تحت  بد القادربودومة ع، تنيق مياـ السيد 2018فيفري  28/أ.ع المؤرخ في 41بقرار رقـ
 عنواف "الفنومينولوجيا وتطبيقاتيا"، المنشأ لدو جامعة تممساف.

  بصفتو مدير مخبر تحت  قمفاط مختارالسيد بف تجدد عضوية ، 2018فيفري  28/أ.ع المؤرخ في 42بقرار رقـ
 عنواف "جراحة األسناف التجريبية"، المنشأ لدو جامعة تممساف.

  بصفتو مدير مخبر  بن عبد هللا طيبالسيد تجدد عضوية ، 2018فيفري  28.ع المؤرخ في /أ43بقرار رقـ
لكتروكيمياء المعقدات المعدنية"، المنشأ لدو جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا.  تحت عنواف " كيمياء وا 

  عنواف  بصفتو مدير مخبر تحت قيرع سميم، يعيف السيد 2018فيفري  28/أ.ع المؤرخ في 44بقرار رقـ
 "التنمية، الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف في الجزائر"، المنشأ لدو جامعة الجمفة.
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  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  طعيبة أحمد، تنيق مياـ السيد 2018فيفري  28/أ.ع المؤرخ في 45بقرار رقـ
 "التنمية، الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف في الجزائر"، المنشأ لدو جامعة الجمفة.

  بصفتو مدير مخبر تحت  بوىدة يوسف، تنيق مياـ السيد 2018فيفري  28/أ.ع المؤرخ في 46رقـ بقرار
 "، المنشأ لدو جامعة معسكر.لمبيوجزيئات والوصالت البيوولجيةعنواف "الكيمياء الفيزيائية 

  عنواف بصفتيا مديرة مخبر تحت  فرقوق تفاحة، تعيف السيدة 2018فيفري  28/أ.ع المؤرخ في 47بقرار رقـ
 "الكيمياء الفيزيائية لمبيوجزيئات والوصالت البيوولجية"، المنشأ لدو جامعة معسكر.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  ولد وعمي محند، يعيف السيد 2018فيفري  28/أ.ع المؤرخ في 48بقرار رقـ
 "إعداد وتوصيف المواد والنمذجة"، المنشأ لدو جامعة تيزي وزو.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  عزام سعيد، تنيق مياـ السيد 2018فيفري  28مؤرخ في /أ.ع ال49بقرار رقـ
 "إعداد وتوصيف المواد والنمذجة"، المنشأ لدو جامعة تيزي وزو.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  قارة رضوان، يعيف السيد 2018فيفري  28/أ.ع المؤرخ في 50بقرار رقـ
 منشأ لدو جامعة تيزي وزو."تصميـ وقيادة أنظمة اإلنتاج"، ال

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  عيدان دمحم، تنيق مياـ السيد 2018فيفري  28/أ.ع المؤرخ في 51بقرار رقـ
 "تصميـ وقيادة أنظمة اإلنتاج"، المنشأ لدو جامعة تيزي وزو.

  بر تحت عنواف بصفتو مدير مخ بوزوينة دمحم، يعيف السيد 2018فيفري  28/أ.ع المؤرخ في 52بقرار رقـ
 "حماية النباتات"، المنشأ لدو جامعة مستغانـ.

  بصفتو مدير مخبر تحت  بركاني بعد هللا، تنيق مياـ السيد 2018فيفري  28/أ.ع المؤرخ في 53بقرار رقـ
 عنواف "حماية النباتات"، المنشأ لدو جامعة مستغانـ.

  بصفتو مدير مخبر تحت  بوناصر بومدينسيد التجدد عضوية ، 2018فيفري  28/أ.ع المؤرخ في 54بقرار رقـ
 .1عنواف " كيمياء الفيزيائية الجزيئات الكمية"، المنشأ لدو جامعة وىراف

  بصفتو مدير مخبر تحت  وادفل دمحمالسيد تجدد عضوية ، 2018فيفري  28/أ.ع المؤرخ في 55بقرار رقـ
 .2عنواف "فمسفة العمـو اإلنسانية"، المنشأ لدو جامعة قسنطينة 

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  نوري نسيم، يعيف السيد 2018فيفري  28/أ.ع المؤرخ في 56بقرار رقـ
 .3يفية ووراثية"، المنشأ لدو جامعة قسنطينة : الدراسات الطبية، بيولوجيا وظ"األمراض األيض

  ر مخبر تحت بصفتو مدي ميديوي حساننيق مياـ السيد ت، 2018فيفري  28/أ.ع المؤرخ في 57بقرار رقـ
 .3عنواف " األمراض األيض : الدراسات الطبية، بيولوجيا وضيفية ووراثية "، المنشأ لدو جامعة قسنطينة 

