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من فتح يتض 2020أكتوبر سنة  15المؤرخ في  759، يعدل ويتمم القرار رقم 2021جانفي  18مؤرخ في  041قــرار رقم  -

 177 ................................مسابقة عمى أساس االختبارات من أجل االلتحاق برتبة أستاذ مساعد استشفائي جامعي، المعدل والمتمم
 178 ...........................أم البواقييحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة ، 2021جانفي  20مؤرخ في  042 رقمقــرار  -
لكمية اليندسـة المعمـارية واليندسـة  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2021جانفي  20مؤرخ في  043قــرار رقم  -

 180 ..........................................................................................وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافالمـدنية بجامعة 
مقائمة االسمية المحدد ل 2019ماي  09 مؤرخ فيال 689، يعدل القرار رقــم 2021جانفي  20مؤرخ في  044قــرار رقم  -

 181 ............................................الجزائر-المتعددة التقنياتالوطنية مدرسة المجنة العممية لقسم اليندسة الميكانيكية بالألعضاء 
لكمية العمـوم اإلنسـانية واإلجتمـاعية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2021جانفي  20مؤرخ في  045قــرار رقم  -

 182 ....................................................................................................................الشمف-بجامعة حسيبة بن بوعمي
لقسـم العــموم اإلنســانية بكمية العموم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021جانفي  20مؤرخ في  046قــرار رقم  -

 183 .........................................................................................الشمف-اإلنسانية واالجتماعية بجامعة حسيبة بن بوعمي
، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم العــموم اإلجتمــاعية بكمية العموم 2021جانفي  20مؤرخ في  047قــرار رقم  -

 185 .........................................................................................الشمف-اإلنسانية واالجتماعية بجامعة حسيبة بن بوعمي
المحدد لمقائمة االسمية  2020جوان  03المؤرخ في  326، يعّدل القرار رقم 2021جانفي  20مؤرخ في  048قــرار رقم  -

 186 ....................................................الشمف-ألعضاء المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة حسيبة بن بوعمي
ة ـلمدرسمناجمنت والمقاولتية با لقسـم الّمجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2021جانفي  20مؤرخ في  049قــرار رقـم  -

 187 .....................................................................................................................الـوطنية العميـا لممنـاجمنت القميعـة
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ة ـلمدرسمنـاجمنت التنظيمـات با لقسـم الّمجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2021جانفي  20مؤرخ في  050قــرار رقـم  -
 189 .....................................................................................................................الـوطنية العميـا لممنـاجمنت القميعـة

الـوطنية العميـا ة ـلممدرس يـس العممـاء المجمـمية ألعضـائمة االسـد القيحدّ ، 2021جانفي  20مؤرخ في  051 مـرققــرار  -
 190 .......................................................................................................................................لممنـاجمنت القميعـة

في  2021-2020 ةالجـامعيــ ةبعنــوان الّسنــ ةالمفتــوحالميسانس يتضّمــن تأىيل ، 2021جانفي  20مؤرخ في  052 رقمقــرار  -
 191 .......................................................................بيضميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" بالمركز الجامعي لم

 المفتوح بعنوان السنة الجامعية يتضّمن تأىيل ماستر ذو مسار مدمج لميسانس، 2021جانفي  20مؤرخ في  053رقم قــرار  -
 192 .................................................................................بومرداس بجامعة في ميدان "عموم وتكنولوجيا" 2020-2021

 193 .....................لديوان المطبوعات الجامعية يتضمن الموافقة عمى التنظيم الداخمي، 2021جانفي  20مؤرخ في  054 رقم قــرار -
ية المرخص بيا في مجال التنظيم والتسيير البيداغوجيين ، يحدد األحكام االستثنائ2021جانفي  21مؤرخ في   055قــرار رقم  -

 197 ....................................................2021-2020، بعنوان السنة الجامعية 19-والتقييم وانتقال الطمبة في ظل فترة كوفيد
لمحصول عمى شيادة الدراسات الطبية  الجيـوية يحـّدد تشكيمـة لجـان االمتحـانات ،2021جانفي  21مؤرخ في  056قــرار رقم  -

 201 .................-دورة عاديــة ودورة االستدراكيــة-2021-2020 بعنوان الّسنـة الجامعيـةالخاصة في الطب والصيدلة وطب األسنان 
يحدد القائمة االسمية الذي   2019جوان  8المؤرخ في  332، يعدل القرار رقم 2021جانفي  26مؤرخ في  057قــرار رقم  -

 239 ....................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة المتعددة العموم لميندسة المعمارية والعمران
د القائمة االسمية الذي  يحد 2019نوفمبر  14المؤرخ في  1923، يعدل القرار رقم 2021جانفي  26مؤرخ في  058قــرار رقم  -

 240 ...............................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر
قائمة االسمية الذي يحدد ال 2019أوت  05المؤرخ في  1405، يعدل القرار رقم 2021جانفي  26مؤرخ في  059قــرار رقم  -

 241 .............................................................................................ألعضاء مجمس إدارة مدرسة الدراسات العميا التجارية
مدرسة التحضيري باللقسم التكوين  المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2021جانفي  26مؤرخ في  061قــرار رقم  -

 242 ...........................................................................................................................العميا إلدارة األعمال بتممسان
العميا مدرسة لقسم الطور الثاني بال ةالمجنة العمميلقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2021جانفي  26مؤرخ في  062قــرار رقم  -

 243 ..................................................................................................................................إلدارة األعمال بتممسان
العميا إلدارة األعمال لممدرسة  ضاء المجمس العممييحدد القائمة االسمية ألع، 2021جانفي  26مؤرخ في  063 رقمقــرار  -

 244 ...................................................................................................................................................بتممسان
العموم  لقسم ىندسة الطرائق بكمية مة االسمية ألعضاء المجنة العممية، يحدد القائ2021جانفي  26مؤرخ في  064قــرار رقم  -

 246 ...........................................................................................أم البواقي-والعموم التطبيقية بجامعة العربي بن مييدي
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2019ماي  05المؤّرخ  607القرار رقم  ، يعّدل2021جانفي  26مؤرخ في  065قــرار رقم  -

 247 .........................................المسيمة-بجامعة دمحم بوضياف الرياضيات واإلعالم اآللي المجنة العممية لقسم اإلعالم اآللي بكمية
الذي يحدد القائمة  2020فيفري  24المؤّرخ في  102القرار رقم ، الذي يعّدل 2021جانفي  26مؤرخ في  066قــرار رقم  -

 248 .......................................جيجل-االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الصديق بن يحي
المحدد لمقائمة االسمية  2020 أكتوبر 19في مؤرخ ال 778، يعدل القــرار رقم 2021جانفي  26مؤرخ في  067قــرار رقم  -

 249 ...............................................سكيكدة-1955أوت  20ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة 
يـد العمـوم والتقنيـات التـطبيقية لمع المجمـس العممـي ، يحدد القائمة االسمية ألعضـاء2021جانفي  26مؤرخ في  068قــرار رقم  -

 250 .......................................................................................................................1وىـران-أحمـد بـن بـمة بجـامعة
قائمـة االسمية لم المحّدد 2020نوفمبر  10في المؤرخ  812، يعّدل القرار رقم 2021جانفي  26مؤرخ في  069 رقـمقــرار  -

 252 ...........................................................................................1وىران-أحمد بن بمةألعضاء المجمس العممي لجامعة 
المحّدد لمقائمة االسمية  2020فيفري  29المؤرخ في  144رقم  ، يعدل القــرار2021جانفي  26مؤرخ في  070قــرار رقم  -

 253 .......................البويـرة-بجامعة أكمي محنـد أولحـاج رـسييوم التّ ـة وعمـجارية والتّ ـوم االقتصاديـالعم ألعضاء المجمس العممي لكمية
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المحّدد لمقائمة االسمية  2020أكتوبر  08المؤرخ في  738، يعّدل القرار رقم 2021جانفي  26مؤرخ في  071قــرار رقم  -
 255 ...................................................................بومـرداس-ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة أمحمـد بوقـرة

محّدد لمقائمة االسمية ال 2020أكتوبر  08المؤرخ في  740، يعّدل القرار رقم 2021جانفي  26مؤرخ في  072قــرار رقم  -
 257 .............................................بومرداس-التكنولوجيا بجامعة أدمحم بوقرة ألعضاء المجنة العممية لقسـم ىندسـة الطرائـق بكمية

لقائمة االسمية يحدد االذي  2019جويمية  11المؤرخ في  1203 رقم ، يعدل القرار2021جانفي  26مؤرخ في  073قــرار رقم  -
 258 .....................................................................................ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا

 259 ..........................، يتضمن تعيين أعضاء مجمس إدارة ديوان المطبوعات الجامعية2021جانفي  30مؤرخ في  074 مقــرار رق -
يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة لـدى المـدرسـة الوطنية العميـا  2021فيفري  01مـؤرخ فـي  05قــرار رقـم  -

 260 .................................................................................................................................لمصحافة وعموم اإلعالم
يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة لدى مديرية الخدمات الجامعية  2021فيفري  01مـؤرخ فـي  06قــرار رقـم  -

 261 ......................................................................................................................................................سعيدة
يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة لـدى المـدرسـة العميـا لألسـاتـذة  2021فيفري  01مـؤرخ فـي  07قــرار رقـم  -

 262 ....................................................................................................................................................بوزريعة
العموم  لقسـم العمـوم االقتصـادية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021فيفري  02مؤرخ في  075قــرار رقم  -

 263 ...............................................................................................ية والتجارية وعموم التسيير بجامعة غردايةاالقتصاد
 ة بكمية، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم العمـوم المــالية والمحــاسب2021فيفري  02مؤرخ في  076قــرار رقم  -

 264 .......................................................................................العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة غرداية
العموم  ـارية بكميةلقسـم العمـوم التجـ ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021فيفري  02مؤرخ في  077قــرار رقم  -

 266 ...............................................................................................االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة غرداية
العموم  مـوم التسييــر بكميةلقسـم ع ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021فيفري  02مؤرخ في  078قــرار رقم  -

 267 ...............................................................................................االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة غرداية
ي لكميـة العموم االقتصــادية والتجــارية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمم2021فيفري  02مؤرخ في  079قــرار رقـم  -

 268 ......................................................................................................................وعمــوم التسييــر بجـامعة غـردايــة
الحقـوق  لقســم الحقــوق بكمية ـمية ألعضـاء المجنـة العمميـة، يحدد القـائمة االس2021فيفري  02مؤرخ في  080قــرار رقم  -

 270 .....................................................................................................................والعمـوم السيـاسية بجامعة غرداية
 لقســم العمـــوم السيــاسيـة بكمية د القـائمة االسـمية ألعضـاء المجنـة العمميـة، يحد2021فيفري  02مؤرخ في  081قــرار رقم  -

 271 ..........................................................................................................الحقـوق والعمـوم السيـاسية بجامعة غرداية
، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمـية الحقـوق والعمـوم السيـاسية 2021فيفري  02مؤرخ في  082قــرار رقم  -

 272 ...........................................................................................................................................بجامعة غـرداية
 لقسـم اآلليــة والكيــرو ميكـانيك بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021فيفري  02مؤرخ في  083رقم قــرار  -

 273 ..............................................................................................................العمـــوم والتكنولوجيا بجامعة غرداية
 لقسـم المغــة واألدب العــربي بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021فيفري  02مؤرخ في  084قــرار رقم  -

 274 ........................................................................................................................اآلداب والمغـات بجامعة غرداية
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء  2020جانفي  19المؤرخ في  07، يعّدل القرار رقم 2021فيفري  02مؤرخ في  085قــرار رقم  -

 275 .............................................................العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة غرداية المجنة العممية لقســم التــاريخ بكمية
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء  2019جانفي  23المؤرخ في  10، يعّدل القرار رقم 2021فيفري  02مؤرخ في  086قــرار رقم  -

 276 ...................................................العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة غرداية المجنة العممية لقسم العموم اإلسالمية بكمية
لكميـة العمـوم االجتمـاعية  يحـدد القـائمة االسميـة ألعضـاء المجمـس العممـي 2021فيفري  02مؤرخ في  087قــرار رقم  -

 278 ............................................................................................................................واإلنسـانية بجـامعة غــرداية
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 مدرسةلقسـم البيــئة والتــييئة بال المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2021فيفري  02مؤرخ في  088قــرار رقـم  -
 279 ...........................................................................................................الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحل

المحّدد لمقائمة االسمية  2020نوفمبر  15المؤرخ في  847، يعّدل القرار رقم 2021فيفري  02مؤرخ في  089قــرار رقم  -
 280 ........................................................األغواط-العمـــــوم بجامعة عمار ثميجي ألعضاء المجنة العممية لقسم البيولوجيا بكمية

المحّدد لمقائمة االسمية  2020نوفمبر  15المؤرخ في  851يعّدل القرار رقم  2021فيفري  02مؤرخ في  090قــرار رقم  -
 281 ......................................................................األغواط-ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة عمار ثميجي

لكميــة الطــب بجـامعة عمــار  ، يحدد القـائمة االسميـة ألعضـاء المجمـس العممــي2021فيفري  02مؤرخ في  091قــرار رقم  -
 283 .........................................................................................................................................األغــواط-ثــميجي

 284 .......األغواط-عمار ثميجيلجامعة  د القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممييحـدّ ، 2021فيفري  02مؤرخ في  092رقـم قــرار  -
يحدد القائمة االسمية  الذي 2019 ارسم 31المؤرخ في  307يعدل القرار رقم ، 2021فيفري  02مؤرخ في  095 رقمقــرار  -

 286 ..............................................................................................................3قسنطينة جامعةألعضاء مجمس إدارة 
الذي يتضمن تعيين أعضاء  2020 جوان 10المؤرخ في  340، يعدل قرار رقم 2021فيفري  02مؤرخ في  096قــرار رقم  -

 288 ...................................................................................المجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الصحة
في  2019-2018ة الجـامعيــ ةلّسنــابعنــوان المفتوحة  الميسانستأىيل ، يتضّمن 2021فيفري  03مؤرخ في  097 رقمقــرار  -

 289 ..........................................................................................ي إليميزي جـامعـبالمركز ال ميدان "حقوق وعموم سياسية"
في ميدان  2021-2020ة الجـامعيــ ةـمفتــوح بعنــوان الّسنـماستر يتضّمــن تأىيل ، 2021فيفري  03مؤرخ في  098رقم قــرار  -

 290 ............................................................................................................الوادي بجامعة "عموم إنسانية واجتماعية"
في ميدان  2021-2020ة الجـامعيــ ةــوان الّسنــمفتــوح بعن ماستريتضّمــن تأىيل ، 2021فيفري  03مؤرخ في  099رقم قــرار  -

 291 ..........................................................................................................2وىران بجامعة "عموم إنسانية واجتماعية"
الذي يحدد تواريخ  2021جانفي  14المؤرخ في  40م ، يعدل ويتمم القــرار رق2021فيفري  03مؤرخ في  100قــرار رقم  -

 292 ....................................................................2021مسابقات االلتحاق بالدراسات الطبية الخاصة )اإلقامة( دورة مارس 
جامعة وىران لدى اليندسة الكيربائية كمية  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس، 2021فيفري  02مؤرخ في  101رقم قــرار  -

 292 .......................................................................................................................................لمعموم والتكنولوجيا
يحدد القائمة االسمية  الذي 2021 جانفي 20المؤرخ في  42يعدل القرار رقم ، 2021فيفري  02مؤرخ في  102رقم قــرار  -

 294 ...............................................................................................................جامعة أم البواقيألعضاء مجمس إدارة 
إنشاء مؤسسة المتضمن  2019نوفمبر  26المؤرخ في  1952، يعدل القرار رقم 2021فيفري  04مؤرخ في  103رقم قــرار  -

 295 ...................................................................................................................................خاصة لمتكوين العالي
المتضمن رخصة إنشاء  2017أكتوبر  24المؤرخ غي  1024رقم ، يعدل القرار 2021فيفري  04مؤرخ في  104قــرار رقم  -

 298 .........................................................................................................................مؤسسة خاصة لمتكوين العالي
 299 ......................................شاء مؤسسة خاصة لمتكوين العاليرخصة إن، يتضمن 2021فيفري  04مؤرخ في  105رقم قــرار  -
 306 ......................................رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العالي، يتضمن 2021فيفري  04مؤرخ في  107رقم قــرار  -
 308 ......................................ة خاصة لمتكوين العاليرخصة إنشاء مؤسس، يتضمن 2021فيفري  04مؤرخ في  108رقم  قــرار -
 314 ......................................رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العالي، يتضمن 2021فيفري  04مؤرخ في  109رقم قــرار  -
الماستر لمطمبة المسجمين  وين التكميمي لنيل شيادةيحدد البرنامج البيداغوجي لمتك، 2021فيفري  04مؤرخ في  110 رقمقــرار  -

 318 ..................بالجزائر التطبيقية العموم في العميا بالمدرسة" معالجة المياه" تخصص الطرائق ىندسة لنيل شيادة ميندس دولة في
لماستر لمطمبة المسجمين اي لنيل شيادة يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميم، 2021فيفري  04المؤرخ في  111رقم قــرار  -

 319 ...................بالجزائر ةالعموم التطبيقي في العميا بالمدرسة" الكيربائي الجر" تخصص اإللكترو تقني لنيل شيادة ميندس دولة في
الماستر لمطمبة المسجمين  ةيحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شياد، 2021فيفري  04مؤرخ في  112رقم قــرار  -

 321 ..............بالجزائر التطبيقية العموم في العميا بالمدرسة" الطرائق العضوية" تخصص ىندسة الطرائق لنيل شيادة ميندس دولة في
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الحقوق  ميةلقسم العموم السياسية بك ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021فيفري  04مؤرخ في  113قــرار رقم  -
 323 ........................................................................................................بسكرة-والعموم السياسية بجامعة دمحم خيضر

العموم  لصناعية بكميةلقسم الكيمياء ا ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021فيفري  04مؤرخ في  114قــرار رقم  -
 324 ................................................................................................................بسكرة-التكنولوجيا بجامعة دمحم خيضر

 سم اإللكترونيك واالتصاالت بكمية، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لق2021فيفري  04مؤرخ في  115قــرار رقم  -
 325 ......................................................................ورقمـة-التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصال بجامعة قاصدي مرباح

سم اإلعالم اآللي وتكنولوجيا ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لق2021فيفري  04مؤرخ في  116قــرار رقم  -
 326 .................................................ورقمـة-التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصال بجامعة قاصدي مرباح المعمومات بكمية

لوجيات الحديثة ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنو 2021فيفري  04مؤرخ في  117قــرار رقم  -
 328 ................................................................................................ورقمـة-لممعمومات واالتصال بجامعة قاصدي مرباح

لعموم السياسية لكمية الحقوق وا ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2021فيفري  04مؤرخ في  118قــرار رقم  -
 329 ........................................................................................................سوق أىراس-بجامعة دمحم الشريف مساعدية

 330 ..2باتنة-ى بن بولعيدمصطفلجامعة  د القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممييحـدّ ، 2021فيفري  04مؤرخ في  119رقـم قــرار  -
مدرسة لقسم الطور التحضيري بال المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2021فيفري  04مؤرخ في  120قــرار رقم  -

 332 .............................................................................................................قسنطينة-الوطنية العميا لمبيو تكنولوجيا
 334 ....2021-2020 متابعة سير السنة الجامعيةلن إنشاء خمية مركزية وخاليا محمية يتضمّ ، 2021فيفري  09خ في مؤرّ  121 رقمقــرار  -
ة االسمية الذي يحدد القائم 2019جوان  11المؤرخ في   862،  يعدل القرار رقم 2021فيفري  09مؤرخ في  122قــرار رقم  -

 336 ..................................................................................ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في المغة والثقافة األمازيغية
سمية الذي يحدد القائمة اال 2018 جوان 25المؤرخ في  591يعدل القرار رقم ، 2021فيفري  09مؤرخ في  123 رقمقــرار  -

 338 ............................................................................................ألعضاء مجمس إدارة جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا
السمية الذي يحدد القائمة ا 2018 ديسمبر 13المؤرخ في  1300يعدل القرار رقم ، 2021فيفري  09مؤرخ في  124 رقمقــرار  -

 339 .................................................................................................................1ألعضاء مجمس إدارة جامعة وىران
السمية يحدد القائمة ا الذي 2019 جانفي 21المؤرخ في  57يعدل القرار رقم ، 2021فيفري  09مؤرخ في  125رقم قــرار  -

 340 .................................................................................................................2وىران جامعةألعضاء مجمس إدارة 
االسمية الذي يحدد القائمة  2019جوان  19المؤرخ في  944،  يعدل القرار رقم 2021فيفري  09مؤرخ في  126قــرار رقم  -

 341 .................................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران
عضاء يحدد القائمة االسمية أل 2019مارس  05مؤرخ في ال 212، يعدل القرار رقم 2021فيفري  09مؤرخ في  127قــرار رقم  -

 342 ...........................................................................مجمس إدارة المدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىران
ة الذي يحدد القائمة االسمي 2019مارس  19المؤرخ في  299، يعدل القرار رقم 2021فيفري  09مؤرخ في  128قــرار رقم  -

 343 ............................................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لإل قتصاد بوىران
 الذي يحدد القائمة االسمية 2019أفريل  22المؤرخ في  402، يعدل القرار رقم 2021فيفري  09مؤرخ في  129قــرار رقم  -

 344 ....................................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لمعموم البيولوجية بوىران
الذي يحدد القائمة االسمية  2019جانفي  24في المؤرخ  70، يعدل القرار رقم 2021فيفري  09مؤرخ في  130قــرار رقم  -

 345 ..............................................................................................عضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بوىرانأل
 346 .....جــامعـة تيسمسيمتيتـضمـن تجديــد تـشكـيــمــة لـجنـة الخــدمــات اإلجتـمــاعيــة لــدى  2021فيفري  09مـؤرخ فـي  08قــرار رقـم  -
يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة لدى مديرية الخدمات الجامعية  2021فيفري  09مـؤرخ فـي  09قــرار رقـم  -

 347 .....................................................................................................................................................خنشمة
يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة لدى مديرية الخدمات الجامعية  2021فيفري  09مـؤرخ فـي  10قــرار رقـم  -

 349 ..............................................................................................................................................بسكرة شتمة
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يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة لدى مديرية الخدمات الجامعية  2021فيفري  09مـؤرخ فـي  11قــرار رقـم  -
 350 ...............................................................................................................................................عين الدفمى

الذي  يحدد القائمة اإلسمية  2019جانفي  02المؤرخ في    03، يعدل القرار رقم  2021فيفري  11مؤرخ في  131قــرار رقم  -
 351 ......................................................................لعميا ألساتذة التعميم التكنولوجي بسكيكدةألعضاء مجمس إدارة المدرسة ا

، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لممحاسبة والمالية 2021فيفري  11مؤرخ في  132قــرار رقم  -
 352 ..................................................................................................................................................بقسنطينة

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء  2019مارس  05المؤرخ في  213، يعدل القرار رقم 2021فيفري  11مؤرخ في  133قــرار رقم  -
 353 .........................................................................................ة العميا لإلعالم اآللي بسيدي بمعباسمجمس إدارة المدرس

يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2019ماي  27المؤرخ في  794، يعدل القرار رقم 2021فيفري  11مؤرخ في  134قــرار رقم  -
 354 .................................................................................الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحل مجمس إدارة المدرسة

بكمية الطب  العموم الصحية بيداغوجية يتضمن إنشاء شيادة فوق التخصص في، 2021فيفري  11مؤرخ في  135رقم قــرار  -
 355 ............................................................................................................................................2بجامعة باتنة

بكمية الطب جامعة  يتضمن إنشاء شيادة فوق التخصص في البداغوجية الطبية، 2021فيفري  11مؤرخ في  136رقم قــرار  -
 358 ....................................................................................................................................................1وىران

الذي يحدد القائمة االسمية  2018جويمية  22  المؤرخ  في 625رقم  ، يعدل القرار2021فيفري  11مؤرخ في  137قــرار رقم  -
 360 ..........................................................................................ألعضاء المجمس العممي لمركز تنمية الطاقات المتجددة

إدارة مركز البحث  عمى مداولة مجمس -عمى سبيل التسوية-يتضمن الموافقة  ،2021فيفري  11مؤرخ في  138قــرار رقم  -
، والمتضمن إنشاء مؤسسة فرعية في شكل شركة 2013جوان 03في  والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية المؤرخة العممي

 361 ...................................................................................................................................................مساىمة
، يتضّمن تأىيل 2020أكتوبر  12المؤرخ في  750، يعدل ويتمم القــرار رقم 2021فيفري  13مؤرخ في  139قــرار رقم  -

 362 .........................................مؤسسات الّتعميم العالي لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي ومنحـو
الذي يحدد القائمة االسمية  2019جويمية  10المؤرخ في  1141، يعدل القرار رقم 2021فيفري  13مؤرخ في  140ــرار رقم ق -

 364 ..............................................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمفالحة
الذي يحدد تشكيمة الّمجنة  2015ديسمبر  07المؤّرخ في  1220، يعدل القرار رقم 2021فيفري  13مؤرخ في  141قــرار رقم  -

 365 ...........................................................................................القطاعية لمصفقات لوزارة التعميم العالي والبحث العممي
لمطمبة المسجمين  شيادة الماستر لمتكوين التكميمي لنيل يحّدد البرنامج البيداغوجي، 2021فيفري  14مؤرخ في  143رقم قــرار  -

 366 ...............................................................................................................1بمعيد العموم البيطرية بجامعة البميدة
 368 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لمتسيير واإلقتصاد الرقمي2021فيفري  14مؤرخ في  143قــرار رقم  -
تضمن مواءمة ، الم2016أوت  9 مؤّرخ فيال 1199قـرار رقم يعدل ممحق ال ،2021فيفري  14مؤرخ في  144قــرار رقم  -

 369 ....................................عمى سبيل التسوية في ميدان "عموم وتكنولوجيا"عنابة بعنوان جامعة  الماستر المؤىمةالتكوينات في 
تضمن مواءمة ، الم2016أوت  9 مؤّرخ فيال 1201قـرار رقم يعدل ممحق ال ،2021فيفري  14مؤرخ في  145قــرار رقم  -

 371 .....................................عمى سبيل التسوية في ميدان "عموم وتكنولوجيا"بشار ان جامعة بعنو  التكوينات في الماستر المؤىمة
تضمن مواءمة ، الم2016أوت  9 مؤّرخ فيال 1202قـرار رقم يعدل ممحق ال ،2021فيفري  14مؤرخ في  146قــرار رقم  -

 372 ....................................عمى سبيل التسوية دان "عموم وتكنولوجيا"في ميبجاية بعنوان جامعة  التكوينات في الماستر المؤىمة
تضمن مواءمة ، الم2016أوت  9 مؤّرخ فيال 1203قـرار رقم يعدل ممحق ال ،2021فيفري  14مؤرخ في  147قــرار رقم  -

 374 ....................................عمى سبيل التسوية "في ميدان "عموم وتكنولوجيابسكرة بعنوان جامعة  التكوينات في الماستر المؤىمة
تضمن مواءمة ، الم2016أوت  9 مؤّرخ فيال 1204قـرار رقم يعدل ممحق ال ،2021فيفري  14مؤرخ في  148قــرار رقم  -

 375 .................................ةعمى سبيل التسوي في ميدان "عموم وتكنولوجيا" 1البميدةبعنوان جامعة  التكوينات في الماستر المؤىمة
تضمن مواءمة ، الم2016أوت  9 مؤّرخ فيال 1205قـرار رقم يعدل ممحق ال ،2021فيفري  14مؤرخ في  149قــرار رقم  -

 377 ..........................عمى سبيل التسوية في ميدان "عموم وتكنولوجيا"برج بوعريريج بعنوان جامعة  التكوينات في الماستر المؤىمة
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المتضّمن مواءمة  2016أوت  09المؤرخ في  1207، يعدل ممحق القرار رقم  2021فيفري  14مؤرخ في  150 رقمقــرار  -
 378 ...............................وتكنولوجيا" عمى سبيل التسوية بومرداس في ميدان "عمومجـامعـة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان 

تضمن مواءمة ، الم2016أوت  9 مؤّرخ فيال 1364قـرار رقم يعدل ممحق ال ،2021فيفري  14مؤرخ في  151ار رقم قــر  -
 380 ....................................عمى سبيل التسوية في ميدان "عموم وتكنولوجيا"جيجل بعنوان جامعة  التكوينات في الماستر المؤىمة

تضمن مواءمة ، الم2016أوت  9 مؤّرخ فيال 1366قـرار رقم يعدل ممحق ال ،2021فيفري  14مؤرخ في  152قــرار رقم  -
 381 ...................................عمى سبيل التسوية في ميدان "عموم وتكنولوجيا"خنشمة بعنوان جامعة  التكوينات في الماستر المؤىمة

تضمن مواءمة ، الم2016أوت  9 مؤّرخ فيال 1367قـرار رقم ق اليعدل ممح ،2021فيفري  14مؤرخ في  153قــرار رقم  -
 383 ..................................عمى سبيل التسوية في ميدان "عموم وتكنولوجيا"األغواط بعنوان جامعة  التكوينات في الماستر المؤىمة

المتضّمن مواءمة  2016أوت  09مؤرخ في ال 1369، يعدل ممحق القرار رقم 2021فيفري  14مؤرخ في  154 رقمقــرار  -
 384 ..................................وتكنولوجيا" عمى سبيل التسوية المدية في ميدان "عمومبجـامعـة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان 

تضمن مواءمة ، الم2016أوت  9 مؤّرخ فيال 1370قـرار رقم يعدل ممحق ال ،2021فيفري  14مؤرخ في  155قــرار رقم  -
 386 .................................عمى سبيل التسوية في ميدان "عموم وتكنولوجيا"مستغانم بعنوان جامعة  التكوينات في الماستر المؤىمة

المتضّمن مواءمة  2016أوت  09المؤرخ في  1373، يعدل ممحق القرار رقم  2021فيفري  14مؤرخ في  156 رقمقــرار  -
 387 ....................................وتكنولوجيا" عمى سبيل التسوية ورقمة في ميدان "عمومجـامعـة كوينات في الماستر المؤىمة بعنوان الت

المتضّمن مواءمة  2016أوت  09المؤرخ في  1384، يعدل ممحق القرار رقم  2021فيفري  14مؤرخ في  157 رقمقــرار  -
 389 ..وتكنولوجيا" عمى سبيل التسوية ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا في ميدان "عمومجـامعـة المؤىمة بعنوان التكوينات في الماستر 

في ميدان  2019-2018، يتضمن تأىيل الماستر المفتوح بعنوان السنة الجامعية 2021فيفري  14مؤرخ في  158 رقمقــرار  -
 391 ...........................................................عموم والتكنولوجيا عمى سبيل التسويةىواري بومدين لمجـامعـة وتكنولوجيا" ب "عموم

المتضّمن مواءمة  2016أوت  09المؤرخ في  1206، يعدل ممحق القرار رقم  2021فيفري  14مؤرخ في  161 رقمقــرار  -
 392 ...................................وتكنولوجيا" عمى سبيل التسوية ميدان "عموم البويرة فيجـامعـة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان 

المتضّمن مواءمة  2016أوت  09المؤرخ في  1200، يعدل مالحق القرار رقم  2021فيفري  14مؤرخ في  162 رقمقــرار  -
 393 .................................نولوجيا" عمى سبيل التسويةوتك ، في ميدان "عموم2باتنةجـامعـة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان 

المتضّمن مواءمة  2016أوت  09المؤرخ في  1209، يعدل ممحق القرار رقم  2021فيفري  14مؤرخ في  163 رقمقــرار  -
 395 ..............................التسويةوتكنولوجيا" عمى سبيل  في ميدان "عموم 1قسنطينةجـامعـة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان 

المتضّمن مواءمة  2016أوت  09المؤرخ في  1211، يعدل ممحق القرار رقم  2021فيفري  14مؤرخ في  164 رقمقــرار  -
 397 ....................................وتكنولوجيا" عمى سبيل التسوية جمفة في ميدان "عمومجـامعـة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان 

المتضّمن مواءمة  2016أوت  09المؤرخ في  1212، يعدل ممحق القرار رقم  2021فيفري  14مؤرخ في  165 رقمقــرار  -
 398 .................................وتكنولوجيا" عمى سبيل التسوية الوادي  في ميدان "عمومجـامعـة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان 

المتضّمن مواءمة  2016أوت  09المؤرخ في  1213، يعدل ممحق القرار رقم  2021فيفري  14مؤرخ في  166 رقمقــرار  -
 399 ..................................وتكنولوجيا" عمى سبيل التسوية غرداية في ميدان "عمومجـامعـة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان 

المتضّمن مواءمة  2016أوت  09المؤرخ في  1371، يعدل ممحق القرار رقم  2021فيفري  14مؤرخ في  167 رقمقــرار  -
 401 ...................................وتكنولوجيا" عمى سبيل التسوية مسيمة في ميدان "عمومجـامعـة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان 

المتضّمن مواءمة  2016أوت  09المؤرخ في  1372، يعدل ممحق القرار رقم  2021فيفري  14مؤرخ في  168 رقمقــرار  -
 402 ................................وتكنولوجيا" عمى سبيل التسوية في ميدان "عموم 1وىرانبجـامعـة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان 

تأىيل الماستر  تضمن، الم2019سبتمبر  17 مؤّرخ فيال 1494م قـرار رقيعدل ال ،2021فيفري  14مؤرخ في  169قــرار رقم  -
 403 ..........................................عمى سبيل التسويةتمنراست ببالمركز الجامعي  2020-2019بعنوان الّسنة الجامعية  المفتوح

المتضّمن مواءمة  2016أوت  09خ في المؤر  1376، يعدل ممحق القرار رقم  2021فيفري  14مؤرخ في  170 رقمقــرار  -
 404 .............................وتكنولوجيا" عمى سبيل التسوية ، في ميدان "عموم1سطيفبجـامعـة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان 

ن مواءمة المتضمّ  2016أوت  09المؤرخ في  1377، يعدل ممحق القرار رقم  2021فيفري  14مؤرخ في  171 رقمقــرار  -
 406 ........................وتكنولوجيا" عمى سبيل التسوية سيدي بمعباس في ميدان "عمومبجـامعـة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان 
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في  2019-2018ة الجـامعيــ ةمفتــوح بعنــوان الّسنــالماستر التأىيل ، يتضّمن 2021فيفري  14مؤرخ في  172 رقمقــرار  -
 408 ...........................................................................وتكنولوجيا" بجامعة سيدي بمعباس عمى سبيل التسوية ن "عمومميدا

تضمن مواءمة ، الم2016أوت  9 مؤّرخ فيال 1379قـرار رقم يعدل ممحق ال ،2021فيفري  14مؤرخ في  173قــرار رقم  -
 409 ............................عمى سبيل التسوية في ميدان "عموم وتكنولوجيا"سوق أىراس بعنوان جامعة  ستر المؤىمةالتكوينات في الما

تضمن مواءمة ، الم2016أوت  9 مؤّرخ فيال 1378قـرار رقم يعدل ممحق ال ،2021فيفري  14مؤرخ في  174قــرار رقم  -
 410 ..................................عمى سبيل التسوية في ميدان "عموم وتكنولوجيا"سكيكدة  بعنوان جامعة التكوينات في الماستر المؤىمة

تضمن مواءمة ، الم2016أوت  9 مؤّرخ فيال 1385قـرار رقم يعدل ممحق ال ،2021فيفري  14مؤرخ في  175قــرار رقم  -
 412 .............عمى سبيل التسوية "عموم وتكنولوجيا" في ميدانلوجيا وىران لمعموم والتكنو بعنوان جامعة  التكوينات في الماستر المؤىمة

في  2019-2018ة الجـامعيــ ةمفتــوح بعنــوان الّسنــال الماسترتأىيل ، يتضّمن 2021فيفري  14مؤرخ في  176 رقمقــرار  -
 414 ........................................................................وتكنولوجيا" بالمركز الجامعي بالنعامة عمى سبيل التسوية ميدان "عموم

في  2021-2020ة الجـامعيــ ةمفتــوح بعنــوان الّسنــال الماسترتأىيل ، يتضّمن 2021فيفري  14مؤرخ في  177 رقمقــرار  -
 415 ...........................................................................................................................ميدان "فنون" بجامعة سعيدة

سمية إلالذي يحدد القائمة ا 2018 ديسمبر 9المؤرخ في  1282يعدل القرار رقم ، 2021فيفري  15مؤرخ في  178 رقمقــرار  -
 416 .........................................................................................................ألعضاء مجمس إدارة جامعة سيدي بمعباس

الذي يحدد القائمة االسمية  2019جوان  23المؤرخ في  954، يعدل القرار رقم 2021فيفري  16مؤرخ في  179قــرار رقم  -
 417 ..........................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن بعنابة

 418 ...........لمجنة الوطنية لتقييم الباحثين يتضمن إعالن نتائج الدورة الثالثة والعشرين، 2021فيفري  18مؤرخ في  180 قــرار رقم -
يحدد القائمة االسمية  الذي 2019أكتوبر  13المؤرخ في  1841، يعدل القرار رقم 2021فيفري  18مؤرخ في  181قــرار رقم  -

 421 ..................................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لألشغال العمومية
الذي يحدد القائمة اإلسمية  2019أفريل  22مؤرخ في ال 401، يعدل القرار رقم 2021فيفري  18مؤرخ في  182قــرار رقم  -

 422 ...................................................................... ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة )والية المسيمة(
مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء2021فيفري  18مؤرخ في  183قــرار رقم  -

 423 ..................................................................................................................................................بقسنطينة
 424 ..قائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة، الذي يحدد ال2021فيفري  18مؤرخ في  184قــرار رقم  -
 425 ....، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس العمـمي لكميـة اآلداب والمغــات بجــامعة غــرداية2021فيفري  21مؤرخ في  185قــرار رقم  -
 426 .والتكنــولوجيا بجامعة غرداية االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العــموم، يحدد القائمة 2021فيفري  21مؤرخ في  186قــرار رقم  -
اآلداب  لقســـم الّمغــات األجـنبية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021فيفري  21مؤرخ في  187قــرار رقم  -

 428 .................................................................................................................................والمغـات بجامعة غرداية
لكميـة عمــوم الطــبيعة والحيـــاة  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس العمـمي2021فيفري  21مؤرخ في  188قــرار رقم  -

 429 .......................................................................................................................وعمـــوم األرض بجــامعة غــرداية
 430 ....................غــردايـةامعة ــلج ميــس العمــاء المجمــد القائمـة االسمية ألعضيحـدّ ، 2021فيفري  21مؤرخ في  189 رقـمقــرار  -
المحدد لمقائمة االسمية  2020جانفي  19المؤرخ في  011رقم  ، يعدل القــرار2021فيفري  21مؤرخ في  190ـرار رقم قـ -

 432 ...........................تيارت-ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة ابن خمدون 
المحدد لمقائمة االسمية  2019سبتمبر  18 مؤرخ فيال 1576رقم  ، يعدل القــرار2021فيفري  21في مؤرخ  191قــرار رقم  -

 433 ......................................سيدي بمعباس-العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة جياللي ليابسكّمية ألعضاء المجمس العممي ل
 زلمعيد الّمغة واألدب العربي بالمرك المجمس العمميألعضـاء ، يحدد القائمة االسمية 2021فيفري  21مؤرخ في  192قــرار رقم  -

 434 ........................................................................................................................تيبازة-الجامعي مرسمي عبد هللا
المحدد لمقائمة االسمية  2019جوان  26المؤرخ في  965رقم  ، يعدل القــرار2021فيفري  21في مؤرخ  193قــرار رقم  -

 436 ....................................................سعيدة-ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة موالي الطاىر
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المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء  2019جوان  26مؤرخ في  966رقم  ، يعدل القــرار2021فيفري  21مؤرخ في  194قــرار رقم  -
 437 ...............................................سعيدة-الحقوق والعموم السياسية بجامعة موالي الطاىر المجنة العممية لقسم الحقوق بكمية

 438 .سعيدة-ائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمــوم بجامعة موالي الطاىر، يحدد الق2021فيفري  21مؤرخ في  195قــرار رقم  -
 440 ...سعيـدة-مــوالي الطـاىرامعة ــلج ميــس العمـد القائمـة االسمية ألعضاء المجميحـدّ ، 2021فيفري  21مؤرخ في  196 رقـمقــرار  -
يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2019جوان  12المؤرخ في  877رار رقم ، يعّدل الق2021فيفري  21مؤرخ في  197قــرار رقـم  -

 441 ..........................................................خميس مميانة-الجياللي بونعامةالعموم والتكنولوجيا بجامعة  المجمس العممي لكمية
يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2019جوان  12المؤرخ في  876 ، يعّدل القرار رقم2021فيفري  21مؤرخ في  198قــرار رقم  -

 443 ....................خميس مميانة -الجياللي بونعامةبجامعة  العموم والتكنولوجيا المجنة العممية لقسم الرياضيات واإلعالم اآللي بكمية
 444 ......بحث لدى بعض مؤسسات التعميم العالي ، يتضمن إنشاء مخابر2021فيفري  21/م.ع.ب.ع.ت.ت مؤرخ في 114قــرار رقم  -
لممديرية العامة لمبحث  ، يتضمن تجديد لجنة الخدمات االجتماعية2021فيفري  21/م.ع.ب.ع.ت.ت مؤرخ في 115قــرار رقم  -

 446 ............................................................................................................................العممي والتطوير التكنولوجي
 447 ......................مركز البحث في البيئة ، يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة2021فيفري  22مؤرخ في  199قــرار رقم  -
الذي يحدد القائمة االسمية  2019 ةجويمي 18المؤرخ في  1223يعدل القرار رقم ، 2021فيفري  22مؤرخ في  200 رقمقــرار  -

 448 ..............................................................................................................2ألعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة
الذي يحدد القائمة االسمية  2019 مارس 31المؤرخ في  305يعدل القرار رقم ، 2021فيفري  22مؤرخ في  201رقم قــرار  -

 449 .................................................................................................................1البميدة ألعضاء مجمس إدارة جامعة
يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2019رس ما 05المؤرخ في  212، يعدل القرار رقم 2021فيفري  22مؤرخ في  202قــرار رقم  -

 450 ...........................................................................مجمس إدارة المدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىران
 451 ...ة المدرسة العميا في العموم التطبيقية بتممسان، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدار 2021فيفري  22مؤرخ في  203قــرار رقم  -
لقائمة االسمية الذي يحّدد ا 2021فيفري  04المؤّرخ في  120، يعّدل القرار رقم 2021فيفري  24مؤرخ في  204قــرار رقم  -

 453 ........................................قسنطينة-الوطنية العميا لمبيو تكنولوجيامدرسة لقسم الطور التحضيري بال المجنة العمميةألعضاء 
الوطنية مدرسة لقسم البيوتكنولوجيا بال المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2021فيفري  24مؤرخ في  205قــرار رقم  -

 454 ........................................................................................................................قسنطينة-العميا لمبيو تكنولوجيا
الوطنية العميا لمبيو لممدرسة  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2021فيفري  24مؤرخ في  206 رقمقــرار  -

 455 ......................................................................................................................................قسنطينة-تكنولوجيا
تضمن مواءمة ، الم2016أوت  9 مؤّرخ فيال 1368قـرار رقم يعدل ممحق ال ،2021فيفري  25مؤرخ في  207قــرار رقم  -

 457 ..................................يل التسويةعمى سب في ميدان "عموم وتكنولوجيا"معسكر بعنوان جامعة  التكوينات في الماستر المؤىمة
تضمن مواءمة ، الم2016أوت  9 مؤّرخ فيال 1375قـرار رقم يعدل ممحق ال ،2021فيفري  25مؤرخ في  208قــرار رقم  -

 458 ...................................عمى سبيل التسوية في ميدان "عموم وتكنولوجيا"سعيدة بعنوان جامعة  التكوينات في الماستر المؤىمة
يحدد القائمة االسمية الذي  2018سبتمبر  27المؤرخ في  665، يعدل القرار رقم 2021فيفري  28مؤرخ في  209 رقمقــرار  -

 460 .....................................................ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني في عمم اإلنسان االجتماعي والثقافي
 461 ...المدرسة العميا إلدارة األعمال بتممسان ، يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة2021فيفري  28مؤرخ في  210قــرار رقم  -
سمية إلالذي يحدد القائمة ا 2018 أفريل 30المؤرخ في  400يعدل القرار رقم ، 2021فيفري  28مؤرخ في  211رقم قــرار  -

 462 .................................................................................................................مجمس إدارة جامعة سكيكدةألعضاء 
ل ممحق ال2021مارس  01مؤرخ في  212رقم قــرار  - مبرنامج لد حدِّ الم 2019فيفري  7 المؤّرخ في 133 رقم قرار، يعدِّ

 463 ........................................................لالقتصاد بوىران العميا بالمدرسة "الطاقة اقتصاد"في لنيل شيادة ماستر  جيالبيداغو 
الطور الثاني  لضمان التكوين في لالقتصاد بوىران العميا المدرسة يتضّمن تأىيل، 2021مارس  01مؤرخ في  213رقم قــرار  -

 466 ............................................................................................."البنكية والرقمنة المالية" تخصصستر مالنيل شيادة 
الطور  الرقمي لضمان التكوين في واالقتصاد لمتسيير العميا المدرسة يتضّمن تأىيل، 2021مارس  01مؤرخ في  214رقم قــرار  -

 470 ...................................................................................."التدقيق ومراقبة التسيير" تخصصماستر يل شيادة الثاني لن
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الطور  لضمان التكوين في الرقمي واالقتصاد لمتسيير العميا المدرسة يتضّمن تأىيل، 2021مارس  01مؤرخ في  215 رقمقــرار  -
 473 ......................................................................................."الرقمية لمبنوك اإلدارة "تخصصماستر نيل شيادة الثاني ل

الطور  لضمان التكوين في الرقمي واالقتصاد لمتسيير العميا المدرسة يتضّمن تأىيل، 2021مارس  01مؤرخ في  216رقم قــرار  -
 476 ..........................................................................................."اإللكترونية األعمال"تخصصماستر ي لنيل شيادة الثان

لقسـم ىندسة المعمومات وأنظمة  المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2021مارس  02مؤرخ في  217قــرار رقم  -
 479 ..................................................................................................الوطنية العميـا لإلعــالم اآللــيمدرسة وب بالالحاس

مدرسة اللقسـم التكـوين التحضيـري ب المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2021مارس  02مؤرخ في  218قــرار رقم  -
 480 .......................................................................................................................الوطنية العميـا لإلعــالم اآللــي

 481 .....طنية العميا لإلعــالم اآللــيالو لممدرسة  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2021مارس  02مؤرخ في  219 رقمقــرار  -
ابن  عــموم البيطـرة بجـامعة لمعيد المجمـس العـممي ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء2021مارس  02مؤرخ في  220قــرار رقم  -

 483 ...........................................................................................................................................تيـارت-خــمدون 
مدرسة لقسم التكوين التحضيري بال المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2021مارس  02مؤرخ في  221قــرار رقم  -

 484 ....................................................................................................................تممسان-العميا في العموم التطبيقية
العميا مدرسة لقسم الطور الثاني بال المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2021مارس  02مؤرخ في  222قــرار رقم  -

 485 ...........................................................................................................................تممسان-في العموم التطبيقية
العموم  لقسم عمم االجتماع بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021مارس  02مؤرخ في  223قــرار رقم  -

 486 ......................................................................................جيجل-اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم الصديق بن يحي
العموم  لقسم اإلعالم واالتصال بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021مارس  02مؤرخ في  224قــرار رقم  -

 487 ......................................................................................جيجل-اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم الصديق بن يحي
، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عمم النفس وعموم التربية 2021مارس  02مؤرخ في  225قــرار رقم  -

 489 .........................................................جيجل-ديق بن يحيالعموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم الص واألرطفونيا بكمية
 490 ....قــالمة-1945ماي  08 د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعةيحدّ ، 2021مارس  02مؤرخ في  226رقـم قــرار  -
اآلداب  لقسم المغة الفرنسية بكمية ضاء المجنة العممية، يحدد القائمة االسمية ألع2021مارس  02مؤرخ في  227قــرار رقم  -

 492 .......................................................................................................أم البواقي-والمغات بجامعة العربي بن مييدي
الذي يحدد القائمة االسمية  2019أفريل  24المؤّرخ في  482، يعّدل القرار رقم 2021مارس  02مؤرخ في  228قــرار رقم  -

 493 ...............................................3قسنطينة-صالح بوبنيدر المجمس العممي لمعيد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة ألعضاء
القائمة االسمية  الذي يحّدد 2019ماي  19المؤّرخ في  685يعّدل القرار رقم  2021مارس  02مؤرخ في  229 رقمقــرار  -

 494 ...........................................................................المسيمة-العميا لألساتذة ببوسعادةمدرسة لمألعضاء المجمس العممي 
 اإلسميةالذي يحدد القائمة  2019 نوفمبر 14المؤرخ في  1922يعدل القرار رقم ، 2021مارس  02مؤرخ في  230 رقمقــرار  -

 496 ...................................................................................................................المديةألعضاء مجمس إدارة جامعة 
 األقسام المكونةوالمتضمن إنشاء  2020ري أول فيفالمؤرخ في  44القرار رقم  ، يتمم2021مارس  03مؤرخ في  231رقم قــرار  -

 497 .....................................................................................................................لممدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة
األقسام المتضمن إنشاء و  2013أول أكتوبر خ في المؤر  747القرار رقم  ، يتمم2021مارس  03مؤرخ في  232رقم قــرار  -

 497 ......................................................................................................1البميدةلدى جامعة  التكنولوجيالكمية  المكونة
األقسام والمتضمن إنشاء  2013نوفمبر  27ؤرخ في الم 925القرار رقم  ، يعدل2021مارس  03مؤرخ في  233 رقمقــرار  -

 498 ..........................................................................................1البميدةلدى جامعة  عموم الطبيعة والحياةلكمية  المكونة
 األقسام إنشاء والمتضمن 2014ماي  15خ في المؤر  357، يعدل القرار رقم 2021مارس  03مؤرخ في  234قــرار رقم  -

 499 .........................................................................سيدي بمعباس جامعة لدىالعموم اإلنسانية واالجتماعية  لكمية مكونةال
المتضمن إنشاء األقسام  و  2010مبر نوف 28المؤرخ في  683القرار رقم  ، يتمم2021مارس  03مؤرخ في  235 رقم قــرار -

 500 .......................................................................................................سكيكدةلدى جامعة  التكنولوجياالمكونة لكمية 
والمتضمن إنشاء األقسام  2009سمبر دي 13المؤرخ في  337يتمم القرار رقم ، 2021مارس  03مؤرخ في  236رقم قــرار  -

 501 ...............................................................................................بسكرةلدى جامعة  والتكنولوجياالمكونة لكمية العموم 
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والمتضمن إنشاء األقسام   2009مبر ديس 13المؤرخ في  342يتمم القرار رقم ، 2021مارس  03مؤرخ في  237رقم قــرار  -
 502 ..................................................................بسكرةالمكونة لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى جامعة 

والمتضمن إنشاء  2009بر ديسم 13المؤرخ في  340يتمم القرار رقم ، يعدل و 2021مارس  03مؤرخ في  238رقم قــرار  -
 502 .........................................................................................بسكرةلدى جامعة  اآلداب والمغاتاألقسام  المكونة لكمية 

ضمن إنشاء األقسام  والمت 2011أفريل  3المؤرخ في  197يتمم القرار رقم ، 2021مارس  03مؤرخ في  239رقم قــرار  -
 503 ...................................................................بجايةالمكونة لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى جامعة 

ء األقسام  والمتضمن إنشا 2011جانفي  18المؤرخ في  49يتمم القرار رقم ، 2021مارس  03مؤرخ في  240رقم  قــرار -
 504 ....................................................................................................بجايةلدى جامعة  اآلداب والمغاتالمكونة لكمية 

األقسام المتضمن إنشاء و  2011جانفي  18المؤرخ في  54يتمم القرار رقم ، 2021مارس  03مؤرخ في  241رقم قــرار  -
 505 .........................................................................................................بجايةلدى جامعة  التكنولوجياالمكونة لكمية 

نشاء األقسام  والمتضمن إ 2011جانفي  18المؤرخ في  50القرار رقم ، يعدل ويتمم 2021مارس  03مؤرخ في  242رقم قــرار  -
 506 ...................................................................................بجايةلدى جامعة  العموم اإلنسانية واالجتماعيةالمكونة لكمية 

األقسام ء والمتضمن إنشا 2015جويمية  16المؤرخ في  461القرار رقم  ، يتمم2021مارس  03مؤرخ في  243رقم قــرار  -
 507 ......................................................................2الجزائرلدى جامعة المغة العربية وآدابيا والمغات الشرقية لكمية  المكونة

لدى المركز لمعيد العموم اإلنسانية واالجتماعية يتضمن إنشاء األقسام المكونة ، 2021مارس  03مؤرخ في  244 رقمقــرار  -
 507 ..........................................................................................................................................الجامعي بمغنية

القسم من إنشاء والمتض 2017فيفري  13المؤرخ في  201يتمم القرار رقم ، 2021مارس  03مؤرخ في  245رقم قــرار  -
 508 .......................................................................................المركز الجامعي بمغنيةلدى  اآلداب والمغات لمعيدالمكون 

قائمة االسمية الذي يحدد ال 2017جويمية  16المؤرخ في  802رقم قـرار ، يعدل ال2021مارس  04مؤرخ في  246قــرار رقم  -
 509 ...................................................................ألعضاء المجمس العممي لمركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية

سمية الذي يحدد القائمة اال 2019جوان  17المؤرخ في  896، يعدل القرار رقم 2021مارس  04مؤرخ في  247قــرار رقم  -
 510 .........................................................................ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية

 اإلسميةالذي يحدد القائمة  2020 ديسمبر 1المؤرخ في  956يعدل القرار رقم ، 2021مارس  04مؤرخ في  248 رقمقــرار  -
 511 ..................................................................................................................معسكرعضاء مجمس إدارة جامعة أل

االجتمـاعية لكمية العمــوم اإلنسـانية و  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمــس العممي2021مارس  07مؤرخ في  249قــرار رقم  -
 512 ..........................................................................................................................تيـــارت-بجــامعة ابـن خـمدون 

العموم  العمـوم االجتمــاعية بكميةلقســم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021مارس  07مؤرخ في  250قــرار رقم  -
 513 .................................................................................................تيارت -اإلنسانية واالجتماعية بجامعة ابن خمدون 

العموم  لقســم العمـوم اإلنســـانية بكمية عممية، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة ال2021مارس  07مؤرخ في  251قــرار رقم  -
 514 ..................................................................................................تيارت-اإلنسانية واالجتماعية بجامعة ابن خمدون 

لكمية العمــوم الـدقيقة واإلعــالم  ضاء المجــمس العمـمي، يحدد القائمة االسمية ألع2021مارس  07مؤرخ في  252قــرار رقم  -
 516 .........................................................................................................الشــمف-اآللــي بجامعة حسيبــة بـن بــوعمي

العموم  لقســم اإلعــالم اآللـــي بكمية مة االسمية ألعضاء المجنة العممية، يحدد القائ2021مارس  07مؤرخ في  253قــرار رقم  -
 517 .........................................................................................الشمف-الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة حسيبة بن بوعمي

دد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الجذع المشترك عموم دقيقة ، يح2021مارس  07مؤرخ في  254قــرار رقم  -
عالم آلي بكمية  518 ............................................................الشمف-العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة حسيبة بن بوعمي وا 

العموم الدقيقة  لقســم الكيـمياء بكمية ائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، يحدد الق2021مارس  07مؤرخ في  255قــرار رقم  -
 519 ...................................................................................................الشمف-واإلعالم اآللي بجامعة حسيبة بن بوعمي

العموم الدقيقة  لقســم الفيـزياء بكمية يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2021مارس  07مؤرخ في  256قــرار رقم  -
 521 ...................................................................................................الشمف-واإلعالم اآللي بجامعة حسيبة بن بوعمي

العموم الدقيقة  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقســم الريـاضيات بكمية2021ارس م 07مؤرخ في  257قــرار رقم  -
 522 .................................................................................................الشمف -واإلعالم اآللي بجامعة حسيبة بن بوعمي
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الذي يحدد القائمة االسمية  2019 جانفي 2المؤرخ في  14يعدل القرار رقم ، 2021مارس  08خ في مؤر  258رقم قــرار  -
 523 ...........................................................................................................بسكرة ألعضاء مجمس إدارة جامعة جامعة

الذي يحدد القائمة االسمية  2018نوفمبر  05المؤرخ في  931، يعدل القرار رقم 2021مارس  08ي مؤرخ ف 259قــرار رقم  -
 524 ........................................................................................................ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بإليزي 

الذي يحدد القائمة االسمية  2019ديسمبر  16المؤرخ في  1982، يعدل القرار رقم 2021مارس  08في مؤرخ  260قــرار رقم  -
 525 .................................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة  الوطنية العميا في اإلعالم اآللي

اليندسة الصناعية  في لنيل شيادة ميندس دولة يحدد البرنامج البيداغوجي، 2021مارس  09 مؤرخ في 261رقم قــرار  -
 527 .............................................................التقنيات المتعددة الوطنية االصطناعي" بالمدرسة والذكاء البيانات تخصص "عمم

سمية إلالذي يحدد القائمة ا 2019 نوفمبر 5المؤرخ في  1885يعدل القرار رقم ، 2021مارس  09مؤرخ في  262 رقمقــرار  -
 530 ...........................................................................................................ألعضاء مجمس إدارة جامعة سوق أىراس

لممدرسة الوطنية العميا لمطاقات المتجددة والبيئة  المكونة األقسام إنشاء يتضمن، 2021مارس  09مؤرخ في  263قــرار رقم  -
 531 .......................................................................................................................................والتنمية المستدامة

الوطنية العميا في عموم وتكنولوجيات  لممدرسة المكونة األقسام إنشاء ، يتضمن2021مارس  09ي مؤرخ ف 264قــرار رقم  -
 532 ...................................................................................................................................اإلعالم اآللي والرقمنة

 532 ..........................لممدرسة الوطنية العميا لمغابات المكونة األقسام إنشاء ، يتضمن2021مارس  09مؤرخ في  265 قــرار رقم -
 533 ............لديوان المطبوعات الجامعية المجنة العممية يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2021مارس  09مؤرخ في  266 رقمقــرار  -
بالمركز  تلمعيد اآلداب والمغا المجمس العمميألعضـاء ، يحدد القائمة االسمية 2021مارس  11ؤرخ في م 267قــرار رقم  -

 534 .......................................................................................................................النعـامة-الجامعي صالحي أحمد
لقائمة االسمية الذي يحّدد ا 2020مارس  15المؤّرخ في  254، يعّدل القرار رقم 2021مارس  11مؤرخ في  268قــرار رقم  -

 536 ................................................الوطنية العميا لممناجم والمعادنمدرسة لقسم عمم وىندسة المواد بال المجنة العمميةألعضاء 
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء  2019جانفي  23المؤّرخ في  60، يعّدل القرار رقم 2021مارس  11في  مؤرخ 269قــرار رقم  -

 537 ..............ورقمـة-العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة قاصدي مرباح المجنة العممية لقسم العموم االقتصادية بكمية
يحّدد القائمة االسمية  الذي 2019جانفي  23المؤّرخ في  62، يعّدل القرار رقم 2021مارس  11ي مؤرخ ف 270قــرار رقم  -

 538 .......................ورقمـة-بجامعة قاصدي مرباح ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير
د ـولوجيا محمـوم والتكنــالعم امعةــلج د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممييحدّ ، 2021مارس  11مؤرخ في  271رقـم قــرار  -

 540 .........................................................................................................................................رانــوى-افـبوضي
لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2021مارس  11رخ في مؤ  272قــرار رقم  -

 542 .................................................................................................................جيجل-بجامعة دمحم الصديق بن يحي
تضمن رخصة إنشاء الم 2021فيفري  04مؤرخ في ال 105قرار رقم ، يعدل ال2021مارس  14مؤرخ في  273 قــرار رقم -

 543 .........................................................................................................................مؤسسة خاصة لمتكوين العالي
الذي يحدد القائمة االسمية  2019مارس  19المؤرخ في  299، يعدل القرار رقم 2021مارس  14مؤرخ في  274قــرار رقم  -

 545 .............................................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لإلقتصاد بوىران
الذي يحدد القائمة االسمية  2019نوفمبر  13المؤرخ في  1908، يعدل القرار رقم 2021مارس  14رخ في مؤ  275قــرار رقم  -

 546 ......................................................................................................ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتندوف
الذي يحدد القائمة اإلسمية  2019سبتمبر  30المؤرخ في  1622، يعدل القرار رقم 2021مارس  14رخ في مؤ  276قــرار رقم  -

 547 ..................................................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمري 
يحدد القائمة االسمية الذي  2018سبتمبر  27المؤرخ في  665، يعدل القرار رقم 2021مارس  14مؤرخ في  297رقم قــرار  -

 548 .....................................................ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني في عمم اإلنسان االجتماعي والثقافي
يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2019ماي  27المؤرخ في  793، يعدل القرار رقم 2021ارس م 14مؤرخ في  298قــرار رقم  -

 549 .....................................................................................................مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت
يحدد القائمة االسمية  الذي 2019 جوان 18المؤرخ في  941يعدل القرار رقم ، 2021مارس  15مؤرخ في  299رقم قــرار  -

 551 ................................................................................................................2ألعضاء مجمس إدارة جامعة سطيف
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سمية إلالذي يحدد القائمة ا 2020 ديسمبر 16المؤرخ في  997يعدل القرار رقم ، 2021س مار  15مؤرخ في  300 رقمقــرار  -
 552 .................................................................................................................2البميدةألعضاء مجمس إدارة جامعة 

الذي يحدد القائمة االسمية  2018 نوفمبر 28المؤرخ في  1094يعدل القرار رقم ، 2021مارس  17مؤرخ في  301رقم قــرار  -
 553 ....................................................................................................................قالمة ألعضاء مجمس إدارة جامعة

الذي يحدد القائمة االسمية  2019 جوان 11المؤرخ في  860يعدل القرار رقم  2021مارس  17 مؤرخ في 302 رقمقــرار  -
 554 ..................................................................................عموم والتكنولوجيالمىواري بومدين  ألعضاء مجمس إدارة جامعة

بداء بدراسة تكمف خاصة لجنة إنشاء يتضمن، 2021س مار  17مؤرخ في  303 رقمقــرار  -  الشرفية األوسمة منح في الرأي وا 
 555 .....................................................تشكيمتيا لوزارة التعميم العالي والبحث العممي وتحديد التابعين لمموظفين المكافآت و/أو

أصول  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الكتاب والسنة بكمية ،2021مارس  17مؤرخ في  304قــرار رقم  -
 556 ......................................................................................قسنطينة-الدين بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية

 العقيدة ومقارنة األديان بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم2021مارس  17مؤرخ في  305قــرار رقم  -
 557 ..............................................................................قسنطينة-أصول الدين بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية

 الدعوة واإلعالم واالتصال بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم2021مارس  17مؤرخ في  306قــرار رقم  -
 559 ..............................................................................قسنطينة-أصول الدين بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية

لكمية أصول الدين بجامعة األمير  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2021رس ما 17مؤرخ في  307قــرار رقم  -
 560 ..............................................................................................................قسنطينة -عبد القادر لمعموم اإلسالمية

اآلداب  المغة العربية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم2021مارس  17 مؤرخ في 308قــرار رقم  -
 561 .....................................................................قسنطينة-والحضارة االسالمية بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية

اآلداب والحضارة  لقسم التاريخ بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021مارس  17مؤرخ في  309قــرار رقم  -
 562 .................................................................................قسنطينة-االسالمية بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية

الشريعة  الفقو وأصولو بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم2021مارس  17خ في مؤر  310قــرار رقم  -
 564 ................................................................................قسنطينة -واالقتصاد بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية

الشريعة  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الشريعة والقانون بكمية2021مارس  17ؤرخ في م 311قــرار رقم  -
 565 .................................................................................قسنطينة-واالقتصاد بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية

شيادة الّدراسات الّطبية الخاّصة  ، يحّدد تاريخ إجراء مسابقة لاللتحاق بالتكوين لنيل2021مارس  17مـؤّرخ في  312 رقم قــرار -
 566 ................................................................................2021)اإلقامة( في مناطق الجنوب واليضاب العميا دورة أفريل 

المحّدد لمقائمة االسمية  2019سبتمبر  18المؤرخ في  1576يعّدل القرار رقم ، 2021مارس  17مؤرخ في  313 رقمر قــرا -
 567 ......................................سيدي بمعباس-بجامعة جياللي ليابس اإلنسانية واالجتماعيةعموم الألعضاء المجمس العممي لكّمية 

لكميـــة العــموم والتكنــولــوجيا  ، يحدد القـائمة االسـمية ألعضــاء المجـمس العمــمي2021مارس  17ي مؤرخ ف 314قــرار رقم  -
 568 ...........................................................................................................عيــن تمــوشنت-بجــامعة بمحــاج بــوشعيب

الرياضيات واإلعــالم اآللــي  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقســم2021مارس  17مؤرخ في  315رار رقم قــ -
 570 .............................................................................عيــن تمــوشنت-بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة بمحــاج بــوشعيب

ىندســة المـــاء والمحيـــط بكمية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقســم2021مارس  17مؤرخ في  316قــرار رقم  -
 571 ....................................................................................عيــن تمــوشنت-العموم والتكنولوجيا بجامعة بمحــاج بــوشعيب

لقســم اليندســة الكيــربائية بكمية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021مارس  17مؤرخ في  317قــرار رقم  -
 572 ....................................................................................عيــن تمــوشنت-العموم والتكنولوجيا بجامعة بمحــاج بــوشعيب

اليندســة الميكـــانيكية بكمية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقســم2021مارس  17مؤرخ في  318قــرار رقم  -
 573 ....................................................................................عيــن تمــوشنت-العموم والتكنولوجيا بجامعة بمحــاج بــوشعيب

عمــوم الطبيعـة والحيــاة بكمية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقســم2021مارس  17مؤرخ في  319قــرار رقم  -
 574 ....................................................................................عيــن تمــوشنت-العموم والتكنولوجيا بجامعة بمحــاج بــوشعيب

لكميـــة الحقــوق بجــامعة بمحــاج  ، يحدد القـائمة االسـمية ألعضــاء المجـمس العمــمي2021مارس  17مؤرخ في  320قــرار رقم  -
 575 ..............................................................................................................................عيــن تمــوشنت-بــوشعيب
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لقسم الحقوق بكميـــة الحقــوق  ، يحدد القـائمة االسـمية ألعضــاء المجنة العممية2021مارس  17مؤرخ في  321قــرار رقم  -
 576 ...........................................................................................................عيــن تمــوشنت-بجــامعة بمحــاج بــوشعيب

لكميـــة العمــوم االقتصــادية  ، يحدد القـائمة االسـمية ألعضــاء المجـمس العمــمي2021مارس  17مؤرخ في  322قــرار رقم  -
 578 ...........................................................................ــوشنتعيــن تم-بجــامعة بمحــاج بــوشـعيب التجــارية وعموم التسييــر

والّمغــات والعمــوم  لكميـــة اآلداب ، يحدد القـائمة االسـمية ألعضــاء المجـمس العمــمي2021مارس  17مؤرخ في  323قــرار رقم  -
 579 ............................................................................................ــوشنتعيــن تم-االجتماعية بجــامعة بمحــاج بــوشـعيب

المغــة واألدب العــربي بكمية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقســم2021مارس  17مؤرخ في  324قــرار رقم  -
 580 ................................................................عيــن تمــوشنت-بجامعة بمحــاج بــوشعيباآلداب والمغات والعموم االجتماعية  

، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقســم اآلداب والمغـة اإلنجميـزية بكمية 2021مارس  17مؤرخ في  325قــرار رقم  -
 581 ................................................................عيــن تمــوشنت-ماعية  بجامعة بمحــاج بــوشعيباآلداب والمغات والعموم االجت

، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقســم العمــوم االجتماعية بكمية اآلداب 2021مارس  17مؤرخ في  326قــرار رقم  -
 582 .........................................................................عيــن تمــوشنت-ماعية  بجامعة بمحــاج بــوشعيبوالمغات والعموم االجت

 584 ...............الديوان الوطني لمخدمات الجامعيةتوجيو أعضاء مجمس  ، يتضمن تعيين2021مارس  18 مؤرخ في 327 رقمقــرار  -
تحكم " تخصص تقني كيرو في لنيل شيادة ميندس دولةالبيداغوجي يحدد البرنامج ، 2021مارس  18 مؤرخ في 328رقم  قــرار -

 585 ..............................................................................بوىران والطاقوية الكيربائية اليندسة في العميا بالمدرسة" كيربائي
 تخصص الطرائق ىندسة في لنيل شيادة ميندس دولة يحدد البرنامج البيداغوجي، 2021مارس  18 مؤرخ في 329 رقمقــرار  -
 588 ........................................................................بعنابة الصناعية التكنولوجيات في العميا بالمدرسة "الكيميائية اليندسة"
ل ممحق القرار، 2021مارس  18 في مؤرخ 330رقم قــرار  - د 2019أفريل  22المؤّرخ في  412 رقم يعدِّ مبرنامج ل المحدِّ

 591 ............................................التطبيقية بتممسان العموم في العميا بالمدرسة"اآللية" في لنيل شيادة ميندس دولة البيداغوجي
ل ممحق القرار، 2021مارس  18 مؤرخ في 331رقم قــرار  - د  2019أفريل  22المؤّرخ في  411 رقم يعدِّ مبرنامج لالمحدِّ

 594 ........بالمدرسة العميا في العموم التطبيقية بتممسان "وبيئة طاقة" تخصص تقني اإللكتروفي  لنيل شيادة ميندس دولة البيداغوجي
ل ممحق القرار، 2021مارس  18 مؤرخ في 332رقم قــرار  - د  2019أفريل  22المؤّرخ في  413 رقم يعدِّ مبرنامج لالمحدِّ

بالمدرسة العميا في  "اإلمداد وعمميات الصناعي التسيير" تخصص الصناعية اليندسة في لنيل شيادة ميندس دولة البيداغوجي
 598 ...............................................................................................................................العموم التطبيقية بتممسان

الذي يحدد القائمة االسمية  2019جوان  23المؤرخ في  954، يعدل القرار رقم 2021مارس  18مؤرخ في  333قــرار رقم  -
 601 ..........................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن بعنابة

الذي يحدد القائمة االسمية  2019جوان  19المؤرخ في  944،  يعدل القرار رقم 2021مارس  18مؤرخ في  334قــرار رقم  -
 603 .................................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران

الذي يحدد القائمة االسمية  2019جانفي  24المؤرخ في  70رقم يعدل القرار  2021مارس  18مؤرخ في  335قــرار رقم  -
 604 ..............................................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بوىران

الذي  يحدد القائمة االسمية  2019أفريل  22المؤرخ في  402، يعدل القرار رقم 2021مارس  18مؤرخ في  336قــرار رقم  -
 605 ....................................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لمعموم البيولوجية بوىران

الذي يحدد القائمة االسمية  2019مارس  19المؤرخ في  299، يعدل القرار رقم 2021مارس  19مؤرخ في  337قــرار رقم  -
 606 ............................................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لإل قتصاد بوىران

الذي يحدد القائمة االسمية  2019مارس  05المؤرخ في  212، يعدل القرار رقم 2021مارس  19مؤرخ في  338قــرار رقم  -
 607 ................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىران

سمية إلالذي يحدد القائمة ا 2018 ديسمبر 13المؤرخ في  1300يعدل القرار رقم ، 2021مارس  22مؤرخ في  339 رقمقــرار  -
 608 .................................................................................................................1ألعضاء مجمس إدارة جامعة وىران

يحدد القائمة االسمية  الذي 2019 جانفي 21المؤرخ في  57يعدل القرار رقم ، 2021مارس  22مؤرخ في  340رقم قــرار  -
 609 .................................................................................................................2وىران جامعةألعضاء مجمس إدارة 

سمية إلالذي يحدد القائمة ا 2018 جوان 25المؤرخ في  591يعدل القرار رقم ، 2021مارس  22مؤرخ في  341رقم قــرار  -
 610 ............................................................................................ألعضاء مجمس إدارة جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا
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 اإلسميةالذي يحدد القائمة  2018 نوفمبر 7المؤرخ في  943القرار رقم  يعدل، 2021مارس  22مؤرخ في  342 رقمقــرار  -
 611 ..................................................................................................................الشمف ألعضاء مجمس إدارة جامعة

الذي يحدد القائمة االسمية  2021فيفري  22المؤرخ في  203يعدل القرار رقم  2021مارس  22مؤرخ في  343قــرار رقم  -
 612 ..............................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في العموم التطبيقية بتممسان

بداء الرأي في  يتضمن الموافقة عمى النظام الداخمي لمجنة الخاصة المكمفة بدراسة، 2021مارس  22مؤرخ في  344 رقمقــرار  - وا 
 613 ...............................................والبحث العممي منح األوسمة الشرفية و/أو المكافآت لمموظفين التابعين لوزارة التعميم العالي

سابقة اإلقامة في مناطق الجنوب واليضاب العميا وتشكيمتيا يحدد قائمة لجان  م 2021مارس  23مؤرخ في  345 رقمقــرار  -
 615 ........................................................................................................................................2021أفريلدورة 

الذي  يحدد القائمة  2019سبتمبر  30المؤرخ في  1622، يعدل القرار رقم 2021مارس  22مؤرخ في  346قــرار رقم  -
 616 .......................................................................................اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمري 

الذي يحدد القائمة االسمية  2019جانفي  24المؤرخ في  69، يعدل القرار رقم 2021مارس  22مؤرخ في  347قــرار رقم  -
 617 ...........................................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بمستغانم

العموم  التسيير بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم2021مارس  28مؤرخ في  348قــرار رقم  -
 618 ...........................................................برج بوعريريج-االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي

لكمية العموم االقتصادية والتجارية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2021مارس  28مؤرخ في  349قــرار رقم  -
 619 .....................................................................................برج بوعريريج-وعموم التسيير بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي

الذي يحّدد القائمة االسمية  2019أكتوبر  30المؤّرخ في  1878، يعّدل القرار رقم 2021مارس  28مؤرخ في  350قــرار رقم  -
 620 .............................................ميمة-المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوفألعضـاء 

الذي يحّدد القائمة االسمية  2019أكتوبر  30المؤّرخ في  1879، يعّدل القرار رقم 2021مارس  28مؤرخ في  351قــرار رقم  -
 622 ...........ميمة-بالمركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوفالمجمس العممي لمعيد العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير ألعضـاء 

الذي يحّدد القائمة االسمية  2019أكتوبر  30المؤّرخ في  1880، يعّدل القرار رقم 2021مارس  28مؤرخ في  352ــرار رقم ق -
 623 ........................................ميمة-والتكنولوجيا بالمركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوف المجمس العممي لمعيد العمومألعضـاء 

د القائمة االسمية يحـدّ الذي  2019أكتوبر  30المؤّرخ في  1881، يعّدل القرار رقم 2021مارس  28مؤرخ في  353 رقـمقــرار  -
 624 .........................................................................ميمة-عبد الحفيع بوالصوف ألعضـاء المجمس العممي لممركز الجامعي

العميا مدرسة لقسم المغات األجنبية بال المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2021مارس  28مؤرخ في  354قــرار رقم  -
 626 ..........................................................................................................................................لألساتذة بوىران

العميا مدرسة لقسم المغة العربية بال المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2021مارس  28مؤرخ في  355قــرار رقم  -
 627 ..........................................................................................................................................لألساتذة بوىران

 628 ...تممسان -لمغنية لممركز الجامعي يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي، 2021مارس  28مؤرخ في  356رقـم قــرار  -
لكمية اآلداب والحضارة االسالمية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2021مارس  28مؤرخ في  356قــرار رقم  -

 629 ............................................................................................قسنطينة -بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية
الشريعة  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم االقتصاد واالدارة بكمية2021مارس  28مؤرخ في  358قــرار رقم  -

 631 .................................................................................قسنطينة-واالقتصاد بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية
د بجامعة لكمية الشريعة واالقتصا ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2021مارس  28مؤرخ في  359قــرار رقم  -

 632 .......................................................................................................قسنطينة-األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية
بد القادر لمعموم األمير ع لجامعة د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممييحدّ ، 2021مارس  28مؤرخ في  360رقـم قــرار  -

 633 .....................................................................................................................................قسنطينة-اإلسالمية
قائمة االسمية لمحدد الم 2019جويمية  31مؤرخ في ال 1387رقم  ،  يعدل القــرار2021مارس  28مؤرخ في  361قــرار رقم  -

 635 ..................بجاية-بجامعة عبد الرحمن ميرة العموم اإلنسانية واالجتماعية بكميةالعموم االجتماعية لقسم  ألعضاء المجنة العممية
ة االسمية المحدد لمقائم 2019جويمية  31مؤرخ في ال 1390رقم  ، يعدل القــرار2021مارس  28مؤرخ في  362قــرار رقم  -

 636 .............................................بجاية-بجامعة عبد الرحمن ميرةالعموم اإلنسانية واالجتماعية  ألعضاء المجمس العممي لكمية



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   19

 

 

يندسة ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقســم اإللــكتروتكنيك بكمية ال2021مارس  28مؤرخ في  363قــرار رقم  -
 637 .......................................................................................وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافالكيربائية بجامعة 

اليندسة لقســم اآللــية بكمية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021مارس  28مؤرخ في  364قــرار رقم  -
 639 .......................................................................................وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافالكيربائية بجامعة 

ـك بكمية اليندسة لقســم اإللــكترونيـ ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021مارس  28مؤرخ في  365قــرار رقم  -
 640 .......................................................................................وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافالكيربائية بجامعة 

دســة المعمــاريـة بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقســم الين2021مارس  28مؤرخ في  366قــرار رقم  -
 641 .......................................................وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافاليندسة المعمارية واليندسة المدنية بجامعة 

مدنية وأشغال عمومية  ة ىندس ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقســم2021مارس  28مؤرخ في  367قــرار رقم  -
 642 .............................................................................عيــن تمــوشنت-بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة بمحــاج بــوشعيب

عموم المادة بكمية العموم لقســم  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021مارس  28مؤرخ في  368قــرار رقم  -
 643 ............................................................................................عيــن تمــوشنت-والتكنولوجيا بجامعة بمحــاج بــوشعيب

قائمة االسمية ألعضاء لمحّدد لما 2019جانفي  02المؤرخ في  22، يعّدل القرار رقم 2021مارس  28مؤرخ في  369قــرار رقم  -
 644 ..........................................المجاىد حسين أيت أحمد-المتعّددة العموم لميندسة المعمارية والعمرانمدرسة المجمس العممي لم

لمقائمة االسمية  المحدد 2019سبتمبر  18 مؤرخ فيال 1578رقم  ، يعدل القــرار2021مارس  28مؤرخ في  370قــرار رقم  -
 646 ...........................الطارف-بجامعة الشاذلي بن جديد ألعضاء المجنة العممية لقسـم المغة العربية وآدابيا بكّميـة اآلداب والمغات 

 ابعين و/أو المكافآت لمموظفين الت يحدد شروط و إجراءات منح األوسمة الشرفية، 2021مارس  28مؤرخ في  371 رقمقــرار  -
 647 ...................................................................................................................البحث العمميلوزارة التعميم العالي و 

 الماسترن تأىيل تضمّ والم 2020ديسمبر  22المؤرخ في  1018رقم ، يعدل القــرار 2021مارس  31مؤرخ في  372قــرار رقم  -
 649 ......التكوين المتواصلبجامعة والتسيير وعموم تجارية"  في ميدان "عموم اقتصادية 2021-2020المفتوح بعنوان الّسنة الجامعية 

ل ممحق القرار، 2021مارس  31 مؤرخ في 373رقم قــرار  - د لمبرنامج  2019أفريل  22المؤّرخ في  431 رقم يعدِّ المحدِّ
بالمدرسة العميا في  "انتاج الكيرباء والطاقات المتجددةتخصص" ياإللكترو تقنلنيل شيادة ميندس دولة في  البيداغوجي

 650 .........................................................................................................................التكنولوجيات الصناعية بعنابة
ل ممحق القرار، 2021مارس  31 مؤرخ في 374رقم رار قــ - د  2019أفريل  22المؤّرخ في  432 رقم يعدِّ مبرنامج لالمحدِّ

 التكنولوجياتبالمدرسة العميا في مستدامة"  تخصص"طاقوية وتنمية ميكانيكية ىندسةلنيل شيادة ميندس دولة في  البيداغوجي
 654 ..........................................................................................................................................بعنابة الصناعية

 
 

IV- ــــــقـــــــــــــرراتمالــــ 
رنامج المبرمة بين شكيمة المجنة الوطنية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية بت، يحدد 2021جانفي  07 مؤّرخ في 096مقــرر رقم  -

 659 ..........................................................................................وزارة التعميم العالي والبحث العممي وزارة الثقافة والفنون 
مركز البحث في  تحت تصرف ، يتضمن وضع مبنى إداري كائن بجامعة تممسان،2021جانفي  10مؤرخ في  14مقــرر رقم  -

 660   ................................................................................................................. (CERIST)اإلعالم العممي والتقني 
إعالم آلي، رتبة رئيس  بسمك ميندسين في يمدد أجل إجراء امتحان ميني لاللتحاق 2021جانفي  21مؤرخ  في  13 رقممقــرر  -

 661 ..........................................................................................................1لجامعة باتنة الميندس في اإلعالم اآللي
 المكتبات الجامعية، رتبة بسمك محافظي يمدد أجل إجراء امتحان ميني لاللتحاق  2021جانفي  21مؤرخ في  14رقم مقــرر  -

 662 ............................................................................................................1لجامعة باتنة محافع المكتبات الجامعية
ك محافظي المكتبات الجامعية، رتبة بسم يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق  2021جانفي  21مؤرخ في  15رقم مقــرر  -

 663 ....................................................................................1لجامعة باتنة ممحق بالمكتبات الجامعية من المستوى األول
مك ميندسي السكن والعمران، رتبة بس يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق 2021جانفي  21مؤرخ  في  16رقم مقــرر  -

 663 ................................................................................................1لجامعة باتنة ميندس رئيسي في السكن والعمران
مساعدي المكتبات الجامعية، رتبة بسمك  يمدد أجل إجراء امتحان الميني لاللتحاق 2021جانفي  21مؤرخ  في  17رقم مقــرر  -

 664 ..........................................................................................................1لجامعة باتنة مساعد بالمكتبات الجامعية
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مك ميندسي المخابر الجامعية، رتبة بس يمدد أجل إجراء امتحان ميني لاللتحاق 2021جانفي  24مؤرخ  في  18رقم مقــرر  -
 665 ....................................................................................................لجامعة بسكرة ميندس رئيسي لممخابر الجامعية

بسمك ميندسي السكن والعمران، رتبة  يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق 2021جانفي  24مؤرخ  في 19رقم مقــرر  -
 665 .................................................................................................لجامعة بسكرة ميندس رئيسي في السكن والعمران

 بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق 2021جانفي  24مؤرخ  في  20رقم   مقــرر -
 666 .............................................................................................................................................لجامعة بسكرة

بسمك األعوان اإلداريين، رتبة عون إدارة  ميني لاللتحاقيمدد أجل إجراء امتحان  2021جانفي  24مؤرخ  في  21رقم  مقــرر -
 667 ..................................................................................................................................بسكرة  لجامعة رئيسي

لاللتحاق بسمك المتصرفين، رتبة متصرف رئيسي  ء امتحان مينييمدد أجل إجرا 2021جانفي 25مؤرخ في  22 رقم مقــرر -
 668 ....................................................................................................................لممدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا

بسمك مساعدي الميندسين في اإلعالم  ل إجراء امتحان ميني لاللتحاقيمدد أج 2021فيفري  03مؤرخ  في  98 رقممقــرر  -
 668 ..............................................لممدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي في اإلعالم اآللي 1اآللي، رتبة مساعد ميندس مستوى 

بسمك ميندسين في اإلعالم اآللي، رتبة  ميني لاللتحاقيمدد أجل إجراء امتحان  2021فيفري  03مؤرخ  في 99رقم  مقــرر -
 669 .........................................................................لممدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي ميندس رئيسي في اإلعالم اآللي

بسمك ميندسي المخابر الجامعية، رتبة  ي لاللتحاقيمدد أجل إجراء امتحان مين 2021فيفري  03مؤرخ  في 100رقم مقــرر  -
 670 ...........................................................................لممدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي ميندس دولة لممخابر الجامعية

لاللتحاق بسمك مساعدي المتصرفين، رتبة مساعد  يمدد أجل إجراء امتحان ميني 2021فيفري  03مؤرخ  في  101رقم مقــرر  -
 671 ......................................................................................................لممدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي متصرف

بسمك ميندسي المخابر الجامعية، رتبة  ي لاللتحاقيمدد أجل إجراء امتحان مين 2021فيفري  07مؤرخ  في  105رقم مقــرر  -
 671 ...................................................................................لجامعة التكوين المتواصل رئيس الميندسين لممخابر الجامعية

بسمك ميندسين في اإلعالم اآللي، رتبة  لتحاقيمدد أجل إجراء امتحان ميني لال  2021فيفري  07مؤرخ  في 106رقم مقــرر  -
 672 ...................................................................................لجامعة التكوين المتواصل رئيس الميندسين في اإلعالم اآللي

 بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة لتحاقيمدد أجل إجراء االمتحان الميني لال  2021فيفري  07مؤرخ  في107رقم  مقــرر -
 673 ...............................................................................................................................لجامعة التكوين المتواصل

بسمك األعوان اإلداريين، رتبة عون إدارة  حان ميني لاللتحاقيمدد أجل إجراء امت 2021فيفري  07مؤرخ  في 108رقم مقــرر  -
 673 ......................................................................................................................لجامعة التكوين المتواصل رئيسي

 بسمك كتاب، رتبة كاتب مديرية رئيسي إجراء امتحان ميني لاللتحاقيمدد أجل  2021فيفري  07مؤرخ  في 109رقم مقــرر  -
 674 ...............................................................................................................................لجامعة التكوين المتواصل

محاسبين إداريين، رتبة محاسب  بسمك دد أجل إجراء امتحان ميني لاللتحاقيم 2021فيفري  07مؤرخ  في 110رقم  مقــرر -
 675 ..............................................................................................................لجامعة التكوين المتواصل إداري رئيسي

بسمك ميندسي المخابر الجامعية، رتبة لاللتحاق يمدد أجل إجراء إمتحان ميني  2021فيفري  11مؤرخ  في  117رقم مقــرر  -
 676 ................................................................................................لجامعة تامنغست ميندس رئيسي لممخابر الجامعية

بسمك محافظي المكتبات الجامعية، رتبة لاللتحاق د أجل إجراء اإلمتحان الميني يمد 2021فيفري  11مؤرخ في  118 رقممقــرر  -
 676 ................................................................................لجامعة تامنغست ممحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني

لإللتحاقبسمك التقنيين في اإلعالم  أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادات يمدد 2021فيفري 11مؤرخ  في  119رقم مقــرر  -
 677 ........................................................................................لجامعة تامنغست اآللي، رتبة تقني سام في اإلعالم اآللي

مساعدي الميندسين في اإلعالم  د أجل إجراء امتحان ميني لاللتحاق بسمكيمد 2021فيفري  14مؤرخ  في  121رقم مقــرر  -
 678 ...................................................لمدرسة الدراسات العميا التجارية في اإلعالم اآللي 1اآللي، رتبة مساعد ميندس مستوى 

بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق  المتحان الميني لاللتحاقيمدد أجل إجراء ا 2021فيفري  14مؤرخ  في  122رقم مقــرر  -
 679 .....................................................................................................لمدرسة الدراسات العميا التجارية رئيسي لإلدارة

 بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة اء االمتحان الميني لاللتحاقيمدد أجل إجر  2021فيفري  14مؤرخ  في  123رقم مقــرر  -
 679 .......................................................................................................................لمدرسة الدراسات العميا التجارية
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بسمك األعوان اإلداريين، رتبة عون إدارة  يمدد أجل إجراء امتحان ميني لاللتحاق 2021فيفري  14مؤرخ  في  124رقم مقــرر  -
 680 ..............................................................................................................لمدرسة الدراسات العميا التجارية رئيسي

 بسمك األعوان اإلداريين، رتبة عون إدارة يمدد أجل إجراء امتحان ميني لاللتحاق 2021فيفري  14مؤرخ  في  125رقم مقــرر  -
 681 .......................................................................................................................لمدرسة الدراسات العميا التجارية

لمدرسة  بسمك كتاب، رتبة كاتب مديرية يمدد أجل إجراء امتحان ميني لاللتحاق 2021فيفري  14مؤرخ  في  126 رقممقــرر  -
 681 .................................................................................................................................الدراسات العميا التجارية

لاللتحاق بسمك األساتذة  يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادات 2021فيفري  22مؤرخ  في  137رقم مقــرر  -
 682 .........................................................................................3لجامعة الجزائر المساعدين، رتبة إستاد مساعد قسم ب

يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة  2021فيفري  21مؤرخ  في  139 رقممقــرر  -
 683 ..............................................................................................................لجامعة التكوين المتواصل ممحق اإلدارة

يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق بسمك األعوان اإلداريين،  2021فيفري  21مؤرخ  في  140رقم مقــرر  -
 684 ..................................................................................................رتبة عون إدارة رئيسي لجامعة التكوين المتواصل

تحت تصرف  1، يتضمن وضع ىياكل موقع كمية الطب ببئر الجير جامعة وىران2021فيفري  22مؤرخ في  126مقــرر رقم  -
 684 ...................................................................................................................المدرسة العميا في االقتصاد بوىران

بسمك ميندسين في إعالم آلي، رتبة  يمدد أجل إجراء امتحان ميني لاللتحاق 2021فيفري  23مؤرخ  في  148رقم مقــرر  -
 686 .................................................................................................3لجامعة الجزائر ميندس رئيسي في اإلعالم اآللي

التراجمة، رتبة مترجم  -بسمك المترجمين يمدد أجل إجراء امتحان ميني لاللتحاق 2021فيفري  23مؤرخ  في  149رقم مقــرر  -
 687 ......................................................................................................................3لجامعة الجزائر ترجمان رئيسي

بسمك ميندسين في اإلعالم اآللي، رتبة  يمدد أجل إجراء امتحان ميني لاللتحاق 2021مارس  04مؤرخ  في  501رقم مقــرر  -
 688 ....................................................................لممدرسة العميا لمتسيير واالقتصاد الرقمي ميندس رئيسي في اإلعالم اآللي

بسمك الميندسين في اإلعالم اآللي، رتبة لاللتحاق يمدد أجل إجراء إمتحان ميني  2021مارس  04مؤرخ  في  502رقم  مقــرر -
 688 ..........................................................................لجامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا رئيس الميندسين في اإلعالم اآللي

بسمك الميندسين في اإلعالم اآللي، رتبة لاللتحاق يمدد أجل إجراء إمتحان ميني  2021مارس  04مؤرخ  في  503رقم مقــرر  -
 689 .............................................................................لجامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا ميندس رئيسي في اإلعالم اآللي

بسمك ميندسي المخابر الجامعية، رتبة لاللتحاق يمدد أجل إجراء إمتحان ميني  2021مارس  04مؤرخ  في  504رقم مقــرر  -
 690 ..........................................................................لجامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا رئيس الميندسين لممخابر الجامعية

بسمك تقنيي المخابر الجامعية، رتبة لاللتحاق يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني  2021مارس  04مؤرخ  في  505رقم ــرر مق -
 691 .........................................................................................لجامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا تقني لممخابر الجامعية

بسمك األطباء العاميين لاللتحاق يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس اإلختبارات  2021مارس  04مؤرخ  في  506رقم مقــرر  -
 691 ....................................لجامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا في الصحة العمومية، رتبة طبيب عام رئيسي في الصحة العمومية

بسمك الميندسين في اإلعالم اآللي، رتبة  يمدد أجل إجراء امتحان ميني لاللتحاق 2021مارس  04مؤرخ  في  507رقم مقــرر  -
 692 ....................................................................................................لجامعة المدية ميندس رئيسي في اإلعالم اآللي

بسمك ميندسي المخابر الجامعية، رتبة  يمدد أجل إجراء امتحان ميني لاللتحاق 2021مارس  04مؤرخ  في  508 رقممقــرر  -
 693 ...................................................................................................لجامعة المدية ميندس رئيسي لممخابر الجامعية

لوزارة التعميم العالي والبحث  يحدد تشكيمة لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض، 2021مارس  07 مؤّرخ في 161 رقممقــرر  -
 694 .....................................................................................................................................................العممي

 695 ............................2020أوت  10المؤرخ في  202، يتمم ممحق المقــرر رقم 2021مارس  09مؤرخ في  163مقــرر رقم  -
بسمك األساتذة  لاللتحاق يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادات 2021مارس  14مؤرخ  في  202 رقممقــرر  -

 696 .......................................................................................لجامعة تامنغست ب"المساعدين، رتبة إستاد مساعد قسم "
ىياكل جامعة المسيمة، تحت تصرف مركز البحث العممي جزء من يتضمن وضع ، 2021مارس  28مؤرخ في  174مقــرر رقم  -

 697 ......................................................................د في األوساط القاحمةوالتقني حول المناطق القاحمة لتوطين محطة الرص
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نيج روبرتسو، تميممي، والية  23، يتضمن وضع ىياكل المبنى اإلداري الكائن بـ 2021مارس  28مؤرخ في  175مقــرر رقم  -
 698 .........................................................ليل الفيزيائية والكيميائيةالجزائر، تحت تصرف مركز البحث العممي والتقني في التحا

مركز البحث في  تحت تصرف 1ىياكل جامعة الجزائر من وضع جزء منتض، ي2021مارس  28مؤرخ في  176 مقــرر رقم -
 700 ............................................................................لتوطين معيد الدراسات الُعميا في الرياضيات اإلعالم العممي والتقني

العممي مركز البحث  تحت تصرف ،تممسانىياكل جامعة جزء من يتضمن وضع ، 2021مارس  28مؤرخ في  177مقــرر رقم  -
 702 ..........................المغوية في البمدان العربية واقع المسانيات وتطوير الدراسات لتطوير المغة العربية لِّتوطين وحدة البحث والتقني

مساعدي الميندسين في اإلعالم  يمدد أجل إجراء امتحان ميني لاللتحاق بسمك  2021مارس  30مؤرخ  في 223رقم مقــرر  -
 703 ..........................................................................لجامعة تبسة في اإلعالم اآللي 1اآللي، رتبة مساعد ميندس مستوى 

بسمك مساعدي المكتبات الجامعية، رتبة  يمدد أجل إجراء امتحان الميني لاللتحاق 2021مارس  30مؤرخ  في  224رقم مقــرر  -
 704 ............................................................................................................لجامعة تبسة مساعد بالمكتبات الجامعية

 بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق 2021مارس  30مؤرخ  في  225رقم  مقــرر -
 705 .............................................................................................................................................لجامعة تبسة

بسمك األعوان اإلداريين، رتبة عون إدارة  يمدد أجل إجراء امتحان ميني لاللتحاق 2021مارس  30مؤرخ  في 226رقم مقــرر  -
 706 .....................................................................................................................................لجامعة تبسة رئيسي

 بسمك كتاب، رتبة كاتب مديرية رئيسي يمدد أجل إجراء امتحان ميني لاللتحاق 2021مارس  30 مؤرخ  في 227رقم مقــرر  -
 706 .............................................................................................................................................لجامعة تبسة
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 722 ....................................................................2021 الثالثي األول ةــــــرديــــف مــقـــررات 
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  يحدد شروط 2021جانفي سنة  28الموافق  1442جمادؼ الثانية عاـ  14مؤرخ في  50-21مرسوـ تنفيذؼ رقـ ،
 وكيفيات الحصوؿ عمى التأىيل الجامعي.

  (2021فيفري  03الصادرة بتاريخ  08)الجريدة الرسمية العدد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  يتضمف مخطط2021الموافق أوؿ مارس سنة  1442رجب عاـ  17مؤرخ في  89-21مرسوـ تنفيذؼ رقـ ، 

 تطوير متعدد السنوات لتنفيذ البرامج الوطنية لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي.
  (2021مارس 16الصادرة بتاريخ  19)الجريدة الرسمية العدد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  يتضمف إنشاء 2020 ديسمبر سنة 16الموافق  1442عاـ  األولىجمادؼ  أوؿقػػرار وزارؼ مشترؾ مؤرخ  في ،
 التكنولوجيات الصناعية.مشتركة لمبحث لدػ مركز البحث في  ةمصمح

  (2021جانفي  20الصادرة بتاريخ  05)الجريدة الرسمية العدد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  يتضمف إنشاء 2021 سنة جانفي 28الموافق  1442جمادؼ الثانية عاـ  14قػػرار وزارؼ مشترؾ مؤرخ  في ،

 .مصالح مشتركة لمبحث لدػ مركز البحث في البيوتكنولوجيا
ــ ــ 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  ــ

  يتضمف إنشاء  ،2021 سنة جانفي 28الموافق  1442جمادؼ الثانية عاـ  14قػػرار وزارؼ مشترؾ مؤرخ  في
 .مصمحة مشتركة لمبحث لدػ جامعة سيدؼ بمعباس

ــ ــ 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  ــ
  يحدد التنظيـ 2021فيفرؼ سنة  10الموافق  1442جمادؼ الثانية عاـ  27قػػرار وزارؼ مشترؾ مؤرخ  في ،

 اإلدارؼ لموكالة الموضوعاتية لمبحث. 

  (2021فيفري  22الصادرة بتاريخ  13)الجريدة الرسمية العدد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  يحدد التنظيـ اإلدارؼ 2021فيفرؼ سنة  10الموافق  1442جمادؼ الثانية عاـ  27قػػرار وزارؼ مشترؾ مؤرخ في ، 

 . الداخمي لمراكز البحث في العمـو الصيدالنية

  (2021 مارس 11اريخ الصادرة بت 18)الجريدة الرسمية العدد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  صفر عاـ  25يعدؿ القرار المؤرخ في  ،2021فيفرؼ سنة  13الموافق  1442عاـ  أوؿ رجبقػػرار مؤرخ في

يحدد تشكيمة المجنة القطاعية لمصفقات لوزارة التعميـ العالي والبحث الذؼ  2005ديسمبر سنة  7الموافق  1437
 .العممي

  (2021 فيفري  28الصادرة بتاريخ  14)الجريدة الرسمية العدد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2021/A2021008.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2021/A2021008.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2021/A2021019.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2021/A2021019.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2021/A2021005.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2021/A2021005.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2021/A2021013.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2021/A2021013.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2021/A2021018.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2021/A2021018.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2021/A2021014.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2021/A2021014.pdf
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 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 
 

 فة والفنون                             وزارة التعميم العالي والبحث العمميوزارة الثقا 
 
 
 
 
 

 تطوير وترقية حول اتفاقية برنامج

 األنشطة الثقافية والفنية
 في الوسط الجامعي 
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 تبـر ىذه االتفاقية برنامج بيف:
 
 

شارع دودو مختار الجزائر، والتي  11مقرىا ببف عكنوف  وزارة التعميـ العالي والبحث العممي، الكائف
 ، األستاذ عبد الباقي بن زيانيمثميا السيد الوزير، 

 
 

 

 مف جية، 
 
 
 

 

 وبين
 
 
 

الجزائر العاصمة، والممثمة مف  -ىضبة العناصر-وزارة الثقافة والفنوف، الكائف مقرىا بقصر الثقافة 
 ،مميكة بن دودةالدكتورة السيدة وزيرة الثقافة والفنوف 

 
 
 
 

 .مف جية أخرػ 
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 :تمييد
في إطار إرساء إستراتيجية موجية لمشريحة الطالبية لجذب اىتماميا وحثيا عمى ممارسة النشاطات 
الثقافية والفنية واألدبية، رأت وزارتا الثقافة والفنوف والتعميـ العالي والبحث العممي، وضع برنامج 

 ى ترقية وتطوير األنشطة الثقافية والفنية في الوسط الجامعي.تعاوف عمى شكل اتفاقية، ييدؼ إل
 

 ليذا الغرض، تـ االتفاؽ بيف الوزارتيف عمى ما يمي:
 المادة األولى:

تيدؼ ىذه االتفاقية إلى ضبط برنامج تعاوف بيف وزارتي التعميـ العالي والبحث العممي والثقافة 
وير األنشطة الثقافية والفنوف في الوسط والفنوف لغرض ترقية الذائقة الفنية مف خالؿ تط

الجامعي، وتسييل عممية ولوج الطمبة لمختمف المؤسسات الثقافية والفنية وتوفير كل الشروط 
الضرورية لتأطير عممية تكويف الطمبة في المجاؿ الثقافي والفني، إلى جانب االستغالؿ 

 المشترؾ لمختمف اليياكل والوسائل المتوفرة.
 :2المادة 
حقيق ىذه األىداؼ، تعمل وزارتا التعميـ العالي والبحث العممي والثقافة والفنوف، كل في لت

 مجاؿ صالحياتيا عمى ما يمي:
 .تشخيص واقع النشاط الثقافي والفني بالوسط الجامعي، واقتراح بدائل وآليات لمنيوض بو .1
طمبة، مف خالؿ تعزيز الثقافة الجوارية، بغية تيذيب السموكات وتحقيق الترفيو لدػ ال .2

 .التنسيق بيف المؤسسات الثقافية ومؤسسات التعميـ العالي
 .ترقية النشاطات الثقافية والفنية في مؤسسات التعميـ العالي واإلقامات الجامعية وتثمينيا .3
إعداد برامج لتطوير وترقية المطالعة والمطالعة المتخصصة في الوسط الجامعي مف  .4

 .ومكتبات االقامات الجامعية خالؿ تفعيل المكتبات الجامعية
تنظيـ مسابقات في المطالعة والقراءة بالتنسيق مع مؤسسات الوزارتيف، تتوج بإىداء  .5

  .صكوؾ كتب
المساىمة في تحضير وتنظيـ المنافسات الثقافية الجامعية وتنويع مجاؿ نشاطيا باالتصاؿ  .6

 .ات الثقافية المحميةمع الجمعيات والنوادؼ الثقافية الجامعية،  بالتنسيق مع الجمعي
 .تشجيع الطمبة إلنتاج أعماؿ أدبية والعمل عمى إصدار منشورات ثقافية جامعية .7
 .العمل عمى إيجاد آليات لتشجيع ومرافقة الطمبة المبدعيف في المجاؿ الثقافي والفني .8
تشجيع تنظيـ تظاىرات خاصة بالنشاطات الثقافية والفنية في الوسط الجامعي )مسرح،  .9

 ..(سينما،..
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العمل عمى إحياء الموروث والرصيد الموسيقي والغنائي عمى مستوػ مؤسسات التعميـ  .11
 .العالي واإلقامات الجامعية

التنسيق في مجاؿ التكويف الثقافي والفني وتوفير الوسائل الالزمة مف أجل ضماف تأطير  .11
 .مؤىل

ػ القطاعيف لفائدة االستغالؿ المشترؾ والعقالني لموسائل والموارد المتوفرة عمى المستو  .12
 الطمبة، السيما فيما يتعمق بالمنشآت الثقافية والفنية.

 

 :3المادة 
 تمتـز وزارة الثقافة والفنوف بػما يمي:

  المساىمة في ترقية وتثميف النشاط الثقافي والفني في الوسط الجامعي، وذلؾ بمشاركة
تأطير التكويف الفني المستخدميف المختصيف والممارسيف المحترفيف والمؤىميف لتعزيز 

 .والثقافي لمطالب الجامعي
  التكفل بتكويف المنشطيف التابعيف لمؤسسات التعميـ العالي ولمديواف الوطني لمخدمات

الجامعية بالمؤسسات المختصة التابعة لوزارة الثقافة والفنوف، مع تأطير التربصات 
نما، الفنوف األدبية الجامعية في مجاؿ المسرح، السي الموجية لمطمبة خالؿ العطل

 . والتشكيمية والموسيقى، ...
 المساىمة في تنظيـ التظاىرات الثقافية والفنية الجامعية ذات الطابع الوطني. 
  تثميف النشاطات واألعماؿ الثقافية والفنية الجامعية المتميزة، مف خالؿ إدراجيا في

   .قافيةالبرامج الوالئية والوطنية لمديريات الثقافة ولممؤسسات الث
 دعـ برامج الجمعيات الثقافية الجامعية في مجاؿ ترقية الثقافة ونشرىا. 
 تشجيع وصقل المواىب الطالبية الفنية ومرافقتيا.  
  تمكيف الطمبة والجمعيات والنوادؼ الجامعية مف االستفادة مف المرافق الثقافية، خاصة

المطاعة العمومية وكذا  منيا المراكز الثقافية، قاعات المسرح والسينما، ومكتبات
 .المتاحف

  تشجيع الطمبة عمى حضور النشاطات والميرجانات المنظمة مف قبل مؤسسات وىيئات
 .وزارة الثقافة والفنوف مف خالؿ تسعيرات تحفيزية خاصة بالطمبة

  تسييل إبراـ اتفاقيات بيف ىيئات البحث العممي لوزارة الثقافة والفنوف ومؤسسات التعميـ
 .لبحث العمميالعالي وا

  تسييل إستفادة الطمبة مف التربصات والتربصات الميدانية وفي الوسط الميني عمى
 مستوػ مختمف المؤسسات الثقافية والفنية.
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 :4المادة 
 تمتـز وزارة التعميـ العالي والبحث العممي بما يمي:

  )...،ضمف دراسة إمكانية إدراج الجانب الثقافي والفني)مسرح، وموسيقى، وسينيما
البرامج البيداغوجية لعروض التكويف لتنمية الذائقة الفنية، وتكويف مختصيف في مجاؿ 

  .االقتصاد والتسيير الثقافي مف خالؿ ربط جسور التكويف
  تبادؿ الخبرات في مجاؿ التكويف الثقافي والفني بيف مؤسسات التعميـ العالي ذات

والفنوف، مف خالؿ تسييل حركية الصمة ومؤسسات التكويف التابعة لوزارة الثقافة 
 .األساتذة وخاصة في مجاؿ التأطير البيداغوجي

   المساىمة في إيجاد سبل وآليات فعالة مف أجل تنمية العمل الثقافي والفني مف خالؿ
 .الدراسات والبحوث الجامعية بيف ىياكل البحث العممي والمؤسسات الثقافية

 لثقافي والحفاظ عمى الموروث الثقافي والفنيتشجيع البحوث العممية في مجاؿ التراث ا. 
  تسطير برنامج دورؼ لبث اإلنتاجات السينمائية والمسرحية بمؤسسات التعميـ العالي

 .واإلقامات الجامعية
 تشجيع تأسيس الجمعيات والنوادؼ الثقافية، األدبية والفنية الجامعية. 
  في المسرح، والسينما، إعادة بعث وتفعيل النوادؼ والورشات المتخصصة ال سيما

 .والخط والتراث الثقافي والفني وتثمينو
 برامج سنوية لمنشاطات الثقافية والفنية لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية  إعداد

ومؤسسات التعميـ العالي بالتنسيق مع الجمعيات والنوادؼ الثقافية والفنية الجامعية، 
  .اجيا ضمف برامج مديريات الثقافةوتثميف النشاطات المميزة منيا، مف خالؿ إدر 

 ،المساىمة في تمويل النشاطات الثقافية والفنية الجامعية 
 تزويد وزارة الثقافة ببنؾ معطيات حوؿ الطمبة المبدعيف في المجاؿ الثقافي والفني.  
  دعـ وتشجيع برامج المنافسات الثقافية، األدبية والفنية ما بيف مؤسسات التعميـ العالي

 .ت الجامعيةواإلقاما
  مد جسور التواصل بيف الطمبة الجامعييف، وطمبة مؤسسات التكويف العالي في المسرح

 .والسمعي البصرؼ والفنوف التشكيمية والموسيقى في النشاطات الثقافية والعممية عموما
  تشجيع الطمبة عمى حضور النشاطات والميرجانات المنظمة مف قبل المؤسسات

 والفنوف مف خالؿ تسييل عممية نقميـ.وىيئات وزارة الثقافة 
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 :5المادة 
مف أجل تحقيق األىداؼ الواردة في المادة األولى مف ىذه االتفاقيّة، يشكل الطرفاف لجنة 
وطنية مشتركة لمتنسيق يرأسيا األميناف العاماف لموزارتيف بالتناوب ولمدة سنة، لتسطير برنامج 

 ا في ىذه االتفاقية.عمل ومتابعة وتقييـ األحكاـ المنصوص عميي
 تحدد تشكيمة ىذه المجنة وتنظيميا وسيرىا عبر اتفاؽ مشترؾ.

 : 6المادة 
 تنشأ عمى المستوػ المحمي لجاف والئية مكمفة بتطبيق برنامج العمل. 

 تحدد تشكيمة ىذه المجاف وتنظيميا وتسييرىا عبر اتفاؽ مشترؾ.
 :7المادة 

 ا عداد تقرير سنوؼ يسمـ لوزيرؼ القطاعيف.تكمف المجنة الوطنية المشتركة بتنسيق و 
 :8المادة 

 يمتـز الطرفاف بضماف التطبيق والمتابعة والتقييـ ألحكاـ ىذه االتفاقية.
 :9المادة 

سنوات قابمة لمتجديد بموجب اتفاؽ ضمني لنفس الفترة، ما  (06) تبـر ىذه االتفاقية لمدة ستة
 لـ ينو أحد الطرفيف ذلؾ.

  :10المادة 
عمى إخطار كتابي  حد الطرفيف فس  أو تعديل أو استكماؿ أحكاـ ىذه االتفاقية بناء  يمكف أل

 ( أشير.03يقدمو لمطرؼ اآلخر في أجل ال يقل عف ثالثة )
ال يؤثر االنسحاب مف ىذه االتفاقية أو عدـ تجديدىا عمى تنفيذ أؼ مشروع أو برنامج في 

 طور التنفيذ في إطار ىذه االتفاقية. 
 :11المادة 

 ( أصميتيف.02يسرؼ مفعوؿ ىذه االتفاقية ابتداء مف تاري  توقيعيا وتحرر في نسختيف )
 :12المادة 

ُتنشر ىذه االتفاقية في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي والنشرة الرسمية 
 لوزارة الثقافة والفنوف .

 2021 جانفي 07في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                          فنون وزيرة الثقـافـة وال

 أ.د عبد الباقي بن زيان                                                                                      د. مميكة بن دودة             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي  وزارة البريد والمواصالت السمكية والالسمكية       

 

 

 
 

 

 قية إطــار حولاتفا
 مرافقة حركة البحث العممي وتعزيز المنشآت

 وشبكات االتصاالت اإللكترونية 
 

 

 

 

 2021جانفي 
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 إتفاقية بين
 

شارع دودو مختار، بف عكنوف، الجزائر"،  11وزارة التعميـ العالي والبحث العممي، الكائف مقرىا بػ"
 عميـ العالي والبحث العممي،، وزير التبن زيان عبد الباقيالممثمة مف طرؼ السّيد 

 

 من جية،

 

 

 

نيج العقيد كريـ بمقاسـ، الجزائر"،  4ووزارة البريد والمواصالت السمكية والالسمكية، الكائف مقرىا بػ "
 وزير البريد والمواصالت السمكية والالسمكية،إبراىيم بومزار، الممثمة مف طرؼ السّيد 

 
 

 من جية أخرى،
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 ديباجة:
مبات بعث ديناميكية الشراكة بيف وزارة التعميـ العالي والبحث العممي ووزارة البريد اعتبارا لمتط -

والمواصالت السمكية والالسمكية لتنفيذ السياسات القطاعية المشتركة، السيما في مجاؿ تعزيز 
المنشآت وشبكات اإلتصاالت مف خالؿ التدفق العالي والعالي جدا لألنترنت، الذؼ يشكل رىاف 

اإلقميـ مف جية، وتشجيع ترقية وتطوير النشاط العممي لمؤسسات التعميـ العالي والبحث تييئة 
 العممي وكذلؾ المساىمة في تمويميا واإلستجابة لإلستحقاقات العممية مف جية أخرػ،

شراؼ وزارة البريد والمواصالت السمكية  - واعتبارا أف التمويل الممنوح مف المؤسسات تحت وصاية وا 
موجو لتشجيع وترقية كافة أنواع النشاطات العممية التي تؤطرىا مؤسسات التعميـ العالي  والالسمكية

 والبحث العممي، السيما الباحثيف والطمبة النخبة وتكويف الفئات الشبانية،
 

وفي ىذا اإلطار، ورغبة مف كل مف وزارة البريد والمواصالت السمكية والالسمكية ووزارة         
والبحث العممي في وضع آلية لمتنسيق بيف القطاعيف والتشاور، وضماف التكفل  التعميـ العالي

 األفضل بالمشاريع واالحتياجات المشتركة مف خالؿ مقاربة تضمف تضافر الجيود والوسائل والموارد،
 

تفاقية إطار تسمح لكل منيما اإلستفادة مف اإلمتيازات والخدمات ااتفق الطرفاف عمى إبراـ        
 ي يممكيا كل طرؼ في قطاعو ومجاؿ نشاطو.الت

 بناءا عمى ما سبق، إتفق الطرفان عمى ما يأتي:
 الفصل األول

 تفاقية ومجال تطبيقياموضوع اال 
تفاقية اإلطار الحالية إلى تحديد إطار التعاوف والشراكة الرامية إلى تمكيف تيدؼ االالمادة األولى: 

سمكية ووزارة التعميـ العالي والبحث العممي، مف وزارة البريد والمواصالت السمكية والال
االستفادة مف التبادؿ المشترؾ لالمتيازات والخدمات مف خالؿ تحديد مبادغ وأىداؼ 

 ومجاالت التعاوف وكيفيات تنفيذه.
تشكل اإلتفاقية الحالية اإلطار المرجعي لجميع النشاطات ذات االىتماـ المشترؾ التي  :2المادة 

بيا الطرفاف مباشرة أو عف طريق ىيئاتيما، وىياكميما المذكورة في الممحق  يمكف أف يبادر
 المرفق بيذه االتفاقية.
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 الفصل الثاني
 ميادين التعاون 

 إف تحقيق مجاالت التعاوف المدرجة في اتفاقية اإلطار تقضي مف الطرفيف:: 3المادة 
لتزامات في حدود اإللتزاـ بالتعاوف األمثل وبذؿ الجيود قصد ضماف حسف تنفيذ اإل -

 مسؤولياتيما،
اإللتزاـ بالتعاوف الوثيق وتبادؿ كل المعمومات الضرورية لتنفيذ بنود االتفاقية، السيما  -

 تمؾ المتعمقة بالسير الحسف لألعماؿ،
اإللتزاـ بالتشاور الدائـ قصد إيجاد الحموؿ المالئمة في أقرب اآلجاؿ، وتدارؾ الصعوبات  -

 اكل.المحتممة في حالة حدوث مش
مف أجل وضع مختمف مجاالت التعاوف حيز التنفيذ، فإنو يقع عمى عاتق الطرفيف : 4المادة 

:  مجموعة مف اإللتزامات، وعميو تمتـز
 ـوزارة البريد والمواصالت السمكية والالسمكية ب: 

تشجيع المؤسسات التابعة لقطاعيا عمى المساىمة في رعاية النشاطات العممية لقطاع  -
لي والبحث العممي، السيما حركة البحث العممي المحققة لنتائج مشرفة في التعميـ العا

 الوسط الجامعي والبحث العممي عمى الصعيد الدولي.
تشجيع وتوجيو المؤسسات الخاضعة لموصاية والموضوعة تحت إشرافيا لتمويل ومرافقة  -

ب أحكاـ ىذه عممي المحددة بموجنشاطات ىياكل وىيئات وزارة التعميـ العالي والبحث ال
 تفاقية.اال

 ـوزارة التعميم العالي والبحث العممي ب: 
تمكيف المؤسسات تحت الوصاية وتحت اإلشراؼ، المعينة مف قبل وزارة البريد  -

والمواصالت السمكية والالسمكية الولوج ألماكف تواجد مواقع الراديو لممواصالت بغرض 
قامة أو   صيانة ىذه المواقع.القياـ بالدراسات المتعمقة بالتييئة، وا 

تمكيف المؤسسات تحت الوصاية وتحت اإلشراؼ، المعينة مف قبل وزارة البريد  -
والمواصالت السمكية والالسمكية وضع اإلعالنات داخل المؤسسات الجامعية، وخالؿ 

 التظاىرات العممية التي تشارؾ فييا الجامعات ومراكز البحث العممي المعنية بالمرافقة.
ات تحت الوصاية وتحت اإلشراؼ، المعينة مف قبل وزارة البريد تمكيف المؤسس -

والمواصالت السمكية والالسمكية نشر وتعزيز المنشآت وشبكات المواصالت السمكية 
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والالسمكية، عف طريق وضع تجييزات المواصالت السمكية وكذا وسائط الدفع االلكتروني 
لي والبحث العممي، وكذا المصالح تحت في المباني اإلدارية التابعة لوزارة التعميـ العا

 الوصاية.
 الفصل الثالث

 كيفيات تنفيذ االتفاقية ومسؤولية تنفيذىا
 

يمكف إبراـ اتفاقيات ثنائية بيف مؤسسات التعميـ العالي والبحث العممي والمؤسسات : 5المادة 
والالسمكية، العمومية االقتصادية الموضوعة تحت إشراؼ وزارة البريد والمواصالت السمكية 

 بعد موافقة وزارة التعميـ العالي والبحث العممي.
تمتـز مؤسسات التعميـ العالي والبحث العممي بتبميغ نس  مف االتفاقيات الثنائية إلى وزارة 

 التعميـ العالي والبحث العممي.
 تتولى وزارة التعميـ العالي والبحث العممي مراقبة تنفيذ االتفاقيات الثنائية.