  بصفتيا مديرة مخبر تحت عنواف  كغوش نصيرة، تعيف السيدة 2018فيفري  28/أ.ع المؤرخ في 58بقرار رقـ
 .1"البنية المجيرية والعيوب"، المنشأ لدو جامعة قسنطينة

 بصفتو مدير مخبر تحت  شكور لونيس، تنيق مياـ السيد 2018فيفري  28/أ.ع المؤرخ في 59رار رقـ بق
 .1"، المنشأ لدو جامعة قسنطينةعنواف "البنية المجيرية والعيوب

  بصفتيا مديرة مخبر تحت عنواف  مكي الخالدية، تعيف السيدة 2018فيفري  28/أ.ع المؤرخ في 60بقرار رقـ
 النظاـ البيئي"، المنشأ لدو جامعة تيارت. "تشريعات حماية
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  بصفتو مدير مخبر تحت  بوسماحة الشيخ، تنيق مياـ السيد 2018فيفري  28/أ.ع المؤرخ في 61بقرار رقـ
 عنواف "تشريعات حماية النظاـ البيئي"، المنشأ لدو جامعة تيارت.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  نعالم عثما، يعيف السيد 2018فيفري  28/أ.ع المؤرخ في 62بقرار رقـ
 "السياسات التنموية والدراسات اإلستشرافية"، المنشأ لدو جامعة البويرة.

  بصفتو مدير مخبر تحت  يحياوي سمير، تنيق مياـ السيد 2018فيفري  28/أ.ع المؤرخ في 63بقرار رقـ
 ويرة.عنواف "السياسات التنموية والدراسات اإلستشرافية"، المنشأ لدو جامعة الب

  بصفتو مدير مخبر  كاممي عبد الكريمالسيد تجدد عضوية ، 2018فيفري  28/أ.ع المؤرخ في 64بقرار رقـ
 تحت عنواف "النباتات المستعممة شعبيا والمواد الطبيعية"، المنشأ لدو المدرسة العميا لألساتذة بالقبة.

  بصفتيا مديرة مخبر تحت  جودي أمالآيت ال، تعيف السيدة 2018فيفري  28/أ.ع المؤرخ في 65بقرار رقـ
 عنواف "فيزياء الجسيمات األولية واإلحصاء"، المنشأ لدو المدرسة العميا لألساتذة بالقبة.

  بصفتو مدير مخبر تحت  زيتوني عبد الغاني، يعيف السيد 2018فيفري  28/أ.ع المؤرخ في 66بقرار رقـ
 المدرسة العميا لألساتذة بالقبة.عنواف "بيولوجيا األنظمة الميكروبية"، المنشأ لدو 

  بصفتو مدير مخبر تحت  سباو نصر الدين، تنيق مياـ السيد 2018فيفري  28/أ.ع المؤرخ في 67بقرار رقـ
 عنواف "بيولوجيا األنظمة الميكروبية"، المنشأ لدو المدرسة العميا لألساتذة بالقبة.

  بصفتو مدير مخبر تحت  عبد السالم قزوليد ، يعيف السي2018فيفري  28/أ.ع المؤرخ في 68بقرار رقـ
 عنواف "مواد تربة وحرارة"، المنشأ لدو جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا.

  بصفتو مدير مخبر  مختاري عبد الرحمان، تنيق مياـ السيد 2018فيفري  28/أ.ع المؤرخ في 69بقرار رقـ
 معموـ والتكنولوجيا.تحت عنواف "مواد تربة وحرارة"، المنشأ لدو جامعة وىراف ل

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "الوقود  طبال دمحم، يعيف السيد 2018فيفري  28/أ.ع المؤرخ في 70بقرار رقـ
 الغازية والبيئة"، المنشأ لدو جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا.

  مدير مخبر تحت  بصفتو بن زغير رضوان، تنيق مياـ السيد 2018فيفري  28/أ.ع المؤرخ في 71بقرار رقـ
 عنواف "الوقود الغازية والبيئة"، المنشأ لدو جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا.

  بصفتيا مديرة مخبر تحت عنواف  زبوج عائشة، تعيف السيدة 2018فيفري  28/أ.ع المؤرخ في 72بقرار رقـ
 "بوكيمياء تطبيقية"، المنشأ لدو جامعة بجاية.

  بصفتيا مديرة مخبر تحت  لوعيمش حياة، تنيق مياـ السيدة 2018فيفري  28/أ.ع المؤرخ في 73بقرار رقـ
 عنواف "بوكيمياء تطبيقية"، المنشأ لدو جامعة بجاية.

  تنيق مياـ مدير لوحدة البحث في الطاقات المتجددة بمركز تنمية 2018مارس  6المؤرخ في  206بقرار رقـ ،
 .سيد حمودة مسعودالتي يمارسيا ال الطاقات المتجددة بوالية أدرار

  بصفة مدير لوحدة البحث في الطاقات  صدوق دمحم، يعيف السيد 2018مارس  6المؤرخ في  207بقرار رقـ
 المتجددة بمركز تنمية الطاقات المتجددة بوالية أدرار.