 

يستعمل التمويل المترتب عف االتفاقيات الثنائية في تشجيع النشاطات العممية اإلنتاجية : 6ة الماد
 واإلعالمية، وكذا ترقية السير الحسف لممرفق العمومي لقطاع التعميـ العالي والبحث العممي.

 

تابعة"، يشكل الطرفاف لجنة لمتنسيق والمتابعة، تدعى في صمب النص "لجنة التنسيق والم: 7المادة 
 تكمف السيما بػ:

 تحديد اإلستراتيجية واألىداؼ المشتركة، -
 التنسيق والتخطيط لمجمل األشغاؿ الميمة موضوع اتفاقية اإلطار، -
 تحديد مياـ كل طرؼ، -
 متابعة انجاز األعماؿ، -
 السير عمى السير الحسف لمنشاطات محل التعاوف والعمل عمى تحقيق النتائج الممتـز بيا، -
ل أو عائق يواجييا قصد ضماف السير الحسف لمخدمات مف قبل كل تسوية كل مشك -

 طرؼ،
 إعداد بصفة دورية الوضعيات، وكذا حالة تقدـ األعماؿ موضوع اإلتفاقية. -

تحدد تشكيمة ومياـ وسير "لجنة التنسيق والمتابعة" بقرار مشترؾ بيف الوزير المكمف بالتعميـ 
 ريد والمواصالت السمكية والالسمكية.العالي والبحث العممي والوزير المكمف بالب
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قصد تقييـ حالة تقدـ األشغاؿ، وتوجيو ودفع وتيرة أعماؿ التعاوف المباشر فييا، تقـو لجنة : 8المادة 
 التنسيق والمتابعة بعقد اجتماعات دورية تنسيقية، وفق برنامج يحدد باالتفاؽ المشترؾ.

ضائيا المشاركيف في الجمسات وترسل تدوف مداوالت المجنة في محاضر يوقع عمييا كل أع
لوزير التعميـ العالي والبحث العممي ووزير البريد والمواصالت السمكية والالسمكية لممصادقة 

 عمييا.
 يمكف عقد اجتماعات تنسيقية استثنائية بناء عمى طمب أحد الطرفيف.

 

بل الطرفيف أو التي يبمغيا تكتسي كافة المعمومات أو غيرىا مف المعطيات، المكتسبة مف ق: 9المادة 
أحد الطرفيف إلى الطرؼ اآلخر، طابعا سريا وال يمكف إفشاءىا لمغير، إال بعد الموافقة 

 المسبقة لمطرؼ اآلخر، وفي ىذه الحالة، يتفق الطرفاف عمى:
حصر اإلطالع عمى المعمومات السرية في العناصر المؤىمة فقط مف بيف المستخدميف  -

  ،ف تبميغيـ بالطابع السرؼ ليذه المعموماتالتابعيف ليما، ويتعي
حصر االطالع عمى المعمومات السرية عمى الييئات المكمفة بالتمويل عند الضرورة،  -

 ،قصد تقييـ المشروع والسماح بالتمويل، ويتعيف تبميغيـ بالطابع السرؼ ليذه المعمومات
ديل أو حذؼ بعض رفع أؼ مشروع نشر / إعالف إلى رأؼ الطرؼ الذؼ لو الخيار في تع -

 النقاط أو الجوانب، التي قد يمس إفشاءىا بسرية المعمومات التي تنجـ عف نشاط التعاوف.
 

يقصد الطرفاف بحالة القوة القاىرة كل عمل أو حدث ال يقاـو غير متوقع ومستقل عف : 10المادة 
رادة األطراؼ، والذؼ يجعل تنفيذ أحد الطرفيف أو كالىما اللتزاماتو مستحيال جزئيا،  سيطرة وا 

 بعنواف اتفاقية اإلطار ىذه.
في حالة حدوث حادث يشكل قوة قاىرة، يعفى مؤقتا الطرفيف، كميا أو جزئيا مف التزاماتيما 
بقدر ما أثرت فييما حالة القوة القاىرة، وتمدد آليا إلتزامات الطرؼ أو الطرفاف المتأثراف بفعل 

ب عف حدوث حالة القوة القاىرة، عمما أف ىذا التمديد القوة القاىرة لمدة تساوؼ التأخير المترت
 ال يترتب عنو عقوبات عمى عاتق الطرؼ المتعذر عنو.

 

يجب عمى الطرؼ المتعذر بحالة القوة القاىرة، إخطار الطرؼ اآلخر فور وقوع حدوثيا : 11المادة 
 بكل وسيمة مكتوبة وتأكيده برسالة مضمنة مع استالـ وصل اإلشعار.

( أياـ ابتداء مف 10ؽ ىذا التبميغ بكل المعمومات الضرورية في أجل عشرة )يجب إرفا
 تاري  وقوع الحادث.
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في حالة القوة القاىرة التي ال يمكف لوزارة البريد والمواصالت السمكية والالسمكية ووزارة 
رفاف ( يوما يجتمع الط60التعميـ العالي والبحث العممي تنفيذ التزاماتيا لمدة تتجاوز ستوف )

 في أقرب اآلجاؿ لدراسة اآلثار المترتبة عف الحالة واالتفاؽ عمى إيجاد الحموؿ.
 

يتعيف عمى الطرؼ المتعذر إتخاذ كل التدابير الضرورية لضماف العودة العادية لتنفيذ : 12المادة 
 االلتزامات في أقرب اآلجاؿ الممكنة.

 

 الفصل الرابع
 سريان االتفاقية وفسخيا

( 03رؼ مفعوؿ ىذه االتفاقية ابتداء مف تاري  توقيعيا مف الطرفيف لمدة ثالث )يس: 13المادة 
سنوات قابمة لمتجديد لنفس المدة وباألحكاـ نفسيا، إال إذا عبر أحد الطرفيف عف رغبتو في 

( أشير قبل تاري  نياية سريانيا، وتحرر في نسختيف 03فسخيا أو تعديميا، وذلؾ ثالثة )
 أصميتيف.

 

يحق لكل طرؼ فس  ىذه االتفاقية في حالة تقصير الطرؼ اآلخر في الوفاء بالتزاماتو : 14المادة 
 ( أشير عمى األقل.03التعاقدية، عف طريق تبميغو كتابيا، قبل ثالثة )
 

يتفق الطرفاف، عمى تسوية الخالفات أو النزاعات التي قد تقع بينيما أثناء تنفيذ ىذه 
 االتفاقية بالطرؽ الودية.

 

تنشر ىذه االتفاقية في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصالت السمكية والالسمكية : 15ة الماد
 والنشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 
 2021 جانفيفي حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي                                                                                       وزير البريد والمواصالت
 والبحث العممي                                                                                            السمكية والالسمكية  

 أ.د عبد الباقي بن زيان                                                                                           إبراىيم بومزار     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ممحق إتفاقية إطار حول مرافقة حركة البحث العممي 
 وتعزيز المنشآت وشبكات االتصاالت االلكترونية

 
 :قائمة المؤسسات تحت الوصاية واإلشراف لوزارة البريد والمواصالت السمكية والالسمكية 

 الشركات الفرعية التابعة لمجمع اتصاالت الجزائر المعنية بيذا االتفاق:
 ،شركة اتصاالت الجزائر 
 ،موبيميس 
 .تصاالت الجزائر الفضائية  جواب وا 

 
 لمعنية بيذا اإلتفاق:قائمة مؤسسات التعميم العالي والبحث العممي ا 

 ،الجامعات وممحقاتيا 
 ،المراكز الجامعية 
 ،المدارس العميا 
  ،الوكاالت الموضوعاتية لمبحث 
  ،مراكز البحث 
 ،وحدات البحث 
 .ديواف المطبوعات الجامعية 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي                            وزارة البيئة     

 

 

 

 

 اّتفاقية

ـــــــــراكـــــة   إطــــــــــــــــــار لمشَّ
 

 

 

 

 

 2021جانفي 
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 بين،
 
 

 طريق أربعة مدافع، الجزائر الوسطى الممثمة مف طرؼ السيدة ػائف مقرىا، بوزارة البيئة الك
 الوزيرة األستاذة بف حراث نصيرة،

 
 

 من جية،
 
 
 
 

شارع دودو مختار، بف عكنوف،  11ووزارة التعميـ العالي والبحث العممي الكائف مقرىا ب 
 عبد الباقي، الجزائر العاصمة، الممثمة مف طرؼ السيد الوزير األستاذ بف زياف

 
 
 

 من جية أخرى،
 
 
 
 
 
 



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   42

 

 

 اعتبارا،
لمسياسة المطّورة مف طرؼ قطاع التعميـ العالي والبحث العممي مف أجل تكييف عروض  -

 .سيما عمى الشراكة التكويف والبحث التطبيقي أو العممي مع طمبات المستعمميف باالرتكاز ال
التغيرات المناخية واالحتباس لمسياسة المعتمدة مف طرؼ قطاع البيئة في مجاؿ مكافحة  -

الحرارؼ لمكوكب، وحماية رأسماؿ الطبيعة والمحافظة عميو مف أجل تثميف خدمات األنظمة 
 .البيئية الطبيعية، وبروز اقتصاد دائرؼ يوفر وظائف خضراء ويخمق الثروة

عب الجديدة لميف البيئة، الموفرة لمناصب عمل والخالقة لمثروة -  .لمشُّ
 طوير االىتماـ بالبيئة في مجمل قطاعات النشاطات.لضرورة ترقية وت -

 

 اتَّفق الطرفان عمى ما يأتي:
 

تيدؼ االتفاقية الحالية إلى وضع شراكة مف أجل إنشاء فضاء تبادؿ فّعاؿ بيف الطرفيف، ييدؼ 
إلى تنسيق مجيوداتيما وكفائتيما وخبراتيما، بغرض تحديد برامج التعميـ والبحث العممي المالئمة 

 جاؿ حماية البيئة والتنمية المستدامة ووضعيا حيز التنفيذ.في م
 

 يتفق الطرفاف عمى وضع حيز التنفيذ ديناميكية تعاوف تيدؼ إلى ما يأتي:
 

 الفصل األول: موضوع االتفاقية ومجال تطبيقيا
 

ة التعميـ تيدؼ االتفاقية الحالية إلى تحديد إطار التشاور والتعاوف والتنسيق بيف وزار المادة األولى: 
العالي والبحث العممي ووزارة البيئة مف أجل ترقية التعميـ والبحث العممي في مجاؿ 

 النشاطات المتعمقة بالبيئة والتنمية المستدامة.
 

 اتفق الطرفاف عمى القياـ بنشاطات التشاور والتنسيق بيدؼ:: 2المادة 
َعب وتخصصات جديدة إثراء المدونة الوطنية لتخصصات التعميـ الجامعي، بإدراج شُ  -

الحالية والمستقبمية لسوؽ  بالشراكة بيف الطرفيف يختارىا الطرفاف استجابة  لمحاجيات
 .العمل

يني قي تخصصات البيئة إشراؾ محترفي قطاع البيئة في مراجعة برامج التعميـ الم -
 .يياالتي سيتـ إطالقيا وتحيينيا والمصادقة عم والمتوفرة أ

وضع الطمبة عمى مستوػ المؤسسات التابعة لوزارة البيئة فيما يتعمق دعـ التعميـ التطبيقي ب -
 .بالتربصات التعريفية والتأقمـ في الوسط الميني، وتربصات نياية مسار التمدرس
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تنظيـ زيارات بيداغوجية لطمبة المسارات المينية في ميداف البيئة لميياكل والييئات التابعة  -
 .لوزارة البيئة

ممي الشيادات الجامعية الحامميف لمشاريع مبتكرة وخالقة لمثروة في مرافقة الطمبة وحا -
ميداف البيئة وتشجيعيـ عمى تنفيذ وتحقيق مشاريعيـ، السيما في إنشاء المؤسسات 

 .الناشئة
 .تطوير ُشَعب البحث في ميداف البيئة والتنمية المستدامة -
امعية ومراكز البحث ووزارة تشجيع التعاوف عند دراسة المشاريع والخبرة بيف المخابر الج -

 .البيئة وىيئاتيا تحت الوصاية
ترقية النشاطات ومشاريع البحث في مياديف البيئة والتنمية المستدامة، وبالتعاوف خاصة  -

 .مع اليياكل والييئات التابعة لوزارة البيئة
 .يئيالتشجيع المشترؾ لممشاريع المييكمة لمبحث والتنمية في مجاؿ البيئة واالنتقاؿ الب -
 .في البحث والتطوير بيف القطاعيف التشجيع عمى إنشاء فرؽ بحث مختمطة -
ة بيف المؤسسات ترقية الثقافة البيئية في الوسط الجامعي عبر تنظيـ تظاىرات مشترك -

 .التابعة لمقطاعيف
 .توػ المؤسسات الجامعيةمرافقة نوادؼ البيئة / النوادؼ الخضراء عمى مس -
ة الطمبة الناشطيف في النوادؼ الخضراء في مجاؿ حماية البيئة ضماف دورات تكوينية لفائد -

 .والتنمية المستدامة
 .يات المؤسسات الجامعية في المصدرإطالؽ عممية تجريبية لمفرز االنتقائي لنفا -
إنشاء "جائزة" ُتسمَّـ لممؤسسة الجامعية التي تنظـ أكبر عدد مف التظاىرات والنشاطات  -

 ذات العالقة بالميداف.
تنشأ لجنة مشتركة لتنفيذ برامج ومجاالت التعاوف المقترحة ومتابعتيا وتقييميا، وتدعى : 3مادة ال

 "المجنة المشتركة"، وتحدد كيفيات سيرىا في نظاميا الداخمي.
يترأَّس المجنة بالشراكة ممثمو القطاعيف الوزارييف، وُيعيَّف أعضاءىا بمقرر وزارؼ مشترؾ، 

 وتكمف بما يمي:
 .لسنوية ومتعددة السنوات وتسطيرىاىداؼ والبرامج اتحديد األ -
تقييـ، عند كل سداسي، حالة تنفيذ ىذا البرنامج واالتفاؽ عمى اإلجراءات التي يتوجب  -

 .اذىا لضماف بموغ األىداؼ المسطرةاتخ
 إعداد تقرير سنوؼ يرسل إلى وزيرؼ الدائرتيف الوزاريتيف حوؿ تطبيق ىذه االتفاقية. -

 ستعانة عند الحاجة بكل الكفاءات الضرورية.يمكف المجنة اال
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 ( في السنة في دورة عادية.2تجتمع المجنة مرتيف ): 4المادة 
 يمكف المجنة عند االقتضاء، أف تجتمع في دورات غير عادية بطمب مف رئيسيا.

يتعيد الطرفاف عمى توفير كل الشروط والوسائل الضرورية لوضع البرامج السنوية حيز : 5المادة 
 لتنفيذ في المياديف المذكورة سابقا.ا
يمكف إبراـ اتفاقيات تخص النشاطات المحددة في البرامج السنوية بيف الييئات التابعة : 6المادة 

 لمطرفيف.
 تتضمف االتفاقيات الخاصة المذكورة في المادة أعاله العناصر التالية:: 7المادة 

 .طبيعة النشاطات المزمع إنجازىا -
 .رزنامة اإلنجاز -
 .مكاف سير النشاطات -
 .كيفيات تقييـ النشاطات ودوريتيا -
 تكاليف الخدمات وموارد التمويل وكيفياتيا. -

 

 : سريان االتفاقية وفسخيا2الفصل 
( سنوات قابمة لمتجديد الضمني لممدة 5يسرؼ مفعوؿ أحكاـ االتفاقية الحالية لمدة خمس ): 8المادة 

 نفسيا.
ب مف الطرفيف وموافقتيما، وتكوف محل ممحق يوقع عميو يمكف تعديل االتفاقية الحالية بطم
 الطرفاف حسب األشكاؿ نفسيا.

( 2يمكف لمطرفيف فس  االتفاقية بناء  عمى إخطار كتابي لمطرؼ اآلخر في أجل شيريف ): 9المادة 
 عمى األقل.

مج تـ ال يؤثر االنسحاب مف االتفاقية الحالية أو عدـ تجديدىا عمى تنفيذ أّؼ مشروع أو برنا
 تنفيذه بموجب ىذه االتفاقية، ولـ يكتمل بعد عند تاري  إنياء العمل بيذه االتفاقية.

ُر في نسختيف أصميتيف بالمغة : 10المادة  يسرؼ مفعوؿ ىذه االتفاقية ابتداء مف تاري  توقيعيا، وتحرَّ
 العربية والمغة الفرنسية.

ميتيف لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي ووزارة تنشر االتفاقية الحالية في النشرتيف الرس: 11المادة 
 البيئة.

 2021 جانفي 31 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                     وزيرة البيئة       

 أ.د عبد الباقي بن زيان                                                                         البروفيسور نصيرة بن حراث       

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــــ
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 األغواط جامعةيتضمن إنشاء فرقة بـحث مـختمطة لدى  ،2021جانفي  20 وزاري مشترك مؤرخ  فيقــرار 
 

 ث  العممي،إن وزير  التعميم  العالي  والبح
 ،الطاقةووزير 

 وزير البريد والمواصالت السمكية والالسمكية،
سنة   يونيو 23الموافق   1441عاـ  ذؼ القعدة أوؿالمؤرخ في  163-20مقتضى المرسـو الرئاسي رقـ ب -

 .المعدؿ والمتمـ ، والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،2020
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادػ الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ء جامعة األغواط، المعدؿ والمتمـ.، والمتضمف إنشا2001
، 2012يناير سنة  9الموافق  1433صفر عاـ  15المؤرخ في  19-12وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 ة لمبحث في العموـ والتكنولوجيا.يالمتضمف تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي إلى وكالة موضوعات
جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  13-77وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.، الذؼ يحدد صالحيات وز 2013
مارس سنة  17ق المواف 1434جمادػ األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 7بحث وسيرىا، السيما المادة ، الذؼ يحدد كيفيات إنشاء فرقة ال2013
، 2015ديسمبر سنة  2الموافق  1437صفر عاـ  20المؤرخ في  15-302وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 حدد صالحيات وزير الطاقة، المعدؿ.الذؼ ي
جويمية سنة  6الموافق  1441ذؼ القعدة عاـ  14 المؤرخ في 20-178وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 د والمواصالت السمكية والالسمكية.، الذؼ يحدد صالحيات وزير البري2020
يا المؤرخ في وبعد االطالع عمى الرأؼ المطابق لممجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العمـو والتكنولوج -

 .2017ديسمبر سنة  19
، المتعمقة بالتعاوف في مياديف البحث العممي والتطوير التكنولوجي 2016نوفمبر  25ة في طبقا لالتفاقية المبرم -

 األغواط وسونمغاز األغواط. -جزائربيف جامعة األغواط، اتصاالت ال
 

 ون ر رّ ُيـقـــــ

 

 1434 جمادػ األولى عاـ 5المؤرخ في  109-13مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  7طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المذكور أعاله، تنشأ فرقة بحث مختمطة بيف جامعة األغواط، 2013مارس سنة  17الموافق 

األغواط وسونمغاز األغواط بعنواف "فرقة لبحث االتصاالت السمكية والالسمكية -اتصاالت الجزائر
 والطاقة".

 ألولى أعاله.تكوف جامعة األغواط مؤسسة إلحاؽ فرقة البحث المنشأة في المادة ا :2المادة 
 تكمف فرقة البحث بإنجاز مشروع البحث العممي: "فرقة لبحث االتصاالت السمكية والالسمكية والطاقة". :3المادة 
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األغواط وسونمغاز األغواط، كل فيما يخصو –يكّمف السادة مدراء جامعة األغواط واتصاالت الجزائر  :4المادة 
لرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي والنشرة الرسمية لمطاقة بتنفيذ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة ا

 والنشرة الرسمية لمبريد والمواصالت السمكية والالسمكية.
 2021جانفي  20 في حرر   بالجزائر

 

 الطاقةوزير                                                                                    العمميوزير التعميم العالي  والبحث       
 عبد المجيد عطار                                                                                           أ.د عبد الباقي بن زيان            

 وزير البريد والمواصالت السمكية والالسمكية
  إبراىيم بومزار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن إنشاء مصالح مشتركة، 2021جانفي  28وزاري مشترك مؤرخ  في قــرار 

 البحث في البيوتكنولوجيا لمبحث لدى مركز
 

 إن وزير المالية،
 ووزير التعميم العالي والبحث العممي،

، 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ

، 1995فبراير سنة  15الموافق  1415رمضاف عاـ  15المؤرخ في  54-95وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحّدد صالحيات وزير المالية

غشت سنة  23الموافق  1424لثانية عاـ جمادػ ا 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.، الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت2003

، 2007أكتوبر سنة  31الموافق  1428شواؿ عاـ  19المؤرخ في  338-07وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 اء مركز لمبحث في البيوتكنولوجيا.والمتضمف إنش

نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11تضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمق -
 ذات الطابع العممي والتكنولوجي. ، الذؼ يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية2011

، 2012نة يوليو س 21الموافق  1433رمضاف عاـ  2المؤرخ في  293-12وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 منو. 12وسيرىا، السّيما المادة  الذؼ يحّدد مياـ المصالح المشتركة لمبحث العممي والتكنولوجي وتنظيميا

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحّدد صالحيات وز 

، 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ذجي لممدرسة العميا.الذؼ يحّدد القانوف األساسي النمو 

رة التعميـ العالي والبحث وبعد اإلطالع عمى رأؼ المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزا -
 العممي.

 رانُيـقـــــر 
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 1433رمضاف عاـ  2المؤرخ في  293-12مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  12تطبيقا ألحكاـ المادة  :األولىالمادة 
، الذؼ يحدد مياـ المصالح المشتركة لمبحث العممي والتكنولوجي 2012يوليو سنة  21الموافق 

كنولوجية لمجينوميؾ وأرضية وتنظيميا وسيرىا، تنشأ مصمحتيف مشتركتيف لمبحث في شكل أرضية ت
 تكنولوجية لمبروتيوميؾ لدػ مركز البحث في البيوتكنولوجيا.

تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا  بالنسبة لألرضيتيف التكنولوجيتيف المذكورتيف في المادة األولى أعاله،  :2 المادة
 كما يأتي:

 المدرسة الوطنية العميا في البيوتكنولوجيا لقسنطينة، -
 .1قسنطينة جامعة -
 .2جامعة قسنطينة -
 .3جامعة قسنطينة -
 طنية المتعددة التقنيات بقسنطينة.المدرسة الو  -
 .1جامعة سطيف -
 رؼ بومديف لمعمـو والتكنولوجيا.جامعة ىوا -
 جامعة سكيكدة. -
 جامعة أـ البواقي. -

 

 ( فروع:03تتكوف األرضية التكنولوجية لمجينوميؾ مف ثالثة ) :3 المادة
  ويكمف بما يأتي:ةيئيفرع المورثات الجز ، 

 .اكتشاؼ الطفرات النقطية ودراسة تعدد األشكاؿ الوراثية -
 .لمجينات المستيدفة (CNV)الكشف عف الميكروبات المسببة لألمراض وتحديد التعبير والتضخيـ  -
 الصغيرة(. ARNS)و MIRNAS)الكشف عف ظيور  -
 الكشف عف التشوىات في الكروموزومات. -

  ،يأتي: ويكمف بمافرع الجينوم 
 .تتبع تسمسل الجينـو واالكسوـ، والمناطق ذات االىتماـ )رعيل جينات( -
 .تحميل الترانسكربتوـ وااليبيجنوـ -
 (.S16الميتاجينوميؾ والتنميط الجيني ) -

  ،ويكمف بما يمي:فرع المعموماتية الحيوية 
 المعموماتي الحيوؼ لمشاريع البحث.الدعـ  -
 توفير وسائل الحساب والتخزيف. -
 .ل اإلحصائي لممعطيات البيولوجية الناتجة عف التكنولوجيات ذات التدفق العاليالتحمي -
 تطوير أساليب جديدة لإلحصاء الحيوؼ واألدوات المعموماتية الحيوية. -

 



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   49

 

 

 ( فروع:04تتكوف األرضية التكنولوجية لمبروتيوميؾ مف أربعة ) :4 المادة
  ،ويكمف بما يأتيفرع استخالص وقياس كمية البروتينات: 

 .إعداد عينات مف مختمف الكائنات واألنسجة و/أو األعضاء -
 استخالص البروتينات والببتيدات. -
 واإلنزيمات. تقياس كمية البروتينا -

  ،ويكمف بما يأتي:فرع تحميل البروتينات عبر الفصل الكيربائي 
أحادؼ وثنائي  (SDS-PAGE)فصل البروتينات باستخداـ العديد مف طرؽ الفصل الكيربائي  -

 .ألبعادا
 ،(PAGE)فصل البروتينات األصمية واإلنزيمات عف طريق نظاـ الفصل الكيربائي  -
 الكشف عف البروتينات مف خالؿ التبقع المناعي. -

  ،ويكمف بما يمي:فرع تنقية وتحديد البروتينات 
 .تطوير تقنيات تحميل البروتيوـ باالعتماد عمى معدات متطورة تكنولوجيا -
 دىا.تنقية البروتينات وتحدي -
 تحديد التعديالت التقميدية لمبروتينات وتشخيصيا. -

  ،ويكمف بما يمي:فرع معالجة المعطيات البروتيومية 
 .التحميل المعموماتي لمبيانات البروتيومية -
 ئج المحصل عمييا مع بنؾ المعطيات.مقارنة النتا -
 أرشفة البيانات وتخزينيا. -

  لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية :5المادة  
 2021جانفي  28في  حرر بالجزائر

 وزير المالية                                                                            وزير التعميم العالي والبحث العممي              
 أيمن بن عبدالرحمان                                                                                أ.د عبد الباقي بن زيان                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث، 2021جانفي  28ري مشترك مؤرخ  في وزاقــرار 

 لدى جامعة سيدي بمعباس
 ر المالية،إن وزي

 ووزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتّمـ. المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
لموافق أوؿ غشت سنة ا 1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤرخ في  141-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ة سيدؼ بمعباس، المعّدؿ والمتّمـ.، المتضمف إنشاء جامع1989
، 1995فبراير سنة  15الموافق  1415رمضاف عاـ  15المؤرخ في  54-95وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحّدد صالحيات وزير المالية.
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غشت سنة  23الموافق  1424لثانية عاـ جمادػ ا 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.، الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت2003

، 2012يوليو سنة  21الموافق  1433رمضاف عاـ  2المؤرخ في  293-12وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 منو. 12وسيرىا، السّيما المادة  كنولوجي وتنظيمياالذؼ يحّدد مياـ المصالح المشتركة لمبحث العممي والت

، 2013يناير سنة  30 الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

، 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ألساسي النموذجي لممدرسة العميا.الذؼ يحّدد القانوف ا

رة التعميـ العالي والبحث وبعد اإلطالع عمى رأؼ المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزا -
 العممي.

 رانُيـقـــــر 
 

 1433رمضاف عاـ  2المؤرخ في  293-12لمرسـو التنفيذؼ رقـ مف ا 12تطبيقا ألحكاـ المادة  :األولىالمادة 
، الذؼ يحدد مياـ المصالح المشتركة لمبحث العممي والتكنولوجي وتنظيميا وسيرىا، 2012يوليو سنة  21الموافق 

 تنشأ مصمحة مشتركة لمبحث في شكل أرضية تكنولوجية "التكنولوجيات الصناعية" لدػ جامعة سيدؼ بمعباس.
تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا  بالنسبة لألرضية التكنولوجية "التكنولوجيات الصناعية" المذكورة في  :2 المادة

 المادة األولى أعاله، كاآلتي:
 .1جامعة وىراف -
 جامعة معسكر. -
 جامعة سعيدة. -
 جامعة تيارت. -
 جامعة بشار. -
 المدرسة العميا لإلعالـ اآللي لسيدؼ بمعباس. -

 ( فروع:04ية التكنولوجية "التكنولوجيات الصناعية" مف أربعة )تتكوف األرض :3 المادة
  ويكمف بما يأتي ،القياس واالختبارات الميكانيكيةو  التصنيعفرع: 

التي يتـ التحكـ  تصنيع األجزاء والتركيبات الميكانيكية عف طريق التصنيع عمى اآلالت التقميدية أو -
 .محدد مسبق ا فييا رقمي ا وفق ا لدفتر شروط

لمراقبة الجودة أو  األرضيةاألجزاء الميكانيكية أثناء عممية التصنيع عمى مستوػ ماف قياس ض -
 المطموبة مف طرؼ الزبوف.

خصائص الشد الخواص الميكانيكية لممواد مثل  ومختمف عمى آالت االختبار الميكانيكية قياسال -
 التعب والمرونة.و 
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  ويكمف بما يأتي: ،توصيف ومراقبة الموادفرع 
عالية الدقة، مثل أجيزة الديفراكتومترية باألشعة  أجيزةوصيف والتحكـ في عينات المواد بواسطة الت -

 .السينية ومجاىر المسح اإللكترونية
 أجيزةأو في المخبر، باستخداـ  الموقع خارج التوصيف والمراقبة غير المدمرة لألجساـ الحقيقية، -

 الدقة.
 مراقبة جودة المؤشرات البيئية. -

  ويكمف بما يأتي: ،يع النماذج األولية وأعمال الصفائح المعدنيةتصنفرع 
لتحقيق نماذج مختمفة حسب دفتر  (D3) األبعادوثالثية  (D2) األبعادأعماؿ قطع ثنائية القياـ ب -

 الزبوف.شروط 
 .أعماؿ الطي لصناعة العبوات المعدنية أو البالستيكيةالقياـ ب  -
 األبعاد.ثالثية طباعة األشياء البالستيكية ثنائية و   -
 .األبعادصناعة األشياء المعدنية ثالثية   -

  ويكمف بما يأتي: ،اليندسة المدنيةفرع 
الدراسات الجيوتقنية لتحديد الخصائص الجيوتقنية والميكانيكية لمتربة المستخدمة كأساس إنجاز  -

طبقة في ميكانيكا )االختبارات في الموقع والمخابر الم العموميةألعماؿ اليندسة المدنية واألشغاؿ 
 .التربة(

 .والخرسانة الطازجة والمتصمبة يالمالط اإلسمنتاالختبارات الميكانيكية عمى إنجاز  -
 .االختبارات الفيزيائية والميكانيكية عمى مواد البناءإنجاز  -
 .السيارةالدراسات الجيوتقنية المطبقة عمى تصميـ أرصفة الطرؽ والطرؽ إنجاز  -

  قرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.: ينشر ىذا ال4المادة  
 2021جانفي  28في  حرر بالجزائر

 وزير المالية                                                                            وزير التعميم العالي والبحث العممي              
 أيمن بن عبدالرحمان                                                                                د الباقي بن زيانأ.د عب                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العموم الصيدالنيةيحدد التنظيم الداخمي لمركز البحث في ، 2021فيفري  10 وزاري مشترك مؤرخ  فيقــرار 

 

 

 إن الوزير األول،
 ووزير المالية،

 ووزير التعميم العالي والبحث العممي،
ديسمبر سنة  28الموافق  1441المؤرخ في أوؿ جمادػ األولى عاـ  370-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 الوزير األوؿ. ، المتضمف تعييف2019
يونيو سنة  23الموافق  1441في أوؿ ذؼ القعدة عاـ المؤرخ  163-20وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ.، المتضمف تعيي2020
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، 1995فبراير سنة  15الموافق  1415رمضاف عاـ  15المؤرخ في  54-95وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 الذؼ يحّدد صالحيات وزير المالية.

نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ة ذات الطابع العممي والتكنولوجي.، الذؼ يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومي2011

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.ات وز الذؼ يحّدد صالحي

، 2014يوليو سنة  3الموافق  1435رمضاف عاـ  5المؤرخ في  193-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ.الذؼ يحّدد صالحيات المدير العاـ لم

، 2018أكتوبر سنة  9الموافق  1440محـر عاـ  29المؤرخ في  245-18التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ  -
 مركز البحث في العمـو الصيدالنية.المتضمف إنشاء 

 

 رون ُيـقـــــرّ 

 
 

ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  10تطبيقا ألحكاـ المادة  األولى: المادة
لممؤسسة العمومية ذات  الذؼ يحّدد القانوف األساسي النموذجي 2011 نوفمبر سنة 24الموافق  1432

الطابع العممي والتكنولوجي، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد التنظيـ الداخمي لمركز البحث في العموـ 
 ويدعى في صمب النص "المركز". الصيدالنية،

 الذؼ يساعده مدير مساعد وأميف عاـ، ينظـ المركز في أقساـ تقنية تحت سمطة المديرينظـ المركز،  : 2المادة
 وورشات ومصالح مشتركة لمبحث. وأقساـ لمبحث الح إداريةومص

  مف: (،2تتكوف األقساـ التقنية، والتي عددىا اثناف ) :3 المادة
 العممي. قسـ العالقات الخارجية وتثميف نتائج البحث 
 .قسـ متابعة نشاطات البحث في العمـو الصيدالنية 

 بما يأتي: عمى الخصوص، ج البحث العمميقسـ العالقات الخارجية وتثميف نتائ يكمف :4 المادة
 .لتعزيز التعاوف العممي الوطني والدولي في ميداف تخصص المركز بإجراءات ةالمبادر  -
 ة.التكنولوجي اليقظةميف نتائج البحث العممي وتنشيط ثت -
نو تسييل دخوؿ أش فإجراء مكل  واقتراح تدخل المركز في ميداف عالـ العممي والتقنيترقيو اإل -

 .تعمميفالمس
 نية ودولية في مياديف بحث المركز.تنظيـ تظاىرات عممية وط -
 وتطويره والمحافظة عميو. لممركز، األرشيف العممي والتقنيو الوثائقي رصيد ال تسييرضماف  -

 ( مصالح:3وينظـ في ثالث )
 مصمحة العالقات الخارجية واالتصاؿ. 
 ةالتكنولوجي واليقظة مصمحة تثميف نتائج البحث العممي. 
 .مصمحة الوثائق العممية والتقنية 



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   53

 

 

  بما يأتي: عمى الخصوص،  الصيدالنيةنشاطات البحث في العموـ  ةمتابعيكمف قسـ  :5 المادة
 .والدراسات البحث أشغاؿنجاز إتسيير مشاريع البحث وضماف  -
 عممية في مجاؿ العمـو الصيدالنية.العمل عمى وضع قواعد معطيات  -
 .د العممي والتكنولوجي ليياكل البحثتاعيخص ال الطمبات فيما تركيز -
 .في مياديف تخصص المركز وتطويرىا العمميةالتجييزات  إستعماؿ -
 .وصيانتو ةالجود مناجمنتنظاـ  اتعممي ذتنفي ضماف -

 ( مصالح:3وينظـ في ثالث )
 مشاريع البحث ةمتابع ةمصمح. 
 ة.التجييزات العممي ةمصمح 
 ةالجود ضماف ةمصمح. 

 ألميف العاـ مكتب األمف الداخمي.يمحق با :6 المادة
 تكمف المصالح اإلدارية بما يأتي: : 7المادة

 .حيز التنفيذ وووضع ،ط السنوؼ لتسيير الموارد البشريةإعداد المخط -
 ة المسار الميني لمستخدمي المركز.ضماف متابع -
مستخدمي تجديد المعمومات لإعداد مخططات سنوية ومتعددة السنوات لمتكويف وتحسيف المستوػ و  -

 .حيز التنفيذ ياووضع ،المركز
 بعد المصادقة عميو. اضماف تنفيذىو إعداد مشروع ميزانية التسيير وتجييز المركز  -
 مسؾ المحاسبة العامة لممركز. -
 .هالوسائل لتسيير ىياكل المركز ب تزويدضماف  -
 .القانونية لممركزالقضايا ضماف تسيير قضايا المنازعات و  -
 .منقولة والعقارية لممركز والمحافظة عمييا وصيانتياضماف تسيير األمالؾ ال -
 مسؾ دفاتر الجرد لممركز. -
 ضماف حفع وصيانة أرشيف المركز. -

 في: (،3عددىا ثالثة )و تنظـ المصالح اإلدارية، 
 والتكويف. ستخدميفمصمحة الم 
 مصمحة الميزانية والمحاسبة. 
 .مصمحة الوسائل العامة 

 (، مف:4لتي عددىا أربعة )تتكوف أقساـ البحث، وا :8 المادة
  الجزيئيالتركيب النشط و العنصر  الدواء ،قسـ. 
 والصيدلة الوراثية. ذجة والعالج الحيوؼ والتكافؤ الحيوؼ سـ النمق 
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 المخبرية. الدراساتو  ة واألمراض المزمنةسـ الصحق 
 ـو وعمـ السم واألمف الصحي المنشطات ةسـ مكافحق . 
 حوؿ بحثال شغاؿيكمف بالقياـ بدراسات وأ، الجزيئي يبالتركالنشط و  العنصر الدواء، قسم: 

العالجي لمجزيئات  والتأثيرالجزيئي  والتركيب النشط لمدواء مجاؿ العنصر ترقيو البحث في -
 ة واالبتكار.الجديد

 المصادر المنتجة لمعناصر النشطة. استكشاؼ مختمف -
 الفعالة. الحيوية الموادمراجع و ومقاييس جودة  -

 شغاؿوأيكمف بالقياـ بدراسات  والصيدلة الوراثية، العالج الحيوي والتكافؤ الحيوي ذجة و سم النمق 
 حوؿ: بحثال

وكذلؾ  ةساسياأل ة مف المعارؼالمكتسب ةالصيدالني ةفعاليفي الوالتحكـ  ةدويلأل نمذجة التعرض -
 .ةدويتطوير األ

 .استخداـ النمذجة والمحاكاة الحاسوبية لتصميـ جزيئات عالجية جديدة -
 نية.ميداف العمـو الصيدال وير طرؽ الدراسة االفتراضية فيتط -
 النمذجة والمحاكاة عمى الطرائق الصيدالنية. -

 حوؿ: بحثال شغاؿوأيكمف بالقياـ بدراسات  المخبرية، الدراساتو  ة واألمراض المزمنةسم الصحق 
ستجدة والدراسات العيادية واألمراض الم ةمراض المزمناأل الصيدلة في مجاؿعمـ  ريتطو  -

 .والمنبعثة
 رة لمتكفل باألمراض المزمنة.صيدالنية مبتك بروتوكوالتتصميـ  -
 .طبقا لمتشريع المعموؿ بو والعياديةية بيالتجر الدراسات  -

 بحث حوؿ:ال شغاؿوأيكمف بالقياـ بدراسات  ،مو وعمم السم واألمن الصحي المنشطات ةسم مكافحق 
 .المنشطات ةمكافح في مجاؿ البحث ةترقي -
 ة.الصحي واليقظة ةبالصح ةخطار المتعمقتقييـ األو  الصحي مفاأل -
 .دويةأللـ و بعمـ السم ةالدراسات المتعمق -

 :مف (5ة )وعددىا خمس ،ورشاتتتكوف ال :9 المادة
التحديد النوعي و  والفصل ةتصفيوال واالستخالص الجزيئيوالتركيب الجزيئي "الييكل  ةشر و  -

 ."والكمي
 ".التعقيـو  السواغو  ةنسيالجالو  ةالدراسو  غةالصي" ةورش -
 ".التجارب عمى الحيوافو  ـو عمـ السمة "ورش -
 والصيدلة الوراثية". حصاءواإل الحيوؼ  اآلليعالـ اإلو  ذجةالنمة "ورش -
 ة".العممي لمتجييزات التقنية ةوالمتابع اتالتجييز و النماذج ة "ورش -
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المؤرخ  396-11ف المرسوـ التنفيذؼ رقـ م 36توضع المصمحة المشتركة المنشأة طبقا ألحكاـ المادة  :10 المادة
، المذكور أعاله، تحت مسؤولية رئيس 2011نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  28في 

 مصمحة، وتتكوف مف فروع.
  ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. :11 المادة

 2021 فيفري  10في  حرر بالجزائر
 وزير المالية                                                                             وزير التعميم العالي والبحث العممي              

 أيمن بن عبدالرحمان                                                                                أ.د عبد الباقي بن زيان                  
 عن الوزير األول  وبتفويض منو
 المدير العام لموظيفة العمومية

 واإلصالح اإلداري 
 ب. بوشمال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ة لمبحثيحدد التنظيم اإلداري لموكالة الموضوعاتي، 2021 فيفري  10 وزاري مشترك مؤرخ  فيقــرار 

 

 إن الوزير األول،
 ووزير المالية،

 ووزير التعميم العالي والبحث العممي،
ديسمبر سنة  28الموافق  1441المؤرخ في أوؿ جمادػ األولى عاـ  370-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 الوزير األوؿ. ، المتضمف تعييف2019
يونيو سنة  23الموافق  1441لقعدة عاـ المؤرخ في أوؿ ذؼ ا 163-20وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ.، المتضمف تعيي2020
 ،1995فبراير سنة  15الموافق  1415رمضاف عاـ  15المؤرخ في  54-95وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحدد صالحيات وزير المالية.
، 1996مايو سنة  4 الموافق 1416ذؼ الحجة عاـ  16المؤرخ في  158-96وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

المؤرخ  24-95الذؼ يحدد شروط تطبيق أحكاـ األمف الداخمي في المؤسسة، المنصوص عمييا في األمر رقـ 
مالؾ العمومية وأمف ، المتعمق بحماية األ1995سبتمبر سنة  25الموافق  1416ربيع الثاني عاـ  30في 

 األشخاص فييا.
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13رسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى الم -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
، 2014يوليو سنة  3الموافق  1435رمضاف عاـ  5المؤرخ في  193-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .لموظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ  الذؼ يحدد صالحيات المدير العاـ
غشت سنة  13الموافق  1440ذؼ الحجة عاـ  12المؤرخ في  232-19وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 7يا وسيرىا، السّيما المادة ، الذؼ يحدد مياـ الوكاالت الموضوعاتية لمبحث وتنظيم2019
غشت سنة  13الموافق  1440ذؼ الحجة عاـ  12المؤرخ في  233-19وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 نشاء الشبكات الموضوعاتية لمبحث.، الذؼ يحدد شروط وكيفيات إ2019
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، المتضمف 2012غشت سنة  20الموافق  1433شواؿ عاـ  12وبمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ  -
 دارؼ لموكالة الموضوعاتية لمبحث.التنظيـ اإل

 رون ُيـقـــــر 
 

 1440ذؼ الحجة عاـ  12المؤرخ في  232-19مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  7تطبيقا  ألحكاـ المادة  :ولىاأل المادة 
، الذؼ يحدد مياـ الوكاالت الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا، 2019غشت سنة  13الموافق 
 ىذا القرار إلى تحديد التنظيـ اإلدارؼ لموكالة الموضوعاتية لمبحث. ييدؼ

 شتمل التنظيـ اإلدارؼ لموكالة الموضوعاتية لمبحث، تحت سمطة المدير عمى ما يأتي: ي :2 المادة
 ،األمانة العامة 
 دة لبرمجة نشاطات البحث وتقييميا.المديرية المساع 
 ميف والعالقات الخارجية.المديرية المساعدة لمتث 
 .قسـ تمويل مشاريع البحث العممي والتطوير التكنولوجي 

 ميف العاـ نشاط المصالح اإلدارية والتقنية اآلتية:األنسق ي :3 المادة
 .مصمحة الموظفيف والتكويف 
 .مصمحة الميزانية والمحاسبة 
 .مصمحة الوسائل العامة 

 يمحق باألميف العاـ مكتب األمف الداخمي. :4 المادة
البرامج السنوية نشاطات البحث و  تكمف المديرية المساعدة لبرمجة نشاطات البحث وتقييميا بإعداد :5 المادة

 وتتكوف مف المصالح اآلتية: ،والمتعددة السنوات لمبحث وتقييميا وتسير عمى تنفيذىا
 .مصمحة تشخيص وبرمجة نشاطات البحث 
 .مصمحة الطاقات العممية البشرية 
 حة متابعة نشاطات البحث وتقييميا.مصم 
 .مصمحة الشبكات الموضوعاتية لمبحث 

عدة لمتثميف والعالقات الخارجية، بتطوير عالقات التبادؿ والتعاوف مع أؼ ىيئة تكمف المديرية المسا :6 المادة
وطنية أو أجنبية تعمل في الميداف نفسو، وضماف تثميف ونشر نتائج البحث وتوزيعيا، وكذا مساعدة 

 المخترعيف في مجاؿ النمذجة األولية وحماية البراءات. وتتكوف مف المصالح اآلتية:
 لخارجية والتعاوف.صمحة العالقات ام 
 اىرات العممية والتنشيط واالتصاؿ.مصمحة التظ 
 وتثميف نتائج البحث. مصمحة تشخيص 
 العممي والتكنولوجي االستراتيجي. مصمحة االبتكار والرصد 
 بكات المعموماتية واإلعالـ.مصمحة الش 
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عمميات ونشاطات البحث المقررة يكمف قسـ تمويل مشاريع البحث العممي والتطوير التكنولوجي، بتمويل  :7 المادة
والتسيير المالي لمنفقات المتعمقة بسير الشبكات الموضوعاتية لمبحث. ويساىـ في تمويل التظاىرات 

 ويتكوف مف المصالح اآلتية: ،العممية المرتبطة بنشاطات الوكالة
 مصمحة الشؤوف القانونية والعقود واالتفاقيات. 
 .مصمحة تمويل برامج ونشاطات البحث 
 .مصمحة الجرد واألرشيف والتجييزات العممية 

 2012غشت سنة  20الموافق  1433شواؿ عاـ  12تمغى أحكاـ القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ  :8 المادة
 .المتضمف التنظيـ اإلدارؼ لموكالة الموضوعاتية لمبحثو 

 قراطية الشعبية.ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديم :9 المادة
 2021فيفري  10في  حرر بالجزائر

 وزير المالية                                                                            وزير التعميم العالي والبحث العممي              
 أيمن بن عبدالرحمان                                                                                أ.د عبد الباقي بن زيان                  

 عن الوزير األول  وبتفويض منو
 المدير العام لموظيفة العمومية

 واإلصالح اإلداري 
 ب. بوشمال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1تضمن إنشاء فرقة بـحث مـختمطة لدى جامعة وىراني، 2021مارس  17 وزاري مشترك مؤرخ  فيقــرار 

 

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

، 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .والمتمـوسيرىا، المعدؿ  1والمتعمق بتنظيـ جامعة وىراف 

غشت سنة  13الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  14المؤرخ في  270-03وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .، والمتضمف إنشاء المؤسسة االستشفائية الجامعية لوىراف وتنظيميا وسيرىا2003

، 2021سنة   فبراير 21الموافق   1442عاـ  رجب 9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -
  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة

، 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  220-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة مستغانـ، المعدؿ والمتمـ

، 2009سنة  يناير 04الموافق  1430محـر عاـ  07المؤرخ في  12-09وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة معسكر، المعدؿ والمتمـ

نوفمبر سنة  21الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  25المؤرخ في  11-379وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
صالح المستشفيات2011  .، الذؼ يحدد صالحيات وزير الصحة والسكاف وا 

، 2012يناير سنة  9الموافق  1433ر عاـ صف 15المؤرخ في  20-12وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 .المتضمف تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة إلى وكالة موضوعاتية لمبحث في عمـو الصحة
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جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  13-77وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .العالي والبحث العممي، الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ 2013

مارس سنة  17الموافق  1434جمادػ األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .منو  7، الذؼ يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرىا، السيما المادة 2013

 16عموـ الصحة المؤرخ في وبعد االطالع عمى الرأؼ المطابق لممجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في  -
 .2020نوفمبر سنة 

المتعمقة بالتعاوف في مياديف البحث العممي والتطوير التكنولوجي ، 2020فيفرؼ  25طبقا لالتفاقية المبرمة في  -
 ، جامعة مستغانـ، جامعة معسكر والمؤسسة االستشفائية الجامعية لوىراف.1بيف جامعة وىراف

 

 رانُيـقـــــر 
 
 

 1434جمادػ األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  7طبقا ألحكاـ المادة  :المادة األولى
، جامعة 1، المذكور أعاله، تنشأ فرقة بحث مختمطة بيف جامعة وىراف2013مارس سنة  17الموافق 

ذكاء لوىراف بعنواف "التعمـ اآللي، ال مستغانـ، جامعة معسكر والمؤسسة االستشفائية الجامعية
 االصطناعي والمنطق لدعـ القرار في الصحة".

 مؤسسة إلحاؽ فرقة البحث المنشأة في المادة األولى أعاله. 1تكوف جامعة وىراف :2المادة 
تكمف فرقة البحث بإنجاز مشروع البحث العممي المتعمق: "دعـ اتخاذ القرار الطبي عمى أساس الذكاء  :3المادة 

 .ية المركزة"االصطناعي واالستدالؿ لمعنا
، جامعة مستغانـ، جامعة معسكر والمدير العاـ لممؤسسة االستشفائية 1يكّمف السادة مدراء جامعة وىراف :4 المادة

الجامعية لوىراف، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث 
ص  الح المستشفيات.العممي والنشرة الرسمية لمصحة والسكاف وا 
 2021مارس  17في حرر بالجزائر 

صالح المستشفيات                                                   وزير التعميم العالي والبحث العممي  وزير الصحة والسكان وا 
 األستاذ بن بوزيد عبدالرحمان                                                                      أ.د عبد الباقي بن زيان                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن إنشاء فرقة بـحث مـختمطة لدى مركز تنمية ، 2021مارس  17 فيوزاري مشترك مؤرخ  قــرار 

 التكنولوجيات المتطورة
 

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

، والمتضمف 1988مارس سنة  22الموافق  1408شعباف عاـ  4المؤرخ في  61-88بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .إنشاء مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، المعدؿ والمتمـ

، 2021سنة   فبراير 21الموافق   1442عاـ  رجب 9المؤرخ في  78-21مقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ وب -
 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة

، 1997ديسمبر سنة  2الموافق  1418شعباف عاـ  2المؤرخ في  467-97وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 لجامعية وتنظيميا وسيرىا، المتمـ.الذؼ يحدد قواعد إنشاء المراكز االستشفائية ا
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نوفمبر سنة  21الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  25ؤرخ في الم 11-379وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
صالح المستشفيات.، الذؼ يحدد صالحيات وزير 2011  الصحة والسكاف وا 

، 2012يناير سنة  9الموافق  1433صفر عاـ  15المؤرخ في  20-12وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 ة موضوعاتية لمبحث في عمـو الصحة.كالالمتضمف تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة إلى و 

جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  13-77وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.، الذؼ يحدد صالحيات وز 2013

مارس سنة  17موافق ال 1434جمادػ األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 منو.  7حث وسيرىا، السيما المادة ، الذؼ يحدد كيفيات إنشاء فرقة الب2013

 16وبعد االطالع عمى الرأؼ المطابق لممجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة المؤرخ في  -
 .2020نوفمبر سنة 

عاوف في مياديف البحث العممي والتطوير التكنولوجي بيف ، المتعمقة بالت2020فيفرؼ  9طبقا لالتفاقية المبرمة في  -
 .االستشفائي الجامعي لػمصطفى باشامركز تنمية التكنولوجيات المتطورة والمركز 

 

 رانُيـقـــــر 
 

 1434جمادػ األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  7طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المذكور أعاله، تنشأ فرقة بحث مختمطة بيف مركز تنمية التكنولوجيات 2013رس سنة ما 17الموافق 

 المتطورة والمركز االستشفائي الجامعي لمصطفى باشا بعنواف "ىػنػدسة الػػنظـ الػبػيػوطػبػيػة".
 األولى أعاله.يكوف مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة مؤسسة إلحاؽ فرقة البحث المنشأة في المادة  :2المادة 
 تكمف فرقة البحث بإنجاز مشروع البحث العممي المتعمق "تصميـ وانجاز محفز كيربائي معيارؼ". :3الماذة 
يكّمف السادة مدير مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة والمدير العاـ لممركز االستشفائي الجامعي  :4 المادة

لذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث لمصطفى باشا، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار ا
صالح المستشفيات.  العممي والنشرة الرسمية لمصحة والسكاف وا 

 2021مارس  17في حرر بالجزائر 
صالح المستشفيات                                                   وزير التعميم العالي والبحث العممي  وزير الصحة والسكان وا 

 األستاذ بن بوزيد عبدالرحمان                                                                      أ.د عبد الباقي بن زيان                  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قة بـحث مـختمطةيتضمن إنشاء فر ، 2021مارس  17 وزاري مشترك مؤرخ  فيقــرار 
 لدى المدرسة العميا لإلعالم اآللي

 

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

، 2021سنة   فبراير 21الموافق   1442عاـ  رجب 9المؤرخ في  78-21مقتضى المرسـو الرئاسي رقـ ب -
 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة

، 1997ديسمبر سنة  2الموافق  1418شعباف عاـ  2المؤرخ في  467-97رسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى الم -
 .الذؼ يحدد قواعد إنشاء المراكز االستشفائية الجامعية وتنظيميا وسيرىا، المتمـ
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نوفمبر سنة  21الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  25المؤرخ في  11-379وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
صالح المستشفيات.حدد صالحيات وزير ، الذؼ ي2011  الصحة والسكاف وا 

، 2012يناير سنة  9الموافق  1433صفر عاـ  15المؤرخ في  20-12وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 ة موضوعاتية لمبحث في عمـو الصحة.المتضمف تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة إلى وكال

جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  13-77قـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ ر  -
 .، الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي2013

مارس سنة  17الموافق  1434جمادػ األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .منو  7ىا، السيما المادة ، الذؼ يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسير 2013

، 2014غشت سنة  25الموافق  1435شواؿ عاـ  29المؤرخ في  232-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .المتضمف إنشاء مدرسة عميا لإلعالـ اآللي بسيدؼ بمعباس

 16رخ في حة المؤ وبعد االطالع عمى الرأؼ المطابق لممجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الص -
 .2020نوفمبر سنة 

، المتعمقة بالتعاوف في مياديف البحث العممي والتطوير التكنولوجي 2020فيفرؼ  19طبقا لالتفاقية المبرمة في  -
 االستشفائي الجامعي لسيدؼ بمعباس.بيف المدرسة العميا لإلعالـ اآللي والمركز 

 

 رانُيـقـــــر 
 

 1434جمادػ األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13المرسوـ التنفيذؼ رقـ  مف 7طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المذكور أعاله، تنشأ فرقة بحث مختمطة بيف المدرسة العميا لإلعالـ 2013مارس سنة  17الموافق 

اآللي والمركز االستشفائي الجامعي لسيدؼ بمعباس بعنواف "نظـ المعمومات الصحية اإللكترونية 
 المتقدمة".

 تكوف المدرسة العميا لإلعالـ اآللي مؤسسة إلحاؽ فرقة البحث المنشأة في المادة األولى أعاله. :2 المادة
تكمف فرقة البحث بإنجاز مشروع البحث العممي المتعمق "رعاية متصمة شخصية لممرضى المصابيف  :3المادة 

 بأمراض مزمنة معقدة".
الـ اآللي والمدير العاـ لممركز االستشفائي الجامعي لسيدؼ يكّمف السادة مدير المدرسة العميا لإلع :4 المادة

بمعباس، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي 
صالح المستشفيات.  والنشرة الرسمية لمصحة والسكاف وا 

 2021مارس  17في حرر بالجزائر 
صالح المستشفيات                                                   ث العمميوزير التعميم العالي والبح  وزير الصحة والسكان وا 

 األستاذ بن بوزيد عبدالرحمان                                                                      أ.د عبد الباقي بن زيان                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 تبسة جامعةيتضمن إنشاء فرقة بـحث مـختمطة لدى ، 2021مارس  17 وزاري مشترك مؤرخ  فيقــرار 
 

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

، 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9المؤرخ في  78-21مقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ب -
 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة

، 1997يوليو سنة  14الموافق  1418ربيع األوؿ عاـ  9المؤرخ في  97-261وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد القواعد الخاصة بتنظيـ مديريات الصحة والسكاف الوالئية وسيرىا

، 2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  07المؤرخ في  08-09ذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفي -
 .والمتضمف إنشاء جامعة تبسة، المعدؿ والمتمـ

نوفمبر سنة  21الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  25المؤرخ في  11-379وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
صالح ال2011  ات.مستشفي، الذؼ يحدد صالحيات وزير الصحة والسكاف وا 

، 2012يناير سنة  9الموافق  1433صفر عاـ  15المؤرخ في  20-12وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 ة موضوعاتية لمبحث في عمـو الصحة.المتضمف تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة إلى وكال

جانفي سنة  30افق المو  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  13-77وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.، الذؼ يحدد صالحيات وز 2013

مارس سنة  17الموافق  1434جمادػ األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 7، الذؼ يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرىا، السيما المادة 2013

 16حة المؤرخ في ؼ المطابق لممجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصوبعد االطالع عمى الرأ -
 .2020نوفمبر سنة 

، المتعمقة بالتعاوف في مياديف البحث العممي والتطوير التكنولوجي 2020فيفرؼ  19طبقا لالتفاقية المبرمة في  -
 بيف جامعة تبسة ومديرية الصحة والسكاف لوالية تبسة.

 رانُيـقـــــر 
 1434جمادػ األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  7طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المذكور أعاله، تنشأ فرقة بحث مختمطة بيف جامعة تبسة ومديرية 2013مارس سنة  17الموافق 
 ف سرطاف الثدؼ".الصحة والسكاف لوالية تبسة بعنواف "الذكاء االصطناعي في خدمة الكشف ع

 تكوف جامعة تبسة مؤسسة إلحاؽ فرقة البحث المنشأة في المادة األولى أعاله. :2المادة 
تكمف فرقة البحث بإنجاز مشروع البحث العممي المتعمق: "نظاـ جديد لممساعدة عمى الكشف المبكر  :3المادة 

 لسرطاف الثدؼ باستعماؿ طريقة معتمدة عمى الذكاء المعمق".
يكّمف السادة مدراء جامعة تبسة ومديرية الصحة والسكاف لوالية تبسة، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار  :4 المادة

صالح  الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي والنشرة الرسمية لمصحة والسكاف وا 
 المستشفيات.

 2021مارس  17في حرر بالجزائر 
صالح المستشفيات                                                   والبحث العمميوزير التعميم العالي   وزير الصحة والسكان وا 

 األستاذ بن بوزيد عبدالرحمان                                                                      أ.د عبد الباقي بن زيان                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن إنشاء فرقة بـحث مـختمطة لدى جامعة بسكرة، 2021مارس  17 وزاري مشترك مؤرخ  فيقــرار 
 

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

، 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9ي المؤرخ ف 78-21مقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ب -
 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة

، 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة، المعدؿ والمتمـ

مايو سنة  19الموافق  1428جمادػ األولى عاـ  2في  المؤرخ 140-07وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
وتنظيميا ، والمتضمف إنشاء المؤسسات العمومية االستشفائية والمؤسسات العمومية لمصحة الجوارية 2007

 وسيرىا، المعدؿ والمتمـ.
نوفمبر سنة  21الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  25المؤرخ في  11-379وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

صالح المستشفيات2011  .، الذؼ يحدد صالحيات وزير الصحة والسكاف وا 
، 2012يناير سنة  9الموافق  1433صفر عاـ  15المؤرخ في  20-12وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .المتضمف تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة إلى وكالة موضوعاتية لمبحث في عمـو الصحة
جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  13-77التنفيذؼ رقـ  وبمقتضى المرسوـ -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.، الذؼ يحدد صالحيات وز 2013
مارس سنة  17الموافق  1434جمادػ األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 7البحث وسيرىا، السيما المادة  ، الذؼ يحدد كيفيات إنشاء فرقة2013
 16وبعد االطالع عمى الرأؼ المطابق لممجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة المؤرخ في  -

 .2020نوفمبر سنة 
، المتعمقة بالتعاوف في مياديف البحث العممي والتطوير التكنولوجي 2020فيفرؼ  23طبقا لالتفاقية المبرمة في  -

 .جامعة بسكرة والمؤسسة العمومية لمصحة الجوارية لوالية بسكرة بيف
 

 رانُيـقـــــر 
 

 1434جمادػ األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  7طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
المؤسسة ، المذكور أعاله، تنشأ فرقة بحث مختمطة بيف جامعة بسكرة و 2013مارس سنة  17الموافق 

 العمومية لمصحة الجوارية لوالية بسكرة بعنواف "تقنيات الذكاء االصطناعي في خدمة الطب".
 تكوف جامعة بسكرة مؤسسة إلحاؽ فرقة البحث المنشأة في المادة األولى أعاله. :2المادة 
ي لمتنبؤ وتشخيص تكمف فرقة البحث بإنجاز مشروع البحث العممي المتعمق "تطبيق الذكاء االصطناع :3المادة 

 األمراض المزمنة في طب األطفاؿ".
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يكّمف السادة مدراء جامعة بسكرة والمؤسسة العمومية لمصحة الجوارية لوالية بسكرة، كل فيما يخصو  :4 المادة
بتنفيذ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي والنشرة الرسمية لمصحة 

صالح المستشفيات.والسكاف و   ا 
 2021مارس  17في حرر بالجزائر 

صالح المستشفيات                                                   وزير التعميم العالي والبحث العممي  وزير الصحة والسكان وا 
 األستاذ بن بوزيد عبدالرحمان                                                                      أ.د عبد الباقي بن زيان                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جامعة سوق أىراسيتضمن إنشاء فرقة بـحث مـختمطة لدى ، 2021مارس  17 وزاري مشترك مؤرخ  فيقــرار 

 

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

، 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  214-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .والمتعمق بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا، المعدؿ والمتمـ

، 2021سنة   فبراير 21الموافق   1442عاـ  رجب 9المؤرخ في  78-21مقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ وب -
 .لمتضمف تعييف أعضاء الحكومةوا

، 1997ديسمبر سنة  2الموافق  1418شعباف عاـ  2المؤرخ في  467-97وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد قواعد إنشاء المراكز االستشفائية الجامعية وتنظيميا وسيرىا، المتمـ

سبتمبر سنة  18الموافق  1422عاـ  جمادػ الثانية 30المؤرخ في  272-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 جامعة سكيكدة، المعدؿ والمتمـ.والمتضمف إنشاء  2001

سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادػ الثانية عاـ  30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .، والمتضمف إنشاء جامعة قالمة، المعدؿ والمتمـ2001

نوفمبر سنة  21الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  25المؤرخ في  11-379وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
صالح المستشفيات.، الذؼ يحدد صالحيات وزير 2011  الصحة والسكاف وا 

، 2012يناير سنة  9الموافق  1433صفر عاـ  15المؤرخ في  20-12وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 ة موضوعاتية لمبحث في عمـو الصحة.صحة إلى وكالالمتضمف تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث في ال

، 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  245-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة سوؽ أىراس

جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  13-77وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 عممي.، الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث ال2013

مارس سنة  17الموافق  1434جمادػ األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 منو. 7حث وسيرىا، السيما المادة ، الذؼ يحدد كيفيات إنشاء فرقة الب2013

فبراير سنة  15الموافق  1438جمادػ األولى عاـ  18رخ في المؤ  83-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
ة عميا في التكنولوجيات ، المتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات بعنابة، إلى مدرس2017

 الصناعية.
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 16وبعد االطالع عمى الرأؼ المطابق لممجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة المؤرخ في  -
 .2020نوفمبر سنة 

، المتعمقة بالتعاوف في مياديف البحث العممي والتطوير التكنولوجي بيف 2020فيفرؼ  3طبقا لالتفاقية المبرمة في  -
جامعة سوؽ أىراس، جامعة عنابة، جامعة قالمة، جامعة سكيكدة، المدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية 

 عنابة.لمركز االستشفائي الجامعي لبعنابة وا
 رانُيـقـــــر 
 

 1434جمادػ األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  7طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المذكور أعاله، تنشأ فرقة بحث مختمطة بيف جامعة سوؽ أىراس، 2013مارس سنة  17الموافق 

عميا في التكنولوجيات الصناعية بعنابة والمركز جامعة عنابة، جامعة قالمة، جامعة سكيكدة، المدرسة ال
 االستشفائي الجامعي لعنابة بعنواف "تطبيق معالجة المغة الطبيعية في مجاؿ الصحة".

 تكوف جامعة سوؽ أىراس مؤسسة إلحاؽ فرقة البحث المنشأة في المادة األولى أعاله. :2المادة 
عممي المتعمق "نظاـ مساعدة لمتشخيص الطبي عف طريق تكمف فرقة البحث بإنجاز مشروع البحث ال :3المادة 

 تحديد اضطرابات الصوت".
يكّمف السادة مدراء جامعة سوؽ أىراس، جامعة عنابة، جامعة قالمة، جامعة سكيكدة والسيدة مديرة  :4 المادة

لعنابة، كل  المدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية بعنابة والمدير العاـ لممركز االستشفائي الجامعي
فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي والنشرة 

صالح المستشفيات.  الرسمية لمصحة والسكاف وا 
 2021مارس  17في حرر بالجزائر 

صالح المستشفيات                                                   وزير التعميم العالي والبحث العممي  وزير الصحة والسكان وا 
 األستاذ بن بوزيد عبدالرحمان                                                                      أ.د عبد الباقي بن زيان                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن إنشاء فرقة بـحث مـختمطة لدى جامعة جيجل، 2021مارس  17 ترك مؤرخ  فيوزاري مشقــرار 

 

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

، 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9المؤرخ في  78-21مقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ب -
 .عضاء الحكومةوالمتضمف تعييف أ 

يوليو سنة  22الموافق  1424جمادػ األولى عاـ  22المؤرخ في  258-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 لمعدؿ والمتمـ.، والمتضمف إنشاء جامعة جيجل، ا2003

مايو سنة  19الموافق  1428جمادػ األولى عاـ  2المؤرخ في  140-07وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
وتنظيميا ضمف إنشاء المؤسسات العمومية االستشفائية والمؤسسات العمومية لمصحة الجوارية ، والمت2007

 وسيرىا، المعدؿ والمتمـ.
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نوفمبر سنة  21الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  25المؤرخ في  11-379وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
صالح المستشفيات، الذؼ يحدد صالحيات وزير 2011  .الصحة والسكاف وا 

، 2012يناير سنة  9الموافق  1433صفر عاـ  15المؤرخ في  20-12وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 ة موضوعاتية لمبحث في عمـو الصحة.المتضمف تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة إلى وكال

جانفي سنة  30ق المواف 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  13-77وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.، الذؼ يحدد صالحيات وز 2013

مارس سنة  17الموافق  1434جمادػ األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 منو. 7، الذؼ يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرىا، السيما المادة 2013

 16المطابق لممجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة المؤرخ في وبعد االطالع عمى الرأؼ  -
 .2020نوفمبر سنة 

، المتعمقة بالتعاوف في مياديف البحث العممي والتطوير التكنولوجي 2020جانفي  13طبقا لالتفاقية المبرمة في  -
 االستشفائية جيجل.مؤسسة العمومية بيف جامعة جيجل وال

 

 رانُيـقـــــر 
 

 1434جمادػ األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  7طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
فرقة بحث مختمطة بيف جامعة جيجل والمؤسسة  ، المذكور أعاله، تنشأ2013مارس سنة  17الموافق 

 طبي".العمومية االستشفائية جيجل بعنواف "الذكاء االصطناعي في التطوير ال
 تكوف جامعة جيجل مؤسسة إلحاؽ فرقة البحث المنشأة في المادة األولى أعاله. :2المادة 
تكمف فرقة البحث بإنجاز مشروع البحث العممي المتعمق "تصميـ نظاـ ذكي لتحميل وتشخيص الصور  :3المادة 

 الطبية".
فائية جيجل، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا يكّمف السادة مدراء جامعة جيجل والمؤسسة العمومية االستش :4 المادة

القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي والنشرة الرسمية لمصحة والسكاف 
صالح المستشفيات.  وا 

 2021مارس  17في حرر بالجزائر 
صالح المستشفيات                                                   وزير التعميم العالي والبحث العممي  وزير الصحة والسكان وا 

 األستاذ بن بوزيد عبدالرحمان                                                                      أ.د عبد الباقي بن زيان                  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشمف جامعةيتضمن إنشاء فرقة بـحث مـختمطة لدى ، 2021مارس  22 مشترك مؤرخ  في وزاري قــرار 
 

 العممي،والبحث  إن وزير التعميم العالي
 ،الماليةووزير 

، 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9المؤرخ في  78-21مقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ب -
 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
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 ،1995فبراير سنة  15الموافق  1415رمضاف عاـ  15المؤرخ في  54-95مرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى ال -
 الذؼ يحدد صالحيات وزير المالية.

أكتوبر سنة  30الموافق  1416جمادػ الثانية عاـ  6المؤرخ في  339-95وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 و وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ.، المتضمف صالحيات المجمس الوطني لمتأميف وتكوين1995

يوليو سنة  23الموافق  1422جمادػ األولى عاـ  2المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 شاء جامعة الشمف، المعدؿ والمتمـ.، والمتضمف إن2001

، 2012رس سنة الموافق أوؿ ما 1433ربيع الثاني عاـ  8المؤرخ في  96-12وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 في العمـو االجتماعية واإلنسانية.المتضمف إنشاء الوكالة الموضوعاتية لمبحث 

جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  13-77وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .، الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي2013

مارس سنة  17الموافق  1434جمادػ األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13ذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفي -
 منو. 7بحث وسيرىا، السيما المادة ، الذؼ يحدد كيفيات إنشاء فرقة ال2013

نية وبعد االطالع عمى الرأؼ المطابق لممجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ االجتماعية واإلنسا -
 .2018في سنة جان 14المؤرخ في 

، المتعمقة بالتعاوف في مياديف البحث العممي والتطوير التكنولوجي 2017مارس  12طبقا لالتفاقية المبرمة في  -
 عة الشمف والمجمس الوطني لمتأميف.بيف جام

 رانُيـقـــــر 
 1434ولى عاـ جمادػ األ 5المؤرخ في  109-13مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  7طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المذكور أعاله، تنشأ فرقة بحث مختمطة بيف جامعة الشمف والمجمس 2013مارس سنة  17الموافق 
 الوطني لمتأميف بعنواف "معجـ المصطمحات في المالية والتأمينات )عربي، إنجميزؼ، فرنسي(".

 لى أعاله.تكوف جامعة الشمف مؤسسة إلحاؽ فرقة البحث المنشأة في المادة األو  :2المادة 
تكمف فرقة البحث بإنجاز مشروعي البحث العممي: "تحضير معجـ ألىـ المصطمحات في المالية  :3المادة 

والتأمينات والمصارؼ بالمغات الثالث العربية واالنجميزية والفرنسية" و"برنامج آلػػي لمبحث في معجـ 
 مصطمحات في المالية والتأمينات )عربي، إنجميزؼ، فرنسي(".

يكّمف السادة مدراء جامعة الشمف والػمجمس الوطني لمتأميف، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذؼ  :4دة الما
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي والنشرة الرسمية لممالية.

 2021مارس  22في حرر بالجزائر 
 الماليةوزير                                                                       وزير التعميم العالي والبحث العممي              

 بن عبدالرحمانأيمن                                                                           أ.د عبد الباقي بن زيان                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد التنظيم الداخمي، 2021مارس  22 فيرك مؤرخ وزاري مشت قرار
 لممركز الوطني لمبحث في عمم اآلثار

 

 إن  الوزير األول،
 و وزير المالية،

 و وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ووزيرة الثقافة والفنون 

ديسمبر سنة  28الموافق  1441مادػ األولى عاـ المؤرخ في أوؿ ج 370-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .الوزير األوؿ ، المتضمف تعييف2019

، 2021سنة   فبراير 21الموافق   1442عاـ  رجب 9المؤرخ في  78-21مقتضى المرسـو الرئاسي رقـ ب -
 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة

، 1995فبراير سنة  15الموافق  1415رمضاف عاـ  15المؤرخ في  54-95وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 الذؼ يحّدد صالحيات وزير المالية.

، 2005فبراير سنة  26الموافق  1426محـر عاـ  17المؤرخ في  79-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الثقافةالذؼ يحّدد صالحيات وزير 

ديسمبر سنة  22موافق ال 1426ذؼ القعدة عاـ  20المؤرخ في  491-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 مركز الوطني لمبحث في عمـ اآلثار.، والمتضمف إنشاء ال2005

نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ة ذات الطابع العممي والتكنولوجي.، الذؼ يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومي2011

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ و  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحّدد صالحيات وز 

، 2009سبتمبر سنة  02الموافق  1430رمضاف عاـ  12الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  قرارال وبمقتضى -
 مي لممركز الوطني لمبحث في عمـ اآلثار.المتضمف التنظيـ الداخ

 

 رون ُيـقـــــرّ 

 

 1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  10تطبيقا ألحكاـ المادة  :األولىالمادة
الذؼ يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات  ،2011نوفمبر سنة  24الموافق 

لممركز ، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد التنظيـ الداخمي والمذكور أعاله لتكنولوجيالطابع العممي وا
 ويدعى في صمب النص "المركز". الوطني لمبحث في عمـ اآلثار

 ومصالح إدارية في أقساـ تقنيةذؼ يساعده مدير مساعد وأميف عاـ سمطة المدير، التحت ينظـ المركز،  :2 المادة
 .بيةومحطات تجري وأقساـ لمبحث

  مف: (،2عددىا اثناف )تتكوف األقساـ التقنية و  :3 المادة
 والمنشورات قسـ العالقات الخارجية وتثميف نتائج البحث، 
  والتجييزات العمميةالبحث دعـ وتطوير قسـ. 
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 بما يأتي:قسـ العالقات الخارجية وتثميف نتائج البحث والمنشورات  يكمف :4 المادة
 .ونشر األعماؿ العمميةنتائج البحث  ميفثتالمساىمة في ترقية، و  -
العممي عمى الصعيديف الوطني والدولي في مجاؿ نشاطات  التعاوف  المبادرة بأنشطة قصد تفعيل -

 .بحث المركز
 دولية في مياديف بحث المركز.الوطنية و العممية التظاىرات التنظيـ  -
 ير نشاطات التكويف عف طريق البحث.تطو ضماف  -

 : (02) مصمحتيفوينظـ في 
 مصمحة العالقات الخارجية. 
  والمنشوراتمصمحة تثميف نتائج البحث. 

  بما يأتي:قسـ دعـ وتطوير البحث والتجييزات العممية يكمف  :5 المادة
معمومات والصور المتعمقة بمياديف اختصاص المركز وتحيينيا بالتنسيق مع فرؽ الإعداد بنؾ  -

 .البحث
 .ليياكل البحث ةنولوجيوالتك العممية التجييزات طمبات ة ركز م -
 .الصيانة التقنية لمتجييزات العممية الموضوعة تحت تصرؼ ىياكل بحث المركز ضماف -
 .ضماف جمع ومعالجة المعمومات العممية والتقنية في ميداف عمـ اآلثار -
ثراء التوثيق واألرشيف العممي والتقني والمحافظة عمييما -   .ضماف تسيير وا 
 والمعموماتية والتطبيقات والمواقع اإللكترونية لممركز. ضماف تسيير وتقييـ األنظمة -
 ( مصالح:3في ثالث ) قسـ دعـ وتطوير البحث والتجييزات العممية ينظـ

 تسيير ومعالجة المعطيات العممية والصور والرقمنة ةمصمح. 
 ة.التجييزات العممي ةمصمح 
 التوثيق واألرشيف العممي والتقني ةمصمح. 

 مكتب األمف الداخمي.و  المصالح اإلدارية يف العاـيمحق باألم :6 المادة
 تكمف المصالح اإلدارية بما يأتي: :7 المادة

 لموارد البشرية.إعداد ووضع حيز التنفيذ المخطط السنوؼ لتسيير ا -
 ة المسار الميني لمستخدمي المركز.ضماف متابع -
تجديد سيف المستوػ و إعداد ووضع حيز التنفيذ مخططات سنوية ومتعددة السنوات لمتكويف وتح -

 المعمومات لمستخدمي المركز.
 ا ضماف تنفيذه بعد المصادقة عميو.إعداد مشروع ميزانية التسيير وتجييز المركز وكذ -
 بة العامة لممركز.مسؾ المحاس -
 صيص الوسائل لتسيير ىياكل المركز.ضماف تخ -
 القانونية لممركز.المنازعات ضماف تسيير قضايا المنازعات و  -
 لممركز والمحافظة عمييا وصيانتيا.ير األمالؾ المنقولة والعقارية ضماف تسي -
 مسؾ دفاتر الجرد لممركز. -
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 ضماف حفع وصيانة أرشيف المركز. -
 في: (،3تنظـ المصالح اإلدارية، والتي عددىا ثالثة )

 والتكويف. ستخدميفمصمحة الم 
 مصمحة الميزانية والمحاسبة. 
 .مصمحة الوسائل العامة 

 ( مف:04وف أقساـ البحث وعددىا أربعة )تتك :8 المادة
  عمـ اآلثار التاريخيقسـ. 
 االنتاج والثقافة الماديةسـ ق. 
  عمـ اآلثار الوقائي والخرائطقسـ. 
 اآلثار والمحيط. قسـ 
 يكمف بالقياـ بالدراسات وأعماؿ البحث حوؿ االىتمامات الوطنية في مجاؿ  :عمم اآلثار التاريخي قسم

 يخي. البحث األثرؼ والتار 
 يكمف بالقياـ بالدراسات وأعماؿ البحث حوؿ التعرؼ عمى أنظمة اإلنتاج  االنتاج والثقافة المادية: قسم

ضفاء طابع مميز عمييا وتداوليا وكذا بالتبادالت الثقافية والتجارية.  وا 
 فوية االكتشافات الع يكمف بالقياـ بالدراسات وأعماؿ البحث حوؿ :عمم اآلثار الوقائي والخرائط قسم

لممكنوف األثرؼ عند انطالؽ مشاريع التييئة العمرانية عبر التراب الوطني ووضع الخريطة األثرية الوطنية 
  وكذا تحييف األطمس األثرؼ الجزائرؼ.

 يكمف بالقياـ بالدراسات وأعماؿ البحث حوؿ تفاعل اإلنساف مع بيئتو وفي المناطق  :اآلثار والمحيط قسم
 اه.الرطبة والمغمورة بالمي

المؤرخ  396-11( مف المرسـو التنفيذؼ رقـ 3)الفقرة  34المحطة التجريبية المنشأة طبقا ألحكاـ المادة  :9 المادة
الذؼ يحّدد القانوف األساسي النموذجي  2011نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  28في 

ه، تسير مف طرؼ مدير وتتكوف مف لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي والمذكور أعال
 مصمحتيف إلى ثالث مصالح.

سبتمبر سنة  02الموافق  1430رمضاف عاـ  12الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  قرارتمغى أحكاـ ال :10 المادة
 .، والمذكور أعاله، المتضمف التنظيـ الداخمي لممركز الوطني لمبحث في عمـ اآلثار2009

  ر في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.ينشر ىذا القرا :11 المادة
 

 2021مارس  22حرر بالجزائر في 
 الماليةوزير                                                                                         وزيرة الثقافة والفنون     

  أيمن بن عبدالرحمان                                                                        مميكة بن دودة                       
 

 عن الوزير األول  وبتفويض منو                                                                                    وزير التعميم العالي   
 المدير العام لموظيفة العمومية                                                                                         والبحث العممي    

 ب. بوشمال                                                                                                أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2019 جوان 19المؤرخ في  943يعدل القرار رقم ، 2021جانفي  04مؤرخ في  001رقم  قــرار
  الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة عنابة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  214-84وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .منو 3السيما المادة  والمتعمق بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا، المعدؿ والمتمـ ،
 2020سنة جواف  23الموافق  1441ذؼ القعدة  أوؿالمؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .،المعدؿ والمتمـتعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 12يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  الذؼ ،2003
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 2019جواف  18المؤرخ في  943 وبمقتضى القرار رقـ -

 عنابة.
 ُيـقـــــّرر

 

، المعدؿ والمذكػور أعاله، كما 2019جواف  18المؤرخ في  943يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار. ىو

 ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر  :2المادة 
 2021 جانفي 03في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة عنابة

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس قشي الخير  -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية عضو فياللي لويزة -
 والتعميـ المينييف كمفة بالتكويفممثل الوزيرة الم عضو زبار عبد القادر -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو شوعيب دمحم -
 وطنيةممثل الوزير المكمف بالتربية ال عضو عياشي أحمد -
 لعمل والتشغيل والضماف االجتماعيممثل الوزير المكمف با عضو قرقب دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو بمحوت رابح  -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو بالدىاف سفياف -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو عبد الدايـ أحمد  -
 الوزير المكمف باألشغاؿ العموميةممثل  عضو بوحامد جماؿ الديف -
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صالح المستشفياتممثل الوزير المكمف ب عضو ناصر دمحم  -  الصحة والسكاف وا 
 ف باالتصاؿلمكمممثل الوزير ا عضو عباس عبد الرؤوؼ -
 المكمفة بالثقافة والفنوف  ممثل الوزيرة عضو بوذيبة إدريس -
 اعات المحمية والتييئة العمرانيةممثل الوزير المكمف بالداخمية والجم عضو بمحراـز رشيد -
 المكمف بالسكف والعمراف والمدينةمثل الوزير  عضو  قرفي دمحم عبد القادر   -
 يممثمة الوال عضو  مقداد نصيرة -

 

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

 ينيتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم العالي لضمان الّتكو ، 2021جانفي  03المؤّرخ في  002رقم  قــرار
 2018-2017امعية جلّسنة الالميسانس والماستر بعنوان ا اتداشي لنيل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة  163-20المرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى و  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،المعدؿ والمتمـ
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادػ األولى عاـ  2المؤّرخ في  208-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا الذؼ يحدد صالحيات الييئات الجيوية 2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الّثانية عاـ  24المؤّرخ فػي  279-03وبمقتضى المرسوـ الّتنفيذؼ رقػـ  -

 .واّلذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ 2003
 2005غشت سنػة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤّرخ فػي 299-05وبمقتضى المرسوـ الّتنفيذؼ رقـ  -

 واّلذؼ يحّدد مياـ المركز الجامعي والقػواعد الخاصة بتنظيمو وسيره.
 2008أوت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ الّتنفيذؼ رقـ  -

 نس وشيادة الماستر وشيادة الّدكتوراه.والمتضّمف نظاـ الّدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الّميسا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ الّتنفيذؼ رقػـ  -

 .واّلذؼ يحّدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي
التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ  والمتضّمف كيفيات 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712وبمقتضى القرار رقـ  -

 .الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر
والمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .حدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىايو 
والمتضّمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل  13المؤرخ في  167وبمقتضى القرار رقـ  -

 وصالحياتيا وسيرىا.
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لضماف  تضّمف تأىيل مؤّسسات الّتعميـ العاليوالم 2017جويمية  27المؤّرخ في  835قػػرار رقـ وبمقتضى ال -
 .2018-2017والماستر بعنواف الّسنة الجامعية الميسانس  اتداشي الّتكويف لنيل

 .2017جويمية  17تماع المجنة الوطنية لمتأىيل بتاري  وبناء عمى محضر اج -
 

 ُيـقـــــّرر
 

ىل مؤّسسات الّتعميـ العالي لضماف الّتكويف لنيل شيػادات الميسانس والماستر بعنواف الّسنة ؤ ت المادة األولى:
 يذا القرار.ب والمرفقة 60إلى  01المرقمة مف  حقمالمطبقا ل ،2018-2017الجامعية 

 .2018-2017داء مف السنة الجامعية القرار ابتيسرؼ مفعوؿ ىذا  :2المادة 
 .أعاله لمذكوروا 2017جويمية  27المؤّرخ في  835رقـ  القرارأحكاـ  تمغى :3المادة 
كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا مؤّسسات الّتعميـ العالي  ومدراءالمدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف يكّمف  :4 المادة

 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.القرار 
 2021 جانفي 03في حرر بالجزائر                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ق ـــــــــــحالـــــــــــمال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مؤّسسات الّتعميم العاليالمتضمن تآىيل ، 2021جانفي  03المؤّرخ في  002مقرار رقم ل 01رقم  ممحق

 2018-2017لضمان التكوين لنيل شيادة الميسانس والماستر بعنوان السنة الجامعية 
  ِغُٕخثبٌّشوض اٌغبِؼٍ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation Observation طور  المالحظة

 التكويف
 طبيعة
 الميداف الشعبة التخصص )أ/ـ(

Sciences et 
Technologies Hydraulique Hydraulique A Lic Habilitation عمـو وتكنولوجيا رؼ  رؼ  أ ؿ تأىيل 

Sciences 
Economiques, 
de Gestion et 
Commerciales 

 

Sciences 
Economiques 

Economie monétaire 
et bancaire A Mas Habilitation اقتصاد نقدؼ  أ ـ تأىيل 

 و بنكي

عمـو 
 اقتصادية

عمـو اقتصادية 
وتسيير وعمـو 

 تجارية

Economie et gestion 
des entreprises A Mas Habilitation اقتصاد و تسيير  أ ـ تأىيل

 المؤسسات
Economie monétaire 

et bancaire A Lic Habilitation اقتصاد نقدؼ  أ ؿ تأىيل 
 و بنكي

Economie et gestion 
des entreprises A Lic Habilitation اقتصاد و تسيير  أ ؿ تأىيل

 المؤسسات

Droit et 
Sciences 
Politiques 

Droit 

Droit Public A Mas Harmonisation القانوف العاـ أ ـ موائمة 

حقوؽ وعمـو  حقوؽ 
 سياسية

Droit Privé A Mas Harmonisation القانوف الخاص أ ـ موائمة 
Droit Public A Lic Habilitation القانوف العاـ أ ؿ تأىيل 
Droit Privé A Lic Habilitation القانوف الخاص أ ؿ تأىيل 

Langue et 
Littérature 
Arabes 

Etudes 
linguistiques 

Linguistique appliquée A Lic Habilitation دراسات  لسانيات تطبيقية أ ؿ تأىيل
 لسانيات تطبيقية أ ـ تأىيل Linguistique appliquée A Mas Habilitation لغة وأدب عربي لغوية

Langue et 
Littérature 
Arabes 

 

Etudes 
littéraires 

Littérature arabe A Lic Habilitation أدب عربي أ ؿ تأىيل 
دراسات 
 أدبية

 لغة وأدب عربي

Littérature arabe 
moderne et 

contemporaine 
A Mas Habilitation أدب عربي حديث  أ ـ تأىيل 

 و معاصر

Etudes 
critiques 

Critique et études 
littéraires A Lic Habilitation نقد ودراسات أدبية أ ؿ تأىيل 

دراسات 
 نقدية
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Critique et études 
littéraires A Mas Habilitation نقد ودراسات أدبية أ ـ تأىيل 

Critique moderne et 
contemporaine 

A Mas Habilitation نقد حديث  أ ـ تأىيل 
 و معاصر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مؤّسسات الّتعميم العالي، المتضمن تآىيل 2021جانفي  03المؤّرخ في  002لمقرار رقم  02رقم  ممحق

 2018-2017لضمان التكوين لنيل شيادة الميسانس والماستر بعنوان السنة الجامعية 
  خ رُغّغٍُذغبِؼث

 

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation Observation طور  المالحظة

 التكوين
 طبيعة
 الميدان الشعبة التخصص )أ/م(

Sciences de 
la Nature et 
de la Vie 

Sciences 
Agronomiques Production végétale A Mas Habilitation عمـو الطبيعة  عمـو فالحية إنتاج نباتي أ ـ تأىيل

 Ecologie et والحياة
Environnement 

Protection des 
écosystèmes A Mas Habilitation حماية األنظمة  أ ـ تأىيل

 بيئة ومحيط البيئية

Sciences 
Economiques, 
de Gestion et 
Commerciales 

Sciences 
Economiques 

Analyse économique 
et prospective A Mas Habilitation تحميل اقتصادؼ  أ ـ تأىيل

 واستشراؼ
عمـو 
 اقتصادية

عمـو اقتصادية، 
تسيير وعمـو 

 تجارية

Droit et 
Sciences 
Politiques 

Droit 

Droit international 
public A Mas Harmonisation القانوف الدولي  أ ـ موائمة

 العاـ
 حقوؽ 

حقوؽ وعمـو 
 سياسية

Etat et institutions A Mas Harmonisation الدولة والمؤسسات أ ـ موائمة 
Droit foncier A Mas Harmonisation القانوف العقارؼ  أ ـ موائمة 

Sciences 
Politiques 

Administration locale A Mas Harmonisation عمـو  اإلدارة المحمية أ ـ موائمة
 Etudes stratégiques سياسية

et sécuritaires A Mas Harmonisation دراسات  أ ـ موائمة
 إستراتيجية وأمنية

Langue et 
Littérature 
Arabes 

 

Etudes 
linguistiques 

Linguistique 
appliquée A Mas Habilitation دراسات  لسانيات تطبيقية أ ـ تأىيل

 لغة وأدب عربي لغوية
Etudes critiques Critique moderne et 

contemporaine A Mas Habilitation نقد حديث  أ ـ تأىيل
 ومعاصر

دراسات 
 نقدية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مؤّسسات الّتعميم العالي، المتضمن تآىيل 2021جانفي  03المؤّرخ في  002لمقرار رقم  03رقم  ممحق

 2018-2017لضمان التكوين لنيل شيادة الميسانس والماستر بعنوان السنة الجامعية 
  ثغبِؼخ ػُٓ رّىشٕذ

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation Observation المالحظة 

طور 
 التكوين

 طبيعة
 الميدان لشعبةا التخصص )أ/م(

Sciences et 
Technologies 

Electronique Instrumentation A Mas Habilitation إلكترونيؾ أداتيو أ ـ تأىيل 
 عمـو

 Génie وتكنولوجيا
mécanique 

Construction 
mécanique A Mas Habilitation ىندسة  إنشاء ميكانيكي أ ـ تأىيل

 ميكانيكية
Sciences de la 
Nature et de la 

Vie 

Sciences 
Biologiques 

Biochimie A Mas Habilitation عمـو الطبيعة  عمـو بيولوجية بيوكيمياء أ ـ تأىيل
 والحياة

Droit et Sciences 
Politiques Droit 

Droit privé A Mas Harmonisation القانوف الخاص أ ـ موائمة 
حقوؽ وعمـو  حقوؽ 

 القانوف العاـ أ ـ موائمة Droit public A Mas Harmonisation سياسية

Sciences 
Humaines et 

Sociales 
 

Sciences 
Sociales - 
Sociologie 

Sociologie de 
l’organisation et du 

travail 
A Mas Harmonisation عمـ اجتماع  أ ـ موائمة

 التنظيـ والعمل

عمـو 
 –اجتماعية 

 عمـ االجتماع

 عمـو إنسانية
 Sciences واجتماعية

Sociales -  
Psychologie 

Psychologie clinique A Mas Harmonisation عمـ النفس  أ ـ موائمة
 العيادؼ

عمـو 
 -اجتماعية 
 عمـ النفس

Psychologie du travail, 
de l’organisation  et 

gestion des 
ressources humaines 

A Mas Habilitation أ ـ تأىيل 
عمـ نفس العمل 
والتنظيـ وتسيير 
 الموارد البشرية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  ليمؤّسسات الّتعميم العا، المتضمن تآىيل 2021جانفي  03المؤّرخ في  002لمقرار رقم  04رقم  ممحق
 2018-2017لضمان التكوين لنيل شيادة الميسانس والماستر بعنوان السنة الجامعية 

  ثشَىخثبٌّشوض اٌغبِؼٍ 

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation 

Observation المالحظة 
طور 
 التكوين

 طبيعة
 )أ/م(

 الميدان الشعبة التخصص

Lettres et 
Langues 

Etrangères 

Langue 
Française 

Sciences du 
langage 

A Mas Habilitation عمـو الّمغة أ ـ تأىيل 

 لغة فرنسية
لغات و آداب  

 أجنبية

Sciences des 
textes littéraires 

A Mas Habilitation أ ـ تأىيل 
عمـو النصوص 

 األدبية
Didactique des 

langues étrangères 
A Mas Habilitation أ ـ لتأىي 

تعميمية المغات 
 األجنبية

Langue Française A Lic 
Mise en 

conformité 
 لغة فرنسية أ ؿ مطابقة

Langue et 
Littérature 
Arabes 

Etudes 
littéraires 

Littérature arabe A Lic Habilitation أدب عربي أ ؿ تأىيل 
دراسات 
 أدبية
 

لغة و أدب 
 عربي

Littérature arabe 
moderne et 

contemporaine 
A Mas Habilitation أ ـ تأىيل 

أدب عربي حديث 
 و معاصر

Etudes 
linguistiques 

Linguistique 
appliquée 

A Lic Habilitation لسانيات تطبيقية أ ؿ تأىيل 
دراسات 
 لغوية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مؤّسسات الّتعميم العالي، المتضمن تآىيل 2021جانفي  03المؤّرخ في  002رقم مقرار ل 05رقم  ممحق

 2018-2017لضمان التكوين لنيل شيادة الميسانس والماستر بعنوان السنة الجامعية 
  ثبٌجُغثبٌّشوض اٌغبِؼٍ 

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation 

Observation المالحظة 
طور 
 التكوين

 طبيعة
 )أ/م(

 الميدان الشعبة التخصص

Sciences de 
la Nature et 
de la Vie 

Ecologie et 
Environnement 

Ecologie végétale 
et environnement 

A Mas Habilitation أ ـ تأىيل 
النباتي  عمـ البيئة

 والمحيط
 بيئة ومحيط

عمـو الطبيعة 
 والحياة

Sciences 
Economiques, 
de Gestion et 
Commerciales 

Sciences 
Economiques 

Economie 
monétaire et 

bancaire 
A Lic Habilitation أ ؿ تأىيل 

اقتصاد نقدؼ 
 وبنكي

 اقتصادية،عمـو  عمـو اقتصادية
تسيير وعمـو 

 تجارية
 

Sciences de 
Gestion 

Management 
Financier 

A Mas Habilitation عمـو التسيير إدارة مالية أ ـ تأىيل 

Droit et 
Sciences 
Politiques 

Droit 

Droit pénal et 
sciences 

criminelles 
A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

 القانوف الجنائي
 والعمـو الجنائية

 حقوؽ 
حقوؽ و عمـو 

 قانوف األسرة أ ـ موائمة Droit de la famille A Mas Harmonisation سياسية

Droit administratif A Mas Harmonisation القانوف اإلدارؼ  أ ـ موائمة 

Sciences 
Humaines et 

Sociales 

Sciences 
Sociales - 
Sociologie 

Sociologie A Lic Habilitation عمـ االجتماع أ ؿ تأىيل 
تماعية عمـو اج
عمـ  -

 االجتماع

عمـو إنسانية و 
 اجتماعية

Sciences 
Humaines - 

Histoire 

Histoire moderne 
de l’Algérie 

(1519-1830) 
A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

تاري  الجزائر 
الحديث  

(1519-1830) 

–عمـو إنسانية
 تاري 

Sciences 
Sociales - 
Philosophie 

Philosophie 
générale 

A Mas Harmonisation فمسفة عامة أ ـ موائمة 
عمـو اجتماعية 

 فػمسفة -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  مؤّسسات الّتعميم العاليالمتضمن تآىيل ، 2021جانفي  03المؤّرخ في  002مقرار رقم ل 06رقم  ممحق
 2018-2017لضمان التكوين لنيل شيادة الميسانس والماستر بعنوان السنة الجامعية 

  اٌُضٌ ثبٌّشوض اٌغبِؼٍ

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation 

Observation المالحظة 
طور 
 التكوين

 طبيعة
 يدانالم الشعبة التخصص )أ/م(

Sciences 
Economiques, 
de Gestion et 
Commerciales 

Sciences de 
Gestion Management A Mas Habilitation اقتصاديةعمـو  عمـو التسيير إدارة االعماؿ أ ـ تأىيل ،

تسيير وعمـو 
 تجارية

Sciences 
Financières et 
Comptabilité 

Comptabilité et 
fiscalité 

approfondie 
A Mas Habilitation أ ـ تأىيل 

محاسبة و جباية 
 معمقة

عمـو المالية 
 والمحاسبة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مؤّسسات الّتعميم العاليتآىيل ، المتضمن 2021جانفي  03المؤّرخ في  002مقرار رقم ل 07رقم  ممحق

 2018-/2017الميسانس والماستر بعنوان السنة الجامعية لضمان التكوين لنيل شيادة 
  ٍُِخثبٌّشوض اٌغبِؼٍ 

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation Observation طور  المالحظة

 التكوين
 طبيعة
 الميدان الشعبة التخصص )أ/م(

Sciences 
Economiques, 
de Gestion et 
Commerciales 

Sciences de 
Gestion Management A Mas Habilitation عمـو التسيير إدارة االعماؿ أ ـ تأىيل 

، اقتصاديةعمـو 
تسيير وعمـو 

 تجارية
Sciences 

Financières et 
Comptabilité 

Finances 
d’entreprise A Mas Habilitation عمـو المالية  مالية المؤسسة أ ـ تأىيل

 والمحاسبة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مؤّسسات الّتعميم العاليتآىيل ، المتضمن 2021جانفي  03المؤّرخ في  002لمقرار رقم  08رقم  ممحق

 2018-/2017لضمان التكوين لنيل شيادة الميسانس والماستر بعنوان السنة الجامعية 
  إٌؼبِخ ثبٌّشوض اٌغبِؼٍ

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation 

Observation طور  المالحظة
 التكويف

 طبيعة
 الميداف الشعبة التخصص )أ/ـ(

Sciences de 
la Nature et 
de la Vie 

Sciences 
Agronomiques 

Production 
végétale A Lic Habilitation عمـو  إنتاج نباتي أ ؿ تأىيل

بيعة عمـو الط فالحية
 Sciences والحياة

Biologiques 
Microbiologie 

appliquée A Mas Habilitation عمـو  مكروبيولوجيا تطبيقية أ ـ تأىيل
 بيولوجية

Droit et 
Sciences 
Politiques 

Droit 

Droit de la 
famille A Mas Harmonisation قانوف األسرة أ ـ موائمة 

حقوؽ وعمـو  حقوؽ 
 Droit سياسية

administratif A Mas Harmonisation القانوف اإلدارؼ  أ ـ موائمة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مؤّسسات الّتعميم العاليالمتضمن تآىيل ، 2021جانفي  03المؤّرخ في  002م مقرار رقل 09رقم  ممحق

 2018-2017يسانس والماستر بعنوان السنة الجامعية لضمان التكوين لنيل شيادة الم
  خ غٍُضاْثغبِؼ

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation 

Observation المالحظة 
طور 
 التكويف

 طبيعة
 الميداف الشعبة التخصص )أ/ـ(

Mathématiques 
et Informatique 

 

Mathématiques 
Géométrie 

différentielle A Mas Habilitation رياضيات اليندسة التفاضمية أ ـ تأىيل 
 رياضيات

 Informatique ا عالمآليو 
Réseaux et 
Systèmes  
Distribués 

A Mas Habilitation الشبكات و االنظمة  أ ـ تأىيل
 إعالـ آلي الموزعة

Droit et 
Sciences 

Droit 
 

Droit administratif A Mas Harmonisation القانوف اإلدارؼ  أ ـ موائمة 
حقوؽ وعمـو  حقوؽ 

 القانوف الخاص أ ـ موائمة Droit privé A Mas Harmonisation سياسية
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Politiques Droit pénal et 
sciences 

criminelles 
A Mas Harmonisation القانوف الجنائي  أ ـ موائمة 

 والعمـو الجنائية

Sciences 
Politiques 

Administration 
locale A Mas Harmonisation عمومسياسية االدارة المحمية أ ـ موائمة 

Sciences 
Humaines et 

Sociales 

Sciences 
Sociales - 
Sociologie 

Sociologie de la 
communication A Mas Harmonisation عمـ اجتماع  أ ـ موائمة

عمـو  االتصاؿ
 -اجتماعية 

ة عمـو إنساني عمـ االجتماع
 اجتماعيةو 

Sociologie de 
l’éducation 

A Mas Harmonisation عمـ اجتماع التربية أ ـ موائمة 

Sciences 
Sociales -  
Psychologie 

Psychologie 
clinique A Mas Harmonisation عمـ النفس العيادؼ أ ـ موائمة 

عمـو 
 -اجتماعية 
 عمـ النفس

Sciences 
Humaines et 

Sociales 
 

Sciences 
Sociales - 

Sciences de 
l’éducation 

Counseling et 
orientation A Mas Harmonisation عمـو  إرشاد وتوجيو أ ـ موائمة

 -اجتماعية 
 عمـو التربية

عمـو إنسانية 
 اجتماعيةو 

Psychologie de 
l’éducation A Mas Harmonisation عمـ النفس التربوؼ  أ ـ موائمة 

Sciences 
Sociales - 
Philosophie 

Philosophie 
occidentale 
moderne et 

contemporaine 

A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 
فمسفة غربية حديثة 

 و معاصرة

عمـو 
 -اجتماعية 
 فػمسفة

Sciences 
Humaines - 
Sciences de 

l’Information et 
de la 

Communication 

Communication 
et relations 
publiques 

A Mas Harmonisation االتصاؿ والعالقات  أ ـ موائمة
 العامة

عمـو إنسانية 
عمـو  –

اإلعالـ 
 واالتصاؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مؤّسسات الّتعميم العالي، المتضمن تآىيل 2021جانفي  03المؤّرخ في  002مقرار رقم ل 10رقم  ممحق

 2018-2017ضمان التكوين لنيل شيادة الميسانس والماستر بعنوان السنة الجامعية ل
  خ رّٕشاعذغبِؼث

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation 

Observation طور  المالحظة
 التكويف

 طبيعة
 الميداف الشعبة التخصص )أ/ـ(

Mathématiques 
et Informatique Mathématiques Analyse Mathématique 

et Applications A Mas Habilitation تحميل رياضي  أ ـ تأىيل
 رياضيات رياضيات وتطبيقات

 ا عالمآليو 

Sciences et 
Technologies 

Electrotechnique Electrotechnique A Lic Habilitation كيروتقني كيروتقني أ ؿ تأىيل 
عمـو و 
ىندسة  ىندسة مدنية أ ؿ تأىيل Génie civil Génie civil A Lic Habilitation تكنولوجيا

 مدنية
Sciences de la 

Terre et de 
l’Univers 

Géologie Hydrogéologie A Mas Harmonisation جيولوجيا ىيدرو جيولوجيػػا أ ـ موائمة 
عمـو 
 األرض
 والكوف 

Droit et 
Sciences 
Politiques 

Droit 
Droit des affaires A Mas Harmonisation قانوف األعماؿ أ ـ موائمة 

 حقوؽ  حقوؽ 
وعمـو 
 سياسية

Droit pénal et sciences 
criminelles A Mas Harmonisation القانوف الجنائي  أ ـ موائمة 

 والعمـو الجنائية
Sciences 
Politiques 

Relationsinternationales 
et droit international A Mas Harmonisation العالقات الدولية  أ ـ موائمة

 والقانوف الدولي
عمـو 
 سياسية

Sciences 
Humaines et 

Sociales 

Sciences 
Humaines - 

Histoire 

Histoire de l’Afrique 
sub-saharienne A Mas Habilitation أ ـ تأىيل 

تاري  إفريقيا 
 جنوب الصحراء

عمـو 
–إنسانية
 تاري 

عمـو 
إنسانية 

 عيةاجتماو 
Sciences 

Humaines et 
Sociales 

 

Sciences 
Humaines -
Archéologie 

Archéologie islamique A Mas Habilitation اآلثار اإلسالمية أ ـ تأىيل 
عمـو 
–إنسانية 
 رعػمـ اآلثػػا

عمـو 
إنسانية 

عمـ اجتماع  أ ـ موائمة Sciences Sociologie de A Mas Harmonisation اجتماعيةو  عمـو 
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Sociales - 
Sociologie 

l’organisation et du 
travail 

 -اجتماعية  التنظيـ والعمل
عمـ 

 Sociologie de la االجتماع
communication A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

عمـ اجتماع 
 االتصاؿ

Sciences 
Sociales -  
Psychologie 

Psychologie du travail, 
de l’organisation  et 

gestion des ressources 
humaines 

A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 
عمـ نفس العمل 
والتنظيـ وتسيير 
 الموارد البشرية

عمـو 
 -اجتماعية 
 عمـ النفس

Psychologie clinique A Mas Harmonisation عمـ النفس  أ ـ موائمة
 العيادؼ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مؤّسسات الّتعميم العالي، المتضمن تآىيل 2021جانفي  03المؤّرخ في  002لمقرار رقم  11رقم  ممحق

 2018-2017لضمان التكوين لنيل شيادة الميسانس والماستر بعنوان السنة الجامعية 
  رٕذوف ثبٌّشوض اٌغبِؼٍ

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation Observation طور  المالحظة

 التكويف
 طبيعة
 الميداف الشعبة التخصص )أ/ـ(

Langue et 
Littérature 
Arabes 

Etudes 
littéraires Littérature arabe A Lic Habilitation لغة وأدب  دراسات أدبية أدب عربي أ ؿ تأىيل

 عربي

Sciences de la 
Terre et de 
l’Univers 

Géologie 

Hydrogéologie A Mas Harmonisation ىيدرو جيولوجيػػا أ ـ موائمة 

 األرضعمـو  جيولوجيا
 والكوف 

Géodynamique 
de la  

lithosphère 
A Mas . 