  بصفتو مدير مخبر تحت  خالصي عبد المجيد، يعيف السيد 2018مارس  11/أ.ع المؤرخ في 74بقرار رقـ
 التحكـ اآللي التطبيقي"، المنشأ لدو جامعة بومرداس.عنواف "
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  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  حبي أحسننيق مياـ السيد ت، 2018مارس  11/أ.ع المؤرخ في 75بقرار رقـ
 " التحكـ اآللي التطبيقي "، المنشأ لدو جامعة بومرداس.

  بصفتو مدير مخبر تحت  الصالح بكوش دمحم، يعيف السيد 2018مارس  11/أ.ع المؤرخ في 76بقرار رقـ
 .2عنواف "ترجمة الوثائق التاريخية"، المنشأ لدو جامعة الجزائر 

  بصفتو مدير مخبر تحت  حجيج عميالسيد  تجدد عضوية، 2018مارس  11/أ.ع المؤرخ في 77بقرار رقـ
 ـ والتكنولوجيا.عنواف "البحث والدراسات في التييئة والتعمير"، المنشأ لدو جامعة ىواري بومديف لمعمو 

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  ىامل الشيخ، يعيف السيد 2018مارس  11/أ.ع المؤرخ في 78بقرار رقـ
"الخطاب التواصمي الجزائر الحديث: األدبي، الديني، اإلعالمي، اإلشياري، دراسة وتحاليل"، المنشأ لدو المركز 

 الجامعي لعيف تيموشنت.
  بصفتو مدير مخبر تحت  منقور عبد الجميلالسيد  تنيق مياـ، 2018مارس  11 /أ.ع المؤرخ في79بقرار رقـ

"، المنشأ لدو عالمي، اإلشياري، دراسة وتحاليلعنواف " الخطاب التواصمي الجزائر الحديث: األدبي، الديني، اإل
 المركز الجامعي لعيف تيموشنت.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  أحمد قصاب، يعيف السيد 2018مارس  11/أ.ع المؤرخ في 80بقرار رقـ
 "البحث التكنولوجي في التصنيل الميكانيكي"، المنشأ لدو المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف.

  بصفتو مدير مخبر تحت  عريس عبد القادر، تنيق مياـ السيد 2018مارس  11/أ.ع المؤرخ في 81بقرار رقـ
 لميكانيكي"، المنشأ لدو المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف.عنواف "البحث التكنولوجي في التصنيل ا

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف بن جابو أحمد ، يعيف السيد 2018مارس  11/أ.ع المؤرخ في 82بقرار رقـ
 "التاريخ والحضارة والجغرافيا التطبيقية"، المنشأ لدو المدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة.

  بصفتو مدير مخبر تحت  أحمد مريوش، تنيق مياـ السيد 2018مارس  11.ع المؤرخ في /أ83بقرار رقـ
 عنواف "التاريخ والحضارة والجغرافيا التطبيقية"، المنشأ لدو المدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة.

  ف بصفتو مدير مخبر تحت عنوا فرقاني بمقاسم، يعيف السيد 2018مارس  11/أ.ع المؤرخ في 84بقرار رقـ
 "ىندسة األنظمة الذكية والتواصمية"، المنشأ لدو جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.

  بصفتو مدير مخبر تحت  شيباني يوسف، تنيق مياـ السيد 2018مارس  11/أ.ع المؤرخ في 85بقرار رقـ
 التكنولوجيا.عنواف "ىندسة األنظمة الذكية والتواصمية"، المنشأ لدو جامعة ىواري بومديف لمعمـو و 

  بصفتو مدير مخبر تحت  زاوي عميالسيد تجدد عضوية ، 2018مارس  11/أ.ع المؤرخ في 86بقرار رقـ
 "، المنشأ لدو جامعة سيدي بمعباس.الفيزياء الحاسوبية لمموادعنواف "

  بصفتو مدير وحدة بحث تحت  بوعبد هللا لحسن، يعيف السيد 2018مارس  17المؤرخ في  215بقرار رقـ
 .2واف "تنمية الموارد البشرية"، المنشأة لدو جامعة سطيفعن

  أستاذ محاضر قسـ "أ"، بصفتو بحماوي شريف، يعيف السيد 2018مارس  22المؤرخ في  221بقرار رقـ ،
 مسؤوال عف فريق ميداف التكويف "حقوؽ وعموـ سياسية" بجامعة أدرار.

  مسؤوال عف فريق  ، بصفتيافريدة مجانيالسيدة تجديد تعييف ، 2018مارس  22المؤرخ في  222بقرار رقـ
 عموـ وتكنولوجيا" بالمركز الجامعي بميمة.ميداف التكويف "
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  أستاذ محاضر قسـ "أ"، بصفتو مسعود بن ساري ، يعيف السيد 2018مارس  22المؤرخ في  223بقرار رقـ ،
 مسؤوال عف فريق ميداف التكويف "لغة وأدب عربي" بالمركز الجامعي بميمة.