Harmonisation جيوديناميكية  أ ـ موائمة
 الغالؼ الصخرؼ 

Géologie 
fondamentale : 

Pétrologie 
A Lic Mise en 

conformité أساسيةجيولوجيا  أ ؿ مطابقة: 
 عمـ الصخور

Droit et 
Sciences 
Politiques 

Droit 
Droit Public A Mas Harmonisation القانوف العاـ أ ـ موائمة 

حقوؽ وعمـو  حقوؽ 
 Droit des سياسية 

affaires A Mas Harmonisation قانوف األعماؿ أ ـ موائمة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مؤّسسات الّتعميم العالي، المتضمن تآىيل 2021جانفي  03المؤّرخ في  002لمقرار رقم  12رقم  ممحق

 2018-/2017لضمان التكوين لنيل شيادة الميسانس والماستر بعنوان السنة الجامعية 
  رُجبصح ثبٌّشوض اٌغبِؼٍ

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation Observation طور  المالحظة

 التكويف
 طبيعة
 الميداف الشعبة التخصص )أ/ـ(

Sciences 
Economiques, 
de Gestion et 
Commerciales 

Sciences 
Financières 

et 
Comptabilité 

Comptabilité et 
audit 

A Mas Habilitation تدقيقمحاسبة و  أ ـ تأىيل 

عمـو المالية 
عمـو  والمحاسبة

، اقتصادية
تسيير وعمـو 

 تجارية

Finance et 
banques 

islamiques 
A Mas Habilitation مالية و بنوؾ إسالمية أ ـ تأىيل 

Finance des 
banques et des 

assurances 
A Lic Habilitation ماليةالبنوؾ و التأمينات أ ؿ تأىيل 

Sciences 
Economiques 

Economie et 
gestion des 
entreprises 

A Lic Habilitation اقتصاد و تسيير  أ ؿ تأىيل
 المؤسسات

عمـو 
 اقتصادية

Droit et 
Sciences 
Politiques 

Droit 
Droit des affaires A Mas Harmonisation قانوف األعماؿ أ ـ موائمة 

حقوؽ وعمـو  حقوؽ 
 Etat et سياسية

institutions A Mas Harmonisation الدولة والمؤسسات أ ـ موائمة 

Sciences 
Humaines et 

Sociales 

Sciences 
Humaines -
Archéologie 

Archéologie 
antique 

A Mas Harmonisation عمـو إنسانية  اآلثار القديمة أ ـ موائمة
 عػمـ اآلثػػار–

عمـو إنسانية 
 واجتماعية
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Sciences 
Humaines et 

Sociales 

Sciences 
Sociales - 
Sociologie 

Sociologie de 
l’organisation et 

du travail 
A Mas Harmonisation عمـ اجتماع التنظيـ  أ ـ موائمة

 والعمل

عمـو 
 -اجتماعية 

 عمـ االجتماع
عمـو إنسانية 
 Sciences واجتماعية

Sociales - 
Sciences de 
l’éducation 

Counseling et 
orientation 

A Mas Harmonisation إرشاد وتوجيو أ ـ موائمة 
عمـو 
 -اجتماعية 

 عمـو التربية

Sciences 
Humaines et 

Sociales 

Sciences 
Humaines - 

Histoire 

Histoire de la 
résistance et du 

mouvement 
national algérien 

A Mas Habilitation أ ـ تأىيل 
تاري  المقاومة والحركة 

 لوطنية الجزائريةا

عمـو 
 -إنسانية
عمـو إنسانية  تاري 

 واجتماعية
Sciences 
Sociales -  
Psychologie 

Psychologie 
scolaire A Mas Habilitation عمـ النفس المدرسي أ ـ تأىيل 

عمـو 
 -اجتماعية 
 عمـ النفس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مؤّسسات الّتعميم العالي، المتضمن تآىيل 2021جانفي  03المؤّرخ في  002مقرار رقم ل 13رقم  ممحق

 2018-2017لضمان التكوين لنيل شيادة الميسانس والماستر بعنوان السنة الجامعية 
  خ أدساسغبِؼث

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation Observation طور  المالحظة

 التكويف
 طبيعة
 الميداف الشعبة التخصص )أ/ـ(

Sciences de la 
Matière Physique Physique des 

matériaux A Lic Habilitation عمـو المادة فيزياء فيزياء المواد أ ؿ تأىيل 

Sciences et 
Technologies 

Génie des 
Procédés Génie chimique A Mas Habilitation ىندسة  ىندسة كيميائية أ ـ لتأىي

 الطرائق
عمـو 

 وتكنولوجيا

Droit et 
Sciences 
Politiques 

 

Droit 

Droit 
administratif A Mas Harmonisation القانوف اإلدارؼ  أ ـ موائمة 

 حقوؽ 
حقوؽ وعمـو 

 سياسية

Droit des 
affaires A Mas Harmonisation قانوف األعماؿ أ ـ موائمة 

Droit des 
entreprises 

économiques 
P Mas Harmonisation قانوف المؤسسات  ـ ـ موائمة

 االقتصادية

Sciences 
Politiques 

Organisation 
politique et 

administrative 
A Mas Habilitation تنظيـ سياسي  أ ـ تأىيل

دارؼ   وا 
عمـو 
 سياسية

Sciences 
Humaines et 

Sociales 
 

Sciences 
Sociales - 
Sociologie 

Sociologie de 
l’éducation A Mas Harmonisation عمـو  عمـ اجتماع التربية أ ـ موائمة

 -اجتماعية 
عمـ 

عمـو إنسانية  االجتماع
 واجتماعية

Sociologie de 
l’organisation et 

du travail 
A Mas Harmonisation عمـ اجتماع التنظيـ  أ ـ موائمة

 والعمل

Sciences 
Sociales - 
Psychologie 

Psychologie 
scolaire A Mas Harmonisation عمـ النفس  أ ـ موائمة

 المدرسي

عمـو 
 -اجتماعية 
 عمـ النفس

Sciences 
Humaines et 

Sociales 

Sciences 
Islamiques – 

Oussoul 
Eddine 

L’Exégèse et 
sciences du 

Coran 
A Mas Harmonisation التفسير وعمـو  أ ـ موائمة

العمـو  القرآف
 - اإلسالمية

 أصوؿ الديف

عمـو إنسانية 
 و اجتماعية

Tradition 
(Hadith) et ses 

sciences 
A Mas Harmonisation الحديث وعمومو أ ـ موائمة 

Sciences 
Islamiques - 

Charia 

Jurisprudence 
(Charia) et droit A Mas Harmonisation شريعة والقانوف ال أ ـ موائمة 

العمـو 
 –اإلسالمية 
 الشريعة

Jurisprudence 
(Fiqh) comparée 

et ses 
fondements 

A Mas Harmonisation الفقو المقارف و  أ ـ موائمة
 أصولو
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Sciences 
Humaines - 

Histoire 

Histoire 
contemporaine 
du Maghreb 

A Mas Harmonisation ب تاري  المغر  أ ـ موائمة
عمـو  العربي المعاصر

–إنسانية
 Histoire de تاري 

l’Afrique sub-
saharienne 

A Mas Harmonisation تاري  إفريقيا  أ ـ موائمة
 جنوبالصحراء

Sciences 
Humaines - 
Sciences de 

l’Information et 
de la 

Communication 

Presse 
imprimée et 
électronique 

A Mas Harmonisation كتوبة الصحافة الم أ ـ موائمة
 وااللكترونية

عمـو 
 –إنسانية 
عمـو 
اإلعالـ 
 واالتصاؿ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مؤّسسات الّتعميم العالي، المتضمن تآىيل 2021جانفي  03المؤّرخ في  002مقرار رقم ل 14رقم  ممحق

 2018-2017وين لنيل شيادة الميسانس والماستر بعنوان السنة الجامعية لضمان التك
 1خ اٌغضائشغبِؼث

Domaine Filière Spécialité Type (A/P) 
Cycle de 
formation Observation المالحظة 

طور 
 التكويف

 طبيعة
 الميداف الشعبة التخصص )أ/ـ(

Droit et 
Sciences 
Politiques 

Droit 

Droit des affaires A Mas Harmonisation قانوف األعماؿ أ ـ موائمة 

 حقوؽ 
 

حقوؽ وعمـو 
 سياسية

Droit pénal et 
sciences 

criminelles 
A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

القانوف الجنائي 
 والعمـو الجنائية

Droit de la famille A Mas Harmonisation قانوف األسرة أ ـ موائمة 
Droit judiciaire A Mas Harmonisation القانوف القضائي أ ـ موائمة 

Droit des contrats 
et responsabilité A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

قانوف العقود 
 والمسؤولية

Droit international 
public A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

القانوف الدولي 
 العاـ

Droit de la 
propriété 

intellectuelle 
A Mas Harmonisation قانوف الممكية  أ ـ موائمة

 الفكرية

Droit de 
l’environnement 

et du 
développement 

durable 

A Mas Harmonisation قانوف البيئة  أ ـ موائمة
 والتنمية المستدامة

Droits de  
l'Homme et droit 

international 
humanitaire 

P Mas Harmonisation ـ ـ موائمة 
حقوؽ اإلنساف 
والقانوف الدولي 

 اإلنساني

Criminologie P Mas Harmonisation عمـ اإلجراـ ـ ـ موائمة 

Sciences 
Humaines et 

Sociales 

Sciences 
Islamiques 
– Oussoul 

Eddine 
 

Tradition (Hadith) 
et ses sciences 

A Mas Harmonisation الحديث وعمومو أ ـ موائمة 
عمـو 
  -إسالمية

 أصوؿ الديف
 

عمـو إنسانية 
 و اجتماعية

La foi islamique A Mas Harmonisation العقيدة اإلسالمية أ ـ موائمة 
Comparaison des 

religions A Mas Harmonisation مقارنة األدياف أ ـ موائمة 

L’Exégèse et 
sciences du Coran A Mas Harmonisation التفسير وعمـو  أ ـ موائمة

 القرآف

Sciences 
Islamiques 
- Charia 

 

Jurisprudence 
(Charia) et droit A Mas Harmonisation عمـو  الشريعة والقانوف  أ ـ موائمة

 - إسالمية
 الشريعة
 

Jurisprudence 
(Fiqh) comparée 

et ses fondements 
A Mas Harmonisation الفقو المقارف  أ ـ موائمة 

 و أصولو
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Jurisprudence 
comparée du 

statut personnel 
A Mas Harmonisation فقو األحواؿ  أ ـ موائمة

 الشخصية المقارف 

Sciences 
Islamiques 
– Langue 
Arabe et 

Civilisation 
Islamique 

Langue Arabe et 
Etudes 

Coraniques 
A Mas Harmonisation الّمغة العربية  أ ـ موائمة

 والدراسات القرآنية

عمـو 
- إسالمية

الّمغة العربية 
والحضارة 
 اإلسالمية

 Civilisation 
islamique A Mas Harmonisation الحضارة  أ ـ موائمة

  اإلسالمية

 

Inimitabilité 
(Laadjaz) du 

coran et études 
rhétoriques 

A Mas Harmonisation إعجاز القرآف و  أ ـ موائمة
  الدراسات البيانية

Architecture, 
Urbanisme et 
Métiers de la 

ville 

Architecture Architecture A Lic Mise en 
conformité ىندسة  ىندسة معمارية أ ؿ مطابقة

 معمارية

ىندسة 
معمارية ، 

عمراف وميف 
 المدينة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مؤّسسات الّتعميم العالي، المتضمن تآىيل 2021جانفي  03المؤّرخ في  002مقرار رقم ل 15رقم  ممحق

 2018-2017لضمان التكوين لنيل شيادة الميسانس والماستر بعنوان السنة الجامعية 
 1ثغبِؼخ اٌغضائش

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation Observation طور  المالحظة

 التكويف
 طبيعة
 الميداف الشعبة التخصص )أ/ـ(

Sciences 
Humaines 

et 
Sociales 

 

Sciences 
Humaines - 

Histoire 
 

Histoire des 
civilisations antiques A Mas Harmonisation تاري  الحضارات القديمة أ ـ موائمة 

عمـو 
–ةإنساني
 تاري 
 

عمـو 
إنسانية 
 واجتماعية

Histoire de l’occident 
musulman au moyen âge A Mas Harmonisation تاري  الغرب اإلسالمي  أ ـ موائمة

 في العصر الوسيط
Histoire de l’Etat 

Ottoman (1453-1924) A Mas Harmonisation تاري  الدولة العثمانية  أ ـ موائمة
(1453-1924) 

Histoire de l’Afrique 
sub-saharienne A Mas Harmonisation تاري  إفريقيا جنوب  أ ـ موائمة

 الصحراء
Histoire contemporaine 

du Maghreb A Mas Habilitation تاري  المغرب العربي  أ ـ تأىيل
 المعاصر

Sciences 
Humaines 

et 
Sociales 

 

Sciences 
Humaines-

Bibliothéconomie 

Technologie et ingénierie 
de l’information A Mas Harmonisation تكنولوجيا وىندسة  أ ـ موائمة

عمـو  المعمومات
 –إنسانية 
عمـ 

عمـو  المكتبات
إنسانية 
 واجتماعية

Archivistique A Mas Harmonisation عمـ األرشيف أ ـ موائمة 
Gestion et traitement de 

l’information A Mas Harmonisation تسيير ومعالجة  أ ـ موائمة
 المعمومات

Sciences 
Humaines -
Archéologie 

Archéologie antique A Mas Harmonisation عمـو  ثار القديمةاآل أ ـ موائمة
–إنسانية 
عػمـ 
 اآلثػػار

Archéologie islamique A Mas Harmonisation ار اإلسالميةاآلث أ ـ موائمة 

Sciences 
Humaines 

et 
Sociales 

Sciences 
Humaines -
Archéologie 

Conservation  
et restauration A Mas Harmonisation عمـو  الصيانة والترميـ أ ـ موائمة

–إنسانية 
عػمـ 
 راآلثػػا

عمـو 
إنسانية 
 واجتماعية

Archéologie préhistorique A Mas Harmonisation آثار ما قبل التاري  أ ـ وائمةم 

Sciences 
Sociales - 
Sociologie 

Sociologie  
de l’organisation et du 

travail 
A Mas Harmonisation عمـ اجتماع التنظيـ  أ ـ موائمة

 والعمل
عمـو 

اجتماعية 
عمـ  -

 االجتماع

Sociologie  
de l’éducation A Mas Harmonisation عمـ اجتماع التربية أ ـ موائمة 

Sociologie  
de la communication A Mas Harmonisation عمـ اجتماع االتصاؿ أ ـ موائمة 

Sociologie urbaine A Mas Harmonisation عمـ االجتماع الحضرؼ  أ ـ موائمة 
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Sociologie culturelle A Mas Harmonisation قافيعمـ االجتماع الث أ ـ موائمة 
Sociologie de la 

déviance et du crime A Mas Harmonisation عمـ اجتماع االنحراؼ  أ ـ موائمة
 والجريمة

Sociologie de la famille, 
de l’enfance et de 
l’assistance sociale 

P Mas Habilitation ـ ـ تأىيل 
عمـ االجتماع العائمي 
والطفولة و الرعاية 

 يةاالجتماع

Sciences 
Humaines 

et 
Sociales 

Sciences 
Sociales -  
Psychologie 

Psychologie clinique A Mas Harmonisation عمـ النفس العيادؼ أ ـ موائمة 

عمـو 
اجتماعية 

عمـ  -
 النفس

عمـو 
إنسانية 
 واجتماعية

Psychologie de la santé A Mas Harmonisation الصحةعمـ النفس  أ ـ موائمة 
Psychologie scolaire A Mas Harmonisation عمـ النفس المدرسي أ ـ موائمة 

Psychologie du travail, de 
l’organisation  et gestion 
des ressources humaines 

A Mas Harmonisation عمـ نفس العمل والتنظيـ  أ ـ موائمة
 وتسيير الموارد البشرية

Psychologie Sociale A Mas Habilitation عمـ النفس االجتماعي أ ـ تأىيل 
Psychologie criminelle et 

profilage P Mas Habilitation ـ ـ تأىيل 
عمـ النفس االجراـ و 

 تنميط الجاني
Thérapie cognitivo-
comportementale P Mas Habilitation سموكيالمعرفي العالج ال ـ ـ تأىيل 

Sciences 
Sociales - 

Sciences de 
l’éducation 

Systèmes 
d’enseignement et 

curricula 
A Mas Harmonisation األنظمة التعميمية  أ ـ موائمة

عمـو  والمناىج المدرسية
اجتماعية 

عمـو  -
 التربية

Psychométrie et 
évaluation éducative A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

س النفسي و التقويـ القيا
 التربوؼ 

Education spéciale A Mas Harmonisation تربية خاصة أ ـ موائمة 

Sciences 
Humaines 

et 
Sociales 

Sciences 
Sociales-

Orthophonie 

Pathologie du langage et 
de la communication A Mas Harmonisation أمراض الّمغة والتواصل أ ـ موائمة 

ـو عم
اجتماعية 

– 
 أرطفونيا

عمـو 
إنسانية 
 واجتماعية

Handicap auditif A Mas Harmonisation اإلعاقة السمعية أ ـ موائمة 

Neurolinguistique clinique A Mas Harmonisation عمـ األعصاب المغوؼ  أ ـ موائمة
 العيادؼ

Neurosciences cognitives P Mas Habilitation عمـو عصبية معرفية ـ ـ لتأىي 
Thérapie cognitivo-
comportementale 

P Mas Habilitation العالج المعرفي السموكي ـ ـ تأىيل 

Sciences 
Sociales-

Sciences de la 
population 

Population et santé A Mas Harmonisation السكاف والصحة أ ـ موائمة 

عمـو 
إجتماعية 

عمـ  -
 السكاف

Sciences 
Sociales - 
Philosophie 

Philosophie générale A Mas Harmonisation فمسفة عامة أ ـ موائمة 
عمـو 

اجتماعية 
 فػمسفة -

Logique et Philosophie 
des sciences 

A Mas Harmonisation منطق وفمسفة العمـو أ ـ موائمة 

Philosophie Arabe et 
Islamique A Mas Harmonisation سالمية أ ـ موائمة  فمسفة عربية وا 

Langue et 
Littérature 
Arabes 

Etudes 
 littéraires 

Littérature arabe 
moderne et 

contemporaine 
A Mas Habilitation أدب عربي حديث  أ ـ تأىيل

 ومعاصر
دراسات 
 أدبية

لغة وأدب 
 عربي

Langue et 
Littérature 
Arabes 

Etudes littéraires 
Littérature  populaire A Mas Habilitation شعبي أدب أ ـ تأىيل 

دراسات 
 أدبية

لغة وأدب 
 عربي

Littérature comparée et 
mondiale A Mas Habilitation أدب مقارف وعالمي أ ـ تأىيل 

Etudes critiques 
Critique maghrébine A Mas Habilitation دراسات  بينقد مغار  أ ـ تأىيل

 نقد عربي قديـ أ ـ تأىيل Critique arabe ancienne A Mas Habilitation نقدية

Etudes 
linguistiques 

Sciences criminelles 
phonétique p Mas Habilitation دراسات  عمـ الجنايات الصوتية ـ ـ تأىيل

 لغوية
Linguistiques arabe A Mas Habilitation ات عربيةيلسان أ ـ تأىيل 

Lettres et 
Langues 

Etrangères 
Traduction 

Traduction (Arabe - 
Anglais – Arabe) A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

 ةانجميزيترجمة عربية / 
 ترجمة /عربية

آداب 
ولغات 
ترجمة عربية / فرنسية  أ ـ موائمة Traduction (Arabe - A Mas Harmonisation أجنبية
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Français – Arabe) عربية/ 
Traduction 

(Arabe/Espagnole/Arabe) A Mas Harmonisation ترجمة عربية / اسبانية  أ ـ موائمة
 /عربية

Traduction (Arabe - 
Allemand – Arabe) A Mas Harmonisation ألمانيةترجمة عربية /  أ ـ موائمة 

 /عربية
Traduction (Arabe - 

Russe – Arabe) 
A Mas Harmonisation ترجمة عربية / روسية  أ ـ موائمة

 /عربية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مؤّسسات الّتعميم العالي، المتضمن تآىيل 2021جانفي  03المؤّرخ في  002مقرار رقم ل 16رقم  ممحق
 2018-2017ل شيادة الميسانس والماستر بعنوان السنة الجامعية لضمان التكوين لني

  3خ اٌغضائشغبِؼث

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation 

Observation المالحظة 
طور 
 التكويف

 طبيعة
 )أ/ـ(

 الميداف الشعبة التخصص

Sciences 
Economiques, 
de Gestion et 
Commerciales 

Sciences 
Economiques 

Analyse 
économique et 

prospective 
A Mas Habilitation أ ـ تأىيل 

 تحميل اقتصادؼ 
 و استشراؼ

عمـو 
 اقتصادية

عمـو 
اقتصادية 
وتسيير 
وعمـو 
 تجارية

Analyse 
économique et 

prospective 
A Lic Habilitation أ ؿ تأىيل 

 تحميل اقتصادؼ 
 و استشراؼ

Sciences 
financières et 
comptabilité 

Analyste financier P Mas Habilitation محمل مالي ـ ـ تأىيل 
عمـو المالية 
 والمحاسبة

Sciences 
Humaines et 

Sociales 
 

Sciences 
Humaines - 
Sciences de 

l’Information et de 
la Communication 

 

Audiovisuel A Mas Harmonisation معي البصرؼ الس أ ـ موائمة 

عمـو إنسانية 
عمـو  –

اإلعالـ 
 واالتصاؿ

عمـو 
إنسانية و 
 اجتماعية

Presse imprimée et 
électronique 

A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 
الصحافة 
المطبوعة 
 وااللكترونية

Communication de 
masse et nouveaux 

médias 
A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

االتصاؿ 
جماىيرؼ ال

 والوسائط الجديدة
Communication 
organisationnelle 

A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 
االتصاؿ 
 التنظيمي

Communication et 
relations publiques 

A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 
االتصاؿ 

 والعالقات العامة

Droit et 
Sciences 
Politiques 

 

Sciences 
Politiques 

 

Etudes 
 territoriales 

A Mas Harmonisation دراسات إقميمية أ ـ موائمة 

 عمـو سياسية
 

حقوؽ 
وعمـو 
 سياسية

Relations 
internationales 

A Mas Harmonisation العالقات الدولية أ ـ موائمة 

Administration des 
ressources 
humaines 

A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 
إدارة الموارد 

 البشرية

Administration 
locale 

A Mas Harmonisation المحمية اإلدارة أ ـ موائمة 

Etudes Africaines A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 
الدراسات 
 اإلفريقية

Etudes politiques 
comparées 

A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 
الدراسات 
 ارنةالسياسية المق

Etudes politiques A Mas Harmonisation سياسات عامة أ ـ موائمة 
Etudes 

stratégiques et 
sécuritaires 

A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 
دراسات 

 إستراتيجية وأمنية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  مؤّسسات الّتعميم العالي، المتضمن تآىيل 2021جانفي  03المؤّرخ في  002قرار رقم مل 17رقم  ممحق
 2018-2017لضمان التكوين لنيل شيادة الميسانس والماستر بعنوان السنة الجامعية 

  ثغبِؼخ ػٕبثخ

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation Observation طور  المالحظة

 التكويف
 طبيعة
 الميداف الشعبة التخصص )أ/ـ(

Sciences de la 
Nature et de la 

Vie 
Biotechnologies 

Biotechnologies 
Végétale et 

amélioration des 
plantes 

A Lic Habilitation أ ؿ تأىيل 
بيوتكنولوجيا 

نباتية و تحسيف 
 النباتات

عمـو الطبيعة  بيوتكنولوجيا
 والحياة

Sciences de la 
Terre et de 
l’Univers 

 

Géologie 
 

Ressources 
minérales,  

Géomatériaux et 
Environnement 

A Mas Harmonisation موارد معدنية ،  أ ـ موائمة
 جيوموادوبيئة

عمـو األرض  جيولوجيا
 والكوف 
 

Hydrogéologie A Mas Harmonisation ىيدرو جيولوجيػػا أ ـ موائمة 
Géologie de 

l’environnement A Mas Harmonisation جيولوجيػػػا  أ ـ موائمة
 المحيػػػط

Géologie des 
bassins 

sédimentaires 
A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

جيولوجيا 
األحواض 
 الرسوبية

Géographie et 
aménagement 
du Territoire 

Aménagement 
Urbain A Mas Harmonisation جغرافيا  التييئة الحضرية أ ـ موائمة

 وتييئة اإلقميـ

Architecture, 
Urbanisme et 
Métiers de la 

ville 

Architecture Architecture A Lic Mise en 
conformité ىندسة  ىندسة معمارية أ ؿ مطابقة

 معمارية

ىندسة 
معمارية، 

عمراف وميف 
 المدينة

Sciences 
Economiques, 
de Gestion et 
Commerciales 

Sciences 
Financières et 
Comptabilité 

Budget de l’Etat P Lic Habilitation عمـو مالية و  ميزانية الدولة ـ ؿ تأىيل
 محاسبة

عمـو 
اقتصادية 

وتسيير وعمـو 
 تجارية

Sciences 
Economiques, 
de Gestion et 
Commerciales 

Sciences de 
Gestion 

Management des 
enquêtes 

économiques et 
financières 

P Mas Habilitation ـ ـ تأىيل 
إدارة التحقيقات 
االقتصادية و 

 المالية
 عمـو التسيير

عمـو 
اقتصادية 

وتسيير وعمـو 
 تجارية

Droit et 
Sciences 
Politiques 

Droit 

Droit pénal et 
sciences criminelles A Mas Harmonisation ي القانوف الجنائ أ ـ موائمة 

 و العمـو الجنائية

 حقوؽ 

حقوؽ وعمـو 
 سياسية

Droit administratif A Mas Harmonisation القانوف اإلدارؼ  أ ـ موائمة 
Droit judiciaire A Mas Harmonisation القانوف القضائي أ ـ موائمة 

Droit des affaires A Mas Harmonisation قانوف األعماؿ أ ـ موائمة 
Droit international 

public A Mas Harmonisation القانوف الدولي  أ ـ موائمة
 العاـ

Sciences 
Politiques 

Etudes 
méditerranéennes A Mas Harmonisation دراسات  أ ـ موائمة

 Administration عمـو سياسية متوسطية
publique A Mas Harmonisation إدارة عامة أ ـ موائمة 

Sciences 
Humaines et 

Sociales 

Sciences 
Humaines - 

Histoire 

Histoire moderne 
de l’Algérie 

(1519-1830) 
A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

تاري  الجزائر 
-1519الحديث  )

1830) 

عمـو 
–إنسانية
 تاري 

عمـو إنسانية 
 و اجتماعية

Sciences 
Humaines et 

Sociales 

Sciences 
Humaines - 
Sciences de 

l’Information et 
de la 

Communication 

Audiovisuel A Mas Harmonisation السمعي البصرؼ  أ ـ موائمة 

عمـو إنسانية 
عمـو  –

اإلعالـ 
 واالتصاؿ

عمـو إنسانية 
 و اجتماعية

 

Communication et 
relations publiques A Mas Harmonisation االتصاؿ  أ ـ موائمة

 لعالقات العامةوا
Communication de 

masse et 
nouveaux médias 

A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 
االتصاؿ 
الجماىيرؼ 

 والوسائط الجديدة
Communication 
organisationnelle A Mas Harmonisation االتصاؿ  أ ـ موائمة

 التنظيمي
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Sciences 
Humaines-

Bibliothéconomie 

Gestion et 
traitement de 
l’information 

A Mas Harmonisation تسيير ومعالجة  أ ـ موائمة
 المعمومات

عمـو إنسانية 
عمـ  –

 المكتبات

Sciences 
Sociales - 
Sociologie 

Sociologie de 
l’organisation et du 

travail 
A Mas Harmonisation عمـ اجتماع  أ ـ موائمة

 التنظيـ والعمل
 عمـو

 -اجتماعية 
 عمـ االجتماع

Sociologie de la 
déviance et du 

crime 
A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

عمـ اجتماع 
االنحراؼ 
 والجريمة

Sociologie urbaine A Mas Harmonisation عمـ االجتماع  أ ـ موائمة
 الحضرؼ 

Sciences 
Sociales-

Anthropologie 

Anthropologie 
générale A Lic Habilitation أنثروبولوجيا  أ ؿ تأىيل

 عامة

عمـو 
اجتماعية 
 :انثروبولوجيا

Sciences 
Humaines et 

Sociales 

Sciences 
Sociales - 
Sociologie 

Sociologie de la 
santé A Mas Habilitation عمـ اجتماع  أ ـ تأىيل

 الصحة

عمـو 
 -اجتماعية 

 عمـ االجتماع

عمـو إنسانية 
 اجتماعيةو 

 

Psychologie du 
travail, de 

l’organisation  et 
gestion des 
ressources 
humaines 

A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 
عمـ نفس العمل 
والتنظيـ وتسيير 
 الموارد البشرية

Sciences 
Sociales -  
Psychologie 

Psychologie 
clinique A Mas Harmonisation عمـ النفس  أ ـ موائمة

 العيادؼ

عمـو 
 -اجتماعية 
 عمـ النفس

Sciences 
Sociales - 

Sciences de 
l’éducation 

Psychologie de 
l’éducation A Mas Harmonisation عمـ النفس  أ ـ موائمة

 التربوؼ 

عمـو 
 -اجتماعية 

 عمـو التربية

Sciences 
Sociales-

Orthophonie 

Pathologie du 
langage et de la 
communication 

A Mas Harmonisation أمراض الّمغة  أ ـ موائمة
 والتواصل

عمـو 
 –اجتماعية 
 أرطفونيا

Sciences 
Sociales - 
Philosophie 

Philosophie 
générale A Mas Harmonisation فمسفة عامة أ ـ موائمة 

عمـو 
 -اجتماعية 
 فػمسفة

 Philosophie 
appliquée A Mas Harmonisation فمسفة تطبيقية أ ـ موائمة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مؤّسسات الّتعميم العاليتآىيل ، المتضمن 2021جانفي  03المؤّرخ في  002مقرار رقم ل 18رقم  ممحق

 2018-2017لجامعية لضمان التكوين لنيل شيادة الميسانس والماستر بعنوان السنة ا
  1ة باتنةجامعب

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation Observation طور  المالحظة

 التكويف
 طبيعة
 الميداف الشعبة التخصص )أ/ـ(

Sciences de 
la Matière Chimie Chimie des matériaux A Mas Habilitation عمـو  اءكيمي كيمياء المواد أ ـ تأىيل

 الكيمياء الفيزيائية أ ـ تأىيل Chimie physique A Mas Habilitation المادة

Droit et 
Sciences 
Politiques 

Droit 
 

Droit de l’environnement 
et du développement 

durable 
A Mas Harmonisation قانوف البيئة  أ ـ موائمة

 والتنمية المستدامة

 حقوؽ 
 

حقوؽ 
وعمـو 

 ياسيةس
 

Droit pénal et 
sciences criminelles A Mas Harmonisation القانوف الجنائي و  أ ـ موائمة

 العمـو الجنائية
Droit administratif A Mas Harmonisation القانوف اإلدارؼ  أ ـ موائمة 
Droit des affaires A Mas Harmonisation قانوف األعماؿ أ ـ موائمة 
Droit immobilier A Mas Harmonisation القانوف العقارؼ  أ ـ موائمة 

Sciences 
Politiques 

Relations 
internationales A Mas Harmonisation عمـو  العالقات الدولية أ ـ موائمة

 سياسية
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 Organisation politique 
et administrative A Mas Harmonisation ـ سياسي تنظي أ ـ موائمة

دارؼ   وا 

Sciences 
Humaines et 

Sociales 

Sciences 
Humaines - 

Histoire 
 

Histoire de l’occident 
musulman au moyen 

âge 
A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

تاري  الغرب 
اإلسالمي في 
عمـو  العصر الوسيط

–إنسانية
 تاري 

عمـو 
إنسانية 
 Histoire واجتماعية

contemporaine du 
monde arabe 

A Mas Harmonisation تاري  الوطف  أ ـ موائمة
 العربي المعاصر

Sciences 
Humaines et 

Sociales 

Sciences 
Humaines - 

Histoire 

Histoire de la 
révolution algérienne A Mas Harmonisation تاري  الثورة  أ ـ موائمة

 الجزائرية

عمـو 
–إنسانية
 تاري 

عمـو 
انية إنس

 واجتماعية

Sciences 
Humaines - 
Sciences de 

l’Information et 
de la 

Communication 

Communication et 
relations publiques A Mas Harmonisation االتصاؿ والعالقات  أ ـ موائمة

عمـو  العامة
 –إنسانية 
عمـو 
اإلعالـ 
 واالتصاؿ

Audiovisuel A Mas Harmonisation السمعي البصرؼ  أ ـ مةموائ 
Presse imprimée et 

électronique A Mas Harmonisation الصحافة المطبوعة  أ ـ موائمة
 وااللكترونية

Communication A Lic Habilitation اتصاؿ أ ؿ تأىيل 

Sciences 
Humaines-

Bibliothéconomie 

Administration des 
organismes 

documentaires et des 
bibliothèques 

A Mas Harmonisation إدارة المؤسسات  أ ـ موائمة
 الوثائقية والمكتبات

عمـو 
 –إنسانية 
عمـ 

 المكتبات
Sciences 

Humaines -
Archéologie 

Archéologie antique A Mas Harmonisation االثار القديمة أ ـ موائمة 
عمـو 
–إنسانية 

 عػمـ اآلثػػار

Sciences 
Sociales - 
Sociologie 

 

Sociologie urbaine A Mas Harmonisation عمـ االجتماع  أ ـ موائمة
 الحضرؼ 

عمـو 
 -اجتماعية 
عمـ 

 االجتماع

Sociologie de la 
déviance et du crime A Mas Harmonisation عمـ اجتماع  أ ـ موائمة

 االنحراؼ والجريمة
Sociologie de 

l’organisation et du 
travail 

A Mas Harmonisation عمـ اجتماع  أ ـ موائمة
 التنظيـ والعمل

Sciences 
Humaines et 

Sociales 

Sciences 
Sociales -  
Psychologie 

 

Psychologie clinique A Mas Harmonisation عمـ النفس العيادؼ أ ـ موائمة 

عمـو 
 -اجتماعية 
 عمـ النفس

 

عمـو 
إنسانية 
 يةواجتماع

Psychologie de la 
santé A Mas Harmonisation عمـ النفس الصحة أ ـ موائمة 

Psychologie du travail, 
de l’organisation  et 

gestion des 
ressources humaines 

A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 
عمـ نفس العمل 
والتنظيـ وتسيير 
 الموارد البشرية

Psychologie scolaire A Mas Harmonisation عمـ النفس المدرسي أ ـ موائمة 
Psychologie de la 

déviance et du crime P Mas Habilitation عمـ النفس  ـ ـ تأىيل
 االنحراؼ والجريمة

Sciences 
Sociales -  
sociologie 

Psychologie de la 
déviance et du crime P Mas Habilitation عمـ االجتماع  ـ ـ تأىيل

 االنحراؼ والجريمة

عمـو 
 -اجتماعية 
عمـ 

 االجتماع
Education spéciale et 
enseignement adapté A Lic Habilitation التربية الخاصة  أ ؿ تأىيل

عمـو  والتعميـ المكيف
 -اجتماعية 

 Counseling et عمـو التربية
orientation A Mas Harmonisation إرشاد وتوجيو أ ـ موائمة 

Sciences 
Sociales-

Orthophonie 

Pathologie du langage 
et de la 

communication 
A Mas Harmonisation اضطرابات الّمغة  أ ـ موائمة

 والتواصل

عمـو 
 –اجتماعية 
 أرطفونيا

Sciences 
Humaines et 

Sociales 

Sciences 
Sociales-

Sciences de la 
population 

Planification 
démographique et 
développement 

A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 
التخطيط 

الديمغرافي و 
 التنمية

عمـو 
 -اجتماعية 

 عمـ السكاف

عمـو 
إنسانية 
 واجتماعية
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Sciences 
Sociales - 
Philosophie 

Philosophie 
occidentale moderne 

et contemporaine 
A Mas Harmonisation فمسفة غربية حديثة  أ ـ موائمة

 و معاصرة
عمـو 
 -اجتماعية 
 فمسفة تطبيقية أ ـ موائمة Philosophie appliquée A Mas Harmonisation فػمسفة

Sciences 
Islamiques – 

Oussoul Eddine 

Tradition (Hadith) et 
ses sciences A Mas Harmonisation الحديث وعمومو أ ـ موائمة 

مـو الع
 -اإلسالمية 
أصوؿ 
 الديف

Prêche (Daawa) et 
information A Mas Harmonisation الدعوة واإلعالـ أ ـ موائمة 

La foi islamique A Mas Harmonisation العقيدة اإلسالمية أ ـ موائمة 
l'Exégèse et sciences 

du coran A Mas Habilitation ـ التفسير وعمو  أ ـ تأىيل
 القرآف

Sciences 
Islamiques - 

Charia 

Jurisprudence 
(Charia) et droit A Mas Harmonisation العمـو  الشريعة والقانوف  أ ـ موائمة

 –اإلسالمية 
 الشريعة

Transactions 
financières 

contemporaines 
A Mas Harmonisation المعامالت المالية  أ ـ موائمة

 المعاصرة

Sciences 
Humaines et 

Sociales 

Sciences 
Islamiques - 

Charia 

Jurisprudence (Fiqh) 
comparée et ses 

fondements 
A Mas Harmonisation الفقو المقارف و  أ ـ موائمة

العمـو  أصولو
 –اإلسالمية 
عمـو  الشريعة

إنسانية 
 واجتماعية

Droits de l’Homme et 
minorités A Mas Harmonisation حقوؽ اإلنساف  أ ـ موائمة

 واألقميات
Sciences 

Islamiques – 
Langue Arabe et 

Civilisation 
Islamique 

Langue Arabe et 
Etudes Coraniques A Mas Harmonisation الّمغة العربية  أ ـ موائمة

 والدراسات القرآنية
العمـو 
 -اإلسالمية 

الّمغة العربية 
والحضارة 
 اإلسالمية

Histoire islamique A Mas Harmonisation التاري  اإلسالمي أ ـ موائمة 

Architecture, 
Urbanisme et 
Métiers de la 

ville 

Architecture Architecture A Lic Mise en 
conformité ىندسة  ىندسة معمارية أ ؿ مطابقة

 معمارية

ىندسة 
معمارية، 
عمراف 
وميف 
 المدينة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تآىيل مؤّسسات الّتعميم العالي ، المتضمن 2021جانفي  03المؤّرخ في  002رقم لمقرار  19ممحق رقم 

 2018-2017لضمان التكوين لنيل شيادة الميسانس والماستر بعنوان السنة الجامعية 
 1ة باتنةجامعب

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation Observation طور  المالحظة

 الميداف الشعبة التخصص طبيعة)أ/ـ( التكويف

Sciences de 
la Terre et 

de l’Univers 

Géologie 
 

Hydrogéologie A Mas Harmonisation ىيدرو جيولوجيػػا أ ـ موائمة 

 جيولوجيا
عمـو األرض 

 و الكوف 
 

Géologie des bassins 
sédimentaires A Mas Harmonisation جيولوجيا األحواض  أ ـ موائمة

 الرسوبية
Géologie de 
l’ingénieur et 
Géotechnique 

A Mas Habilitation جيولوجيا الميندس  أ ـ تأىيل
 والجيوتقنية

Géographie 
et 

aménagement 
du Territoire 

Aménagement Urbain A Mas Harmonisation التييئة الحضرية أ ـ تأىيل 
جغرافيا 
وتييئة 
 اإلقميـ

Géomatique A Mas Harmonisation جيوماتيؾ أ ـ موائمة 
Gestion des risques et 

sécurité civile A Mas Harmonisation تسيير األخطار  أ ـ موائمة
 واألمف المدني

Droit et 
Sciences 
Politiques 

Droit 

Droit foncier A Mas Harmonisation القانوف العقارؼ  أ ـ موائمة 

حقوؽ وعمـو  حقوؽ 
 سياسية

Droit pénal et 
sciences criminelles A Mas Harmonisation القانوف الجنائي و  أ ـ موائمة

 العمـو الجنائية
Droit international 

public A Mas Harmonisation القانوف الدولي العاـ أ ـ موائمة 

Etat et institutions A Mas Harmonisation الدولة والمؤسسات أ ـ موائمة 
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Droit de l’environnement 
et du développement 

durable 
A Mas Harmonisation قانوف البيئة والتنمية  أ ـ موائمة

 المستدامة

Droit des assurances 
et sécurité sociale P Mas Habilitation قانوف التأمينات  ـ ـ تأىيل

 والضماف االجتماعي

Droit et 
Sciences 
Politiques 

Droit Droit de la famille A Mas Harmonisation حقوؽ  قانوف األسرة أ ـ موائمة 

حقوؽ وعمـو 
 سياسية

Sciences 
Politiques 

 

Relations 
internationales et droit 

international 
A Mas Harmonisation العالقات الدولية و  أ ـ موائمة

 القانوف الدولي
عمـو 
 Gestion des سياسية

ressources humaines P Mas Harmonisation تسيير الموارد  ـ ـ موائمة
 البشرية

Administration des 
collectivités locales P Mas Habilitation رة الجماعات إدا ـ ـ تأىيل

 المحمية
Lettres et 
Langues 

Etrangères 
Traduction Traduction Arabe - 

Français - Arabe A Mas Habilitation ترجمة عربية /  أ ـ تأىيل
آداب ولغات  ترجمة فرنسية /عربية

 أجنبية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، المتضمن تآىيل مؤّسسات الّتعميم العالي 2021جانفي  03المؤّرخ في  002لمقرار رقم  20ق رقم ممح

 2018-2017لضمان التكوين لنيل شيادة الميسانس والماستر بعنوان السنة الجامعية 
 ة بشارجامعب

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation Observation ر طو  المالحظة

 التكويف
 طبيعة
 الميداف الشعبة التخصص )أ/ـ(

Sciences de 
la Nature et 
de la Vie 

Biotechnologies Biotechnologie 
microbienne A Mas Habilitation بيوتكنولوجيا  أ ـ تأىيل

عمـو الطبيعة  بيوتكنولوجيا الميكروبات
 والحياة

Droit et 
Sciences 
Politiques 

Droit 
 

Droit des affaires A Mas Harmonisation قانوف األعماؿ أ ـ موائمة 

 حقوؽ 
حقوؽ وعمـو 

 سياسية

Etat et institutions A Mas Harmonisation الدولة والمؤسسات أ ـ موائمة 
Droit privé A Mas Harmonisation القانوف الخاص أ ـ موائمة 
Droit Public A Mas Harmonisation القانوف العاـ أ ـ موائمة 

Sciences 
Politiques 

Organisation 
politique et 

administrative 
A Mas Harmonisation تنظيـ سياسي  أ ـ موائمة

دارؼ   وا 
عمـو 
 سياسية

Lettres et 
Langues 

Etrangères 

Langue 
Française 

Langue française sur 
objectifs 

communicatifs 
P Mas Habilitation الّمغة الفرنسية ذات  ـ ـ تأىيل

آداب ولغات  لغة فرنسية أىداؼ تواصمية
 أجنبية

Sciences 
Humaines et 

Sociales 
 

Sciences 
Humaines - 

Histoire 
 

Histoire de la 
résistance et du 

mouvement national 
algérien 

A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 
تاري  المقاومة 
نية والحركة الوط
 الجزائرية

عمـو 
–إنسانية
 تاري 
 

عمـو إنسانية 
 و اجتماعية

Histoire de l’occident 
musulman au moyen 

âge 
A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

تاري  الغرب 
اإلسالمي في 
 العصر الوسيط

Histoire moderne de 
l’Algérie (1519-

1830) 
A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

  الجزائر تاري
-1519الحديث )

1830) 

Sciences 
Humaines et 

Sociales 

Sciences 
Humaines -
Archéologie 

Conservation et 
restauration A Mas Harmonisation الصيانة والترميـ أ ـ موائمة 

عمـو 
–إنسانية 

 عػمـ اآلثػػار

عمـو إنسانية 
 Sciences واجتماعية

Sociales - 
Sociologie 

Sociologie de 
l’organisation et du 

travail 
A Mas Harmonisation عمـ اجتماع التنظيـ  أ ـ موائمة

عمـو  والعمل
 -اجتماعية 
عمـ 

 االجتماع

Sociologie de la 
communication A Mas Harmonisation عمـ اجتماع  أ ـ موائمة

 االتصاؿ
Sociologie de 
l’éducation A Mas Harmonisation عمـ اجتماع التربية أ ـ موائمة 



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   89

 

 

Sociologie de la 
déviance et du crime A Mas Harmonisation عمـ اجتماع  أ ـ موائمة

 االنحراؼ والجريمة
Sciences 
Sociales - 
Philosophie 

Philosophie générale A Mas Harmonisation فمسفة عامة أ ـ موائمة 
عمـو 
 -اجتماعية 

 ػمسفةف
Architecture, 
Urbanisme et 
Métiers de la 

Ville 

Architecture Architecture A Lic Mise en 
conformité ىندسة  ىندسة معمارية أ ؿ مطابقة

 معمارية

ىندسة 
معمارية، 

عمراف وميف 
 المدينة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، المتضمن تآىيل مؤّسسات الّتعميم العالي 2021جانفي  03المؤّرخ في  002لمقرار رقم  21رقم ممحق 

 2018-2017لضمان التكوين لنيل شيادة الميسانس والماستر بعنوان السنة الجامعية 
  ة بجايةجامعب

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation Observation ر طو  المالحظة

 الميداف الشعبة التخصص طبيعة)أ/ـ( التكويف

Sciences et 
Technologies Electronique Microélectronique A Mas Habilitation عمـو  إلكترونيؾ ميكرو إلكترونيؾ أ ـ تأىيل

 وتكنولوجيا
Sciences de 
la Nature et 
de la Vie 

Sciences 
alimentaires 

Emballage et 
qualite P Lic Habilitation عمـو الطبيعة  عمـو الغذاء تغميف وجودة ـ ؿ تأىيل

 والحياة

Droit et 
Sciences 
Politiques 

 

Droit 

Droit administratif A Mas Harmonisation القانوف اإلدارؼ  أ ـ موائمة 

حقوؽ وعمـو  حقوؽ 
 سياسية

Droit pénal et 
sciences 

criminelles 
A Mas Harmonisation  القانوف الجنائي و  أ ـ ائمةمو

 العمـو الجنائية

Droit international 
public A Mas Harmonisation القانوف الدولي  أ ـ موائمة

 العاـ
Droit 

publicéconomique A Mas Harmonisation القانوف العاـ  أ ـ موائمة
 االقتصادؼ

Droitprivé A Mas Harmonisation القانوف الخاص أ ـ موائمة 
Professionjuridique 

et judicaire P Mas Habilitation الميف القانونية  ـ ـ تأىيل
 والقضائية

Sciences 
Humaines et 

Sociales 
 

Sciences Humaines 
- Sciences de 

l’Information et de 
la Communication 

Communication et 
relations publiques A Mas Harmonisation اتصاؿ وعالقات  أ ـ موائمة

 عامة

عمـو إنسانية 
عمـو  –

اإلعالـ 
 واالتصاؿ

عمـو إنسانية 
 واجتماعية

Sciences 
Humaines et 

Sociales 

Sciences 
Sociales - 
Sociologie 

 

Sociologie de la 
Communication A Mas Habilitation عمـ اجتماع  أ ـ تأىيل

عمـو  االتصاؿ
 -ة اجتماعي
عمـ 

 االجتماع

عمـو إنسانية 
 و اجتماعية

Sociologie de 
l’organisation et 

du travail 
A Mas Harmonisation عمـ اجتماع  أ ـ موائمة

 التنظيـ والعمل

Sociologie de la 
santé A Mas Harmonisation عمـ اجتماع  أ ـ موائمة

 الصحة
Sciences 
Sociales-

Orthophonie 

Pathologie du 
langage et de la 
communication 

A Mas Habilitation أمراض الّمغة  أ ـ تأىيل
 والتواصل

عمـو 
 –اجتماعية 
 أرطفونيا

Sciences 
Sociales -  
Psychologie 

 

Psychologie 
clinique A Mas Harmonisation عمـ النفس العيادؼ أ ـ موائمة 

عمـو 
 -اجتماعية 
 عمـ النفس

Psychologie du 
travail, de 

l’organisation  et 
gestion des 

ressources humaines 

A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 
عمـ نفس العمل 
والتنظيـ وتسيير 
 الموارد البشرية

Architecture, 
Urbanisme et 
Métiers de la 

ville 

Architecture Architecture A Lic Mise en 
conformité ىندسة  ىندسة معمارية أ ؿ مطابقة

 معمارية

ىندسة 
معمارية ، 

عمراف وميف 
 المدينة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ، المتضمن تآىيل مؤّسسات الّتعميم العالي 2021جانفي  03المؤّرخ في  002لمقرار رقم  22ممحق رقم 
 2018-2017لضمان التكوين لنيل شيادة الميسانس والماستر بعنوان السنة الجامعية 

  ة بسكرةجامعب 
Domaine Filière Spécialité Type 

(A/P) 
Cycle de 
formation Observation طور  المالحظة

 التكويف
 طبيعة
 فالميدا الشعبة التخصص )أ/ـ(

Sciences de 
la Nature et 
de la Vie 

Sciences 
Agronomiques 

 

Qualité et 
métrologie 
appliquée à 
l’agronomie 

P Mas Habilitation ـ ـ تأىيل 

الجودة 
والمقاييس 

المطبقة عمى 
اليندسة 
 الزراعية

عمـو  عمـو فالحية
الطبيعة 
 Sciences والحياة

forestières A Mas Habilitation العمـو الغابية أ ـ تأىيل 

Sciences 
Biologiques Parasitologie A Mas Habilitation عمـو بيولوجية عمـ الطفيميات أ ـ تأىيل 

Sciences de 
la Terre et 

de l’Univers 

Géographie et 
aménagement du 

Territoire 

Aménagement 
du territoire A Lic Mise en 

conformité جغرافيا وتييئة  التييئة االقميمية أ ؿ بقةمطا
 اإلقميـ

عمـو األرض 
 و الكوف 

Architecture, 
Urbanisme 

et Métiers de 
la Ville 

Gestion des 
techniques 
urbaines 

Gestion des 
villes A Lic Mise en 

conformité تسيير التقنيات  تسيير المدف أ ؿ مطابقة
 الحضرية

ىندسة 
معمارية، 

اف وميف عمر 
 Architecture Architecture A Lic Mise en المدينة

conformité ىندسة معمارية ىندسة معمارية أ ؿ مطابقة 

Droit et 
Sciences 
Politiques 

Droit 

Droit administratif A Mas Harmonisation القانوف اإلدارؼ  أ ـ موائمة 

حقوؽ وعمـو  حقوؽ 
 سياسية

Droit international 
public A Mas Harmonisation القانوف الدولي  أ ـ موائمة

 العاـ
Droit de la 

famille A Mas Harmonisation قانوف األسرة أ ـ موائمة 

Droit des affaires A Mas Harmonisation قانوف األعماؿ أ ـ موائمة 

Droit et 
Sciences 
Politiques 

Sciences Politiques 
 

Politiques 
publiques A Mas Harmonisation سياسات عامة أ ـ موائمة 

حقوؽ وعمـو  عمـو سياسية
 Relations سياسية

internationales A Mas Harmonisation العالقات  أ ـ موائمة
 الدولية

Sciences 
Humaines et 

Sociales 

Sciences 
Humaines - 

Histoire 
 

Histoire 
contemporaine 

du monde arabe 
A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

تاري  الوطف 
العربي 
–عمـو إنسانية المعاصر

 تاري 
 

عمـو إنسانية 
 و اجتماعية

Histoire de 
l’occident 

musulman au 
moyen âge 

A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 
تاري  الغرب 
اإلسالمي في 
 العصر الوسيط

Sciences Humaines - 
Sciences de 

l’Information et de la 
Communication 

Audiovisuel A Mas Harmonisation السمعي  أ ـ موائمة
 –عمـو إنسانية  البصرؼ 

عمـو اإلعالـ 
 واالتصاؿ

Communication 
et relations 
publiques 

A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 
االتصاؿ 
والعالقات 
 العامة

Sciences 
Humaines-

Bibliothéconomie 

Administration 
des organismes 
documentaires et 
des bibliothèques 

A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

إدارة 
المؤسسات 
الوثائقية 
 والمكتبات

 –عمـو إنسانية 
 عمـ المكتبات

Sciences Sociales 
- Sociologie 

Sociologie de 
l’éducation A Mas Harmonisation عمـ اجتماع  أ ـ موائمة

 التربية
 –عموـ اجتماعية 
 عمـ االجتماع

Sciences 
Humaines et 

Sociales 

Sciences Sociales 
- Sociologie 

Sociologie de 
l’organisation et 

du travail 
A Mas Harmonisation عمـ اجتماع  أ ـ موائمة

عمـو اجتماعية  التنظيـ والعمل
 عمـ االجتماع –

مـو إنسانية ع
 Sociologie و اجتماعية

Urbaine A Mas Habilitation عمـ االجتماع  أ ـ تأىيل
 الحضرؼ 
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Sciences Sociales 
- Sciences de 

l’éducation 

Counseling et 
orientation A Mas Habilitation عمـو اجتماعية  إرشاد وتوجيو أ ـ تأىيل

 Psychologie de عمـو التربية –
l’éducation A Mas Habilitation عمـ النفس  أ ـ تأىيل

 التربوؼ 

Sciences Sociales 
-  Psychologie 

 

Psychologie 
clinique A Mas Harmonisation عمـ النفس  أ ـ موائمة

 العيادؼ

عمـو اجتماعية 
 عمـ النفس –

 

Psychologie du 
travail, de 

l’organisation  et 
gestion des 
ressources 
humaines 

A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

عمـ نفس العمل 
والتنظيـ 

وتسيير الموارد 
 البشرية

Psychologie 
scolaire A Mas Harmonisation عمـ النفس  أ ـ موائمة

 المدرسي

Sciences Sociales-
Anthropologie 

Anthropologie 
sociale et 
culturelle 

A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 
أنثروبولوجيا 
اجتماعية 
 وثقافية

عمـو اجتماعية 
 انثروبولوجيا -

Sciences Sociales 
- Philosophie 

Philosophie 
générale A Mas Harmonisation عمـو اجتماعية  فمسفة عامة أ ـ موائمة

 فػمسفة -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تآىيل مؤّسسات الّتعميم العالي ، المتضمن 2021جانفي  03المؤّرخ في  002رقم لمقرار  23ممحق رقم 

 2018-2017لضمان التكوين لنيل شيادة الميسانس والماستر بعنوان السنة الجامعية 
  1ة البميدةجامعب

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation Observation طور  المالحظة

 التكويف
 طبيعة
 الميداف الشعبة التخصص )أ/ـ(

Sciences de 
la Nature et 
de la Vie 

Ecologie et 
Environnement 

Ecologie et 
Environnement A Lic Habilitation عمـو الطبيعة  بيئة و محيط بيئة و محيط أ ؿ تأىيل

 Biotechnologies Biotechnologies et والحياة
santé A Lic Habilitation بيوتكنولوجيا  أ ؿ تأىيل

 بيوتكنولوجيا وصحة

Architecture, 
Urbanisme et 
Métiers de la 

ville 

Architecture Architecture A Lic Mise en 
conformité ىندسة  ىندسة معمارية أ ؿ مطابقة

 معمارية

ىندسة 
معمارية، 

عمراف وميف 
 المدينة

Sciences et 
Technologies 

Sciences et 
Génie de 

l’Environnement 

Gestion durable 
des déchets et 
procédés de 
traitement 

P Mas Habilitation ـ ـ تأىيل 
التسيير المستداـ 
لمنفايات و طرائق 

 المعالجة

عمـو و 
 ىندسة البيئة

عمـو 
 وتكنولوجيا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تآىيل مؤّسسات الّتعميم العالي ، المتضمن 2021جانفي  03المؤّرخ في  002لمقرار رقم  24ممحق رقم 

 2018-2017لضمان التكوين لنيل شيادة الميسانس والماستر بعنوان السنة الجامعية 
 2ة البميدةجامعب

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation Observation طور  المالحظة

 الميداف الشعبة التخصص طبيعة)أ/ـ( التكويف

Droit et 
Sciences 
Politiques 

 

Droit 
 

Droit foncier A Mas Harmonisation القانوف العقارؼ  أ ـ موائمة 

 حقوؽ 
 

حقوؽ وعمـو 
 سياسية

Droit pénal et sciences 
criminelles A Mas Harmonisation القانوف الجنائي و  أ ـ موائمة

 العمـو الجنائية

Droit international public A Mas Harmonisation القانوف الدولي  أ ـ موائمة
 العاـ

Etat et institutions A Mas Harmonisation الدولة والمؤسسات أ ـ موائمة 
Droit de l’environnement 

et du développement A Mas Harmonisation قانوف البيئة  أ ـ موائمة
 والتنمية المستدامة
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durable 

Droit des assurances et 
sécurité sociale P Mas Harmonisation ـ ـ موائمة 

قانوف التأمينات 
والضماف 
 االجتماعي

Droit de la famille A Mas Harmonisation سرةقانوف األ أ ـ موائمة 

Sciences 
Politiques 

 

Relations internationales 
et droit international A Mas Harmonisation العالقات الدولية و  أ ـ موائمة

 القانوف الدولي
عمـو 
 سياسية

Gestion des ressources 
humaines p Mas Harmonisation تسيير الموارد  ـ ـ موائمة

 البشرية
Administration des 
collectivités locales p Mas Harmonisation إدارة الجماعات  ـ ـ موائمة

 المحمية
Lettres et 
Langues 

Etrangères 

Langue 
Française 

Didactique des langues 
étrangères A Mas Harmonisation تعميمية المغات  أ ـ موائمة

آداب ولغات  لغة فرنسية األجنبية
 لغة انجميزية أدب و حضارة أ ـ موائمة Langue Anglaise Littérature et civilisation A Mas Harmonisation أجنبية

Sciences 
Humaines 
et Sociales 

 

Sciences 
Humaines - 

Histoire 
 

Histoire et Civilisation du 
Maghreb Antique A Mas Harmonisation تاري  وحضارة  أ ـ موائمة

 مغرب القديـال
عمـو 
–إنسانية
 تاري 
 

عمـو 
إنسانية 
 واجتماعية

 

Histoire de l’occident 
musulman au moyen âge A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

تاري  الغرب 
اإلسالمي في 
 العصر الوسيط

Histoire de la résistance 
et du mouvement national 

algérien 
A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

تاري  المقاومة 
والحركة الوطنية 

 الجزائرية
Sciences 

Humaines - 
Sciences de 

l’Information et de 
la Communication 

Communication de masse 
et nouveaux médias A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

االتصاؿ 
الجماىيرؼ 

 والوسائط الجديدة

عموـ إنسانية 
عموـ  –
عالـ اإل

 واالتصاؿ

Sciences 
Humaines-

Bibliothéconomie 

Technologie et ingénierie 
de l’information A Mas Harmonisation تكنولوجيا وىندسة  أ ـ موائمة

 المعمومات

عموـ إنسانية 
عمـ  –

 المكتبات

Sciences 
Humaines 
et Sociales 

Sciences 
Sociales -  
Psychologie 

 

Psychologie clinique A Mas Harmonisation عمـو  عمـ النفس العيادؼ أ ـ موائمة
 -اجتماعية 
 عمـ النفس

عمـو 
إنسانية 
 واجتماعية

Psychologie du travail, de 
l’organisation  et gestion 
des ressources humaines 

A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 
عمـ نفس العمل 
والتنظيـ وتسيير 

 وارد البشريةالم
Sciences 
Sociales - 

Sciences de 
l’éducation 

Psychologie de 
l’éducation A Mas Harmonisation عمـو  عمـ النفس التربوؼ  أ ـ موائمة

 -اجتماعية 
 إرشاد وتوجيو أ ـ موائمة Counseling et orientation A Mas Harmonisation عمـو التربية

Sciences 
Sociales - 
Sociologie 

 

Sociologie de l’éducation A Mas Harmonisation عمـ اجتماع التربية أ ـ موائمة 

عمـو 
 -اجتماعية 
عمـ 

 االجتماع
 

Sociologie de 
l’organisation et du travail A Mas Harmonisation عمـ اجتماع التنظيـ  أ ـ موائمة

 والعمل
Sociologie de la 
communication A Mas Harmonisation عمـ اجتماع  أ ـ موائمة

 االتصاؿ
Sociologie de la déviance 

et du crime A Mas Harmonisation عمـ اجتماع  أ ـ موائمة
 االنحراؼ والجريمة

Sociologie de la santé A Mas Harmonisation عمـ اجتماع  أ ـ موائمة
 الصحة

Sciences 
Sociales-

Orthophonie 

Pathologie du langage et 
de la communication A Mas Harmonisation أمراض الّمغة  أ ـ موائمة

 والتواصل

عمـو 
 –اجتماعية 
 أرطفونيا

Sciences 
Sociales-

Sciences de la 
population 

Démographie sociale A Mas Harmonisation الديموغرافيا  أ ـ موائمة
 ماعيةاالجت

عمـو 
 -اجتماعية 

 عمـ السكاف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تآىيل مؤّسسات الّتعميم العالي ، المتضمن 2021جانفي  03المؤّرخ في  002لمقرار رقم  25ممحق رقم 
 2018-2017جامعية لضمان التكوين لنيل شيادة الميسانس والماستر بعنوان السنة ال

 ة برج بوعريريجامعبج
Domaine Filière Spécialité Type 

(A/P) 
Cycle de 
formation Observation طور  المالحظة

 الميداف الشعبة التخصص طبيعة)أ/ـ( التكويف

Sciences de la 
Nature et de 

la Vie 

Sciences 
biologiques Toxicologie A Mas Habilitation عمـو  عمـ السمـو أ ـ تأىيل

عمـو الطبيعة  بيولوجية
 Sciences والحياة

agronomiques 
Aménagement 
hydro-agricole A Mas Habilitation التييئة المائية  أ ـ تأىيل

 عمـو فالحية الفالحية

Sciences et 
Technologies 

Génie 
mécanique 

Génie des 
matériaux A Lic Habilitation ىندسة  ىندسة المواد أ ؿ تأىيل

 ميكانيكية
عمـو 

 وتكنولوجيا
Sciences 

Economiques, 
de Gestion et 
Commerciales 

Sciences 
commerciales 

Finance et 
commerce 

international 
A Mas Habilitation عمـو تجارية مالية و تجارة دولية أ ـ تأىيل 

عمـو 
اقتصادية 
وتسيير 

 وعمـو تجارية

 
Droit et 

Sciences 
Politiques 

 

 
Droit 
 

Droit des affaires A Mas Harmonisation قانوف األعماؿ أ ـ موائمة 

حقوؽ وعمـو  حقوؽ 
 سياسية

Droit 
d'informatique et 

d'internet 
P Mas Harmonisation قانوف اإلعالـ اآللي  ـ ـ موائمة

 واالنترنيت

Droit de 
l’aménagement et 

de l’urbanisme 
A Mas Harmonisation قانونالتييئة والتعمير أ ـ موائمة 

Sciences 
Humaines et 

Sociales 
 

Sciences 
Sociales - 
Sociologie 

 

Sociologie de 
l’organisation et 

du travail 
A Mas Harmonisation عمـ اجتماع التنظيـ  أ ـ موائمة

عمـو  والعمل
 -اجتماعية 
عمـ 

 االجتماع

عمـو إنسانية 
 واجتماعية

 
Sociologie de la 
communication A Mas Harmonisation عمـ اجتماع  أ ـ موائمة

 االتصاؿ
Sociologie de 
l’éducation A Mas Harmonisation عمـ اجتماع التربية أ ـ موائمة 

Sciences 
Humaines et 

Sociales 

Sciences 
Sociales -  
Psychologie 

Psychologie du 
travail, de 

l’organisation  et 
gestion des 
ressources 
humaines 

A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 
عمـ نفس العمل 
والتنظيـ وتسيير 
 الموارد البشرية

عمـو 
 -اجتماعية 
عمـو إنسانية  عمـ النفس

 Psychologie واجتماعية
scolaire A Mas Habilitation عمـ النفس المدرسي أ ـ تأىيل 

Sciences 
Islamiques - 

Charia 

Jurisprudence 
(Charia) et droit A Lic Habilitation الشريعة والقانوف  أ ؿ تأىيل 

العمـو 
 –اإلسالمية 
 الشريعة

Lettres et 
Langues 

Etrangères 
Traduction 

Traduction Arabe 
- Français - 

Arabe 
A Mas Habilitation ترجمة عربية /  أ ـ ىيلتأ

آداب ولغات  ترجمة فرنسية /عربية
 أجنبية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، المتضمن تآىيل مؤّسسات الّتعميم العالي 2021جانفي  03المؤّرخ في  002لمقرار رقم  26ممحق رقم 

 2018-2017بعنوان السنة الجامعية س والماستر لضمان التكوين لنيل شيادة الميسان
 ة البويرةجامعب

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation Observation طور  المالحظة

 التكويف
 طبيعة
 الميداف الشعبة التخصص )أ/ـ(

Sciences de la 
Nature et de 

la Vie 

Sciences 
biologiques 

Microbiologie 
appliquée A Mas Habilitation مكروبيولوجيا  أ ـ تأىيل

 تطبيقية
عمـو 
 بيولوجية

عمـو 
الطبيعة 
 والحياة

Droit et 
Sciences 
Politiques 

 

Droit 
 

Droit des affaires A Mas Harmonisation قانوف األعماؿ أ ـ موائمة 

 حقوؽ 
حقوؽ وعمـو 

 سياسية
 

Droit pénal et 
sciences 

criminelles 
A Mas Harmonisation القانوف الجنائي و  أ ـ موائمة

 العمـو الجنائية
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Droit de la famille A Mas Harmonisation قانوف األسرة أ ـ موائمة 
Droit administratif A Mas Harmonisation القانوف اإلدارؼ  أ ـ موائمة 

Lettres et 
Langues 

Etrangères 
 

Langue 
Française 

 

Sciences du 
langage A Mas Harmonisation عمـو الّمغة أ ـ موائمة 

آداب ولغات  لغة فرنسية
 Littérature et أجنبية

civilisation A Mas Harmonisation أدب و حضارة أ ـ موائمة 

Sciences 
Humaines et 

Sociales 
 

Sciences 
Humaines - 

Histoire 
 

Histoire de 
l’occident 

musulman au 
moyen âge 

A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 
تاري  الغرب 
اإلسالمي في 
عمـو  العصر الوسيط

–إنسانية
 تاري 

عمـو 
إنسانية و 
 اجتماعية
 Histoire moderne 

de l’Algérie (1519-
1830) 