  أستاذ محاضر قسـ "أ"، سميمان مودعنيق مياـ السيد ت، 2018مارس  22المؤرخ في  224بقرار رقـ ،
 كمسؤوؿ عف فريق ميداف التكويف "لغة وأدب عربي" بالمركز الجامعي بميمة.

  بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف بروش زين الدين، يعيف السيد 2018مارس  22المؤرخ في  225بقرار رقـ ،
 .1"عمـو إقتصادية، تسيير وعمـو تجارية" بجامعة سطيفالتكويف 

  أأستاذ محاضر قسـ  ،عكي عمواني عومرنيق مياـ السيد ت، 2018مارس  22المؤرخ في  226بقرار رقـ"" ،
 .1كمسؤوؿ فريق ميداف التكويف "عمـو إقتصادية، تسيير وعمـو تجارية" بجامعة سطيف

  بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف بوسنة أحمدالسيد  تعييفجدد ي، 2018مارس  22المؤرخ في  227بقرار رقـ ،
 .1التكويف "عمـو المادة" بجامعة سطيف

  أستاذ، كمسؤوؿ فريق ميداف درابمة صالحنيق مياـ السيد ت، 2018مارس  22المؤرخ في  228بقرار رقـ ،
 .1التكويف "رياضيات وا عالـ آلي" بجامعة سطيف

  مسؤوال عف فريق ميداف  ، بصفتوخبابة عبد هللا، يعيف السيد 2018رس ما 22المؤرخ في  229بقرار رقـ
 .1رياضيات وا عالـ آلي" بجامعة سطيفالتكويف "

  أستاذ محاضر قسـ "أ"، بصفتو سحنون عقبة، يعيف السيد 2018مارس  22المؤرخ في  230بقرار رقـ ،
ة" بجامعة العمـو اإلسالمية األمير عبد مسؤوال عف فريق ميداف التكويف "عمـو إقتصادية، تسيير وعموـ تجاري

 القادر.
  أستاذ، كمسؤوؿ فريق سعيدوني جمال الدين، تنيق مياـ السيد 2018مارس  22المؤرخ في  231بقرار رقـ ،

 .2ميداف التكويف "رياضيات وا عالـ آلي" بجامعة قسنطينة
  مسؤوؿ فريق ميداف بصفتو ، زعرور نصر الدينالسيد  يعييف، 2018مارس  22المؤرخ في  232بقرار رقـ

 .2قسنطينةالتكويف "رياضيات وا عالـ آلي" بجامعة 
  أستاذ، محاضر قسـ "أ" بن زروق جمالنيق مياـ السيد ت، 2018مارس  22المؤرخ في  233بقرار رقـ ،

جتماعية" بجامعة سكيكدة.  كمسؤوؿ فريق ميداف التكويف "عموـ إنسانية وا 
  بصفتيا مسؤوالحمادوش بن حسين تراكيف السيدة يتعييجدد ، 2018س مار  22المؤرخ في  234بقرار رقـ ، 

 " بجامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.عمـو الطبيعة والحياةعف فريق ميداف التكويف "
  بصفتيا مسؤوال عف فريق عيساني عائشةالسيدة يجدد تعييف ، 2018مارس  22المؤرخ في  235بقرار رقـ ،

 ياضيات وا عالـ آلي" بجامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.ر تكويف "ميداف ال
  مسؤوال عف فريق ميداف  ا، بصفتيجبمي مرادالسيد يجدد تعييف ، 2018مارس  22المؤرخ في  236بقرار رقـ

 التكويف "عموـ المادة" بجامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 *-* 8108 مقررات فردية *-*

  بصفة نائب مدير، مكمف بالعالقات  عون ليمى، تعيف السيدة 2018جانفي  7المؤرخ في  03بمقرر رقـ
 الخارجية والتعاوف والتنشيط واإلتصاؿ والتظاىرات العممية، بالنيابة، بجامعة الطارؼ.

  بصفة مدير، بالنيابة، لمركز البحث في  تيجت مصطفى، يعيف السيد 2018جانفي  9المؤرخ في  04ر رقـ بمقر
 المغة والثقافة األمازيغية.

  بصفة مدير، بالنيابة، لمركز البحث في  تيجت مصطفى، يمنح لمسيد 2018جانفي  9المؤرخ في  05بمقرر رقـ
باإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي كآمر  اتفويضو في حدود صالحياتو المغة والثقافة األمازيغية، 

 بالصرؼ.
  معيد اليندسة ل، بالنيابة، مدير عيشور بوجمعةالسيد ، تنيق مياـ 2018جانفي  9المؤرخ في  06بمقرر رقـ

 .  1عمارية والعمراف بجامعة باتنةالم
  بصفة مدير معيد اليندسة المعمارية  مقاسممرير ب، يعيف السيد 2018جانفي  9المؤرخ في  07بمقرر رقـ

 .1والعمراف، بالنيابة، بجامعة باتنة
  مدير معيد العموـ البيطرية والعمـو  مميزي دمحمالسيد ، تنيق مياـ 2018جانفي  9المؤرخ في  08بمقرر رقـ

 .  1الفالحية، بجامعة باتنة
  بصفة مدير معيد العموـ البيطرية والعمـو  ينبغامي ياس، يعيف السيد 2018جانفي  9المؤرخ في  09بمقرر رقـ

 .1بجامعة باتنةبالنيابة،  الفالحية،
  بصفة نائب مدير لمتابعة البناءات  لوماني فوضيل، يعيف السيد 2018جانفي  17المؤرخ في  10بمقرر رقـ

 والتجييزات والتقييس، بالنيابة، بوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.
  بصفة نائب مدير لمتابعة البناءات  لوماني فوضيل، يمنح لمسيد 2018جانفي  17رخ في المؤ  11بمقرر رقـ

باإلمضاء  اتفويضوفي حدود صالحياتو والتجييزات والتقييس، بالنيابة، بوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، 
 يتخذ في شكل قرار.باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي عمق كل الوثائق والمقررات، باستثناء ما 

  المدير العاـ لموكالة الموضوعاتية  ننصيب نبيلالسيد ، تنيق مياـ 2018جانفي  17المؤرخ في  12بمقرر رقـ
 لمبحث في البيوتكنولوجية وعمـو الزراعة والتغذية.

  بصفة مدير عاـ، بن حاجة ليندة زوجة بوتكرابت، تعيف السيدة 2018جانفي  17المؤرخ في  13بمقرر رقـ 
 بالنيابة،  لموكالة الموضوعاتية لمبحث في البيوتكنولوجية وعمـو الزراعة والتغذية.

  بصفة مدير عاـ،  بن حاجة ليندة زوجة بوتكرابت، يمنح لمسيدة 2018جانفي  17المؤرخ في  14بمقرر رقـ
 اتفويضدود صالحياتيا وفي حبالنيابة، لموكالة الموضوعاتية لمبحث في البيوتكنولوجية وعموـ الزراعة والتغذية، 

 باإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي كآمرة بالصرؼ.
  مدير المركز الجامعي  تيامي عبد الحميدالسيد ، تنيق مياـ 2018جانفي  17المؤرخ في  15بمقرر رقـ

 .بتندوؼ
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  المركز الجامعي بصفة مديرة  يحياوي فاطنة، تعيف السيدة 2018جانفي  17المؤرخ في  16بمقرر رقـ
 بتندوؼ، بالنيابة.

  بصفة مديرة المركز الجامعي  يحياوي فاطنة، يمنح لمسيدة 2018جانفي  17المؤرخ في  17بمقرر رقـ
 باإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي كآمرة بالصرؼ. اتفويضوفي حدود صالحياتيا بتندوؼ، 

  عضو المجمس العممي الجزائري بصفة  مجاد فاطمةتعيف السيدة ، 2018جانفي  17المؤرخ في  18بمقرر رقـ
 (.Pôle Ouest(، وكمسؤولة عف )Langue Françaose et Expression Francophone -LAFEFلشبكة )

  عميد كمية العمـو الدقيقة  الميمودي خالدالسيد ، تنيق مياـ 2018جانفي  21المؤرخ في  20بمقرر رقـ
 .بجامعة الشمف ة،واإلعالـ اآللي، بالنياب

  بصفة عميد كمية العموـ الدقيقة  بوجمعة عبد العالي، يعيف السيد 2018جانفي  21المؤرخ في  21بمقرر رقـ
 واإلعالـ اآللي، بالنيابة، بجامعة الشمف.

  نائب مدير مكمف بالتنمية  عراب أحمدالسيد ، تنيق مياـ 2018جانفي  21المؤرخ في  22بمقرر رقـ
 .بجامعة الشمفتوجيو، بالنيابة، واإلستشراؼ وال

  بصفة نائب مدير مكمف بالتنمية  رضوان يعايم، يعيف السيد 2018جانفي  21المؤرخ في  23بمقرر رقـ
 واإلسشراؼ والتوجيو، بالنيابة، بجامعة الشمف.

  نائب مدير مكمف بالعالقات  محمودي حسانمياـ السيد ، تنيق 2018جانفي  21المؤرخ في  24بمقرر رقـ
 والتعاوف والتنشيط واإلتصاؿ والتظاىرات العممية، بالنيابة، بجامعة الشمف.