A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 
تاري  الجزائر 

-1519الحديث  )
1830) 

Sciences 
Humaines et 

Sociales 
 

Sciences 
Humaines - 
Sciences de 

l’Information et 
de la 

Communication 

Communication et 
relations publiques A Mas Harmonisation االتصاؿ والعالقات  أ ـ موائمة

 العامة

عمـو إنسانية 
عمـو  –

اإلعالـ 
 واالتصاؿ

عمـو 
إنسانية و 
 اجتماعية
 

Sciences 
Sociales - 
Sociologie 

 

Sociologie de la 
déviance et du 

crime 
A Mas Harmonisation عمـ اجتماع  أ ـ موائمة

عمـو  االنحراؼ والجريمة
 -اجتماعية 
عمـ 

 االجتماع

Sociologie de 
l’éducation A Mas Harmonisation عمـ اجتماع التربية أ ـ موائمة 

Sociologie de 
l’organisation et du 

travail 
A Mas Harmonisation عمـ اجتماع التنظيـ  أ ـ موائمة

 والعمل

Sciences 
Sociales -  
Psychologie 

Psychologie 
clinique A Mas Harmonisation عمـو  عمـ النفس العيادؼ أ ـ موائمة

االجتماعية 
عمـ  -

 النفس
Psychologie 

scolaire A Mas Harmonisation عمـ النفس المدرسي أ ـ موائمة 

Sciences 
Humaines et 

Sociales 
 

Sciences 
Sociales -  
Psychologie 

Psychologie du travail, 
de l’organisation  et 

gestion des 
ressources humaines 

A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 
عمـ نفس العمل 
والتنظيـ وتسيير 
 الموارد البشرية

مـو ع
االجتماعية 

عمـ  -
 النفس

عمـو 
إنسانية و 
 اجتماعية
 

Sciences 
Sociales - 
Philosophie 

Philosophie 
générale A Mas Harmonisation فمسفة عامة أ ـ موائمة 

عمـو 
 -اجتماعية 
 فػمسفة

Sciences 
Islamiques - 

Chariaa 

Jurisprudence 
(Fiqh) comparée et 

ses fondements 
A Mas Harmonisation الفقو المقارف و  أ ـ موائمة

 أصولو

العمـو 
 –اإلسالمية 
 الشريعة

Sciences 
Islamiques – 

Oussoul Eddine 

Comparaison des 
religions A Mas Habilitation مقارنة األدياف أ ـ تأىيل 

العمـو 
 -اإلسالمية 

 أصوؿ الديف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، المتضمن تآىيل مؤّسسات الّتعميم العالي 2021جانفي  03المؤّرخ في  002رقم لمقرار  27ممحق رقم 
 2018-2017لضمان التكوين لنيل شيادة الميسانس والماستر بعنوان السنة الجامعية 

 بجامعة بومرداس
Domaine Filière Spécialité Type 

(A/P) 
Cycle de 
formation Observation طور  المالحظة

 التكويف
 طبيعة
 الميداف الشعبة التخصص )أ/ـ(

Sciences et 
Technologies 

Génie 
climatique Génie climatique A Lic Habilitation ىندسة  ىندسة التكييف أ ؿ تأىيل

 التكييف
عمـو 

 وتكنولوجيا
Mathématiques 
et Informatique Informatique Développement 

web et infographie p Lic Habilitation تطوير الويب و  ـ ؿ تأىيل
رياضيات  إعالـ آلي انفغرافيا

 وا عالـ آلي
Sciences de la 

Matière Chimie Chimie analytique A Mas Habilitation عمـو المادة كيمياء كيمياء تحميمية أ ـ تأىيل Chimie Organique A Mas Habilitation كيمياء عضوية أ ـ تأىيل 

Sciences de la 
Nature et de la 

Vie 

Sciences 
Biologiques 

Biologie 
moléculaire A Lic Habilitation عمـو  بيولوجيا جزيئية أ ؿ تأىيل

عمـو  بيولوجية
الطبيعة 
 Sciences والحياة

Agronomiques 

Production 
végétale A Lic Habilitation عمـو فالحية إنتاج نباتي أ ؿ تأىيل 

Production animale A Lic Habilitation إنتاج حيواني أ ؿ تأىيل 
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Sciences 
Economiques, 
de Gestion et 
Commerciales 

 

Sciences 
Economiques 

Economie et 
gestion des 
entreprises 

A Lic Habilitation ر اقتصاد و تسيي أ ؿ تأىيل
عمـو  المؤسسات

عمـو  اقتصادية
اقتصادية 
وتسيير 
وعمـو 
 تجارية
 

Economie 
Internationale A Lic Habilitation اقتصاد دولي أ ؿ تأىيل 

Sciences 
commerciales 

Commerce 
international et 

logistique 
A Lic Habilitation عمـو تجارية تجارة دولية وامداد أ ؿ تأىيل 

Sciences de 
Gestion 

Management 
financier A Lic Habilitation عمـو التسيير إدارة مالية أ ؿ تأىيل 

Gestion publique A Lic Habilitation تسيير عمومي أ ؿ تأىيل 

Droit et 
Sciences 
Politiques 

 

Droit 
 

Droit des affaires A Mas Harmonisation اؿقانوف األعم أ ـ موائمة 
 حقوؽ 

حقوؽ وعمـو 
 سياسية

Droit public A Mas Harmonisation القانوف العاـ أ ـ موائمة 
Droit privé A Mas Harmonisation القانوف الخاص أ ـ موائمة 

Sciences 
Politiques 

 

Coopération 
internationale A Mas Harmonisation التعاوف الدولي أ ـ موائمة 

 Administration يةعمـو سياس
locale A Mas Harmonisation اإلدارة المحمية أ ـ موائمة 

Lettres et 
Langues 

Etrangères 
 

Traduction Traduction Arabe - 
Français - Arabe A Mas Habilitation ترجمة عربية /  أ ـ تأىيل

آداب ولغات  ترجمة فرنسية /عربية
 Langue أجنبية

Française 
Didactique des 

langues étrangères A Mas Habilitation تعميمية المغات  أ ـ تأىيل
 لغة فرنسية األجنبية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العالي تآىيل مؤّسسات الّتعميم ، المتضمن 2021جانفي  03المؤّرخ في  002لمقرار رقم  28ممحق رقم 

 2018-2017لضمان التكوين لنيل شيادة الميسانس والماستر بعنوان السنة الجامعية 
  ة الشمفجامعب

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation Observation طور  المالحظة

 التكويف
 طبيعة
 الميداف الشعبة التخصص )أ/ـ(

Sciences de la 
Nature et de la 

Vie 

Sciences 
Agronomiques 

Eau et 
environnement A Mas Habilitation عمـو  عمـو فالحية المحيط و المياه أ ـ تأىيل

الطبيعة 
 والحياة
 

Hydrobiologie 
Marine et 

continentale 

Aquaculture et 
pisciculture A Lic Habilitation تربية األحياء المائية  أ ؿ تأىيل

 و األسماؾ

بيولوجىيدرو 
يا بحرية 
 وقارية

Sciences de la 
Terre et de 
l’Univers 

Géologie 
Géologie des 

bassins 
sédimentaires 

A Mas Harmonisation جيولوجيا األحواض  أ ـ موائمة
 جيولوجيا الرسوبية

عمـو 
األرض 
 والكوف 

Droit et 
Sciences 
Politiques 

Droit 
 

Droit international 
public A Mas Harmonisation القانوف الدولي العاـ أ ـ موائمة 

 حقوؽ 
حقوؽ وعمـو  

 سياسية
 
 

Etat et institutions A Mas Harmonisation الدولة والمؤسسات أ ـ موائمة 
Droit privé A Mas Harmonisation القانوف الخاص أ ـ موائمة 
Droit de 

l’environnement et 
du développement 

durable 

A Mas Harmonisation قانوف البيئة والتنمية  أ ـ موائمة
 المستدامة

Droit maritime P Mas Harmonisation القانوف البحرؼ  ـ ـ موائمة 
Droit de la famille A Mas Harmonisation قانوف األسرة أ ـ موائمة 

Sciences 
Politiques 

 

Administration 
locale A Mas Harmonisation االدارة المحمية أ ـ موائمة 

-Etudes euro عمـو سياسية
méditerranéennes A Mas Harmonisation دراسات أورو  أ ـ موائمة

 متوسطية

Sciences 
Humaines et 

Sociales 

Sciences 
Humaines - 

Histoire 

Histoire 
contemporaine du 

monde arabe 
A Mas Harmonisation تاري  الوطف العربي  أ ـ موائمة

عمـو  المعاصر
 تاري –إنسانية

 

عمـو إنسانية 
 Histoire de واجتماعية

l’occident A Mas Harmonisation تاري  الغرب  أ ـ موائمة
اإلسالمي في العصر 
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musulman au 
moyen âge 

 الوسيط

Histoire et 
civilisation de 

l’orient musulman 
A Mas Harmonisation تاري  وحضارة  أ ـ موائمة

 المشرؽ اإلسالمي

Histoire moderne 
du Maghreb A Mas Harmonisation تاري  المغرب العربي  أ ـ موائمة

 الحديث
Histoire moderne 

de l’Algérie 
(1519-1830) 

A Mas Harmonisation تاري  الجزائر الحديث  أ ـ موائمة
(1519-1830) 

Sciences 
Humaines - 
Sciences de 

l’Information et 
de la 

Communication 

Communication de 
masse et 

nouveaux médias 
A Mas Harmonisation االتصاؿ الجماىيرؼ  أ ـ موائمة

 والوسائط الجديدة
عمـو إنسانية 

عمـو  –
اإلعالـ 
 واالتصاؿ
 

Communication 
organisationnelle A Mas Harmonisation االتصاؿ التنظيمي أ ـ موائمة 

Sciences 
Humaines -
Archéologie 

Archéologie 
islamique A Mas Harmonisation عمـو إنسانية  اآلثار اإلسالمية أ ـ موائمة

 Archéologie عػمـ اآلثػػار–
antique A Mas Harmonisation يمةاآلثػػػػار القػد أ ـ موائمة 

Sciences 
Sociales - 
Sociologie 

Sociologie de la 
déviance et du 

crime 
A Mas Harmonisation عمـ اجتماع  أ ـ موائمة

عمـو  االنحراؼ والجريمة
 -اجتماعية 

 Sociologie de عمـ االجتماع
l’organisation et du 

travail 
A Mas Harmonisation لتنظيـ عمـ اجتماع ا أ ـ موائمة

 والعمل

Sciences 
Humaines et 

Sociales 

Sciences 
Sociales - 
Sociologie 

Sociologie de 
l’éducation A Mas Harmonisation عمـ اجتماع التربية أ ـ موائمة 

عمـو 
 -اجتماعية 

 عمـ االجتماع

عمـو إنسانية 
 واجتماعية

Sciences 
Sociales -  
Psychologie 

Psychologie 
clinique A Mas Harmonisation عمـو  عمـ النفس العيادؼ أ ـ موائمة

 -اجتماعية 
 Psychologie عمـ النفس

scolaire A Mas Harmonisation عمـ النفس المدرسي أ ـ موائمة 

Sciences 
Sociales - 
Philosophie 

 

Philosophie Arabe 
et Islamique A Mas Harmonisation سفة عربية فم أ ـ موائمة

سالمية  وا 

عمـو 
 -اجتماعية 
 فػمسفة

Philosophie 
générale A Mas Harmonisation فمسفة عامة أ ـ موائمة 

Philosophie 
appliquée A Mas Harmonisation فمسفة تطبيقية أ ـ موائمة 

Philosophie 
occidentale moderne 

et contemporaine 
A Mas Harmonisation فمسفة غربية حديثة  أ ـ وائمةم

 ومعاصرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، المتضمن تآىيل مؤّسسات الّتعميم العالي 2021جانفي  03المؤّرخ في  002لمقرار رقم  29ممحق رقم 

 2018-2017ة الجامعية لضمان التكوين لنيل شيادة الميسانس والماستر بعنوان السن
  1ة قسنطينةجامعب

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation Observation طور  المالحظة

 الميداف الشعبة التخصص طبيعة)أ/ـ( التكويف

Sciences et 
Technologies 

 

Génie mécanique Ingénierie automobile P Lic Habilitation ىندسة  ندسة السياراتى ـ ؿ تأىيل
 ميكانيكية

عمـو 
 وتكنولوجيا

 

Electromécanique Génie industriel et 
maintenance P Lic Habilitation اليندسة الصناعية  ـ ؿ تأىيل

 كيروميكانيؾ و الصيانة

Ingénierie des 
Transports 

 

Transports et logistique P Lic Habilitation و الموجستيةالنقل  ـ ؿ تأىيل 
 ىندسة النقل

Traction électrique P Lic Habilitation جركيربائي ـ ؿ تأىيل 
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Sciences de 
la Nature et 
de la Vie 

Sciences 
Biologiques 

Biologie et 
Technologies Apicoles P Lic Habilitation ـ ؿ تأىيل 

بيولوجيا 
تكنولوجيات تربية 

 النحل

عمـو 
 بيولوجية

مـو ع
الطبيعة 
 والحياة

Sciences de 
la Terre et 

de l’Univers 
 

Géologie 

Ressources minérales, 
 Géomatériaux et 
Environnement 

A Mas Harmonisation موارد معدنية ،  أ ـ موائمة
 جيوموادوبيئة

عمـو  جيولوجيا
األرض 
 والكوف 

Hydrogéologie A Mas Harmonisation يدرو جيولوجيػػاى أ ـ موائمة 

Géologie de 
l’environnement A Mas Harmonisation جيولوجيػػػا المحيػػػط أ ـ موائمة 

Géographie et 
aménagement du 

Territoire 

Villes, dynamique 
spatiale et gestion A Mas Harmonisation المدف ،الديناميكية  أ ـ موائمة

 المجالية والتسيير

فيا جغرا
وتييئة 
 اإلقميـ

Sciences de 
la Terre et 

de l’Univers 
 

Géographie et 
aménagement du 

Territoire 
 

Hydrologie, climatologie 
et territoire A Mas Harmonisation ىيدرولوجيا، مناخ  أ ـ موائمة

قميـ  وا 

جغرافيا 
وتييئة 
 اإلقميـ

عمـو 
األرض 
 والكوف 

Aménagement 
touristique et 
patrimoine 

A Mas Harmonisation تييئة سياحية  أ ـ موائمة
 وتراث

Topographie et 
cartographie A Mas Harmonisation طبوغرافيا وعمـ  أ ـ موائمة

 لخرائط
Aménagement rural A Mas Harmonisation التييئة الريفية أ ـ موائمة 

Géomatique A Mas Harmonisation جيوماتيؾ أ ـ موائمة 

Droit et 
Sciences 
Politiques 

 

Droit 
 

Droit de 
l’aménagement et de 

d’urbanisme 
P Mas Harmonisation قانوف التييئة  ـ ـ موائمة

 والتعمير

 حقوؽ 
حقوؽ 
وعمـو 
 سياسية

Droit Notarial P Mas Harmonisation قانوف التوثيق ـ ـ موائمة 

Droit des assurances P Mas Harmonisation قانوف التأمينات ـ ـ موائمة 

Droit de la famille A Mas Harmonisation قانوف األسرة أ ـ موائمة 
Droit public 
économique A Mas Harmonisation القانوف العاـ  أ ـ موائمة

 االقتصادؼ

Droit et 
sciences 
Politiques 

Droit 

Droit pénal et sciences 
criminelles A Mas Harmonisation القانوف الجنائي  أ ـ موائمة

 والعمـو الجنائية

 حقوؽ 
حقوؽ 
وعمـو 
 سياسية

Droit privé A Mas Harmonisation القانوف الخاص أ ـ موائمة 

Droit des affaires A Mas Harmonisation قانوف األعماؿ أ ـ موائمة 

Droit international 
public A Mas Harmonisation القانوف الدولي  أ ـ موائمة

 العاـ

Administration publique P Mas Harmonisation إدارة عامة ـ ـ موائمة 

Lettres et 
Langues 

Etrangères 
 

Traduction 
 

Traduction A Lic Habilitation ترجمة أ ؿ تأىيل 
 ترجمة

آداب 
ات ولغ

 ترجمة أ ـ تأىيل Traduction A Mas Habilitation أجنبية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تآىيل مؤّسسات الّتعميم العالي ، المتضمن 2021جانفي  03المؤّرخ في  002رقم لمقرار  30ممحق رقم 

 2018-2017نس والماستر بعنوان السنة الجامعية لضمان التكوين لنيل شيادة الميسا
 2بجامعة قسنطينة

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation Observation طور  المالحظة

 الميداف الشعبة التخصص طبيعة)أ/ـ( التكويف

Sciences et 
Techniques 
des Activités 
Physiques 

et Sportives 

Activité physique 
et sportive 
éducative 

Activité physique et 
sportive scolaire A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

النشاط البدني 
الرياضي 
 المدرسي

نشاط بدني 
رياضي 
 تربوؼ 

عمـو وتقنيات 
النشاطات 
البدنية 
 والرياضية
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Sciences 
Humaines et 

Sociales 

Sciences 
Humaines - 

Histoire 

Histoire de 
l’occident 

musulman au 
moyen âge 

A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 
تاري  الغرب 
اإلسالمي في 
 العصر الوسيط

عمـو 
–إنسانية
 تاري 

عمـو إنسانية 
 واجتماعية

Histoire moderne 
du Maghreb 

A Mas Harmonisation تاري  المغرب  أ ـ موائمة
 العربي الحديث

Sciences 
Humaines-

Bibliothéconomie 

Administration des 
organismes 

documentaires et 
des bibliothèques 

A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 
إدارة المؤسسات 

الوثائقية 
عمـو إنسانية  والمكتبات

عمـ  –
 المكتبات

Technologie et 
ingénierie de 
l’information 

A Mas Harmonisation تكنولوجيا وىندسة  أ ـ موائمة
 المعمومات

Archivistique A Mas Harmonisation عمـ األرشيف أ ـ موائمة 

Sciences 
Humaines -
Archéologie 

Archéologie 
antique A Mas Harmonisation اآلثار القديمة أ ـ موائمة 

عمـو إنسانية 
 Archéologie عػمـ اآلثػػار–

islamique 
A Mas Harmonisation اآلثار اإلسالمية أ ـ موائمة 

Sciences 
Humaines et 

Sociales 

Sciences 
Humaines -
Archéologie 

Archéologie 
préhistorique A Mas Harmonisation آثار ما قبل  أ ـ موائمة

 التاري 
عمـو إنسانية 

 عػمـ اآلثػػار–

عمـو إنسانية 
 واجتماعية

Sciences 
Sociales - 
Sociologie 

 

Sociologie de 
l’organisation et du 

travail 
A Mas Harmonisation عمـ اجتماع  أ ـ موائمة

عمـو  التنظيـ والعمل
 -اجتماعية 
عمـ 

 االجتماع

Sociologie de 
l’éducation A Mas Harmonisation عمـ اجتماع  أ ـ موائمة

 التربية

Sociologie urbaine A Mas Harmonisation عمـ االجتماع  أ ـ موائمة
 الحضرؼ 

Sciences 
Sociales -  
Psychologie 

 

Psychologie 
scolaire 

A Mas Harmonisation عمـ النفس  أ ـ موائمة
 المدرسي

عمـو 
 -اجتماعية 
 عمـ النفس

 

Psychologie 
clinique A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

عمـ النفس 
 العيادؼ

Psychologie du travail, 
de l’organisation  et 

gestion des 
ressources humaines 

A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 
عمـ نفس العمل 
والتنظيـ وتسيير 
 الموارد البشرية

Sciences Sociales 
- Sciences de 

l’éducation 

Psychologie de 
l’éducation A Mas Harmonisation مـ النفس ع أ ـ موائمة

 التربوؼ 

عمـو 
 -اجتماعية 

 عمـو التربية

Sciences 
Humaines et 

Sociales 

Sciences 
Sociales-

Orthophonie 

Neurolinguistique 
clinique A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

عمـ األعصاب 
 المغوؼ العيادؼ

عمـو 
 –اجتماعية 
 أرطفونيا

عمـو إنسانية 
 واجتماعية

Sciences 
Sociales - 
Philosophie 

 

Philosophie Arabe 
et Islamique A Mas Harmonisation فمسفة عربية  أ ـ موائمة

سالمية  وا 
عمـو 
 -اجتماعية 
 فػمسفة
 

Philosophie 
occidentale 
moderne et 

contemporaine 

A Mas Harmonisation فمسفة غربية  أ ـ موائمة
 حديثة و معاصرة

Philosophie 
appliquée A Mas Harmonisation فمسفة تطبيقية أ ـ موائمة 

Sciences 
Sociales-

Anthropologie 

Anthropologie 
générale A Lic Habilitation أنثروبولوجيا  أ ؿ تأىيل

 عامة

عمـو 
 -اجتماعية 

 انثروبولوجيا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تآىيل مؤّسسات الّتعميم العالي ، المتضمن 2021جانفي  03المؤّرخ في  002لمقرار رقم  31ممحق رقم 
 2018-2017لضمان التكوين لنيل شيادة الميسانس والماستر بعنوان السنة الجامعية 

 3بجامعة قسنطينة
Domaine Filière Spécialité Type 

(A/P) 
Cycle de 
formation Observation طور  المالحظة

 التكويف
 طبيعة
 الميداف الشعبة التخصص )أ/ـ(

Architecture, 
Urbanisme 
et Métiers 
de la ville 

 

Architecture 
 

Architecture A Lic Mise en 
conformité ىندسة  ىندسة معمارية أ ؿ مطابقة

 معمارية

ىندسة معمارية، 
عمراف وميف 

 المدينة

Urbanisme A Lic Mise en 
conformité تعمير أ ؿ مطابقة 

Gestion des 
techniques 
urbaines 

 

Gestion des villes A Lic Mise en 
conformité تسيير المدف أ ؿ مطابقة 

تسيير 
التقنيات 
 الحضرية

Génie urbain A Lic Mise en 
conformité ىندسة حضرية أ ؿ مطابقة 

Gestion durable 
des déchets en 
milieu urbain 

p Mas Harmonisation ـ ـ موائمة 
التسيير المستداـ 
لمنفايات في 
 الوسط الحضرؼ 

Droit et 
Sciences 
Politiques 

 

Sciences 
Politiques 

 

Administration 
locale A Mas Harmonisation اإلدارة المحمية أ ـ موائمة 

حقوؽ وعمـو  عمـو سياسية
 سياسية

Politiques 
publiques A Mas Harmonisation سياسات عامة أ ـ موائمة 

Etudesstratégiques 
et sécuritaires A Mas Harmonisation دراسات  أ ـ موائمة

 إستراتيجية وأمنية

Sciences 
Humaines et 

Sociales 
 

Sciences 
Humaines - 
Sciences de 

l’Information et 
de la 

Communication 
 

Communication et 
relations publiques A Mas Harmonisation االتصاؿ  أ ـ موائمة

عمـو إنسانية  والعالقات العامة
عمـو  –

اإلعالـ 
 واالتصاؿ

عمـو إنسانية 
 واجتماعية

Presse imprimée et 
électronique A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

الصحافة 
المطبوعة 
 وااللكترونية

Audiovisuel A Mas Harmonisation السمعي البصرؼ  أ ـ موائمة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المتضمن تآىيل مؤّسسات الّتعميم العالي ، 2021جانفي  03المؤّرخ في  002رقم  لمقرار 32ممحق رقم 

 2018-2017استر بعنوان السنة الجامعية لضمان التكوين لنيل شيادة الميسانس والم
 ة الجمفةجامعب

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation Observation طور  المالحظة

 التكويف
 طبيعة
 الميداف الشعبة التخصص )أ/ـ(

Sciences de 
la Matière Chimie Chimie analytique P Mas Harmonisation عمـو المادة كيمياء يمياء تحميميةك ـ ـ موائمة 

Sciences et 
Technologies Génie civil Réhabilitation des 

constructions P Lic Habilitation إعادة تأىيل  ـ ؿ تأىيل
 عمـو وتكنولوجيا ىندسة مدنية البنايات

Sciences de 
la Terre et 

de l’Univers 
 

Géographie et 
aménagement 
du Territoire 

Villes, dynamique 
spatiale et gestion A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

المدف،الديناميكية 
المجالية 
 والتسيير

جغرافيا وتييئة 
عمـو األرض  اإلقميـ

 والكوف 
 Aménagement du 

territoire A Lic Mise en 
conformité جغرافيا وتييئة  التييئة اإلقميمية أ ؿ مطابقة

 ـاإلقمي

Droit et 
Sciences 
Politiques 

 

Droit 
 

Droit pénal et 
sciences criminelles A Mas Harmonisation القانوف الجنائي  أ ـ موائمة

 والعمـو الجنائية

حقوؽ وعمـو  حقوؽ 
 سياسية

Etat et institutions A Mas Harmonisation الدولة  أ ـ موائمة
 والمؤسسات

Droit des affaires A Mas Harmonisation قانوف األعماؿ أ ـ موائمة 
Droit de la famille A Mas Harmonisation قانوف األسرة أ ـ موائمة 
Droit international 

public A Mas Harmonisation القانوف الدولي  أ ـ موائمة
 العاـ
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Sciences 
Politiques 

 

Politiques publiques A Mas Harmonisation سياسات عامة أ ـ موائمة 
 Etudes stratégiques عمـو سياسية

et sécuritaires A Mas Harmonisation دراسات إستراتيجية  أ ـ موائمة
 وأمنية

Sciences 
Humaines et 

Sociales 
 

Sciences 
Humaines - 

Histoire 
 

Histoire de la 
résistance et du 

mouvement national 
algérien 

A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 
تاري  المقاومة 
والحركة الوطنية 

–عمـو إنسانية الجزائرية
 تاري 
 

عمـو إنسانية 
 واجتماعية

 

Histoire de l’occident 
musulman au moyen 

âge 
A Mas Habilitation أ ـ تأىيل 

تاري  الغرب 
اإلسالمي في 
 العصر الوسيط

Sciences 
Humaines - 
Sciences de 

l’Information et 
de la 

Communication 

Audiovisuel A Mas Harmonisation السمعي البصرؼ  أ ـ موائمة 
عمـو إنسانية 

عمـو  –
اإلعالـ 
 واالتصاؿ

Communication et 
relations publiques A Mas Harmonisation االتصاؿ  أ ـ موائمة

 والعالقات العامة

Sciences 
Sociales - 
Sociologie 

 

Sociologie de 
l’éducation A Mas Harmonisation عمـ اجتماع  أ ـ موائمة

 التربية
عمـو اجتماعية 

عمـ  -
 االجتماع

Sociologie de 
l’organisation et du 

travail 
A Mas Harmonisation عمـ اجتماع  أ ـ موائمة

 التنظيـ والعمل

Sociologie de la 
communication A Mas Harmonisation عمـ اجتماع  أ ـ موائمة

 االتصاؿ

Sciences 
Humaines et 

Sociales 
 

Sciences 
Sociales -  
Psychologie 

 

Psychologie scolaire A Mas Harmonisation عمـ النفس  أ ـ موائمة
 المدرسي

عمـو اجتماعية 
 عمـ النفس -

عمـو إنسانية 
 واجتماعية

 

Psychologie du 
travail, de 

l’organisation  et 
gestion des 
ressources 
humaines 

A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 
عمـ نفس العمل 
والتنظيـ وتسيير 
 الموارد البشرية

Sciences 
Sociales - 
Philosophie 

Philosophie générale A Mas Harmonisation فمسفة عامة أ ـ موائمة 
عمـو 
-اجتماعية
 فمسفة

Sciences 
Humaines -
Archéologie 

Archéologie 
islamique A Mas Habilitation عمـو إنسانية  اآلثار اإلسالمية أ ـ تأىيل

 عػمـ اآلثػػار–

Lettres et 
Langues 

Etrangères 

Langue 
française Sciences du langage A Mas Harmonisation آداب ولغات  لغة فرنسية المغةعمـو  أ ـ موائمة

 Langue أجنبية
anglaise 

Didactique des 
langues étrangères A Mas Harmonisation تعميمية المغات  أ ـ موائمة

 لغة انجميزية األجنبية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المتضمن تآىيل مؤّسسات الّتعميم العالي ، 2021جانفي  03لمؤّرخ في ا 002رقم لمقرار  33ممحق رقم 

 2018-2017لضمان التكوين لنيل شيادة الميسانس والماستر بعنوان السنة الجامعية 
 ة الواديامعبج

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation Observation طور  المالحظة

 التكويف
 طبيعة
 الميداف الشعبة لتخصصا )أ/ـ(

Sciences et 
Technologies Génie civil Matériaux en Génie 

civil A Mas Habilitation مواد في اليندسة  أ ـ تأىيل
عمـو  ىندسة مدنية المدنية

 وتكنولوجيا

Sciences de 
la Nature et 
de la Vie 

Sciences 
Biologiques Toxicologie A Mas Habilitation عمـو الطبيعة  عمـو بيولوجية عمـ السمـو أ ـ يلتأى

 Sciences والحياة
Agronomiques Production végétale A Mas Habilitation عمـو فالحية إنتاج نباتي أ ـ تأىيل 

Droit et 
Sciences 
Politiques 

Droit 

Droit administratif A Mas Harmonisation القانوف اإلدارؼ  أ ـ موائمة 

 وؽ حق
حقوؽ وعمـو 

 سياسية
 

Droit foncier A Mas Harmonisation القانوف العقارؼ  أ ـ موائمة 

Droit des affaires A Mas Harmonisation قانوف األعماؿ أ ـ موائمة 



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   101

 

 

Sciences 
Politiques Politiques publiques A Mas Harmonisation عمـو سياسية سياسات عامة أ ـ موائمة 

Sciences 
Humaines et 

Sociales 

Sciences 
Humaines - 

Histoire 

Histoire de l’occident 
musulman au moyen 

âge 
A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

تاري  الغرب 
اإلسالمي في 
–عمـو إنسانية العصر الوسيط

 تاري 
 

عمـو إنسانية و 
 Histoire contemporaine اجتماعية

du Maghreb A Mas Harmonisation تاري  المغرب  أ ـ موائمة
 العربي المعاصر

Histoire civilisations 
antiques A Mas Harmonisation تاري  الحضارات  أ ـ موائمة

 القديمة
Sciences 

Humaines - 
Sciences de 

l’Information et 
de la 

Communication 

Audiovisuel A Mas Harmonisation السمعي البصرؼ  أ ـ ئمةموا 

عمـو إنسانية 
عمـو  –

اإلعالـ 
 واالتصاؿ

 

Sciences 
Humaines et 

Sociales 
 

Sciences 
Sociales - 
Sociologie 

Sociologie de 
l’éducation A Mas Harmonisation عمـ اجتماع  أ ـ موائمة

 التربية

عمـو 
 -اجتماعية 

 عمـ االجتماع

عمـو إنسانية 
 واجتماعية

Sociologie urbaine A Mas Harmonisation عمـ االجتماع  أ ـ موائمة
 الحضرؼ 

Sociologie de 
l’organisation et du 

travail 
A Mas Harmonisation عمـ اجتماع  أ ـ موائمة

 التنظيـ والعمل

Sociologie de la 
déviance et du crime A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

ع عمـ اجتما
االنحراؼ 
 والجريمة

Sciences 
Sociales -  
Psychologie 

Psychologie scolaire A Mas Harmonisation عمـ النفس  أ ـ موائمة
 المدرسي

عمـو 
 -اجتماعية 
 عمـ النفس

Sciences 
Sociales - 

Sciences de 
l’éducation 

Counseling et 
orientation A Mas Harmonisation عمـو  إرشاد وتوجيو أ ـ موائمة

 -اجتماعية 
 تربية خاصة أ ـ موائمة Education spéciale A Mas Harmonisation عمـو التربية

Sciences 
Islamiques – 

Oussoul 
Eddine 

 

La foi islamique A Mas Harmonisation العقيدة اإلسالمية أ ـ موائمة 

العمـو 
 -االسالمية 

 أصوؿ الديف

L’Exégèse et sciences 
du Coran A Mas Harmonisation التفسير وعمـو  أ ـ موائمة

 القرآف
Tradition (Hadith) et 

ses sciences A Mas Harmonisation الحديث وعمومو أ ـ موائمة 

Prêche (Daawa) et 
information A Mas Harmonisation الدعوة واإلعالـ أ ـ موائمة 

Sciences 
Humaines et 

Sociales 
 

Sciences 
Islamiques – 

Oussoul 
Eddine 

Pensée et culture 
islamique A Mas Harmonisation الفكر والثقافة  أ ـ موائمة

 االسالمية

العمـو 
 -االسالمية 

 أصوؿ الديف

عمـو إنسانية 
 Sciences واجتماعية

Islamiques - 
Charia 

Jurisprudence (Fiqh) 
comparée et ses 

fondements 
A Mas Harmonisation الفقو المقارف  أ ـ موائمة

 وأصولو
العمـو 
 –اإلسالمية 
 الشريعة

Transactions 
financières 

contemporaines 
A Mas Harmonisation المعامالت المالية  أ ـ موائمة

 المعاصرة

Jurisprudence (Charia) 
et droit A Mas Harmonisation الشريعة والقانوف  أ ـ موائمة 

Langue et 
Littérature 
Arabes 

Etudes 
critiques 

Critique modern 
 et contemporaine A Mas Habilitation نقد حديث  أ ـ تأىيل

لغة وأدب  دراسات نقدية ومعاصر
 عربي

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ، المتضمن تآىيل مؤّسسات الّتعميم العالي 2021جانفي  03المؤّرخ في  002قرار رقم لم 34ممحق رقم 
 2018-2017لضمان التكوين لنيل شيادة الميسانس والماستر بعنوان السنة الجامعية 

 ة الطارفامعبج
Domaine Filière Spécialité Type 

(A/P) 
Cycle de 
formation Observation طور  حظةالمال

 التكويف
 طبيعة
 الميداف الشعبة التخصص )أ/ـ(

Sciences de la 
Matière Chimie Chimie analytique A Mas Harmonisation عمـو المادة كيمياء كيمياء تحميمية أ ـ موائمة 

Mathématiques 
et Informatique Informatique Système  Informatique 

Intelligent A Mas Habilitation أنظمة اإلعالـ  أ ـ تأىيل
رياضيات  إعالـ آلي اآللي الذكية

 وا عالـ آلي
Droit et 

Sciences 
Politiques 

Droit Droit des affaires A Mas Harmonisation حقوؽ وعمـو  حقوؽ  قانوف األعماؿ أ ـ موائمة
 سياسية

Sciences 
Humaines et 

Sociales 

Sciences 
Sociales - 
Sociologie 

Sociologie de 
l’organisation et du 

travail 
A Mas Harmonisation عمـ اجتماع  أ ـ موائمة

 التنظيـ والعمل
عمـو 
 -اجتماعية 

 عمـ االجتماع
 

عمـو إنسانية 
 واجتماعية

 Sociologie de la 
communication A Mas Harmonisation عمـ اجتماع  أ ـ موائمة

 االتصاؿ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تآىيل مؤّسسات الّتعميم العالي ، المتضمن 2021جانفي  03المؤّرخ في  002رقم لمقرار  35ممحق رقم 
 2018-2017لضمان التكوين لنيل شيادة الميسانس والماستر بعنوان السنة الجامعية 

 ة غردايةجامعب
Domaine Filière Spécialité Type 

(A/P) 
Cycle de 
formation Observation طور  المالحظة

 التكويف
 طبيعة
 الميداف الشعبة التخصص )أ/ـ(

Sciences et 
Technologies 

Energies 
renouvelables 

Energies 
renouvelables  et 
environnement 

p Lic Habilitation طاقات متجددة و  ـ ؿ تأىيل
 بيئة

طاقات 
 ةمتجدد

عمـو 
 وتكنولوجيا

Sciences de 
la Nature et 
de la Vie 

Sciences 
Agronomiques Production animale A Lic Habilitation عمـو الطبيعة  عمـو فالحية انتاج حيواني أ ؿ تأىيل

 Sciences والحياة
Biologiques Microbiologie A Lic Habilitation عمـ االحياء  أ ؿ تأىيل

 عمـو بيولوجية الدقيقة

Sciences de 
la Matière 

Physique Physique 
énergétique A Lic Habilitation عمـو المادة فيزياء فيزياء طاقوية أ ؿ تأىيل 

Chimie Chimie Organique A Lic Habilitation كيمياء كيمياء عضوية أ ؿ تأىيل 

Sciences 
Economiques, 
de Gestion et 
Commerciales 

 

Sciences 
Economiques 

Economie et gestion 
des entreprises A Mas Habilitation اقتصاد و تسيير  أ ـ تأىيل

 المؤسسات
عمـو 
 اقتصادية

عمـو اقتصادية 
وتسيير وعمـو 

 تجارية

Sciences de 
Gestion 

Gestion des 
ressources humaines A Lic Habilitation إدارة الموارد أ ؿ تأىيل 

 عمـو التسيير البشرية

Sciences 
commerciales 

Commerce 
international A Lic Habilitation تجارة دولية أ ؿ تأىيل 

 Marketing des عمـو تجارية
services A Mas Habilitation تسويق الخدمات أ ـ تأىيل 

Sciences 
financières et 
comptabilité 

Comptabilité A Mas Habilitation عمـو المالية  محاسبة أ ـ تأىيل
 Comptabilité et والمحاسبة

Fiscalité A Lic Habilitation محاسبة  و جباية أ ؿ تأىيل 

Droit et 
Sciences 
Politiques 

Droit 

Droit administratif A Mas Harmonisation القانوف اإلدارؼ  أ ـ موائمة 

حقوؽ وعمـو  حقوؽ 
 سياسية

Droit pénal et 
sciences criminelles A Mas Harmonisation القانوف الجنائي و  أ ـ موائمة

 العمـو الجنائية
Droit privé A Mas Harmonisation القانوف الخاص أ ـ موائمة 

Droit et 
Sciences 
Politiques 

Sciences 
Politiques 

Organisation 
politique et 

administrative 
A Mas Harmonisation تنظيـ سياسي  أ ـ موائمة

دارؼ  حقوؽ وعمـو  عمـو سياسية وا 
 سياسية

Lettres et 
Langues 

Etrangères 

Langue 
Française 

Didactique des 
langues étrangères A Mas Habilitation تعميمية المغات  أ ـ تأىيل

 األجنبية
آداب ولغات 

 أجنبية
آداب ولغات 

 أجنبية
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Sciences 
Humaines et 

Sociales 

Sciences 
Humaines - 

Histoire 

Histoire moderne du 
Maghreb A Mas Harmonisation تاري  المغرب  أ ـ موائمة

–عمـو إنسانية العربي الحديث
 تاري 
 

 عمـو إنسانية 
 و اجتماعية

Histoire de l’occident 
musulman au moyen 

âge 
A Mas Harmonisation  أ ـ ائمةمو 

تاري  الغرب 
اإلسالمي في 
 العصر الوسيط

Sciences 
Humaines - 
Sciences de 

l’Information et 
de la 

Communication 

Communication et 
relations publiques A Mas Harmonisation االتصاؿ  أ ـ موائمة

 والعالقات العامة

عمـو إنسانية 
عمـو  –

اإلعالـ 
 واالتصاؿ

Sciences 
Islamiques - 

Charia 

Jurisprudence (Fiqh) 
comparée et ses 

fondements 
A Mas Harmonisation الفقو المقارف و  أ ـ موائمة

 أصولو
العمـو 
 –اإلسالمية 
 الشريعة والقانوف  أ ـ موائمة Charia et Droit A Mas Harmonisation الشريعة

Sciences 
Humaines et 

Sociales 

Sciences 
Sociales -  
Psychologie 

Psychologie clinique A Mas Harmonisation عمـ النفس  أ ـ موائمة
 العيادؼ

عمـو 
 -اجتماعية 
 عمـ النفس

 عمـو إنسانية 
 و اجتماعية

Psychologie du 
travail, de 

l’organisation  et 
gestion des 

ressources humaines 

A Mas Harmonisation أ ـ ئمةموا 
عمـ نفس العمل 
والتنظيـ وتسيير 
 الموارد البشرية

Psychologie scolaire A Mas Harmonisation عمـ النفس  أ ـ موائمة
 المدرسي

Sciences 
Sociales - 
Sociologie 

Sociologie de 
l’organisation et du 

travail 
A Mas Harmonisation عمـ اجتماع  أ ـ موائمة

 والعمل التنظيـ
عمـو 
 -اجتماعية 

 عمـ االجتماع
Sociologie de 
l’éducation A Mas Harmonisation عمـ اجتماع  أ ـ موائمة

 التربية

Sociologie culturelle A Mas Harmonisation عمـ االجتماع  أ ـ موائمة
 الثقافي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تآىيل مؤّسسات الّتعميم العالي ، المتضمن 2021جانفي  03المؤّرخ في  002رقم لمقرار  36ممحق رقم 

 2018-2017لضمان التكوين لنيل شيادة الميسانس والماستر بعنوان السنة الجامعية 
 ة قالمةجامعب

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation Observation طور  المالحظة

 التكوين
 طبيعة
 الميدان الشعبة التخصص )أ/م(

Sciences et 
Technologies Electrotechnique Protection des 

réseaux électrique P Lic Habilitation حماية الشبكات  ـ ؿ تأىيل
عمـو  كيروتقني الكيربائية

 وتكنولوجيا
Architecture, 
Urbanisme et 
Métiers de la 

Ville 

Architecture Architecture A Lic Mise en 
conformité ىندسة  ىندسة معمارية أ ؿ مطابقة

 معمارية

ىندسة معمارية 
، عمراف وميف 

 المدينة

Mathématiques 
et Informatique Informatique 

Sciences et 
Technologie de 

l’information et de 
la Communication 

A Mas Habilitation أ ـ تأىيل 
عمـو وتكنولوجيا 

اإلعالـ 
 واالتصاؿ

رياضيات  إعالـ آلي
 وا عالـ آلي

Sciences de la 
Terre et de 
l’Univers 

Géologie Hydrogéologie A Mas Harmonisation عمـو األرض  جيولوجيا ىيدرو جيولوجيػػا أ ـ موائمة
 و الكوف 

Droit et 
Sciences 
Politiques 

Droit 
 

Droit de la famille A Mas Harmonisation قانوف األسرة أ ـ موائمة 
 حقوؽ 
حقوؽ وعمـو  

 سياسية
 

Droit des affaires A Mas Harmonisation قانوف األعماؿ أ ـ موائمة 
Droit public A Mas Harmonisation القانوف العاـ أ ـ موائمة 

Sciences 
Politiques 

Etudes stratégiques 
et sécuritaires A Mas Harmonisation دراسات  أ ـ موائمة

 عمـو سياسية إستراتيجية وأمنية
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Sciences 
Humaines et 

Sociales 
 

Sciences 
Humaines - 

Histoire 
 

Histoire 
contemporaine du 

Maghreb 
A Mas Harmonisation تاري  المغرب  أ ـ موائمة

عمـو  العربي المعاصر
 تاري –إنسانية

 

عمـو إنسانية و 
 اجتماعية

 Histoire et 
civilisation de 

l’orient musulman 
A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

تاري  وحضارة 
المشرؽ 
 اإلسالمي

Sciences 
Humaines et 

Sociales 
 

Sciences 
Humaines - 
Sciences de 

l’Information et 
de la 

Communication 

Communication de 
masse et nouveaux 

médias 
A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

االتصاؿ 
الجماىيرؼ 

 والوسائط الجديدة
عمـو إنسانية 

عمـو  –
اإلعالـ 
 واالتصاؿ

عمـو إنسانية 
 واجتماعية

 

Communication et 
relations publiques A Mas Harmonisation االتصاؿ  أ ـ موائمة

 والعالقات العامة

Sciences 
Humaines-

Bibliothéconomie 

Administration des 
organismes 

documentaires et 
des bibliothèques 

A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 
إدارة المؤسسات 

الوثائقية 
 والمكتبات

عمـو إنسانية 
عمـ  –

 المكتبات

Sciences 
Humaines -
Archéologie 

Archéologie antique A Mas Harmonisation عمـو إنسانية  االثار القديمة أ ـ موائمة
 عػمـ اآلثػػار–

Sciences 
Sociales - 
Sociologie 

Sociologie de 
l’organisation et du 

travail 
A Mas Harmonisation عمـ اجتماع  أ ـ موائمة

عمـو  التنظيـ والعمل
 -اجتماعية 

 عمـ االجتماع
عمـو 
 اجتماعية

Sociologie de la 
communication A Mas Harmonisation عمـ اجتماع  أ ـ موائمة

 االتصاؿ
Sociologie de la 

santé A Mas Harmonisation عمـ اجتماع  أ ـ موائمة
 الصحة

Sciences 
Sociales -  
Psychologie 

Psychologie 
scolaire A Mas Harmonisation عمـ النفس  أ ـ موائمة

 المدرسي
عمـو 
 -اجتماعية 
 عمـ النفس

 
Psychologie 

clinique A Mas Habilitation عمـ النفس  أ ـ تأىيل
 العيادؼ

Sciences 
Sociales - 
Philosophie 

Philosophie 
appliquée A Mas Harmonisation فمسفة تطبيقية أ ـ موائمة 

عمـو 
 -اجتماعية 
 فػمسفة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، المتضمن تآىيل مؤّسسات الّتعميم العالي 2021جانفي  03المؤّرخ في  002لمقرار رقم  37ممحق رقم 

 2018-2017لضمان التكوين لنيل شيادة الميسانس والماستر بعنوان السنة الجامعية 
 ة جيجلجامعب

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation Observation طور  المالحظة

 التكوين
 طبيعة
 الميدان الشعبة التخصص )أ/م(

Sciences de la 
Nature et de la 

Vie 

Sciences 
Biologiques 

Sciences 
pharmacologiques A Mas Habilitation العمـو  أ ـ تأىيل

 الصيدالنية
عمـو 
 بيولوجية

عمـو الطبيعة و 
 الحياة

Sciences de la 
Terre et de 
l’Univers 

Géologie 

Ressources 
minérales,  

Géomatériaux et 
Environnement 

A Mas Harmonisation موارد معدنية،  أ ـ موائمة
 جيوموادوبيئة

 جيولوجيا
 

عمـو األرض و 
 ىيدرو جيولوجيػػا أ ـ موائمة Hydrogéologie A Mas Harmonisation الكوف 

Géologie de 
l’ingénieur et 
Géotechnique 

A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 
جيولوجيا 
الميندس 
 والجيوتقنية

Droit et 
Sciences 
Politiques 

Droit 

Droit de la famille A Mas Harmonisation قانوف األسرة أ ـ موائمة 

حقوؽ و عمـو  حقوؽ 
 القانوف العاـ أ ـ موائمة Droit public A Mas Harmonisation سياسية

Droit des affaires A Mas Harmonisation قانوف األعماؿ أ ـ موائمة 
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Sciences 
Politiques 

Coopération 
internationale A Mas Harmonisation التعاوف الدولي أ ـ موائمة 

 Administration عمـو سياسية
locale A Mas Harmonisation اإلدارة المحمية أ ـ وائمةم 

Architecture, 
Urbanisme et 
Métiers de la 

ville 

Architecture Architecture A Lic Mise en 
conformité ىندسة  ىندسة معمارية أ ؿ مطابقة

 معمارية

ىندسة 
معمارية،عمراف 
 وميف المدينة

Sciences 
Humaines et 

Sociales 

Sciences 
Humaines - 
Sciences de 

l’Information et 
de la 

Communication 

Audiovisuel A Mas  
Harmonisation السمعي البصرؼ  أ ـ موائمة 

عمـو إنسانية 
عمـو  –

اإلعالـ 
 واالتصاؿ

عمـو إنسانية 
 واجتماعية

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation Observation طور  المالحظة

 الميداف الشعبة التخصص ة)أ/ـ(طبيع التكويف

Sciences 
Humaines et 

Sociales 

Sciences 
Humaines - 
Sciences de 

l’Information et 
de la 

Communication 

Presse imprimée 
et électronique A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

الصحافة 
المطبوعة 
 وااللكترونية

عمـو إنسانية 
عمـو  –

اإلعالـ 
 اؿواالتص

عمـو إنسانية 
 واجتماعية

 
Sciences 

Humaines et 
Sociales 

 

Sciences 
Sociales - 
Sociologie 

 

Sociologie de 
l’organisation et 

du travail 
A Mas Harmonisation عمـ اجتماع  أ ـ موائمة

 التنظيـ والعمل
عمـو 
 -اجتماعية 

 عمـ االجتماع
عمـو إنسانية 

 اجتماعيةو 

Sociologie de 
l’éducation A Mas Harmonisation عمـ اجتماع  أ ـ موائمة

 التربية
Sociologie de la 
communication A Mas Harmonisation عمـ اجتماع  أ ـ موائمة

 االتصاؿ
Sciences 
Sociales - 

Sciences de 
l’éducation 

Counseling et 
orientation A Mas Harmonisation عمـو  إرشاد وتوجيو أ ـ موائمة

 -اجتماعية 
 Psychologie de عمـو التربية

l’éducation A Mas Harmonisation عمـ النفس  أ ـ موائمة
 التربوؼ 

 
 
 

Langue et 
Littérature 

Arabe 
 

Etudes 
littéraires 

 

Littérature  
comparée et 

mondiale 
A Mas Habilitation أدب مقارف  أ ـ تأىيل

 يوعالم

 لغة و أدب عربي دراسات أدبية

Littérature arabe 
moderne et 

contemporaine 
A Mas Habilitation أدب عربي  أ ـ تأىيل

 حديث ومعاصر

Littérature 
algérienne A Mas Habilitation أدب جزائرؼ  أ ـ تأىيل 

Littérature arabe 
ancienne A Mas Habilitation دب عربي قديـأ أ ـ تأىيل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، المتضمن تآىيل مؤّسسات الّتعميم العالي 2021جانفي  03المؤّرخ في  002لمقرار رقم  38ممحق رقم 

 2018-/2017لضمان التكوين لنيل شيادة الميسانس والماستر بعنوان السنة الجامعية 
 ة خميس مميانةامعجب

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation Observation طور  المالحظة

 التكوين
 طبيعة
 الميدان الشعبة التخصص )أ/م(

Sciences de la 
Terre et de 
l’Univers 

 

Géologie 
 

Hydrogéologie A Mas Harmonisation ىيدروجيولوجيػػا أ ـ موائمة 

عمـو األرض  جياجيولو 
 و الكوف 

Ressources en 
eau et géo-

environnement 
A Mas Harmonisation الموارد المائية و  أ ـ موائمة

 جيولوجيػػػا المحيػػػط
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Géologie de 
l’ingénieur et 
Géotechnique 

A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 
جيولوجيا الميندس 

 والجيوتقنية

Droit et 
Sciences 
Politiques 

 

Droit 
 

Droit de la famille A Mas Harmonisation قانوف األسرة أ ـ موائمة 

 حقوؽ 
 

حقوؽ و 
 عمـو سياسية

Droit des affaires A Mas Harmonisation قانوف األعماؿ أ ـ موائمة 
Droit administratif A Mas Harmonisation القانوف اإلدارؼ  أ ـ موائمة 

Droit des 
administrations et 

gestion des 
communautés 

locales 

P Mas Harmonisation ـ ـ موائمة 
قانوف إدارة وتسيير 
 الجماعات المحمية

Sciences 
Politiques 

 

Administration 
locale 

A Mas Harmonisation االدارة المحمية أ ـ موائمة 
 عمـو سياسية

 Relations 
internationales 

A Mas Harmonisation العالقات الدولية أ ـ موائمة 

Sciences de la 
Nature et de la 

Vie 
Biotechnologies 

Biotechnologies 
Végétale et 

amélioration des 
plantes 

A Lic Habilitation أ ؿ تأىيل 
بيوتكنولوجيا نباتية 
 وتحسيف النباتات

 بيوتكنولوجيا
 عمـو الطبيعة

 والحياة

Sciences 
Humaines et 

Sociales 

Sciences 
Humaines - 

Histoire 

Histoire de 
l’Afrique sub-
saharienne 

A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 
تاري  إفريقيا 
 جنوب الصحراء

عمـو 
 تاري –إنسانية

 

عمـو إنسانية 
 واجتماعية

 
 

Histoire moderne 
de l’Algérie 

(1519-1830) 
A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

تاري  الجزائر 
-1519الحديث )

1830) 
Histoire de la 

résistance et du 
mouvement 

national algérien 

A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 
تاري  المقاومة 
والحركة الوطنية 

 الجزائرية

Sciences 
Humaines - 
Sciences de 

l’Information et 
de la 

Communication 

Communication et 
relations publiques 

A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 
اتصاؿ وعالقات 

 عامة
عمـو إنسانية 

عمـو  –
اإلعالـ 
 واالتصاؿ

 

Communication de 
masse et 

nouveaux médias 
A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

االتصاؿ 
الجماىيرؼ 

 والوسائط الجديدة

Sciences 
Humaines-

Bibliothéconomie 

Administration des 
organismes 

documentaires et 
des bibliothèques 

A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 
إدارة المؤسسات 
 الوثائقية والمكتبات

عمـو إنسانية 
عمـ  –

 المكتبات

Sciences 
Sociales - 
Philosophie 

Philosophie Arabe 
et Islamique 

A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 
فمسفة عربية 
سالمية  وا 

عمـو 
 -اجتماعية 
 فػمسفة

Philosophie 
appliquée 

A Mas Harmonisation فمسفة تطبيقية أ ـ موائمة 

Sciences 
Sociales - 
Sociologie 

Sociologie de la 
déviance et du 

crime 
A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

مـ االجتماع ع
 االنحراؼ والجريمة

عمـو 
 –اجتماعية 

 عمـ االجتماع
Sciences 
Sociales - 

Sciences de 
l’éducation 

Counseling et 
orientation 

A Mas Harmonisation إرشاد وتوجيو أ ـ موائمة 
عمـو 
 -اجتماعية 

 عمـو التربية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تآىيل مؤّسسات الّتعميم العالي ، المتضمن 2021جانفي  03المؤّرخ في  002لمقرار رقم  39ممحق رقم 
 2018-2017لضمان التكوين لنيل شيادة الميسانس والماستر بعنوان السنة الجامعية 

 ة خنشمةجامعب 

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation Observation طور  المالحظة

 التكويف
 طبيعة
 الميداف الشعبة التخصص )أ/ـ(

Sciences de la 
Nature et de la 

vie 

Sciences 
alimentaires 

Technologie 
agroalimentaire et 
contrôle de qualité 

A Lic Habilitation تكنولوجيا األغذية  أ ؿ تأىيل
عمـو الطبيعة  عمـو التغذية ومراقبة النوعية

 والحياة

Droit et 
Sciences 
Politiques 

 

Droit 
 

Droit privé A Mas Harmonisation القانوف الخاص أ ـ موائمة 

 حقوؽ 
حقوؽ وعمـو 

 سياسية

Etat et institutions A Mas Harmonisation الدولة والمؤسسات أ ـ موائمة 
Droit pénal et 

sciences 
criminelles 

A Mas Harmonisation القانوف الجنائي  أ ـ موائمة
 والعمـو الجنائية

Droit administratif A Mas Harmonisation القانوف اإلدارؼ  أ ـ موائمة 

Sciences 
Politiques 

Etudes 
stratégiques et 

sécuritaires 
A Mas Harmonisation دراسات استراتيجية  أ ـ موائمة

 سيةعمـو سيا وأمنية

Sciences 
Humaines et 

Sociales 

Sciences 
Humaines - 

Histoire 

Histoire de la 
résistance et du 

mouvement 
national algérien 

A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 
تاري  المقاومة 
والحركة الوطنية 

 الجزائرية

عمـو 
 تاري –إنسانية

عمـو إنسانية 
 واجتماعية

Sciences 
Humaines - 
Sciences de 

l’Information et 
de la 

Communication 

Audiovisuel A Mas Harmonisation السمعي البصرؼ  أ ـ موائمة 

عمـو إنسانية 
عمـو  –

اإلعالـ 
 واالتصاؿ

Sciences 
Humaines et 

Sociale 

Sciences 
Sociales - 
Sociologie 

 

Sociologie urbaine A Mas Harmonisation عمـ االجتماع  أ ـ موائمة
عمـو  الحضرؼ 

 -اجتماعية 
 عمـ االجتماع

عمـو إنسانية 
 واجتماعية

Sociologie de 
l’organisation et du 

travail 
A Mas Habilitation عمـ اجتماع  أ ـ تأىيل

 التنظيـ والعمل

Sciences 
Sociales -  
Psychologie 

Psychologie de la 
santé A Mas Harmonisation عمـ النفس الصحة أ ـ موائمة 

عمـو 
 -اجتماعية 
 عمـ النفس

Sciences 
Sociales-

Sciences de la 
population 

Planification 
démographique et 
développement 

A Mas Harmonisation التخطيط  أ ـ موائمة
 الديمغرافي والتنمية

عمـو 
 -اجتماعية 

 عمـ السكاف

Sciences 
Sociales - 
Philosophie 

Philosophie 
générale A Mas Harmonisation فمسفة عامة أ ـ موائمة 

عمـو 
 -اجتماعية 
 فػمسفة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العالي المتضمن تآىيل مؤّسسات الّتعميم ، 2021جانفي  03المؤّرخ في  002لمقرار رقم  40ممحق رقم 

 2018-2017لضمان التكوين لنيل شيادة الميسانس والماستر بعنوان السنة الجامعية 
  ة األغواطبجامع

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation Observation طور  المالحظة

 التكويف
 طبيعة
 الميداف الشعبة التخصص )أ/ـ(

Droit et 
Sciences 
Politiques 

Droit 
Droit des affaires A Mas Harmonisation قانوف األعماؿ أ ـ موائمة 

 حقوؽ 
حقوؽ و عمـو 

 سياسية
 

Droit pénal et 
sciences criminelles A Mas Harmonisation القانوف الجنائي و  أ ـ موائمة

 العمـو الجنائية
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 Droit international 
public A Mas Harmonisation القانوف الدولي العاـ أ ـ موائمة 

Droit des contrats et 
responsabilité A Mas Harmonisation قانوف العقود  أ ـ موائمة