  بصفة نائب مدير مكمف بالعالقات  عرابي مموكة، تعيف السيدة 2018جانفي  21المؤرخ في  25بمقرر رقـ
 الخارجية والتعاوف والتنشيط واإلتصاؿ والتظاىرات العممية، بالنيابة، بجامعة الشمف.

  نائب مدير مكمف بالتكويف  حبار عبد الرزاقالسيد ، تنيق مياـ 2018جانفي  21المؤرخ في  26بمقرر رقـ
، بالنيابة،  العالي في الطوريف األوؿ والثاني والتكويف المتواصل والشيادات وكذا التكويف العالي في التدرج

 .بجامعة الشمف
  بصفة نائب مدير مكمف بالتكويف  عكوش كمال، يعيف السيد 2018جانفي  21المؤرخ في  27بمقرر رقـ

العالي في الطوريف األوؿ والثاني والتكويف المتواصل والشيادات وكذا التكويف العالي في التدرج، بالنيابة، 
 بجامعة الشمف.

  نائب مدير مكمف بالتكويف  بولكباش بن سعيدالسيد ، تنيق مياـ 2018جانفي  21المؤرخ في  28بمقرر رقـ
التدرج، بالنيابة، بجامعة  ثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي وكذا التكويف العالي فيما بعدالعالي في الطور ال

 .الشمف
  بصفة نائب مدير مكمف بالتكويف  حساني حسين، يعيف السيد 2018جانفي  21المؤرخ في  29بمقرر رقـ

الي فيما بعد التدرج، بالنيابة، بجامعة العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي وكذا التكويف الع
 الشمف.
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  ة المغات عميد كمي الجميورية سميمانيالسيدة ، تنيق مياـ 2018جانفي  21المؤرخ في  30بمقرر رقـ
 .األجنبية، بجامعة الشمف

  بصفة عميد كمية المغات األجنبية،  الدين دحمان نور، يعيف السيد 2018جانفي  21المؤرخ في  31بمقرر رقـ
 بالنيابة، بجامعة الشمف.

  والمغات، عميد كمية اآلداب  مومني بوزيدالسيد ، تنيق مياـ 2018جانفي  21المؤرخ في  32بمقرر رقـ
 بالنيابة، بجامعة جيجل.

  بصفة عميد كمية اآلداب والمغات،  بولعسل كمال، يعيف السيد 2018جانفي  21المؤرخ في  33بمقرر رقـ
 .لبالنيابة، بجامعة جيج

 بصفة عضو المجمس العممي الجزائري  لعرامدوم يق،  تعيف السيدة 2018جانفي   24المؤرخ في  34قرر رقـ بم
 .(Langue Françaose et Expression Francophone -LAFEFلشبكة )

  أميف عاـ، جامعة سعيدة. والي نور الدينالسيد ، تنيق مياـ 2018جانفي  24المؤرخ في  35بمقرر رقـ 
  بصفة أميف عاـ، بالنيابة، لجامعة  بومدين عبد القادر، يعيف السيد 2018جانفي  24المؤرخ في  36بمقرر رقـ

 سعيدة.
  عميد كمية اآلداب والمغات  مطيري صفيةالسيدة ، تنيق مياـ 2018جانفي  24المؤرخ في  37بمقرر رقـ

 .1بجامعة وىؤاف بالنيابة، والفنوف،
  بصفة عميد كمية اآلداب والمغات  سعاد بسناسي، تعيف السيدة 2018جانفي  24المؤرخ في  38بمقرر رقـ

 .1بجامعة وىراف ، بالنيابة،والفنوف 
  نائب مدير، مكمف بالتنمية أيت عيدر حسن ، تنيق مياـ 2018جانفي  24المؤرخ في  39بمقرر رقـ

 واإلستشراؼ والتوجيو، بالنيابة، بجامعة تيزي وزو.
  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية  بوبعاية البشير، يعيف السيد 2018جانفي  28المؤرخ في  40بمقرر رقـ

 مسيمة القطب.الالخدمات الجامعية 
  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية  بودراح إبراىيم، يعيف السيد 2018جانفي  28المؤرخ في  41بمقرر رقـ

 مسيمة.الالخدمات الجامعية 
  بصفة رئيس لجنة الصفقات لجامعة  العتروس خميليف السيد ، يع2018جانفي  28المؤرخ في  42بمقرر رقـ

 قسنطينة. -األمير عبد القادر  –العمـو اإلسالمية 
  عميد كمية عموـ المادة،  بمباشو الجمعيالسيد ، تنيق مياـ 2018جانفي  28المؤرخ في  44بمقرر رقـ

 .1بالنيابة، بجامعة باتنة
  بصفة عميد كمية عمـو المادة، بالنيابة،  حابو حمادهيف السيد ، يع2018جانفي  28المؤرخ في  45بمقرر رقـ

 .1لجامعة باتنة
  عميد كمية العموـ اإلنسانية معتوق  جمالالسيد ، تنيق مياـ 2018جانفي  30المؤرخ في  49بمقرر رقـ

 .2واإلجتماعية، بجامعة البميدة 
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  مدير مكمف بالعالقات نائب بصفة  مةمسراتي سمي، تعيف السيدة 2018جانفي  30المؤرخ في  50بمقرر رقـ
 .2الخارجية لمتعاوف والتنشيط واإلتصاؿ والتظاىرات العممية، بالنيابة، بجامعة البميدة

  نائب مدير مكمف بالتكويف  صالح الدين بوعودالسيد نيق مياـ ت، 2018فيفري  6المؤرخ في  69بمقرر رقـ
العممي وكذا التكويف العالي فيما بعد التدرج، بجامعة أـ العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث 

 البواقي، التي يمارسيا ،  إلحالتو عمق التقاعد.
  بصفة نائب مدير مكمف بالتكويف  قرامة سمير برىان، يعيف السيد 2018فيفري  6المؤرخ في  70بمقرر رقـ

، بجامعة ، بالنيابةكويف العالي فيما بعد التدرجالعالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي وكذا الت
 أـ البواقي.

  عميد كمية الحقوؽ والعمـو  بوضياف عمارالسيد نيق مياـ ت، 2018فيفري  6المؤرخ في  71بمقرر رقـ
 السياسية، بالنيابة، بجامعة تبسة.

  المركز الجامعي مدير  عبد الرزاق معروفالسيد نيق مياـ ت، 2018فيفري  8المؤرخ في  73بمقرر رقـ
 .النعامة

  نائب مدير مكمف بالعالقات  سميماني ميمودالسيد نيق مياـ ت، 2018فيفري  8المؤرخ في  74بمقرر رقـ
 .التظاىرات العممية، بجامعة سعيدةالخارجية والتعاوف والتنشيط واإلتصاؿ و 

  ركز الجامعي النعامة، بالنيابة.مدير لمم سميماني ميمود، يعيف السيد 2018فيفري  8المؤرخ في  75بمقرر رقـ 
  بصفة مدير لممركز الجامعي النعامة،  سميماني ميمود، يمنح لمسيد 2018فيفري  8المؤرخ في  76بمقرر رقـ

 باإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي كآمر بالصرؼ. اتفويضوفي حدود صالحياتو بالنيابة، 
  بصفة رئيس لجنة الصفقات لجامعة  العباسي عبد هللا، يعيف السيد 2018فيفري  11المؤرخ في  77بمقرر رقـ

 خميس مميانة.
  مدير معيد اليندسة المعمارية سعيدي دمحم  السيد، تنيق مياـ 2018فيفري  12المؤرخ في  78بمقرر رقـ

 .1بجامعة البميدةبالنيابة، والتعمير، 
  مدير معيد اليندسة المعمارية   يت سعدي دمحم حسينأ، يعيف السيد 2018فيفري  12المؤرخ في  79بمقرر رقـ

 .1بجامعة البميدةبالنيابة، والتعمير، 
  مدير معيد التربية البدنية  بمغول فتحيالسيد ، تنيق مياـ 2018فيفري  12المؤرخ في  80بمقرر رقـ

 .3بجامعة الجزائربالنيابة، والرياضية، 
  عميد كمية الطب، بجامعة  سنوسي برادعيالسيد مياـ ، تنيق 2018فيفري  18المؤرخ في  86بمقرر رقـ

 سيدي بمعباس.
  بصفة عميد كمية الطب،  بابا أحمد عبد الرزاق، يعيف السيد 2018فيفري  18المؤرخ في  87بمقرر رقـ

 بالنيابة، بجامعة سيدي بمعباس.
  ميد كمية العمـو بصفة ع سيدي موسى دمحم شريف، يعيف السيد 2018فيفري  18المؤرخ في  88بمقرر رقـ

 .2اإلنسانية واإلجتماعية، بالنيابة، بجامعة البميدة 
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  عميد كمية اليندسة  طيب براىيمي عبد الحميمالسيد ، تنيق مياـ 2018فيفري  22المؤرخ في  96بمقرر رقـ
 الكيربائية، بجامعة العموـ والتكنولوجيا بوىراف.

  بصفة عميد كمية اليندسة الكيربائية،  بشير غالمد ، يعيف السي2018فيفري  22المؤرخ في  97بمقرر رقـ
 بالنيابة، بجامعة العمـو والتكنولوجيا.

  بصفة رئيس لجنة الصفقات  بن يعيش عبد الكريم، يعيف السيد 2018فيفري  22المؤرخ في  100بمقرر رقـ
 لجامعة المسيمة.

  نائب مدير مكمف بالتنمية  عبداوي دمحمالسيد نيق مياـ ت، 2018مارس  06المؤرخ في  108بمقرر رقـ
 واإلستشرؼ والتوجيو بجامعة قالمة.