 والمسؤولية
Droit foncier A Mas Harmonisation القانوف العقارؼ  أ ـ موائمة 

Sciences 
Politiques 

Relations 
internationales A Mas Harmonisation العالقات الدولية أ ـ موائمة 

 Administration des عمـو سياسية
ressources humaines A Mas Harmonisation إدارة الموارد البشرية أ ـ موائمة 

Architecture, 
Urbanisme et 
métiers de la 

ville 

Architecture Architecture A Lic Mise en 
conformité ىندسة  معماريةىندسة  أ ؿ مطابقة

 معمارية

ىندسة 
معمارية،عمراف 
 وميف المدينة

Sciences 
Humaines et 

Sociales 
 

Sciences 
Humaines - 

Histoire 
 

Histoire 
contemporaine du 

Maghreb 
A Mas Harmonisation تاري  المغرب  أ ـ موائمة

عمـو  العربي المعاصر
–إنسانية
 تاري 
 

عمـو إنسانية 
 واجتماعية

 
Histoire des 

civilisations antiques A Mas Harmonisation تاري   الحضارات  أ ـ موائمة
 القديمة

Histoire et civilisations 
de l'orient musulman A Mas Harmonisation تاري  وحضارة  أ ـ موائمة

 المشرؽ اإلسالمي

Sciences 
Humaines et 

Sociales 

Sciences 
Humaines - 
Sciences de 

l’Information et 
de la 

Communication 

Communication et 
relations publiques A Mas Harmonisation االتصاؿ والعالقات  أ ـ موائمة

 العامة

عمـو إنسانية 
عمـو  –

اإلعالـ 
 واالتصاؿ

عمـو إنسانية 
 واجتماعية

 

Sciences 
Islamiques - 

Charia 

Jurisprudence (Fiqh) 
comparée et ses 

fondements 
A Mas Harmonisation الفقو المقارف و  أ ـ موائمة

 أصولو

العمـو 
 –اإلسالمية 
 الشريعة

Sciences 
Sociales -  
Psychologie 

Psychologie scolaire A Mas Harmonisation عمـ النفس المدرسي أ ـ موائمة 
عمـو 
 -اجتماعية 
 عمـ النفس

Sciences 
Sociales -  
Psychologie 

Psychologie du travail, 
de l’organisation  et 

gestion des 
ressources humaines 

A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 
عمـ نفس العمل 
والتنظيـ وتسيير 
 الموارد البشرية

عمـو 
 -اجتماعية 
 عمـ النفس

Psychologie clinique A Mas Harmonisation عمـ النفس العيادؼ أ ـ موائمة 
Sciences 
Sociales - 
Philosophie 

Philosophie Arabe et 
Islamique A Mas Harmonisation فمسفة عربية  أ ـ موائمة

سالمية  وا 

عمـو 
 -اجتماعية 
 فػمسفة

Sciences 
Sociales - 

Sciences de 
l’éducation 

Counseling et 
orientation A Mas Harmonisation إرشاد وتوجيو أ ـ ئمةموا 

عمـو 
 -اجتماعية 

 عمـو التربية

Psychologie de 
l’éducation A Mas Harmonisation عمـ النفس التربوؼ  أ ـ موائمة 

Psychologie de 
l’éducation A Lic Habilitation عمـ النفس التربوؼ  أ ؿ تأىيل 

Sciences 
Sociales - 
Sociologie 

 

Sociologie urbaine A Mas Harmonisation عمـ االجتماع  أ ـ موائمة
 الحضرؼ 

عمـو 
 -اجتماعية 
عمـ 

 االجتماع

Sociologie de 
l’éducation A Mas Harmonisation عمـ اجتماع التربية أ ـ موائمة 

Sociologie de 
l’organisation et du 

travail 
A Mas Harmonisation ع التنظيـ عمـ اجتما أ ـ موائمة

 والعمل

Sociologie de la 
communication A Mas Harmonisation عمـ اجتماع  أ ـ موائمة

 االتصاؿ
Sciences 
Sociales-

Orthophonie 

Pathologie du langage 
et de la 

communication 
A Mas Habilitation أمراض الّمغة  أ ـ تأىيل

 والتواصل

عمـو 
 –اجتماعية 
 اأرطفوني
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Sciences 
Sociales-

Sciences de la 
population 

Planification 
démographique et 
développement 

A Mas Harmonisation التخطيط الديمغرافي  أ ـ موائمة
 و التنمية

عمـو 
 -اجتماعية 

 عمـ السكاف

Sciences 
Sociales-

Anthropologie 

Anthropologie sociale 
et culturelle A Mas Harmonisation أنثروبولوجيا  أ ـ موائمة

 اجتماعية وثقافية

عمـو 
 -اجتماعية 

 انثروبولوجيا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تآىيل مؤّسسات الّتعميم العالي ، المتضمن 2021جانفي  03المؤّرخ في  002لمقرار رقم  41ممحق رقم 

 2018-2017التكوين لنيل شيادة الميسانس والماستر بعنوان السنة الجامعية  لضمان
  ة معسكربجامع

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation Observation طور  المالحظة

 التكويف
 طبيعة
 الميداف الشعبة التخصص )أ/ـ(

Sciences de 
la terre et 

de l’Univers 
Géologie Hydrogéologie A Mas Harmonisation جيولوجيا ىيدرو جيولوجيػػا أ ـ موائمة 

عمـو 
األرض 
 والكوف 

Droit et 
Sciences 
Politiques 

Droit 
 

Droit des affaires A Mas Harmonisation قانوف األعماؿ أ ـ موائمة 
 الحقوؽ 
حقوؽ وعمـو  

 سياسية

Droit de la famille A Mas Harmonisation قانوف األسرة أ ـ موائمة 
Droit judiciaire A Mas Harmonisation القانوف القضائي أ ـ موائمة 

Sciences 
Politiques Administration locale A Mas Harmonisation العمـو  اإلدارة المحمية أ ـ موائمة

 السياسية
Sciences de 
la Natures 
et de la vie 

Ecologie et 
Environnement 

Ecologie et 
Environnement A Lic Habilitation بيئة ومحيط بيئة و محيط أ ؿ تأىيل 

عمـو 
الطبيعة 
 والحياة

Lettres et 
langues 
étrangers 

Langue 
Anglaise 

Didactique des langues 
étrangères A Mas Habilitation تعميمية المغات  أ ـ تأىيل

آداب ولغات  لغة انجميزية األجنبية
 أجنبية

Sciences 
Humaines et 

Sociales 

Sciences 
Humaines - 

Histoire 

Histoire de l’occident 
musulman au moyen 

âge 
A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

تاري  الغرب 
اإلسالمي في العصر 

 الوسيط
عمـو 

 تاري –إنسانية
 

عمـو إنسانية 
 واجتماعية

Histoire de l’Etat 
Ottoman (1453-1924) A Mas Harmonisation تاري  الدولة العثمانية  أ ـ موائمة

(1453-1924) 
Histoire de la 

résistance et du 
mouvement national 

algérien 

A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 
تاري  المقاومة 
والحركة الوطنية 

 الجزائرية

Sciences 
Humaines 

 et Sociales 

Sciences 
Humaines -
Archéologie 

Archéologie antique A Mas Harmonisation عمـو إنسانية  اآلثار القديمة أ ـ موائمة
 عػمـ اآلثػػار–

عمـو إنسانية 
 و اجتماعية

Sciences 
Sociales - 
Sociologie 

Sociologie de la 
communication A Mas Harmonisation االتصاؿ عمـ اجتماع أ ـ موائمة 

عمـو 
 -اجتماعية 

 عمـ االجتماع

Sociologie de 
l’éducation A Mas Harmonisation عمـ اجتماع التربية أ ـ موائمة 

Sociologie de 
l’organisation et du 

travail 
A Mas Harmonisation عمـ اجتماع التنظيـ  أ ـ موائمة

 والعمل

Sciences 
Sociales -  
Psychologie 

Psychologie du travail, 
de l’organisation  et 

gestion des ressources 
humaines 

A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 
عمـ نفس العمل 
والتنظيـ وتسيير 
 الموارد البشرية

عمـو 
 -اجتماعية 
 سيعمـ النفس المدر  أ ـ موائمة Psychologie scolaire A Mas Harmonisation عمـ النفس

Psychologie clinique A Mas Harmonisation عمـ النفس العيادؼ أ ـ موائمة 
Sciences 
Sociales - 
Philosophie 

Philosophie générale A Mas Harmonisation فمسفة عامة أ ـ موائمة 
عمـو 
 -اجتماعية 
 فػمسفة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تآىيل مؤّسسات الّتعميم العالي ، المتضمن 2021جانفي  03المؤّرخ في  002رقم لمقرار  42ممحق رقم 
 2018-2017لضمان التكوين لنيل شيادة الميسانس والماستر بعنوان السنة الجامعية 

  ة المديةامعبج
Domaine Filière Spécialité Type 

(A/P) 
Cycle de 
formation Observation طور  المالحظة

 التكويف
 طبيعة
 الميداف الشعبة التخصص )أ/ـ(

Droit et 
Sciences 
Politiques 

Droit 

Droit des affaires A Mas Harmonisation قانوف األعماؿ أ ـ موائمة 

 حقوؽ 
حقوؽ 
وعمـو 
 سياسية

Droit pénal et 
sciences criminelles A Mas Harmonisation القانوف الجنائي و  أ ـ موائمة

 العمـو الجنائية
Droit international 

public A Mas Harmonisation القانوف الدولي العاـ أ ـ موائمة 

Etat et institutions A Mas Harmonisation الدولة والمؤسسات أ ـ موائمة 
Droit foncier A Mas Harmonisation عقارؼ القانوف ال أ ـ موائمة 

Lettres et 
Langues 
Etrangers 

Langue Anglaise Linguistique A Mas Habilitation لغة انجميزية لسانيات أ ـ تأىيل 
آداب 
ولغات 
 أجنبية

Sciences 
Humaines 
et Sociales 

Sciences 
Humaines - 

Histoire 

Histoire de l’Etat 
Ottoman (1453-

1924) 
A Mas Harmonisation  أ ـ ائمةمو 

تاري  الدولة 
-1453العثمانية )

–عمـو إنسانية (1924
 تاري 

عمـو 
انسانية 
 واجتماعية

Histoire de l’occident 
musulman au moyen 

âge 
A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

تاري  الغرب 
اإلسالمي في 
 العصر الوسيط

Sciences 
Humaines - 
Sciences de 

l’Information et de 
la Communication 

Audiovisuel A Mas Harmonisation عمـو إنسانية  السمعي البصرؼ  أ ـ موائمة
عمـو  –

اإلعالـ 
 واالتصاؿ

Communication et 
relations publiques A Mas Harmonisation االتصاؿ والعالقات  أ ـ موائمة

 العامة

Sciences Sociales 
- Sociologie 

Sociologie de 
l’organisation et du 

travail 
A Mas Harmonisation عمـ اجتماع التنظيـ  أ ـ موائمة

عمـو  والعمل
 -اجتماعية 

 Sociologie de la عمـ االجتماع
déviance et du crime A Mas Harmonisation عمـ اجتماع  أ ـ موائمة

 االنحراؼ والجريمة

Sciences Sociales 
- Sociologie Psychologie clinique A Mas Harmonisation عمـ النفس العيادؼ أ ـ موائمة 

عمـو 
 -اجتماعية 
 عمـ النفس

Sciences Sociales 
- Sciences de 

l’éducation 

Counseling et 
orientation A  

Mas Harmonisation إرشاد وتوجيو أ ـ موائمة 
عمـو 
 -اجتماعية 

 عمـو التربية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مؤّسسات الّتعميم العالي ، المتضمن تآىيل 2021جانفي  03المؤّرخ في  002لمقرار رقم  43ممحق رقم 

 2018-2017لضمان التكوين لنيل شيادة الميسانس والماستر بعنوان السنة الجامعية 
  ة مستغانمجامعب

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation Observation طور  المالحظة

 التكوين
 طبيعة
 الميدان الشعبة التخصص )أ/م(

Sciences et 
Technologies Electromécanique Maintenance 

industrielle P Lic Habilitation عمـو و  كيروميكانيؾ صيانة صناعية ـ ؿ تأىيل
 تكنولجيا

Mathématiques 
et Informatique Informatique Réseaux et 

Système P Mas Habilitation رياضيات و  إعالـ آلي شبكات وانظمة ـ ـ تأىيل
 إعالـ آلي

Droit et 
Sciences 
Politiques 

Droit 
 

Droit administratif A Mas Harmonisation القانوف اإلدارؼ  أ ـ موائمة 

حقوؽ وعمـو  حقوؽ 
 سياسية

Droit international 
public A Mas Harmonisation القانوف الدولي  أ ـ موائمة

 العاـ
Droit privé A Mas Harmonisation القانوف الخاص أ ـ موائمة 

Droit pénal et 
sciences criminelles A Mas Harmonisation القانوف الجنائي  أ ـ موائمة

 والعمـو الجنائية
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Droit médical A Mas Harmonisation القانوف الطبي أ ـ موائمة 

Droit judiciaire A Mas Harmonisation القانوف  أ ـ موائمة
 القضائي

Sciences 
Politiques 

Coopération 
internationale A Mas Harmonisation عمـو  التعاوف الدولي أ ـ موائمة

 Administration سياسية
locale A Mas Harmonisation االدارة المحمية أ ـ موائمة 

Architecture, 
Urbanisme et 
métiers de la 

ville 

Architecture Architecture A Lic Mise en 
conformité 

ىندسة  ىندسة معمارية أ ؿ مطابقة
 معمارية

ىندسة 
معمارية،عمراف 
 وميف المدينة

Sciences 
Humaines et 

Sociales 

Sciences 
Humaines - 
Sciences de 

l’Information et 
de la 

Communication 

Communication et 
relations publiques A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

االتصاؿ 
والعالقات 
 العامة

عمـو إنسانية 
عمـو  –

اإلعالـ 
 واالتصاؿ

عمـو إنسانية 
 واجتماعية

Presse imprimée et 
électronique A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

الصحافة 
المطبوعة 
 وااللكترونية

Sciences 
Humaines et 

Sociales 
 

Sciences 
Humaines - 
Sciences de 

l’Information et 
de la 

Communication 

Communication de 
masse et nouveaux 

médias 
A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

االتصاؿ 
الجماىيرؼ 

لوسائط وا
 الجديدة

عمـو إنسانية 
عمـو  –

اإلعالـ 
 واالتصاؿ

عمـو إنسانية 
 واجتماعية

Audiovisuel A Mas Harmonisation السمعي  أ ـ موائمة
 البصرؼ 

Communication 
organisationnelle A Mas Harmonisation االتصاؿ  أ ـ موائمة

 التنظيمي
Sciences 

Humaines-
Bibliothéconomie 

Technologie et 
ingénierie de 
l’information 

A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 
تكنولوجيا 
وىندسة 
 المعمومات

عمـو إنسانية 
عمـ  –

 المكتبات

Sciences 
Sociales - 
Sociologie 

Sociologie urbaine A Mas Harmonisation عمـ االجتماع  أ ـ موائمة
 الحضرؼ 

عمـو 
 -اجتماعية 
عمـ 

 االجتماع

Sociologie de 
l’éducation A Mas Harmonisation عمـ اجتماع  أ ـ موائمة

 التربية
Sociologie de la 
communication A Mas Harmonisation عمـ اجتماع  أ ـ موائمة

 االتصاؿ
Sociologie de 

l’organisation et du 
travail 

A Mas Harmonisation ـ اجتماع عم أ ـ موائمة
 التنظيـ والعمل

Sciences 
Sociales -  
Psychologie 

Psychologie scolaire A Mas Harmonisation عمـ النفس  أ ـ موائمة
عمـو  المدرسي

 -اجتماعية 
عمـ النفس  أ ـ موائمة Psychologie clinique A Mas Harmonisation عمـ النفس

 العيادؼ

Sciences 
Sociales - 

Sciences de 
l’éducation 

Systèmes 
d’enseignement et 

curricula 
A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

األنظمة 
التعميمية 
والمناىج 
 المدرسية

عمـو 
 -اجتماعية 

 عمـو التربية
Counseling et 

orientation A Mas Harmonisation إرشاد وتوجيو أ ـ موائمة 

Sciences 
Sociales - 
Philosophie 

Philosophie 
générale A Mas Harmonisation عمـو  فمسفة عامة أ ـ موائمة

 -اجتماعية 
 Philosophie فػمسف

appliquée A Mas Harmonisation فمسفة تطبيقية أ ـ موائمة 

Sciences 
Sociales-

Orthophonie 

Pathologie du 
langage et de la 
communication 

A Mas Harmonisation أمراض الّمغة  أ ـ موائمة
 والتواصل

عمـو 
 –اجتماعية 
 أرطفونيا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 تآىيل مؤّسسات الّتعميم العالي لمتضمن ، ا2021جانفي  03المؤّرخ في  002رقم لمقرار  44ممحق رقم 
 2018-2017لضمان التكوين لنيل شيادة الميسانس والماستر بعنوان السنة الجامعية 

  ة المسيمةجامعب
Domaine Filière Spécialité Type 

(A/P) 
Cycle de 
formation Observation طور  المالحظة

 التكوين
 طبيعة
 الميدان الشعبة التخصص )أ/م(

Sciences 
Economiques 
de Gestion et 
Commerciales 

Sciences de 
Gestion Management p Mas Habilitation عمـو  إدارة األعماؿ ـ ـ تأىيل

 التسيير

عمـو اقتصادية 
و تسيير و 
 عمـو تجارية

Droit et 
Sciences 
Politiques 

 

Droit 

Droit administratif A Mas Harmonisation القانوف اإلدارؼ  أ ـ موائمة 

 حقوؽ 
حقوؽ و عمـو  

 سياسية
 

Droit des affaires A Mas Harmonisation قانوف األعماؿ أ ـ موائمة 

Droit de la famille A Mas Harmonisation قانوف األسرة أ ـ موائمة 

Droit pénal et 
sciences criminelles A Mas Harmonisation وف الجنائي و القان أ ـ موائمة

 العمـو الجنائية

Sciences 
Politiques 

Administration locale A Mas Harmonisation عمـو  االدارة المحمية أ ـ موائمة
 سياسية
 

Relations 
internationales A Mas Harmonisation العالقات الدولية أ ـ موائمة 

Lettres et 
langues 

Etrangers 

Langue 
Française Sciences du langage A Mas Habilitation آداب و لغات  لغة فرنسية عمـو الّمغة أ ـ تأىيل

 أجنبية

Architecture, 
Urbanisme et 
métiers de la 

ville 
 

Gestion des 
techniques 
urbaines 

Gestion des villes A Lic Mise en 
conformité تسيير  تسيير المدف أ ؿ مطابقة

يات التقن
 الحضرية

 

ىندسة 
معمارية،عمراف 
 وميف المدينة

Génie urbain A Lic Mise en 
conformité ىندسة حضرية أ ؿ مطابقة 

Urbanisme Urbanisme A Lic Mise en 
conformité عمراف عمراف أ ؿ مطابقة 

Sciences de 
la Nature et 
de la Vie 

Biotechnologies 

Biotechnologies 
Végétale et 

amélioration des 
plantes 

A Lic Habilitation بيوتكنولوجيا نباتية  أ ؿ تأىيل
عمـو الطبيعة  بيوتكنولوجيا و تحسيف النباتات

 والحياة
Sciences 

Alimentaires 
Nutrition et sciences 

des aliments A Mas Habilitation التغذية وعمـو  أ ـ تأىيل
 عمـو التغذية االغذية

Sciences 
humaines et 

Sociales 
 

Sciences 
Humaines - 

Histoire 

Histoire 
contemporaine du 

monde arabe 
A Mas Harmonisation تاري  الوطف  أ ـ موائمة

 العربي المعاصر
عمـو 
–إنسانية
 تاري 
 

عمـو إنسانية 
 واجتماعية

 

Histoire moderne de 
l’Algérie (1519-1830) A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

تاري  الجزائر 
-1519الحديث  )

1830) 
Histoire de l’occident 
musulman au moyen 

âge 
A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

تاري  الغرب 
اإلسالمي في 
 العصر الوسيط

Sciences 
Humaines - 
Sciences de 

l’Information et 
de la 

Communication 

Presse imprimée et 
électronique A Mas Harmonisation الصحافة المطبوعة  أ ـ موائمة

عمـو إنسانية  وااللكترونية
عمـو  –

اإلعالـ 
 واالتصاؿ
 

Audiovisuel A Mas Harmonisation السمعي البصرؼ  أ ـ موائمة 

Communication et 
relations publiques A Mas Harmonisation التصاؿ والعالقات ا أ ـ موائمة

 العامة

Sciences 
Sociales - 
Sociologie 

Sociologie de 
l’éducation A Mas Harmonisation عمـو  عمـ اجتماع التربية أ ـ موائمة

 -اجتماعية 
عمـ 

 االجتماع
 

Sociologie de 
l’organisation et du 

travail 
A Mas Harmonisation عمـ اجتماع  أ ـ موائمة

 تنظيـ والعملال
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Sciences 
Sociales -  
Psychologie 

 

Psychologie du 
travail, de 

l’organisation  et 
gestion des 

ressources humaines 

A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 
عمـ نفس العمل 
والتنظيـ وتسيير 
 الموارد البشرية

عمـو 
 -اجتماعية 
 عمـ النفس

Psychologie clinique A Mas Harmonisation عمـ النفس العيادؼ أ ـ موائمة 
Sciences 
Sociales - 

Sciences de 
l’éducation 

Counseling et 
orientation A Mas Harmonisation عمـو  إرشاد وتوجيو أ ـ موائمة

 -اجتماعية 
 عمـو التربية

 
Psychométrie et 

évaluation éducative A Mas Harmonisation القياس النفسي  أ ـ موائمة
 والتقويـ التربوؼ 

Sciences 
humaines et 

Sociales 

Sciences 
Sociales - 
Philosophie 

Philosophie générale A Mas Harmonisation عمـو  فمسفة عامة أ ـ موائمة
 -اجتماعية 
عمـو إنسانية  فػمسفة

 واجتماعية
Philosophie appliquée A Mas Harmonisation فمسفة تطبيقية أ ـ موائمة 

Sciences 
Islamiques - 

Charia 
Fiqh et Oussoul A Lic Habilitation الفقو و األصوؿ أ ؿ تأىيل 

العمـو 
 –اإلسالمية 
 الشريعة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تآىيل مؤّسسات الّتعميم العالي ، المتضمن 2021جانفي  03ؤّرخ في الم 002رقم لمقرار  45ممحق رقم 

 2018-2017لضمان التكوين لنيل شيادة الميسانس والماستر بعنوان السنة الجامعية 
  1ة وىرانجامعب

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation Observation طور  المالحظة

 التكويف
 طبيعة
 الميداف الشعبة تخصصال )أ/ـ(

Sciences 
Economiques 
de Gestion et 
Commerciales 

Sciences 
financières et 
comptabilité 

Finance et Banques 
Islamiques A Mas Habilitation المالية و البنوؾ  أ ـ تأىيل

 االسالمية

عمـو 
المالية 
والمحاس
 بة

عمـو 
 اقتصادية
و تسيير 
وعمـو 
 Sciences تجارية

Economiques 
Economie Urbaine et 

Environnement P Mas Habilitation اقتصاد حضرؼ و  ـ ـ تأىيل
 بيئة

عمـو 
 اقتصادية

Sciences de la 
Nature et de 

la Vie 

Sciences 
Biologiques Biologie moléculaire A Lic Habilitation عمـو  بيولوجيا جزيئية أ ؿ تأىيل

 بيولوجية

عمـو 
 الطبيعة
 والحياة

Lettres et 
langues 

Etrangers 
Traduction Traduction/interprétariat 

Arabe/Français/Anglais A MCIL Habilitation تأىيل 

ماستر ذو 
مسار 
مدمج 
 لميسانس

ترجمة  أ
 ترجمة عربية/فرنسية/انجميزية

آداب 
ولغات 
 أجنبية

Sciences 
Humaines et 

Sociales 
 

Sciences 
Humaines – 

Histoire 

Histoire de l’occident 
musulman au moyen 

âge 
A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

تاري  الغرب 
اإلسالمي في العصر 

 الوسيط
عمـو 
–إنسانية
 تاري 

عمـو 
إنسانية 
 واجتماعية

 

Histoire moderne du 
Maghreb A Mas Harmonisation تاري  المغرب العربي  أ ـ موائمة

 الحديث

Sciences 
Humaines - 
Sciences de 

l’Information et 
de la 

Communication 

Audiovisuel A Mas Harmonisation السمعي البصرؼ  أ ـ موائمة 

عمـو 
 –إنسانية 
عمـو 
اإلعالـ 
 واالتصاؿ

Presse imprimée et 
électronique A Mas Harmonisation ة الصحافة المطبوع أ ـ موائمة

 وااللكترونية
Communication 
organisationnelle A Mas Harmonisation االتصاؿ التنظيمي أ ـ موائمة 

Communication de 
masse et nouveaux 

médias 
A Mas Harmonisation االتصاؿ الجماىيرؼ  أ ـ موائمة

 والوسائط الجديدة

Communication et 
relations publiques A Mas Harmonisation االتصاؿ والعالقات  أ ـ موائمة

 العامة

Sciences 
Humaines et 

Sociales 
 

Sciences 
Humaines-

Bibliothéconomie 

Technologie et 
ingénierie de 
l’information 

A Mas Harmonisation تكنولوجيا وىندسة  أ ـ موائمة
 المعمومات

عمـو 
 –إنسانية 
عمـ 

 المكتبات

ـ عمو 
إنسانية 
 واجتماعية

 Gestion et traitement 
de l’information A Mas Harmonisation تسيير ومعالجة  أ ـ موائمة

 المعمومات
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Administration des 
organismes 

documentaires et des 
bibliothèques 

A Mas Harmonisation إدارة المؤسسات  أ ـ موائمة
 الوثائقية والمكتبات

Archivistique A Mas Harmonisation عمـ األرشيف أ ـ موائمة 

Sciences 
Islamiques – 

Langue Arabe et 
Civilisation 
Islamique 

Langue Arabe et 
Etudes Coraniques A Mas Harmonisation الّمغة العربية  أ ـ موائمة

العمـو  والدراسات القرآنية
اإلسالمية 

الّمغة  -
ة العربي

والحضارة 
 اإلسالمية

Civilisation islamique A Mas Harmonisation الحضارة اإلسالمية أ ـ موائمة 
Archéologie  et Arts 

Islamiques A Mas Harmonisation اآلثار والفنوف  أ ـ موائمة
 اإلسالمية

Inimitabilité (Laadjaz) 
du coran et études 

rhétoriques 
A Mas Habilitation إعجاز القرآف و  أ ـ تأىيل

 الدراسات البيانية

Sciences 
Islamiques – 

Oussoul Eddine 

Comparaison des 
religions A Mas Harmonisation مقارنة األدياف أ ـ موائمة 

العمـو 
االسالمية 

أصوؿ  -
 الديف

Tradition (Hadith) et 
ses sciences A Mas Harmonisation الحديث وعمومو أ ـ موائمة 

Jurisprudence (Fiqh) 
Malékite et ses 

fondements 
A Mas Harmonisation الفقو المالكي وأصولو أ ـ موائمة 

Sciences 
Islamiques - 

Charia 

Juriprudence comparée 
du statut personnel A Mas Harmonisation فقو األحواؿ  أ ـ موائمة

 ة المقارف الشخصي
العمـو 

اإلسالمية 
– 

 الشريعة
 

Jurisprudence (Fiqh) 
comparée et ses 

fondements 
A Mas Harmonisation الفقو المقارف و  أ ـ موائمة

 أصولو

Sciences criminelles- 
sciences criminelles P Mas Harmonisation عمـو -العمـو الجنائية  ـ ـ موائمة

 جنائية
Jurisprudences 

(Chariaa) et droit. A Mas Harmonisation الشريعة و القانوف  أ ـ موائمة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، المتضمن تآىيل مؤّسسات الّتعميم العالي 2021جانفي  03المؤّرخ في  002لمقرار رقم  46ممحق رقم 

 2018-2017التكوين لنيل شيادة الميسانس والماستر بعنوان السنة الجامعية لضمان 
  2ة وىرانجامعب

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation Observation طور  المالحظة

 التكوين
 طبيعة
 الميدان الشعبة التخصص )أ/م(

Sciences et 
Technologies 

Génie 
industriel 

Maintenance des 
automatismes et de 

l'instrumentation 
industrielle 

P Mas Habilitation ـ ـ تأىيل 
صيانة معدات التشغيل 

االلي و االداتية 
 الصناعية

ىندسة 
 صناعية

عمـو و 
 تكنولوجيا

Sciences de 
la terre et de 

l’Univers 
 
 
 
 
 
 

Géologie 

Hydrogéologie A Mas Harmonisation ىيدرو جيولوجيػػا أ ـ ئمةموا 

 جيولوجيا
 

عمـو 
األرض و 

 الكوف 
 
 
 

Géologie des bassins 
sédimentaires A Mas Harmonisation جيولوجيا األحواض  أ ـ موائمة

 الرسوبية
Risques Géologiques A Mas Harmonisation المخاطر الجيولوجية أ ـ موائمة 
Géodynamique de la  

lithosphère A Mas Harmonisation جيوديناميكية الغالؼ  أ ـ موائمة
 الصخرؼ 

Hydrosystèmes et 
Ressources en eau P Mas Habilitation الييدرونظـ و الموارد  ـ ـ تأىيل

 المائية

Géographie 
et 

aménagement 
du Territoire 

Villes, dynamique 
spatiale et gestion A Mas Harmonisation المدف ،الديناميكية  أ ـ موائمة

 المجالية والتسيير
جغرافيا 

 وتييئة اإلقميـ
 

Hydrologie, climatologie 
et territoire A Mas Harmonisation ىيدرولوجيا ، مناخ و  أ ـ موائمة

 إقميـ
Gestion des risques et 

sécurité civile A Mas Harmonisation تسييرا ألخطار واألمف  أ ـ موائمة
 المدني

Géomatique p Mas Habilitation جيوماتيؾ ـ ـ تأىيل 



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   115

 

 

Droit et 
Sciences 
politiques 

Droit 
 

Droit administratif A Mas Harmonisation القانوف اإلدارؼ  أ ـ موائمة 
 حقوؽ 

حقوؽ 
وعمـو 
 سياسية

droit des affaires A Mas Harmonisation  قانوف األعماؿ أ ـ ائمةمو 
Droit privé A Mas Harmonisation القانوف الخاص أ ـ موائمة 

Droit et 
Sciences 
politiques 

Droit 
 

Droit pénal et sciences 
criminelles A Mas Harmonisation القانوف الجنائي والعمـو  أ ـ موائمة

 الجنائية
 حقوؽ 

حقوؽ 
وعمـو 
 سياسية

Droit médical A Mas Harmonisation القانوف الطبي أ ـ موائمة 
Droit public 
économique A Mas Harmonisation القانوف العاـ االقتصادؼ أ ـ موائمة 

Sciences 
Politiques 

Relations 
internationales A Mas Harmonisation عمـو سياسية العالقات الدولية أ ـ موائمة 

Administration publique A Mas Harmonisation إدارة عامة أ ـ موائمة 

Lettres et 
Langues 

Etrangères 

Langue 
Française 

Formation des 
formateurs de langue 

française 
P Mas Habilitation الّمغة  تكويف مكونيف ـ ـ تأىيل

 لغة فرنسية الفرنسية

آداب 
ولغات 
 أجنبية

Langue 
Espagnole Sciences du langage A Mas Habilitation لغة اسبانية عمـو الّمغة أ ـ تأىيل 

Langue 
Anglaise 

 

Sciences du langage A Mas Habilitation عمـو الّمغة أ ـ تأىيل 
 المغات التطبيقية أ ـ تأىيل Langues appliquées A Mas Habilitation لغة انجميزية

Littérature et civilisation A Mas Habilitation أدب وحضارة أ ـ تأىيل 

Sciences 
Humaines et 

Sociales 

Sciences 
Sociales - 
Sociologie 

 

Sociologie de 
l’organisation et du 

travail 
A Mas Harmonisation عمـ اجتماع التنظيـ  أ ـ موائمة

 والعمل

عمـو 
 -اجتماعية 

 عمـ االجتماع
 

ـو عم
إنسانية 
 واجتماعية

Sociologie de 
l’éducation A Mas Harmonisation عمـ اجتماع التربية أ ـ موائمة 

Sociologie de la 
déviance et du crime A Mas Harmonisation عمـ اجتماع االنحراؼ  أ ـ موائمة

 والجريمة
Sociologie de la 
communication A Mas Harmonisation عمـ اجتماع االتصاؿ أ ـ موائمة 

Sociologie de la santé A Mas Harmonisation عمـ اجتماع الصحة أ ـ موائمة 

Sciences 
Humaines et 

Sociales 
 

Sciences 
Sociales -  
Psychologie 

Psychologie clinique A Mas Harmonisation عمـ النفس العيادؼ أ ـ موائمة 

عمـو 
 -عية اجتما

 عمـ النفس

عمـو 
إنسانية 
 واجتماعية

 

Psychologie de la 
santé A Mas Harmonisation عمـ نفس الّصحة أ ـ موائمة 

Psychologie scolaire A Mas Harmonisation عمـ النفس المدرسي أ ـ موائمة 
Psychologie du travail, 
de l’organisation  et 

gestion des ressources 
humaines 

A Mas Harmonisation عمـ نفس العمل والتنظيـ  أ ـ موائمة
 وتسيير الموارد البشرية

Sciences 
Sociales - 

Sciences de 
l’éducation 

Counseling et 
orientation A Mas Harmonisation إرشاد وتوجيو أ ـ موائمة 

عمـو 
 -اجتماعية 

 عمـو التربية

Sciences 
Sociales-

Sciences de 
la population 

Démographie sociale A Mas Harmonisation الديموغرافيا االجتماعية أ ـ موائمة 
عمـو 
 -اجتماعية 

 عمـ السكاف

Sciences 
Sociales-

Anthropologie 

Anthropologie des 
espaces urbains A Mas Harmonisation أنثروبولوجيا الفضاءات  أ ـ موائمة

 حضريةال

عمـو 
 -اجتماعية 

 انثروبولوجيا

Sciences 
Sociales - 
Philosophie 

Philosophie générale A Mas Harmonisation فمسفة عامة أ ـ موائمة 
عمـو 
 -اجتماعية 
 فػمسفة

Philosophie occidentale 
moderne et 

contemporaine 
A Mas Harmonisation ة فمسفة غربية حديث أ ـ موائمة

  ومعاصرة

Philosophie Arabe et 
Islamique A Mas Harmonisation سالمية أ ـ موائمة   فمسفة عربية وا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 تآىيل مؤّسسات الّتعميم العالي ، المتضمن 2021جانفي  03المؤّرخ في  002 لمقرار رقم 47ممحق رقم 
 2018-2017لضمان التكوين لنيل شيادة الميسانس والماستر بعنوان السنة الجامعية 

  ة ورقمةجامعب
Domaine Filière Spécialité Type 

(A/P) 
Cycle de 
formation Observation طور  المالحظة

 التكويف
 طبيعة

 الميداف الشعبة التخصص أ/ـ()

Sciences de 
la Terre et de 

l’Univers 
 

Géologie 

Hydrogéologie A Mas Harmonisation ىيدرو جيولوجيػػا أ ـ موائمة 

عمـو األرض  جيولوجيا
 والكوف 

Géologie des bassins 
sédimentaires A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

جيولوجيا 
األحواض 

 يةالرسوب
Géologie des 
hydrocarbures p Mas Harmonisation جيولوجيا  ـ ـ موائمة

 المحروقات
Géologie Pétrolière A Mas Habilitation جيولوجيا البتروؿ أ ـ تأىيل 

Sciences et 
Technologies 

Energies 
renouvelables 

Energies 
renouvelables  
appliquées 

p Lic Habilitation طاقات متجددة  ـ ؿ تأىيل
 عمـو وتكنولوجيا طاقات متجددة تطبيقية

Droit et 
Sciences 
Politiques 

 

Droit 

Droit pénal et sciences 
criminelles A Mas Harmonisation القانوف الجنائي  أ ـ موائمة

 والعمـو الجنائية
 حقوؽ 

حقوؽ وعمـو 
 سياسية

Droit public 
économique A Mas Harmonisation القانوف العاـ  أ ـ موائمة

 االقتصادؼ
Droit des affaires A Mas Harmonisation قانوف األعماؿ أ ـ موائمة 

Sciences 
Politiques 

Etudes stratégiques et 
sécuritaires A Mas Harmonisation دراسات استراتيجية  أ ـ موائمة

 Organisation politique عمـو سياسية وأمنية
et administrative A Mas Harmonisation تنظيـ سياسي  أ ـ موائمة

دارؼ   وا 
Sciences 

Economiques, 
de Gestion et 
Commerciales 

Sciences 
Economiques 

Economie et gestion 
des entreprises A Lic Habilitation اقتصاد و تسيير  أ ؿ تأىيل

 تصاديةعمـو اق المؤسسات
عمـو اقتصادية 
وتسيير وعمـو 

 تجارية

Sciences 
Humaines et 

Sociales 

Sciences 
Humaines - 
Sciences de 

l’Information et de 
la Communication 

Communication de 
masse et nouveaux 

médias 
A Mas  

Harmonisation أ ـ موائمة 
االتصاؿ 
الجماىيرؼ 

 والوسائط الجديدة

 –نسانية عمـو إ
عمـو اإلعالـ 
 واالتصاؿ

عمـو إنسانية 
 واجتماعية

Sciences 
Humaines et 

Sociales 

Sciences 
Humaines - 
Sciences de 

l’Information et de 
la Communication 

Audiovisuel A Mas Harmonisation السمعي البصرؼ  أ ـ موائمة 
 –عمـو إنسانية 

عمـو اإلعالـ 
 واالتصاؿ

انية عمـو إنس
 واجتماعية

Communication A Lic Habilitation اتصاؿ أ ؿ تأىيل 

Sciences 
Sociales - 
Sociologie 

Sociologie de 
l’éducation A Mas Harmonisation عمـ اجتماع  أ ـ موائمة

 التربية
عمـو اجتماعية 

عمـ  -
 االجتماع

Sociologie de 
l’organisation et du 

travail 
A Mas Harmonisation عمـ اجتماع  أ ـ موائمة

 التنظيـ والعمل

Sociologie de la 
communication A Mas Harmonisation عمـ اجتماع  أ ـ موائمة

 االتصاؿ

Sciences 
Sociales -  
Psychologie 

Psychologie du travail, 
de l’organisation  et 

gestion des ressources 
humaines 

A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 
عمـ نفس العمل 
والتنظيـ وتسيير 
عمـو اجتماعية  الموارد البشرية

 عمـ النفس -

Psychologie clinique A Mas Harmonisation عمـ النفس  أ ـ موائمة
 العيادؼ

Sciences 
Sociales - 

Sciences de 
l’éducation 

Counseling et 
orientation A Mas Harmonisation عمـو اجتماعية  إرشاد وتوجيو أ ـ موائمة

 Psychologie de عمـو التربية -
l’éducation A Mas Habilitation عمـ النفس التربوؼ  أ ـ تأىيل 
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Sciences 
Sociales-

Sciences de la 
population 

Planification 
démographique et 
développement 

A Mas Harmonisation التخطيط  أ ـ موائمة
 الديمغرافي والتنمية

عمـو اجتماعية 
 عمـ السكاف -

Sciences 
Sociales-

Anthropologie 

Anthropologie des 
espaces urbains A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

أنثروبولوجيا 
الفضاءات 
 الحضرية

عمـو اجتماعية 
 انثروبولوجيا -

Sciences 
Sociales - 
Philosophie 

Philosophie générale A Mas Harmonisation عمـو اجتماعية  فمسفة عامة أ ـ موائمة
 فػمسفة -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ، المتضمن تآىيل مؤّسسات الّتعميم العالي2021جانفي  03المؤّرخ في  002لمقرار رقم  48ممحق رقم 

 2018-2017لنيل شيادة الميسانس والماستر بعنوان السنة الجامعية لضمان التكوين 
 أم البواقيبجامعة 

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation Observation طور  المالحظة

 التكويف
 طبيعة
 الميداف الشعبة التخصص )أ/ـ(

Sciences de 
la Terre et 

de l’Univers 

Géologie Géologie des bassins 
sédimentaires A Mas Harmonisation جيولوجيا األحواض  أ ـ موائمة

 جيولوجيا الرسوبية
عمـو األرض 

 Géographie et والكوف 
Aménagement 
du Territoire 

Aménagement Urbain A Mas Harmonisation جغرافيا وتييئة  التييئة الحضرية أ ـ موائمة
 ميـاإلق

Droit et 
Sciences 
Politiques 

Droit 

Droit pénal et sciences 
criminelles A Mas Harmonisation القانوف الجنائي  أ ـ موائمة

 والعمـو الجنائية

حقوؽ وعمـو  حقوؽ 
 سياسية

Droit public A Mas Harmonisation القانوف العاـ أ ـ موائمة 

Droit des affaires A Mas Harmonisation قانوف األعماؿ أ ـ موائمة 

Droit de 
l’environnement et du 
développement durable 

P Mas Harmonisation قانوف البيئة والتنمية  ـ ـ موائمة
 المستدامة

Sciences 
Politiques Politiques publiques A Mas Harmonisation يةعمـو سياس سياسات عامة أ ـ موائمة 

Architecture, 
Urbanisme 
et Métiers 
de la ville 

Architecture Architecture A Lic Mise en 
conformité ىندسة معمارية ىندسة معمارية أ ؿ مطابقة 

ىندسة 
معمارية ، 
عمراف وميف 

 المدينة

Gestion des 
techniques 
urbaines 

Gestion des 
techniques 
urbaines 

Gestion des villes A Lic Mise en 
conformité تسيير المدف أ ؿ مطابقة 

تسيير التقنيات 
 Génie urbain A Lic Mise en الحضرية

conformité ىندسة حضرية أ ؿ مطابقة 

Sciences 
Humaines 
et Sociales 

Sciences 
Humaines - 
Sciences de 

l’Information et 
de la 

Communication 

Communication et 
relations publiques A Mas Harmonisation االتصاؿ والعالقات  أ ـ موائمة

عمـو إنسانية  العامة
عمـو  –

اإلعالـ 
 واالتصاؿ

عمـو إنسانية 
 السمعي البصرؼ  أ ـ موائمة Audiovisuel A Mas Harmonisation واجتماعية

Sciences 
Humaines 
et Sociales 

Sciences 
Humaines - 
Sciences de 

l’Information et 
de la 

Communication 

Presse imprimée et 
électronique A Mas Harmonisation الصحافة المطبوعة  أ ـ موائمة

المـو اإلنسانية  وااللكترونية
عمـو  –

اإلعالـ 
 واالتصاؿ

عمـو إنسانية 
 و اجتماعية

 
Communication de 
masse et nouveaux 

médias 
A Mas Habilitation االتصاؿ الجماىيرؼ  أ ـ تأىيل

 والوسائط الجديدة

Sciences 
Humaines 
et Sociales 

Sciences 
Sociales - 
Sociologie 

Sociologie de 
l’organisation et du 

travail 
A Mas Harmonisation عمـ اجتماع التنظيـ  أ ـ موائمة

 والعمل

عمـو اجتماعية 
عمـ  -

 االجتماع

نسانية عمـو إ
 و اجتماعية

 Sciences Psychologie du A Mas Harmonisation عمـ نفس العمل  أ ـ موائمة عمـو اجتماعية 
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Sociales -  
Psychologie 

travail, de 
l’organisation  et 

gestion des 
ressources humaines 

والتنظيـ وتسيير 
 الموارد البشرية

 عمـ النفس -

 Psychologie clinique A Mas Harmonisation عمـ النفس العيادؼ أ ـ موائمة  
 Psychologie scolaire A Mas Habilitation عمـ النفس المدرسي أ ـ تأىيل  

Sciences 
Sociales - 

Sciences de 
l’Education 

Psychologie de 
l’éducation A Mas Harmonisation جتماعية عمـو ا عمـ النفس التربوؼ  أ ـ موائمة

 عمـو التربية -

Sciences 
Sociales-

Orthophonie 

Pathologie du 
langage et de la 
communication 

A Mas Harmonisation أمراض الّمغة  أ ـ موائمة
 والتواصل

عمـو اجتماعية 
 أرطفونيا –

Sciences 
Humaines - 

Histoire 

Histoire 
contemporaine du 

Maghreb 
A Mas Habilitation تاري  المغرب  أ ـ تأىيل

 العربي المعاصر
–عمـو إنسانية
 تاري 

Sciences 
Sociales - 

Sciences de 
l’Education 

Counseling et 
orientation A Mas Habilitation عمـو اجتماعية  إرشاد وتوجيو أ ـ تأىيل

 عمـو التربية -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تآىيل مؤّسسات الّتعميم العالي ، المتضمن 2021جانفي  03المؤّرخ في  002لمقرار رقم  49ممحق رقم 

 2018-2017لضمان التكوين لنيل شيادة الميسانس والماستر بعنوان السنة الجامعية 
 سعيدةبجامعة 

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation Observation طور  المالحظة

 التكويف
 طبيعة
 الميداف الشعبة التخصص )أ/ـ(

Droit et 
Sciences 
Politiques 

 

Droit 
 

Droit administratif A Mas Harmonisation القانوف اإلدارؼ  أ ـ موائمة 

 الحقوؽ 
حقوؽ 
وعمـو 
 سياسي

Droit des affaires A Mas Harmonisation قانوف األعماؿ أ ـ موائمة 
Droit pénal et 

sciences criminelles A Mas Harmonisation القانوف الجنائي و العمـو  أ ـ موائمة
 الجنائية

Droit de 
l’environnement et du 

développement 
durable 

A Mas Harmonisation قانوف البيئة والتنمية  أ ـ موائمة
 المستدامة

Sciences 
Politiques 

Administration locale A Mas Harmonisation العمـو  االدارة المحمية أ ـ موائمة
 Relations السياسية

internationales A Mas Harmonisation العالقات الدولية أ ـ موائمة 

Sciences 
Humaines 

et 
Sociales 

 

Sciences 
Humaines - 

Histoire 

Histoire moderne de 
l’Algérie (1519-

1830) 
A Mas Harmonisation تاري  الجزائر الحديث   أ ـ موائمة

–عمـو إنسانية (1519-1830)
 تاري 

عمـو 
إنسانية 
 واجتماعية

Histoire de l’occident 
musulman au moyen 

âge 
A Mas Harmonisation تاري  الغرب اإلسالمي  أ ـ موائمة

 في العصر الوسيط

Sciences 
Humaines - 
Sciences de 

l’Information et de 
la Communication 

Communication 
organisationnelle A Mas Harmonisation عمـو إنسانية  االتصاؿ التنظيمي أ ـ موائمة

عمـو  –
اإلعالـ 
 واالتصاؿ

Presse imprimée et 
électronique A Mas Harmonisation طبوعة الصحافة الم أ ـ موائمة

 وااللكترونية

Sciences Sociales 
- Sociologie 

Sociologie de 
l’organisation et du 

travail 
A Mas Harmonisation عمـ اجتماع التنظيـ  أ ـ موائمة

 والعمل

عمـو 
 -اجتماعية 

 عمـ االجتماع

Sciences Sociales 
-  Psychologie 

Psychologie scolaire A Mas Harmonisation عمـو  عمـ النفس المدرسي أ ـ موائمة
 -اجتماعية 
 عمـ النفس العيادؼ أ ـ موائمة Psychologie clinique A Mas Harmonisation عمـ النفس
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Sciences Sociales 
- Sciences de 

l’éducation 

Technologie de 
l’éducation A Mas Harmonisation عمـو  تكنولوجيا التربية أ ـ موائمة

 -اجتماعية 
 Counseling et عمـو التربية

orientation A Mas Harmonisation إرشاد وتوجيو أ ـ موائمة 

Sciences Sociales 
- Philosophie 

Philosophie appliquée A Mas Harmonisation عمـو  فمسفة تطبيقية أ ـ موائمة
 -اجتماعية 
 فػمسفة

Philosophie Arabe et 
Islamique A Mas Harmonisation سالمية أ ـ موائمة  فمسفة عربية وا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تآىيل مؤّسسات الّتعميم العالي ، المتضمن 2021جانفي  03المؤّرخ في  002لمقرار رقم  50ممحق رقم 

 2018-2017سانس والماستر بعنوان السنة الجامعية لضمان التكوين لنيل شيادة المي
 األمير عبد القادر لمعموم اإلسالميةبجامعة 

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation Observation طور  المالحظة

 التكويف
 طبيعة
 الميداف الشعبة التخصص )أ/ـ(

Sciences 
Humaines 

et 
Sociales 

Sciences Humaines 
- Histoire 

Histoire de la résistance 
et du mouvement 
national algérien 

A Mas Harmonisation تاري  المقاومة والحركة  أ ـ موائمة
عمـو  الوطنية الجزائرية

–إنسانية
 تاري 

عمـو 
إنسانية 

 اجتماعيةو 
 

Histoire de l’occident 
musulman au moyen 

âge 
A Mas Harmonisation تاري  الغرب اإلسالمي  أ ـ موائمة

 في العصر الوسيط

Sciences Humaines 
- Sciences de 

l’Information et de 
la Communication 

Presse imprimée et 
électronique A Mas Harmonisation الصحافة المطبوعة  أ ـ موائمة

 وااللكترونية

عمـو إنسانية 
عمـو  –

اإلعالـ 
 واالتصاؿ

Sciences 
Humaines-

Bibliothéconomie 

Administration des 
organismes 

documentaires et des 
bibliothèques 

A Mas Harmonisation إدارة المؤسسات  أ ـ موائمة
 الوثائقية والمكتبات

عمـو إنسانية 
عمـ  –

 المكتبات

Sciences Humaines 
-Archéologie Archéologie islamique A Mas Harmonisation عمـو إنسانية  اآلثار اإلسالمية أ ـ موائمة

 عػمـ اآلثػػار–

Sciences 
Islamiques – 

Oussoul Eddine 

Comparaison des 
religions A Mas Harmonisation مقارنة األدياف أ ـ موائمة 

العمـو 
 -االسالمية 

 أصوؿ الديف

La foi islamique A Mas Harmonisation  العقيدة اإلسالمية أ ـ ائمةمو 
Prêche (Daawa) et 

information A Mas Harmonisation الدعوة واإلعالـ أ ـ موائمة 

L’Exégèse et sciences 
du Coran A Mas Harmonisation التفسير وعمـو القرآف أ ـ موائمة 

Tradition (Hadith) et ses 
sciences A Mas Harmonisation الحديث وعمومو أ ـ موائمة 

Sciences 
Humaines 

et 
Sociales 

Sciences 
Islamiques - 

Charia 

Jurisprudence (Charia) 
et droit A Mas Harmonisation الشريعة والقانوف  أ ـ موائمة 

العمـو 
 –اإلسالمية 
 الشريعة

عمـو 
إنسانية 
 واجتماعية

Droits de l’Homme et 
minorités A Mas Harmonisation حقوؽ اإلنساف  أ ـ موائمة

 واألقميات

العمـو 
 –اإلسالمية 
 الشريعة

Jurisprudence (Fiqh) 
comparée et ses 

fondements 
A Mas Harmonisation الفقو المقارف و أصولو أ ـ موائمة 

Jurisprudence (Fiqh) 
Malékite et ses 

fondements 
A Mas Harmonisation الفقو المالكي وأصولو أ ـ وائمةم 

Transactions financières 
Contemporaines A Mas Harmonisation المعامالت المالية  أ ـ موائمة

 المعاصرة
Sciences 

Islamiques – 
Langue Arabe et 

Civilisation 
Islamique 

Langue Arabe et 
Etudes Coraniques A Mas Harmonisation الّمغة العربية والدراسات  أ ـ ئمةموا

 القرآنية
عمـو 
 -إسالمية 

لغة عربية 
وحضارة 
 اسالمية

Civilisation Islamique A Mas Habilitation الحضارة اإلسالمية أ ـ تأىيل  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 تآىيل مؤّسسات الّتعميم العالي ، المتضمن 2021جانفي  03المؤّرخ في  002لمقرار رقم  51رقم ممحق 
 2018-2017لضمان التكوين لنيل شيادة الميسانس والماستر بعنوان السنة الجامعية 

 1سطيفبجامعة 
Domaine Filière Spécialité Type 

(A/P) 
Cycle de 
formation Observation طور  المالحظة

 التكويف
 طبيعة
 الميداف الشعبة التخصص )أ/ـ(

Architecture, 
Urbanisme et 
Métiers de la 

ville 

Architecture Architecture A Lic Mise en 
conformité ىندسة  ىندسة معمارية أ ؿ مطابقة

 معمارية

ىندسة معمارية، 
عمراف وميف 

 المدينة

Sciences de 
la Nature et 
de la Vie 

 

Biotechnologies 

Biotechnologies 
Végétale et 

amélioration des 
plantes 

A Lic Habilitation بيوتكنولوجيا نباتية  أ ؿ تأىيل
عمـو الطبيعة  بيوتكنولوجيا وتحسيف النباتات

 والحياة
 

Ecologie et 
Environnement 

Ecologie et 
Environnement A Lic Habilitation بيئة ومحيط بيئة ومحيط أ ؿ تأىيل 

Ecologie P Mas Habilitation عمـ البيئة ـ ـ تأىيل 

عمـو األرض  جيولوجيا
 والكوف 

Sciences de 
la Terre et de 

l’Univers 
Géologie 

Ressources 
minérales,  

Géomatériaux et 
Environnement 

A Mas Harmonisation موارد معدنية،  أ ـ وائمةم
 جيوموادوبيئة

Hydrogéologie A Mas Harmonisation ىيدرو جيولوجيػػا أ ـ موائمة 
Géologie de 
l’ingénieur et 
Géotechnique 

A Mas Harmonisation جيولوجيا الميندس  أ ـ موائمة
 والجيوتقنية

Sciences 
Economiques, 
de Gestion et 
Commerciales 

Sciences 
commerciales 

Marketing hôtelier et 
Touristique P Mas Habilitation التسويق الفندقي  ـ ـ تأىيل

عمـو اقتصادية  عمـو تجارية والسياحي
وتسيير وعمـو 

 تجارية

Commerce 
international P Mas Habilitation تجارة دولية ـ ـ تأىيل 

Sciences de 
Gestion 

Economie de la 
sante et management 

hospitalier 
P Mas Habilitation اقتصاد الصحة واإلدارة  ـ ـ تأىيل

 االستشفائية الصحية
عمـو 
 التسيير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تآىيل مؤّسسات الّتعميم العالي ضمن ، المت2021جانفي  03المؤّرخ في  002رقم لمقرار  52ممحق رقم 
 2018-2017لضمان التكوين لنيل شيادة الميسانس والماستر بعنوان السنة الجامعية 

 2سطيفبجامعة 
Domaine Filière Spécialité Type 

(A/P) 
Cycle de 
formation Observation طور  المالحظة

 التكويف
 طبيعة
 الميداف الشعبة التخصص )أ/ـ(

Droit et 
Sciences 
Politiques 

 

Droit 
 

Droit de 
l’environnement P Mas Harmonisation قانوف البيئة ـ ـ موائمة 

 حقوؽ 
حقوؽ 
وعمـو 
 سياسية

Droit des affaires A Mas Harmonisation قانوف األعماؿ أ ـ موائمة 
Droit des entreprises 

financières P Mas Harmonisation قانوف المؤسسات  ـ ـ موائمة
 المالية

Droit public A Mas Harmonisation القانوف العاـ أ ـ موائمة 

Sciences 
Politiques 

Administration locale A Mas Harmonisation عمـو  اإلدارة المحمية أ ـ موائمة
 Relations سياسية

internationales A Mas Harmonisation عالقات الدوليةال أ ـ موائمة 

Sciences 
Humaines et 

Sociales 
 

Sciences 
Humaines - 

Histoire 

Histoire contemporaine 
du Maghreb A Mas Harmonisation تاري  المغرب العربي  أ ـ موائمة

 المعاصر
عمـو 
–إنسانية
 تاري 

عمـو 
إنسانية 
 واجتماعية

Histoire de l’occident 
musulman au moyen 

âge 
A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

تاري  الغرب 
اإلسالمي في العصر 

 الوسيط
Histoire et Civilisation 
du Maghreb Antique A Mas Harmonisation تاري  وحضارة  أ ـ موائمة

 المغرب القديـ
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Sciences 
Humaines -
Archéologie 

Archéologie antique A Mas Harmonisation االثار القديمة أ ـ وائمةم 
عمـو 
–إنسانية 

 عػمـ اآلثػػار
Sciences 

Humaines - 
Sciences de 

l’Information et 
de la 

Communication 

Communication de 
masse et nouveaux 

médias 
A Mas Harmonisation االتصاؿ والعالقات  أ ـ موائمة

 العامة
عمـو 
 –إنسانية 
عمـو 
اإلعالـ 

 صاؿواالت
Communication et 
relations publiques A Mas Harmonisation االتصاؿ الجماىيرؼ  أ ـ موائمة

 والوسائط الجديدة

Sciences 
Sociales - 
Sociologie 

Sociologie de la 
communication A Mas Harmonisation عمـو  عمـ اجتماع االتصاؿ أ ـ موائمة

 -اجتماعية 
عمـ 

 عمـ االجتماع الثقافي أ ـ موائمة Sociologie culturelle A Mas Harmonisation االجتماع

Sciences 
Humaines et 

Sociales 

Sciences 
Sociales - 
Sociologie 

Sociologie de 
l’éducation A Mas Harmonisation عمـ اجتماع التربية أ ـ موائمة 

عمـو 
 -اجتماعية 
عمـ 

 االجتماع

عمـو 
نية إنسا

 واجتماعية
 

Sociologie de 
l’organisation et du 

travail 
A Mas Harmonisation عمـ اجتماع التنظيـ  أ ـ موائمة

 والعمل

Sociologie urbaine A Mas Harmonisation عمـ االجتماع  أ ـ موائمة
 الحضرؼ 

Sciences 
Sociales -  
Psychologie 

 

Psychologie clinique A Mas Harmonisation عمـ النفس العيادؼ أ ـ موائمة 

عمـو 
 -اجتماعية 
 عمـ النفس

Psychologie scolaire A Mas Harmonisation عمـ النفس المدرسي أ ـ موائمة 

Psychologie du travail, 
de l’organisation  et 

gestion des ressources 
humaines 

A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 
عمـ نفس العمل 
والتنظيـ وتسيير 
 الموارد البشرية