  بصفة نائب مدير لمتكويف وتحسيف مرحوم جميمة، تعيف السيدة 2018مارس  08المؤرخ في  112بمقرر رقـ ،
 المستوو وتجديد المعارؼ، بالنيابة، بوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

  نائب مدير لمتكويف وتحسيف مرحوم جميمة، يمنح لمسيدة 2018 مارس  08المؤرخ في  113بمقرر رقـ ،
 اتفويضوفي حدود صالحياتيا المستوو وتجديد المعارؼ، بالنيابة، بوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، 

 .باإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي عمق كل الوثائق والمقررات، بإستثناء ما يتخذ في شكل قرار
  نائب مدير مكمف بالعالقات  عرابي مموكةالسيدة ، تنيق مياـ 2018مارس  12المؤرخ في  114بمقرر رقـ

 الخارجية والتعاوف والتنشيط واإلتصاؿ والتظاىرات العممية، بالنيابة، بجامعة الشمف.
  التمخيص ، بصفة مكمف بالدراسات و بوسدر أحمد، يعيف السيد 2018مارس  12المؤرخ في  115بمقرر رقـ

 بالمكتب الوزاري لألمف الداخمي في المؤسسة، بالنيابة، بوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.
  نائب مدير مكمف بالتكويف  عبد المالك أمينالسيد ، تنيق مياـ 2018مارس  12المؤرخ في  114بمقرر رقـ

 .ي فيما بعد التدرج، بجامعة سعيدةف العالالعالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي وكذا التكوي
  بصفة نائب مدير مكمف مزوار عبد القادر، يعيف السيد 2018مارس  12المؤرخ في  117بمقرر رقـ ،

بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي وكذا التكويف العالي فيما بعد التدرج، بجامعة 
 سعيدة.

  بصفة نائب مدير مكمف عبد المالك أمين، يعيف السيد 2018مارس  12لمؤرخ في ا 118بمقرر رقـ ،
 .بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واإلتصاؿ والتظاىرات العممية، بالنيابة، بجامعة سعيدة

  مدير ممحقة السوقر، بجامعة  بمقنيشي الحبيبالسيد ، تنيق مياـ 2018مارس  12المؤرخ في  119بمقرر رقـ
 .تيارت

  بصفة مدير ممحقة السوقر، بجامعة  جخدان خالد، يعيف السيد 2018مارس  12المؤرخ في  120بمقرر رقـ
 تيارت.

  عميد كمية المغات األجنبية،  نيصديقي حسالسيد ، تنيق مياـ 2018مارس  12المؤرخ في  121بمقرر رقـ
 .2بالنيابة، بجامعة وىراف
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  بصفة عميد كمية العمـو الدقيقة وعمـو  ىبير ناصر، يعيف السيد 2018مارس  13المؤرخ في  122بمقرر رقـ
 ، بجامعة أـ البواقي.، بالنيابةالطبيعة والحياة

  أميف عاـ،  بن عين السمن عبد المجيدالسيد ، تنيق مياـ 2018مارس  13المؤرخ في  123بمقرر رقـ
 .لجامعة برج بوعريريج

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لجامعة  شاىد العربييف السيد ، يع2018مارس  15المؤرخ في  124بمقرر رقـ
 معسكر.

  عميد كمية الحقوؽ والعمـو  خضراوي الياديالسيد ، تنيق مياـ 2018مارس  17المؤرخ في  127بمقرر رقـ
 السياسية، بجامعة األغواط.

  الحقوؽ والعمـو  بصفة عميد كمية لزىر عبد العزيز، يعيف السيد 2018مارس  17المؤرخ في  128بمقرر رقـ
 بجامعة األغواط.بالنيابة، السياسية، 

  عميد كمية اآلداب والمغات،  عيني بطوشالسيدة تنيق مياـ ، 2018مارس  17المؤرخ في  129بمقرر رقـ
 بجامعة تيزي وزو.

  بصفة عميد كمية اآلداب والمغات،  مرازن موسىايعيف السيد ، 2018مارس  17المؤرخ في  130بمقرر رقـ
 يابة، بجامعة تيزي وزو.بالن

  بصفة عميد كمية العموـ اإلنسانية  فريجة أحمد، يعيف السيد 2018مارس  20المؤرخ في  132بمقرر رقـ
 واإلجتماعية، بالنيابة،  بجامعة بسكرة.

  سانية عميد كمية اإلن عبد الرحمان برقوق السيد ، تنيق مياـ 2018مارس  21المؤرخ في  133بمقرر رقـ
 .، بجامعة بسكرةواإلجتماعية

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لجامعة  بزينة دمحم، يعيف السيد 2018مارس  21المؤرخ في  134بمقرر رقـ
 .3الجزائر 

  بصفة رئيس لجنة الصفقات  وىبي تبون فتح هللا، يعيف السيد 2018مارس  21المؤرخ في  135بمقرر رقـ
 لجامعة بشار.
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