Sciences 
Sociales - 

Sciences de 
l’éducation 

 

Psychologie de 
l’éducation A Mas Harmonisation عمـ النفس التربوؼ  أ ـ موائمة 

عمـو 
 -اجتماعية 

 عمـو التربية

Systèmes 
d’enseignement et 

curricula 
A Mas Harmonisation األنظمة التعميمية  أ ـ موائمة

 والمناىج المدرسية

Counseling et 
orientation A Mas Habilitation إرشاد وتوجيو أ ـ تأىيل 

Sciences 
Sociales-

Orthophonie 

Neurolinguistique 
clinique A Mas Harmonisation عمـ األعصاب المغوؼ  أ ـ موائمة

 العيادؼ

عمـو 
 –اعية اجتم

 أرطفونيا
Sciences 
Sociales - 
Philosophie 

 

Philosophie appliquée A Mas Harmonisation عمـو  فمسفة تطبيقية أ ـ موائمة
 -اجتماعية 
 فمسفة عامة أ ـ موائمة Philosophie générale A Mas Harmonisation فػمسفة

Sciences 
Sociales-

Sciences de la 
population 

Population et santé A Mas Habilitation السكاف والصحة أ ـ تأىيل 
عمـو 
 -اجتماعية 

 عمـ السكاف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، المتضمن تآىيل مؤّسسات الّتعميم العالي 2021جانفي  03المؤّرخ في  002لمقرار رقم  53ممحق رقم 

 2018-2017لنيل شيادة الميسانس والماستر بعنوان السنة الجامعية لضمان التكوين 
 سيدي بمعباسبجامعة 

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation Observation طور  المالحظة

 التكوين
 طبيعة
 الميدان الشعبة التخصص )أ/م(

Sciences 
de la Terre 

et de 
l’Univers 

Géologie Hydrogéologie A Mas Harmonisation جيولوجيا ىيدرو جيولوجيػػا أ ـ موائمة 
عمـو 
األرض 
 والكوف 
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Droit et 
Sciences 
Politiques 

Droit 

Droit des affaires A Mas Harmonisation قانوف األعماؿ أ ـ موائمة 
 الحقوؽ 
 

حقوؽ 
وعمـو 
 سياسية
 

Droit médical A Mas Harmonisation القانوف الطبي أ ـ موائمة 
Droit public A Mas Harmonisation القانوف العاـ أ ـ موائمة 

Droit judiciaire A Mas Harmonisation القانوف القضائي أ ـ موائمة 
Sciences 
Politiques 

Etudes politiques 
comparées A Mas Harmonisation لسياسية الدراسات ا أ ـ موائمة

 المقارنة
العمـو 
 السياسية

Sciences 
Humaines 
et Sociales 

Sciences 
Humaines - 

Histoire 

Histoire moderne de 
l’Algérie (1519-1830) A Mas Harmonisation تاري  الجزائر الحديث   أ ـ موائمة

(1519-1830) 

عمـو 
–إنسانية
 تاري 
عمـو  

إنسانية 
 واجتماعية

Histoire de la 
résistance et du 

mouvement national 
algérien 

A Mas Harmonisation تاري  المقاومة والحركة  أ ـ موائمة
 الوطنية الجزائرية

Histoire de l’occident 
musulman au moyen 

âge 
A Mas Harmonisation تاري  الغرب اإلسالمي  أ ـ موائمة

 في العصر الوسيط

Sciences 
Humaines - 
Sciences de 

l’Information et 
de la 

Communication 

Communication et 
relations publiques A Mas Harmonisation االتصاؿ والعالقات  أ ـ موائمة

 العامة

عمـو إنسانية 
عمـو  –

اإلعالـ 
 واالتصاؿ

Sciences 
Humaines 
et Sociales 

Sciences 
Humaines-

Bibliothéconomie 
Archivistique A Mas Habilitation عمـ األرشيف أ ـ تأىيل 

عمـو إنسانية 
عمـ  –

 المكتبات

عمـو 
إنسانية 
 واجتماعية

 

Sciences 
Sociales - 
Sociologie 

 

Sociologie de 
l’éducation A Mas Harmonisation عمـو  عمـ اجتماع التربية أ ـ موائمة

 -اجتماعية 
عمـ 

 االجتماع

Sociologie de 
l’organisation et du 

travail 
A Mas Harmonisation عمـ اجتماع التنظيـ  أ ـ موائمة

 والعمل

Sciences 
Sociales -  
Psychologie 

L'autisme et les 
troubles 

comportementaux 
P Mas Habilitation التوحد واالضطربات  ـ ـ تأىيل

 السموكية
عمـو 
 –اجتماعية 
 عمـ النفس العيادؼ أ ـ موائمة Psychologie clinique A Mas Harmonisation عممالنفس

Sciences 
Sociales - 

Sciences de 
l’éducation 

Psychologie de 
l’éducation A Mas Harmonisation عمـ النفس التربوؼ  أ ـ موائمة 

عمـو 
 –اجتماعية 

 عمـو التربية

Sciences 
Sociales - 
Philosophie 

Philosophie 
occidentale moderne 

et contemporaine 
A Mas Harmonisation فمسفة غربية حديثة  أ ـ موائمة

 ومعاصرة
عمـو 
–اجتماعية 
 فمسفة تطبيقية أ ـ موائمة Philosophie appliquée A Mas Harmonisation فمسفة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الّتعميم العالي ، المتضمن تآىيل مؤّسسات 2021جانفي  03المؤّرخ في  002لمقرار رقم  54رقم ممحق 

 2018-2017لضمان التكوين لنيل شيادة الميسانس والماستر بعنوان السنة الجامعية 
 سكيكدةبجامعة 

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation Observation طور  المالحظة

 الميداف الشعبة التخصص طبيعة)أ/ـ( التكويف

Sciences 
Economiques, 
de Gestion et 
Commerciales 

Sciences 
commerciales 

 

Finance et commerce 
international A Mas Habilitation مالية و تجارة دولية أ ـ تأىيل 

 عمـو تجارية
عمـو 

اقتصادية 
وتسيير 
وعمـو 
 تجارية

Commerce 
international et 

logistique 
A Lic Habilitation تجارة دولية وامداد أ ؿ تأىيل 

Sciences 
financières et 

Comptabilité et 
Fiscalité A Lic Habilitation عمـو المالية  محاسبة  وجباية أ ؿ تأىيل

 والمحاسبة
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comptabilité Comptabilité et 
fiscalité approfondie A Mas Habilitation محاسبة و جباية  أ ـ تأىيل

 معمقة

Droit et 
Sciences 
Politiques 

Droit 

Droit de la famille A Mas Harmonisation قانوف األسرة أ ـ موائمة 

 حقوؽ 
حقوؽ 
وعمـو 
 سياسية

Droit des affaires A Mas Harmonisation ألعماؿقانوف ا أ ـ موائمة 
Droit pénal et 

sciences criminelles A Mas Harmonisation العمـو القانوف الجنائي و  أ ـ موائمة
 الجنائية

Sciences 
Politiques 

Etat et institutions A Mas Harmonisation الدولة والمؤسسات أ ـ موائمة 
 Relations عمـو سياسية

internationales A Mas Harmonisation العالقات الدولية أ ـ موائمة 

Sciences 
Humaines et 

Sociales 

Sciences 
Humaines - 

Histoire 

Histoire de la 
résistance et du 

mouvement national 
algérien 

A Mas Harmonisation تاري  المقاومة والحركة  أ ـ موائمة
عمـو  الوطنية الجزائرية

–إنسانية
 عمـو تاري 

إنسانية 
 واجتماعية

Histoire de l’occident 
musulman au moyen 

âge 
A Mas Harmonisation تاري  الغرب اإلسالمي  أ ـ موائمة

 في العصر الوسيط

Sciences 
Humaines - 
Sciences de 

l’Information et de 
la Communication 

Communication et 
relations publiques A Mas Harmonisation االتصاؿ والعالقات  أ ـ موائمة

عمـو إنسانية  العامة
عمـو  –

اإلعالـ 
 واالتصاؿ

Audiovisuel A Mas Harmonisation السمعي البصرؼ  أ ـ موائمة 
Communication 
organisationnelle A Mas Habilitation االتصاؿ التنظيمي أ ـ تأىيل 

Sciences 
Humaines et 

Sociales 

Sciences 
Sociales - 
Sociologie 

 

Sociologie de 
l’organisation et du 

travail 
A Mas Harmonisation عمـ اجتماع التنظيـ  أ ـ موائمة

 والعمل

عمـو 
 -اجتماعية 
عمـ 

 االجتماع
 

عمـو 
إنسانية 
 واجتماعية

Sociologie de 
l’éducation A Mas Harmonisation اع التربيةعمـ اجتم أ ـ موائمة 

Sociologie urbaine A Mas Harmonisation عمـ االجتماع  أ ـ موائمة
 الحضرؼ 

Sociologie de la 
déviance et du crime A Mas Harmonisation عمـ اجتماع االنحراؼ  أ ـ موائمة

 والجريمة
Sociologie de la 
communication A Mas Harmonisation عمـ اجتماع االتصاؿ أ ـ موائمة 

Sciences 
Sociales -  
Psychologie 

 

Psychologie scolaire A Mas Harmonisation عمـ النفس المدرسي أ ـ موائمة 
عمـو 
 -اجتماعية 
 عمـ النفس

 

Psychologie clinique A Mas Harmonisation عمـ النفس العيادؼ أ ـ موائمة 
Psychologie du travail, 
de l’organisation  et 

gestion des 
ressources humaines 

A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 
عمـ نفس العمل 
والتنظيـ وتسيير 
 الموارد البشرية

Sciences Sociales 
- Sciences de 

l’éducation 

Psychologie de 
l’éducation A Mas Habilitation عمـ النفس التربوؼ  أ ـ تأىيل 

ـو عم
 -اجتماعية 

 عمـو التربية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تآىيل مؤّسسات الّتعميم العالي ، المتضمن 2021جانفي  03المؤّرخ في  002رقم لمقرار  55ممحق رقم 

 2018-2017 لضمان التكوين لنيل شيادة الميسانس والماستر بعنوان السنة الجامعية
 سوق أىراسبجامعة 

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation Observation طور  المالحظة

 التكويف
 طبيعة
 الميداف الشعبة التخصص )أ/ـ(

Droit et 
Sciences 
Politiques 

Droit 
Droit administratif A Mas Harmonisation القانوف اإلدارؼ  أ ـ موائمة 

حقوؽ وعمـو  قوؽ ح
 قانوف األعماؿ أ ـ موائمة Droit des affaires A Mas Harmonisation سياسية

Sciences 
Humaines 
et Sociales 

Sciences 
Humaines - 
Sciences de 

l’Information et de 
la Communication 

Communication et 
relations publiques A Mas Harmonisation االتصاؿ والعالقات  أ ـ موائمة

 –عمـو إنسانية  العامة
عمـو اإلعالـ 
 واالتصاؿ

عمـو إنسانية 
 Communication واجتماعية

organisationnelle A Mas Harmonisation االتصاؿ التنظيمي أ ـ موائمة 
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Sciences Sociales 
- Sociologie 

Sociologie de la 
déviance et du 

crime 
A Mas Harmonisation عمـ اجتماع  أ ـ موائمة

 االنحراؼ والجريمة
عمـو اجتماعية 

عمـ  -
 االجتماع

Sociologie de 
l’éducation A Mas Harmonisation عمـ اجتماع التربية أ ـ موائمة 

Sociologie de 
l’organisation et du 

travail 
A Mas Habilitation عمـ اجتماع التنظيـ  أ ـ تأىيل

 عملوال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، المتضمن تآىيل مؤّسسات الّتعميم العالي 2021جانفي  03المؤّرخ في  002لمقرار رقم  56ممحق رقم 

 2018-2017لضمان التكوين لنيل شيادة الميسانس والماستر بعنوان السنة الجامعية 
 تبسةبجامعة 

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation Observation طور  المالحظة

 التكويف
 طبيعة
 الميداف الشعبة التخصص )أ/ـ(

Sciences de 
la Terre et 

de l’Univers 

Géologie 

Hydrogéologie A Mas Harmonisation ىيدرو جيولوجيػػا أ ـ موائمة 

 جيولوجيا
عمـو األرض 

 لكوف وا

Géologie des bassins 
sédimentaires A Mas Harmonisation جيولوجيا األحواض  أ ـ موائمة

 الرسوبية
Géologie de 
l’ingénieur et 
Géotechnique 

A Mas Harmonisation جيولوجيا الميندس  أ ـ موائمة
 والجيوتقنية

Géographie et 
aménagement du 

Territoire 
Aménagement Urbain A Mas Harmonisation التييئة الحضرية أ ـ موائمة 

جغرافيا 
وتييئة 
 اإلقميـ

Sciences de 
la Nature et 
de la Vie 

Biotechnologies 

Biotechnologies 
Végétale et 

amélioration des 
plantes 

A Lic Habilitation بيوتكنولوجيا نباتية  أ ؿ تأىيل
 تكنولوجيابيو  وتحسيف النباتات

عمـو الطبيعة 
 Sciences والحياة

Agronomiques Production animale A Lic Habilitation عمـو  إنتاج حيواني أ ؿ تأىيل
 فالحيو

Sciences 
Biologiques 

Ecophysiologie 
végétale A Mas Habilitation فيزيولوجيا البيئة  أ ـ تأىيل

 النباتية
عمـو 
 بيولوجية

Architecture, 
Urbanisme 
et Métiers 
de la ville 

Architecture Architecture A Lic Mise en 
conformité ىندسة  ىندسة معمارية أ ؿ مطابقة

 معمارية

ىندسة 
معمارية، 

عمراف وميف 
 المدينة

Droit et 
Sciences 
Politiques 

Droit 
 

Droit pénal et 
sciences criminelles A Mas Harmonisation القانوف الجنائي و  أ ـ موائمة

 حقوؽ  العمـو الجنائية
حقوؽ وعمـو  

 سياسية
Droit foncier A Mas Harmonisation القانوف العقارؼ  أ ـ موائمة 

Droit administratif A Mas Harmonisation القانوف اإلدارؼ  أ ـ موائمة 
Sciences 
Politiques 

Etudes stratégiques et 
sécuritaires A Mas Harmonisation دراسات إستراتيجية  أ ـ موائمة

 وأمنية
عمـو 
 سياسية

Sciences 
Humaines 
et Sociales 

Sciences 
Humaines - 

Histoire 

Histoire de la 
révolution algérienne A Mas Harmonisation تاري  الثورة  أ ـ موائمة

 الجزائرية

عمـو 
–إنسانية
 تاري 

 انيةعمـو إنس
 واجتماعية

 

Sciences 
Humaines 
et Sociales 

Sciences 
Humaines - 
Sciences de 

l’Information et 
de la 

Communication 

Communication 
organisationnelle A Mas Harmonisation عمـو  االتصاؿ التنظيمي أ ـ موائمة

 –إنسانية 
عمـو 
اإلعالـ 
 عمـو إنسانية واالتصاؿ

 واجتماعية
Audiovisuel A Mas Harmonisation السمعي البصرؼ  أ ـ موائمة 

Sciences 
Humaines-

Bibliothéconomie 

Gestion et traitement 
de l’information A Mas Harmonisation تسيير ومعالجة  أ ـ موائمة

 المعمومات

عمـو 
 –إنسانية 
عمـ 

 المكتبات
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Sciences 
Sociales - 
Sociologie 
Sciences 
Sociales - 
Sociologie 

Sociologie de 
l’organisation et du 

travail 
A Mas Harmonisation عمـ اجتماع التنظيـ  أ ـ موائمة

عمـو  والعمل
 -اجتماعية 
عمـ 

 االجتماع
 

Sociologie de 
l’éducation A Mas Harmonisation عمـ اجتماع التربية أ ـ موائمة 

Sociologie de la 
déviance et du crime A Mas Harmonisation عمـ اجتماع  أ ـ موائمة

 االنحراؼ والجريمة
Sciences 
Sociales-

Anthropologie 

Anthropologie sociale 
et culturelle A Mas Harmonisation أنثروبولوجيا  أ ـ موائمة

 اجتماعية وثقافية

عمـو 
 -اجتماعية 

 انثروبولوجيا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، المتضمن تآىيل مؤّسسات الّتعميم العالي 2021جانفي  03المؤّرخ في  002لمقرار رقم  57ممحق رقم 
 2018-2017التكوين لنيل شيادة الميسانس والماستر بعنوان السنة الجامعية لضمان 

 تيارتبجامعة 
Domaine Filière Spécialité Type 

(A/P) 
Cycle de 
formation Observation طور  المالحظة

 التكوين
 طبيعة
 الميدان الشعبة التخصص )أ/م(

Sciences de 
la Nature et 
de la Vie 

Sciences 
alimentaires 

Agroalimentaire et 
contrôle de qualité A Mas Habilitation عمـو  لنوعيةالغذاء ومراقبة ا أ ـ تأىيل

 التغذية

عمـو 
الطبيعة 
 والحياة

Sciences de 
la Terre et de 

l’Univers 
Géologie Hydrogéologie A Mas Harmonisation جيولوجيا ىيدرو جيولوجيػػا أ ـ موائمة 

عمـو 
األرض 
 والكوف 

Sciences 
Economiques, 
de Gestion et 
Commerciales 

 

Sciences 
financières et 
comptabilité 

Finance et Banques A Mas Habilitation المالية و البنوؾ أ ـ تأىيل 
عمـو 
المالية 
 والمحاسبة

عمـو 
اقتصادية 
وتسيير 
وعمـو 
 تجارية

Sciences de 
Gestion Management A Mas Habilitation عمـو  إدارة األعماؿ أ ـ تأىيل

 التسيير

Droit et 
Sciences 
Politiques 

 

Droit 

Droit des affaires P Mas Harmonisation قانوف األعماؿ ـ ـ موائمة 

حقوؽ  حقوؽ 
وعمـو 
 سياسية

Droit foncier A Mas Harmonisation القانوف العقارؼ  أ ـ موائمة 
Droit de 

l’environnement et du 
développement 

durable 

A Mas Harmonisation التنمية قانوف البيئة و  أ ـ موائمة
 المستدامة

Droit administratif A Mas Harmonisation القانوف اإلدارؼ  أ ـ موائمة 
Droit pénal et 

sciences criminelles A Mas Harmonisation القانوف الجنائي و  أ ـ موائمة
 العمـو الجنائية

Sciences 
Politiques 

Administration  des 
ressources humaines A Mas Harmonisation عمـو  إدارة الموارد البشرية أ ـ موائمة

 سياسية
Lettres et 
Langues 

Etrangères 
 

Langue 
Française 

Littérature générale et 
comparée A Mas Habilitation آداب  لغة فرنسية أدب عاـ و مقارف  أ ـ تأىيل

ولغات 
لغة  لسانيات أ ـ تأىيل Langue Anglaise Linguistique A Mas Habilitation أجنبية

 انجميزية

Sciences 
Humaines et 

Sociales 

Sciences 
Humaines - 

Histoire 

Histoire de l’occident 
musulman au moyen 

âge 
A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

تاري  الغرب 
اإلسالمي في العصر 

 الوسيط

عمـو 
–إنسانية
 تاري 

عمـو 
 إنسانية

 واجتماعية

Sciences 
Humaines - 

Histoire 

Histoire 
contemporaine du 

Maghreb 
A Mas Harmonisation تاري  المغرب العربي  أ ـ موائمة

عمـو  المعاصر
–إنسانية
 تاري 

عمـو 
إنسانية 
 واجتماعية

 

Histoire des 
civilisations antiques A Mas Harmonisation حضارات تاري  ال أ ـ موائمة

 القديمة

Sciences 
Sociales - 
Sociologie 

Sociologie de la 
communication A Mas Harmonisation عمـ اجتماع االتصاؿ أ ـ موائمة 

عمـو 
اجتماعية 

عمـ  -
 االجتماع

Sociologie de 
l’organisation et du 

travail 
A Mas Harmonisation عمـ اجتماع التنظيـ أ ـ موائمة 

 والعمل

Sociologie urbaine A Mas Harmonisation عمـ االجتماع  أ ـ موائمة
 الحضرؼ 
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Sciences 
Sociales -  
Psychologie 

Psychologie du 
travail, de 

l’organisation  et 
gestion des 

ressources humaines 

A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 
عمـ نفس العمل 

ير والتنظيـ وتسي
عمـو  الموارد البشرية

اجتماعية 
عمـ  -

 عمـ النفس المدرسي أ ـ موائمة Psychologie scolaire A Mas Harmonisation النفس

Psychologie clinique A Mas Harmonisation عمـ النفس العيادؼ أ ـ موائمة 

Sciences 
Sociales - 
Philosophie 

Philosophie générale A Mas Harmonisation فمسفة عامة أ ـ موائمة 

عمـو 
اجتماعية 

 فػمسفة -

Philosophie 
occidentale moderne 

et contemporaine 
A Mas Harmonisation فمسفة غربية حديثة  أ ـ موائمة

 ومعاصرة

Philosophie Arabe et 
Islamique A Mas Harmonisation سالمي أ ـ موائمة  ةفمسفة عربية وا 

Sciences 
Humaines-

Bibliothéconomie 

Technologie et 
ingénierie de 
l’information 

A LIC Habilitation تكنولوجيا وىندسة  أ ؿ تأىيل
 المعمومات

عمـو 
 –إنسانية 
عمـ 

 المكتبات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، المتضمن تآىيل مؤّسسات الّتعميم العالي 2021جانفي  03المؤّرخ في  002رار رقم لمق 58ممحق رقم 

 2018-2017التكوين لنيل شيادة الميسانس والماستر بعنوان السنة الجامعية لضمان 
 تيزي وزوبجامعة 

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation Observation طور  المالحظة

 فالتكوي
 طبيعة
 الميداف الشعبة التخصص )أ/ـ(

Sciences 
Economiques, 
de Gestion et 
Commerciales 

Sciences 
commerciales Marketing Industriel A Mas Habilitation عمـو  عمـو تجارية تسويق صناعي أ ـ تأىيل

اقتصادية 
وتسيير وعمـو 

 تجارية
Sciences de 

Gestion Gestion publique A Lic Habilitation عمـو  تسيير عمومي أ ؿ تأىيل
 التسيير

Architecture, 
Urbanisme et 
Métiers de la 

ville 

Architecture Architecture A Lic Mise en 
conformité ىندسة  ىندسة معمارية أ ؿ مطابقة

 معمارية

ىندسة 
معمارية ، 

عمراف وميف 
 المدينة

Droit et 
Sciences 
Politiques 

 

Droit 
 

Droit des affaires A Mas Harmonisation قانوف األعماؿ أ ـ موائمة 

 حقوؽ 

حقوؽ وعمـو 
 سياسية

Droit privé A Mas Harmonisation القانوف الخاص أ ـ موائمة 
Droit public A Mas Harmonisation القانوف العاـ أ ـ موائمة 

Droit international 
public A Mas Harmonisation القانوف الدولي  أ ـ موائمة

 العاـ

Sciences 
Politiques 

 

Etudes politiques 
comparées A Mas Harmonisation الدراسات  أ ـ موائمة

 السياسية المقارنة
عمـو 
 Administration des سياسية

ressources humaines A Mas Harmonisation د إدارة الموار  أ ـ موائمة
 البشرية

Etudes régionales A Mas Harmonisation دراسات إقميمية أ ـ موائمة 
Langue et 
Littérature 
Arabes 

Etudes littéraires 
 

Littérature comparée 
et mondiale A Mas Habilitation أدب مقارف  أ ـ تأىيل

 وعالمي
دراسات 
 أدبية

لغة وأدب 
 عربي

Sciences de 
la Nature et 
de la Vie 

Biotechnologies 
 

Biotechnologies Végétale 
et amélioration des 

plantes 
A Lic Habilitation أ ؿ تأىيل 

بيوتكنولوجيا 
نباتية وتحسيف 

بيوتكنولوج النباتات
 يا

عمـو الطبيعة 
 والحياة

Biotechnologie 
microbienne A Lic Habilitation ا بيوتكنولوجي أ ؿ تأىيل

 جرثومية
Sciences 

Agronomiques 
 

Protection des 
végétaux A Lic Habilitation عمـو  حماية النباتات أ ؿ تأىيل

 إنتاج نباتي أ ؿ تأىيل Production végétale A Lic Habilitation فالحية
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Sciences de 
la Terre et de 

l’Univers 
 

Géologie 
 

Ressources 
minérales,  

Géomatériaux et 
Environnement 

A Mas Harmonisation موارد معدنية ،  أ ـ موائمة
 جيوموادوبيئة

عمـو األرض  جيولوجيا
 ىيدروجيولوجيا أ ـ موائمة Hydrogéologie A Mas Harmonisation والكوف 

Géologie des bassins 
sédimentaires A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

ا جيولوجي
االحواض 
 الرسوبية

Sciences 
Humaines et 

Sociales 
 

Sciences 
Humaines - 

Histoire 

Histoire moderne de 
l’Algérie (1519-1830) A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

تاري  الجزائر 
-1519الحديث  )

1830) 

عمـو 
–إنسانية
 تاري 

عمـو إنسانية 
 و اجتماعية

Sciences 
Humaines - 
Sciences de 

l’Information et de 
la Communication 

Audiovisuel A Mas Harmonisation عمـو  السمعي البصرؼ  أ ـ موائمة
 –إنسانية 
عمـو 
اإلعالـ 
 واالتصاؿ

Communication de 
masse et nouveaux 

médias 
A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

االتصاؿ 
الجماىيرؼ 

 والوسائط الجديدة
Communication 
organisationnelle A Mas Harmonisation االتصاؿ  أ ـ موائمة

 التنظيمي

Sciences Sociales 
- Sociologie 

Sociologie de 
l’organisation et du 

travail 
A Mas Harmonisation عمـ اجتماع  أ ـ موائمة

عمـو  التنظيـ والعمل
 -اجتماعية 
عمـ 

 Sociologie de la االجتماع
déviance et du crime A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

عمـ اجتماع 
االنحراؼ 
 والجريمة

Sciences Sociales 
-  Psychologie 

Psychologie du travail, 
de l’organisation  et 

gestion des 
ressources humaines 

A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 
عمـ نفس العمل 

نظيـ وتسيير والت
 الموارد البشرية

عمـو 
 -اجتماعية 
 عمـ النفس

Psychologie clinique A Mas Harmonisation عمـ النفس  أ ـ موائمة
 العيادؼ

Psychologie de la 
santé A Mas Harmonisation عمـ النفس  أ ـ موائمة

 الصحة

Psychologie scolaire A Mas Harmonisation عمـ النفس  أ ـ موائمة
 المدرسي

Sciences 
Humaines et 

Sociales 

Sciences 
Sociales-

Orthophonie 
 

Neurolinguistique 
clinique A Mas Harmonisation عمـ األعصاب  أ ـ موائمة

عمـو  المغوؼ العيادؼ
 –اجتماعية 
 أرطفونيا

عمـو إنسانية 
 واجتماعية

Handicap auditif A Mas Harmonisation اإلعاقة السمعية أ ـ موائمة 

Sciences Sociales 
- Sciences de 

l’éducation 
 

Psychologie de 
l’éducation A Mas Harmonisation عمـ النفس  أ ـ موائمة

عمـو  التربوؼ 
 -اجتماعية 

 عمـو التربية
Education spéciale A Mas Harmonisation تربية خاصة أ ـ موائمة 

Technologie de 
l’éducation A Mas Harmonisation تكنولوجيا التربية أ ـ موائمة 

Sciences 
Sociales-

Anthropologie 

Anthropologie sociale 
et culturelle A Mas Harmonisation أنثروبولوجيا  أ ـ موائمة

 اجتماعية وثقافية

عمـو 
 -اجتماعية 

 انثروبولوجيا

Sciences Sociales 
- Philosophie 

Philosophie appliquée A Mas Harmonisation عمـو  فمسفة تطبيقية أ ـ موائمة
 -اجتماعية 
 فػمسفة

Philosophie 
occidentale moderne 

et contemporaine 
A Mas Harmonisation فمسفة غربية  أ ـ موائمة

 حديثة ومعاصرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مؤّسسات الّتعميم العالي ، المتضمن تآىيل 2021جانفي  03المؤّرخ في  002لمقرار رقم  59ممحق رقم 

 2018-2017لضمان التكوين لنيل شيادة الميسانس والماستر بعنوان السنة الجامعية 
 تممسانبجامعة 

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation Observation طور  المالحظة

 التكويف
 طبيعة
 الميداف الشعبة التخصص )أ/ـ(

Sciences et 
Technologies 

Physique Physique médicale P Mas Harmonisation فيزياء فيزياء طبية ـ ـ موائمة 
عمـو 

 Energies وتكنولوجيا
renouvelables 

Energies renouvelables 
et Efficacité énergétique P Lic Habilitation ـ ؿ تأىيل 

طاقات متجددة 
وفّعالية استخداـ 

 الطاقة

طاقات 
 متجددة
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Génie 
mécanique Assemblages soudés P Lic Habilitation ىندسة  تركيبات ممحمة ـ ؿ تأىيل

 ميكانيكية

Génie 
biomédical 

 

Electronique et 
Maintenance biomédicale P Lic Habilitation ىندسة  تجييزات وصيانة ـ ؿ تأىيل

 Informatique biomédicale بيوطبية
et hospitalière P Lic Habilitation اعالـ الي طبي  ـ ؿ تأىيل

 واستشفائي

Mathématiques 
et Informatique 

Mathématiques 
 

Biomathématiques et 
applications p Mas Habilitation بيو رياضيات  ـ ـ تأىيل

رياضيات  رياضيات تطبيقية
 Probabilités et وا عالـ آلي

statistiques p Mas Habilitation احتماالت و إحصاء ـ ـ تأىيل 

Architecture, 
Urbanisme et 
Métiers de la 

ville 

Architecture Architecture A Lic Mise en 
conformité ىندسة  ماريةىندسة مع أ ؿ مطابقة

 معمارية

ىندسة 
معمارية، 
عمراف 
وميف 
 المدينة

Sciences de la 
Nature et de la 

Vie 

Sciences 
Agronomiques 

Production végétale p Mas Habilitation عمـو  إنتاج نباتي ـ ـ تأىيل
 فالحية

عمـو 
الطبيعة 
 حماية النباتات ـ ـ لتأىي Protection des végétaux p Mas Habilitation والحياة

Sciences de la 
Terre et de 
l’Univers 

Géologie 
Hydrogéologie A Mas Harmonisation ىيدرو جيولوجيػػا أ ـ موائمة 

 جيولوجيا
عمـو 
األرض 
 والكوف 

Géologie des bassins 
sédimentaires A Mas Harmonisation جيولوجيا األحواض  أ ـ موائمة

 الرسوبية

Droit et 
Sciences 
Politiques 

Droit 

Droit des affaires A Mas Harmonisation قانوف األعماؿ أ ـ موائمة 

 حقوؽ 
حقوؽ 
وعمـو 
 سياسية

Droit international public A Mas Harmonisation القانوف الدولي العاـ أ ـ موائمة 
Droit privé A Mas Harmonisation انوف الخاصالق أ ـ موائمة 

Droit public économique A Mas Harmonisation القانوف العاـ  أ ـ موائمة
 االقتصادؼ

Droit Public A Mas Harmonisation القانوف العاـ أ ـ موائمة 
Droit judiciaire A Mas Harmonisation القانوف القضائي أ ـ موائمة 

Droit maritime et des 
transports A Mas Harmonisation القانوف البحرؼ  أ ـ موائمة

 والنقل

Sciences 
Politiques 

Administrationt des 
ressources humaines A Mas Harmonisation عمـو  إدارة الموارد البشرية أ ـ موائمة

 سياسية
Etudes stratégiques et 

sécuritaires A Mas Harmonisation دراسات استراتيجية  أ ـ ةموائم
  وأمنية

Sciences 
Humaines et 

Sociales 

Sciences 
Humaines – 

Histoire 

Histoire moderne du 
Maghreb A Mas Harmonisation تاري  المغرب  أ ـ موائمة

عمـو  العربي الحديث
–إنسانية
 تاري 
 

عمـو 
إنسانية 
 واجتماعية

Histoire contemporaine 
du Maghreb A Mas Harmonisation تاري  المغرب  أ ـ موائمة

 العربي المعاصر

Histoire de l’occident 
musulman au moyen âge A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

تاري  الغرب 
اإلسالمي في 
 العصر الوسيط

Sciences 
Humaines –
Archéologie 

Conservation et 
restauration A Mas Harmonisation عمـو  الصيانة والترميـ أ ـ موائمة

–إنسانية 
 اآلثار اإلسالمية أ ـ موائمة Archéologie islamique A Mas Harmonisation عػمـ اآلثػػار

Sciences 
Humaines et 

Sociales 

Sciences 
Sociales - 
Sociologie 

Sociologie de 
l’organisation et du 

travail 
A Mas Harmonisation عمـ اجتماع التنظيـ  أ ـ موائمة

عمـو  والعمل
اجتماعية 

عمـ  -
 االجتماع

عمـو 
إنسانية 
 واجتماعية

Sociologie de la 
communication A Mas Harmonisation عمـ اجتماع  أ ـ موائمة

 االتصاؿ

Sociologie urbaine A Mas Harmonisation عمـ االجتماع  أ ـ موائمة
 الحضرؼ 

Sociologie de l’éducation A Mas Harmonisation عمـ اجتماع التربية أ ـ موائمة 

Sciences 
Sociales -  
Psychologie 

Psychologie clinique A Mas Harmonisation عمـ النفس العيادؼ أ ـ موائمة 

عموـ 
 -اجتماعية 
 عمـ النفس

Psychologie clinique 
(psychométrie) A Lic Habilitation عمـ النفس العيادؼ  ـ ؿ تأىيل

 () عمـ النفس القياسي 
Psychologie scolaire A Mas Harmonisation عمـ النفس المدرسي أ ـ موائمة 

Psychologie du travail, 
de l’organisation  et 

gestion des ressources 
humaines 

A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 
عمـ نفس العمل 
والتنظيـ وتسيير 
 الموارد البشرية
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Sciences 
Sociales - 

Sciences de 
l’éducation 

Education spéciale A Mas Harmonisation عمـو  تربية خاصة أ ـ موائمة
اجتماعية 

عمـو  -
 التربية

Psychologie de 
l’éducation A Mas Harmonisation التربوؼ  عمـ النفس أ ـ موائمة 

Sciences 
Sociales-

Sciences de la 
population 

Démographie sociale A Mas Harmonisation الديموغرافيا  أ ـ موائمة
 االجتماعية

عمـو 
اجتماعية 

عمـ  -
 السكاف

Sciences 
Sociales-

Anthropologie 

Anthropologie sociale et 
culturelle A Mas Harmonisation أنثروبولوجيا  أ ـ موائمة

 اجتماعية وثقافية

عموـ 
 -اجتماعية 

 انثروبولوجيا

Sciences 
Sociales - 
Philosophie 

Philosophie Arabe et 
Islamique A Mas Harmonisation فمسفة عربية  أ ـ موائمة

سالمية عمـو  وا 
اجتماعية 

 فػمسفة -
Philosophie occidentale 

moderne et 
contemporaine 

A Mas Harmonisation فمسفة غربية حديثة  أ ـ موائمة
 ومعاصرة

Sciences 
Humaines et 

Sociales 

Sciences 
Islamiques – 

Oussoul 
Eddine 

La foi islamique A Mas Harmonisation العمـو  العقيدة اإلسالمية أ ـ موائمة
االسالمية 

أصوؿ  -
 الديف

عمـو 
إنسانية 
 واجتماعية

L’Exégèse et sciences 
du Coran A Mas Harmonisation التفسير وعمـو القرآف أ ـ موائمة 

Sciences 
Islamiques - 

Charia 
 

Jurisprudence (Fiqh) 
comparée et ses 

fondements 
A Mas Harmonisation الفقو المقارف  أ ـ موائمة

العمـو  وأصولو
اإلسالمية 

 Jurisprudence (Fiqh) الشريعة –
Malékite et ses 

fondements 
A Mas Harmonisation الفقو المالكي  أ ـ موائمة

 وأصولو

Sciences 
Islamiques – 
Langue Arabe 
et Civilisation 

Islamique 

Langue Arabe et Etudes 
Coraniques A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

الّمغة العربية 
والدراسات 
 القرآنية

ـ العمو 
 -اإلسالمية 

الّمغة العربية 
والحضارة 
 اإلسالمية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تآىيل مؤّسسات الّتعميم العالي ، المتضمن 2021جانفي  03المؤّرخ في  002لمقرار رقم  60ممحق رقم 

 2018-2017بعنوان السنة الجامعية لضمان التكوين لنيل شيادة الميسانس والماستر 
 العموم والتكنولوجيا ىواري بومدين بجامعة

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation Observation طور  المالحظة

 التكويف
 طبيعة
 الميداف الشعبة التخصص )أ/ـ(

Sciences et 
Technologies 

 

Génie des 
Procédés 

Génie des procédés 
cryogéniques P Mas Habilitation ىندسة الطرائق  ـ ـ تأىيل

 ىندسة الطرائق المبردة
عمـو 
وتكنولوج

 يا
Télécommunications Communications 

radio mobile P Mas Habilitation اتصاالت راديو  ـ ـ تأىيل
 متنقمة –

اتصاالت 
 سمكية والسمكية

Génie mécanique Expertise et contrôle 
 des matériaux P Mas Habilitation الخبرة ومراقبة  ـ ـ تأىيل

 المواد
ىندسة 
 ميكانيكية

Mathématiques 
et Informatique 

 

Mathématique 
Appliquées 

 

Engineering en 
recherche 

opérationnelle 
A Mas Harmonisation ىندسة في  أ ـ موائمة

 البحوث العممية

رياضيات 
 يةتطبيق
 

رياضيات 
وا عالـ 
 آلي

Mathématiques 
financières A Mas Harmonisation الرياضيات  أ ـ موائمة

 المالية
Statistique et 
probabilités 
appliquées 

A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 
االحصائيات 
واالحتماالت 
 التطبيقية

Recherche 
opérationnelle, 

management, risque et 
négociation 

A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

بحث عممي، 
ادارة اعماؿ، 
مخاطرة 
 ومفاوضة
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(ROMARAIN) 

Recherche 
Opérationnelle - 

Modèles et Méthodes 
pour l’Ingénierie et la 

Recherche  
(RO-2MIR) 

A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 
بحوث العمميات 
نماذج و طرؽ 

 دسة والبحثلمين

Modélisation 
stochastique et 
prévision en 
recherche 

opérationnelle 
(MSPRO) 

A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

النماذج 
العشوائية والتنبؤ 
في البحوث 

 العممية

Informatique Bio-Informatique A Mas Habilitation المعموماتية  أ ـ تأىيل
 آلي إعالـ األحيائية

Sciences de la 
Terre et de 
l’Univers 

Géologie 
 

Ressources 
minérales,  

Géomatériaux et 
Environnement 

A Mas Harmonisation موارد معدنية،  أ ـ موائمة
 جيوموادوبيئة

 جيولوجيا
عمـو 

األرض و 
 اىيدرو جيولوجيػػ أ ـ موائمة Hydrogéologie A Mas Harmonisation الكوف 

Géologie des bassins 
sédimentaires A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

جيولوجيا 
األحواض 
 الرسوبية

Sciences de la 
Terre et de 
l’Univers 

Géologie 
 

Tectonique A Mas Harmonisation تكتونيؾ أ ـ موائمة 

 جيولوجيا
 

عمـو 
األرض 
 والكوف 
 

Géodynamique de la 
 lithosphère A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

جيوديناميكية 
الغالؼ 
 الصخرؼ 

Géologie de 
l’ingénieur et 
Géotechnique 

A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 
جيولوجيا 
الميندس 
 والجيوتقنية

Géosciences Marines 
et ingénierie côtière A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

ـ عمو  -جيو
بحرية و ىندسة 

 ساحمية
Géologie des 
hydrocarbures P Mas Harmonisation جيولوجيا  ـ ـ موائمة

 المحروقات

Géographie et 
aménagement du 

Territoire 
 

Aménagement 
Urbain A Mas Harmonisation التييئة الحضرية أ ـ موائمة 

 
جغرافيا و تييئة 

 اإلقميـ
 

Villes, dynamique 
spatiale et gestion A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 

المدف 
،الديناميكية 
المجالية 
 والتسيير

Hydrologie, 
climatologie et 

territoire 
A Mas Harmonisation ىيدرولوجيا ،  أ ـ موائمة

 مناخ و إقميـ

Géomorphologie A Mas Harmonisation لوجياجيومورفو  أ ـ موائمة 

Aménagement rural A Mas Harmonisation التييئة الريفية أ ـ موائمة 

Aménagement 
régional A Mas Harmonisation التييئة اإلقميمية أ ـ موائمة 

Aménagement 
touristique et 
patrimoine 

A Mas Harmonisation تييئة سياحية و  أ ـ موائمة
 تراث

Homme, 
environnement et 

territoire 
A Mas Harmonisation اإلنساف  البيئة  أ ـ موائمة

 و اإلقميـ
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Géophysique 
 

Géophysique 
Appliquée 

A Mas Harmonisation أ ـ موائمة 
جيوفيزياء 
 تطبيقية

 
 جيوفيزياء

 

Géophysique A Mas Harmonisation جيوفيزياء أ ـ موائمة 

Réservoirs et 
Engineering 

P Mas Harmonisation خزانات وىندسة ـ ـ موائمة 

Géodésie et 
Cartographie 

P Mas Habilitation ـ ـ تأىيل 
الجيوديزياء  
 وعمـ الخرائط

Sciences de la 
Matière 

 

Chimie 
Chimie des 
matériaux 

A Mas Harmonisation كيمياء كيمياء المواد أ ـ موائمة 

مـو ع
 المادة
 Physique 

 

physique des 
matériaux 

A Mas Harmonisation فيزياء المواد أ ـ موائمة 

 فيزياء طبية ـ ـ موائمة Physique médicale P Mas Harmonisation فيزياء

Sécurité Nucléaire P Mas Harmonisation األمف النووؼ  ـ ـ موائمة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2019أفريل  22المؤرخ في  401يعدل القرار رقم ، 2021جانفي  04مؤرخ في  03رقم  قــرار

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة )والية المسيمة(
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
،  2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في اوؿ ذؼ القعدة عاـ  163-20قتضى المرسوـ الرئاسي رقـ بم -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ فوالمتضم
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير 
 2015يوليو سنة  16الموافق  1436رمضاف عاـ  29المؤرخ في  187- 15وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -

 ساتذة ببوسعادة )والية المسيمة(.والمتضمف إنشاء المدرسة العميا لأل
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 24رسة العميا،السيما المادة الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد
سمية ألعضاء مجمس إدارة ،  الذؼ يحدد القائمة اإل2019أفريل  22المؤرخ في  401وبمقتضى القرار رقـ  -

 بوسعادة )والية المسيمة(، المعدؿ.العميا لألساتذة بالمدرسة 
 

 ُيـقـــــّرر

 

، المعدؿ،  والمذكور أعاله، كما 2019أفريل  22المؤرخ في  401رقـ  الجدوؿ الممحق بالقراريعدؿ المادة األولى: 
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 .ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي: 2المادة 
 2021 جانفي 04في حرر بالجزائر 
 العالي والبحث العممي وزير التعميم

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   132

 

 

 المدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة )والية المسيمة( قائمة أعضاء مجمس إدارة
 ون:األعضاء المعين -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 بالتعميـ العالي و البحث العممي ممثل الوزير المكمف رئيسا بف يعيش كريـ -
 لمكمف بالماليةممثل الوزير ا عضو طاىرؼ المسعود -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو بف بوزيد زيف الديف -
 لتعميـ المينييفمفة بالتكويف واممثل الوزيرة المك عضو ميداوؼ أحمد -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو عفيصة عبد الرزاؽ -
 بالصناعة ممثمة الوزير المكمف عضو رحماني لطيفة -

 

 األعضاء المنتخبون: -2
 الييئة الصفة االسم والمقب

 األساتذة ممثل منتخب عف سمؾ عضو بمواضح رابح -
 خب عف سمؾ األساتذةممثل منت عضو بمواضح حسيف -
 األساتذة المحاضريف قسـ "ا" ممثل منتخب عف سمؾ عضو جعيجع عمر -
 سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ب" ممثل منتخب عف عضو بيموؿ ابراىيـ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف قسـ "ا" عضو جايمي دمحم -
 مساعديف قسـ "ب"ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة ال عضو بف داود دمحم لميف -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو بقراجي عمر -
 ف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإلداريي عضو بوزيدؼ رؤوؼ -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو سايحي ايمف المختار -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو كتفي شريف بمقيس -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةالجـامعيــ ةبعنــوان الّسنــالماستر المفتوح تأىيل يتضّمن ، 2021جانفي  06مؤرخ في  04 رقم قــرار

 بشار بجـامعـة في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية" 2020-2021 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99ى القانوف رقـ بمقتض -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ة، المعّدؿ و المتّمـوالمتضمف تعييف أعضاء الحكوم
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا
والمتضّمف  2009يناير سنة  4افق المو  1430محـر  7المؤّرخ في  07-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .، المعّدؿ والمتمـإّنشاء جامعة بشار
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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حدد يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012 مارس 26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا

 24-23في  "عموـ انسانية واجتماعية" المنعقد البيداغوجية الوطنية لميدافالمجنة اجتماع وبناء عمى محضر  -
 .3، بجامعة الجزائر2020نوفمبر 

 ُيـقـــــّرر
 

بجامعة بشار، في ميداف عمـو  2021-2020ؤىل الماستر المفتوح بعنػػواف الّسنػػة الجػامعيػػة ي الماّدة األولـى:
 لممحق ىذا القرار.  انسانية واجتماعية" طبقا

يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بشار، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  :2المــادة 
 رة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ سينشر في النش

 2021 جانفي 06في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2021-2020الّسنة الجامعية  لماستر المفتوح بعنوانتأىيل االمتضّمن ، 2021جانفي  06المؤرخ في  04رقم  القرار ممحق
 بشار بجامعة

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 أ عمـ النفس العيادؼ عمـ النفس –عمـو اجتماعية عمـو انسانية واجتماعية
 أ العالقات العامةاتصاؿ و  اإلعالـ واالتصاؿ عمـو–عمـو إنسانية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةالجـامعيــ ةبعنــوان الّسنــالماستر المفتوح تأىيل يتضّمن ، 2021جانفي  06مؤرخ في  05 رقم قــرار

 تيزي وزوبجـامعـة  في ميدان عموم إنسانية واجتماعية"  2020-2021 
 

 العالي والبحث العممي، إن وزير التعميم
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .متعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي ل
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المتّمـ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و 
 1989غشت  1الموافق  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤّرخ في  139-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضّمف إنشاء جامعة تيزؼ وزو، المعّدؿ والمتّمـ
 2008غشت سنة  19فق الموا 1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه الماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
حدد يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75ضى القرار رقـ وبمقت -

 .مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا
 .2020ديسمبر  30وبناء  عمى محضر الّمجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المؤرخ في  -
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 ُيـقـــــّرر

 

في ميداف "عمـو  بجامعة تيزؼ وزو، 2021-2020 ةالجػامعيػػ ةبعنػػواف الّسنػػ المفتوح الماسترىل يؤ  :ألولـىالماّدة ا
 .إنسانية واجتماعية" طبقا لممحق ىذا القرار

يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تيزؼ وزو، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  :2المــادة 
 لذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ا

 2021 جانفي 06في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2021-2020الّسنة الجامعية المتضّمن تأىيل الماستر المفتوح بعنوان ، 2021جانفي  06المؤرخ في  05ممحق القرار  رقم 
 جامعة تيزي وزوب

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ عمـ اجتماع التربية عمـ االجتماع –عمـو اجتماعية  عمـو إنسانية واجتماعية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2020نوفمبر  26المؤرخ في  929يعّدل القرار رقم ، 2021جانفي  06مؤرخ في  06 رقم قــرار

  2021-2020ة الجـامعيــ ةبعنــوان الّسنــ حالماستر المفتو تأىيل المتضّمن 
 2البميدةة بجـامعـ في ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه الماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13المرسوـ التنفيذؼ رقـ  وبمقتضى -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
أبريل سنة  15الموافق  1434جمادػ الثانية عاـ  4المؤّرخ في  162 -13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .2جامعة البميدةالمتضّمف إنشاء  2013
حدد يو  المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام
والمتضّمف تأىيل الماستر المفتوح بعنواف الّسنة  2020نوفمبر  26المؤّرخ في  929وبمقتضى القرار رقـ  -

 .2بميدةالبجامعة  2021-2020الجامعية 
 23المؤرخ في  "تجارية عموـ اقتصادية والتسيير وعمـوعمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " وبناء   -

 .2020نوفمبر 
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 ُيـقـــــّرر
 

، 2020نوفمبر  26المؤرخ في  929يعّدؿ الجدوؿ المذكور في الماّدة األولى مف القرار رقـ  الماّدة األولـى:
 المذكور أعاله، كما ىو محّدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار 2البميدة يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة :2 ةالمــادّ 
 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 جانفي 06حرر بالجزائر في 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ بعنــوان حو الماستر المفتتأىيل المتضّمن  2021جانفي  06المؤرخ في  06ممحق القرار رقم 
 2بجامعة البميدة

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
عمـو اقتصادية والتسيير 

 وعمـو تجارية
 ـ المالية والمصرفية اإلسالمية عمـو مالية ومحاسبة

 ـ االقتصاد الّرقمي عمـو االقتصاد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2020ديسمبر  22المؤرخ في  2037يتمم القرار رقم ، 2021جانفي  06مؤرخ في  07 رقم قــرار
 2021-2020 ةالجـامعيــ ةبعنــوان الّسنــ المفتوح المتّضمن تأىيل الماستر 

 3قسنطينةبجـامعـة في ميدان "ىندسة معمارية، عمران و مين المدينة"
 

 والبحث العممي، إن وزير التعميم العالي
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .مف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـوالمتض
يو سنة نيو  23الموافق  1422جمادػ األولى عاـ  2المؤّرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضّمف إنشاء جامعة الشمف، المعّدؿ والمتّمـ 2001
 2008غشت سنة  19فق الموا 1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا
 2011سنة  نوفمبر 28الموافق  1433عاـ  محـر 03المؤّرخ في  402-11رقـ المرسوـ التنفيذؼ وبمقتضى  -

 .، المعدؿ والمتّمـ3قسنطينةجامعة والمتضمف  إنشاء 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13ـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسو  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
حدد يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .نظيميا وسيرىامياميا وتشكيمتيا وت
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والمتضمف تأىيل الماستر المفتوح بعنواف الّسنة  2020ديسمبر  22المؤرخ في  1037وبمقتضى القرار رقـ  -
 .3في ميداف "ىندسة معمارية، عمراف و ميف المدينة" بجامعة قسنطينة 2021-2020الجامعية 

نوفمبر 14عمراف وميف المدينة"المؤرخ في محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف"ىندسة معمارية، عمى  وبناء   -
2020. 

 ُيـقـــــّرر
 

، 2020ديسمبر  22المؤرخ في  1037الجدوؿ المذكور في المادة األولى مف القرار رقـ  يتمـ الماّدة األولـى:
 المذكور أعاله، كما ىو محّدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار،

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار 3قسنطينة لتكويف العالييف ومدير جامعةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ وا :2المــادة 
 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 جانفي 06في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2021-2020المتضّمن تأىيل الماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجامعية  2021جانفي  06المؤرخ في  07ممحق القرار رقم 
 3بجامعة قسنطينة

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 ىندسة معمارية،

 وميف المدينةعمراف 
 ـ تسيير التغيرات البيئية في حوض البحر األبيض المتوسط تسيير التقنيات الحضرية

 ـ التصميـ والمحيط الحضرؼ  ىندسة معمارية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحدد لمقائمة  2020جويمية  19رخ في المؤ  454يعدل القــرار رقم  ،2021جانفي  06مؤرخ في  08قــرار رقم 
 سوق أىراس-والتكنــولــوجيا بجامعة دمحم الشريف مساعدية العموم االسمية ألعضاء المجــمس العممــي لــكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020و سنة يوني 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة  163–20بمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و المتّمـ،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ. 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  245-12قـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ ر  -

 المتضمف إنشاء جامعة سوؽ أىراس.
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
لقائمة االسمية ألعضاء المجػػمس العممػػي احدد ؼ يذال 2020جويمية  19المؤرخ في  454رقـ القػػرار وبموجب  -

 .سوؽ أىراس-والتكنػػولػػوجيا بجامعة دمحم الشريف مساعدية العموـ لػػكمية
وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة دمحم الشريف  -

 .2020أكتوبر  21سوؽ أىراس المؤّرخ في  -عديةمسا
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 ُيـقـــــّرر

 

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

لقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة دمحم الشريف تحديد ا
 سوؽ أىراس.-مساعدية

 -العموـ والتكنولوجيا بجامعة دمحم الشريف مساعدية تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 سوؽ أىراس، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

سوؽ أىراس، كل فيما  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الشريف مساعدية :3 المادة
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 جانفي 06في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الباقي بن زيانأ.د عبد 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لمقائمة االسمية المحدد 2020جويمية  19المؤرخ في  454، يعدل القــرار رقم 2021جانفي  06مؤرخ في  08ممحق بالقرار رقم 
 سوق أىراس-والتكنــولــوجيا بجامعة دمحم الشريف مساعدية العموم اء المجــمس العممــي لــكميةألعض

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 الكيربائيةرئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة  مسعودؼ كماؿ 1
 عميد الكمية حمالوؼ يوسف 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  رشمي زبي 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية نايت مرزوؽ أسيا 4
 رئيس قسـ عمـو المادة آيت عمار ياسيف 5
 رئيس قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي دريسي سامية 6
 اليندسة المدنية رئيس قسـ خوالدية وسيمة 7
 رئيس قسـ اليندسة الكيربائية زرقيف بالؿ 8
 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكة زحزوح زوبير 9
 رئيس قسـ ىندسة الطرائق مزغيش كماؿ 10
 قسـ التعميـ األساسي لمعمـو والتكنولوجيا رئيس عرايبية أحمد صالح 11
 ادةرئيس المجنة العممية لقسـ عمـو الم عباز الطاىر 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي شايب ياسيف 13
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية مراد دنيا 14
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية عمارة كربة دمحمػ الشريف 15
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكة نحاؿ مراد 16
 رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق غضباف حورية 17
 مدير مخبر عمـو وتقنيات المياه والبيئة غيد عبد الحق 18
 مدير مخبر فيزياء المادة واإلشعاع بوقرة عبد السالـ 19
 مدير مخبر اإلعالـ اآللي والرياضيات  بموفي دمحم 20
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 تأىيل المعدات والمنشات القاعدية لممذينة مدير مخبر تسيير صيانة وا عادة صيد مداني  21
 مدير مخبر اإللكترو تقني والطاقات المتجددة خميل خالد 22
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـو المادة رباح نور 23
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـو المادة عزوزؼ فيصل 24
 اتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات واإلعالـ اآلليممّثل األس زرزور حافع 25
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي سالمي بدر الديف 26
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية زناتي نور الديف 27
 األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية ممّثل األساتذة ذوؼ مصفّ  بوعشة نجاة 28
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الكيربائية توفوتي رياض 29
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكة صحراوؼ ياسيف 30
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بمقاضي وحيد 31
 األساتذة المساعديفممّثل عف  مومني شوقي 32
 مسؤوؿ المكتبة المركزية ألجوف سييمة 33
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، يحدد القائمة االسمية ألعضاءالمجنة العممية لقسم اليندسة 2021جانفي  06مؤرخ في  09رقم  قــرار
 سوق أىراس-جامعة دمحم الشريف مساعديةوالتكنــولــوجيا ب العموم بـكمية الكيربائية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة  163–20بمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24فيالمؤرخ  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ. 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  245-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة سوؽ أىراس.
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13مرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى ال -

 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
بكمية العمـو والتكنولوجيا اليندسة الكيربائية وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -

 .2020أكتوبر  21سوؽ أىراس المؤّرخ في  -شريف مساعديةبجامعة دمحم ال
 

 

 ُيـقـــــّرر

 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48 ةتطبيقا ألحكاـ الماد المادة األولى:
 ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد2003غشت سنة  23الموافق  1424

بكمية العمـو والتكنولوجيا بجامعة دمحم اليندسة الكيربائية لقسـ القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 
 سوؽ أىراس.-الشريف مساعدية
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بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة اليندسة الكيربائية لقسـ تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  :2المادة 
 سوؽ أىراس، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-ةدمحم الشريف مساعدي

سوؽ أىراس، كل فيما -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الشريف مساعدية :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 فيجان 06في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ية ألعضاءالمجنة العمميةالذي يحدد القائمة االسم 2021جانفي  06المؤرخ في  09رقم  ممحق بالقرار
 سوق أىراس-والتكنــولــوجيا بجامعة دمحم الشريف مساعدية العموم بـكمية اليندسة الكيربائية لقسم

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ  عمارة كربة دمحمػ الشريف 1
 رئيس قسـ  زرقيف بالؿ 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مسعودؼ كماؿ 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" كرد يحي 4
 "بأستاذ محاضر قسـ " برزاؽ فريد 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" روايبية رضا 6
 أستاذة مساعد قسـ "أ" فداوؼ عمر 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عضاءالمجنة العممية لقسم اليندسة المدنية، يحدد القائمة االسمية أل2021جانفي  06مؤرخ في  10رقم  قـرار

 سوق أىراس-والتكنــولــوجيا بجامعة دمحم الشريف مساعدية العموم بـكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة  163–20بمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـوالمتضمف تعييف أعضا
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ. 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  245-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة سوؽ أىراس.
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
بكمية العمـو والتكنولوجيا بجامعة اليندسة المدنية العممية لقسـ وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة  -

 .2020أكتوبر  21سوؽ أىراس المؤّرخ في  -دمحم الشريف مساعدية
 

 ُيـقـــــّرر
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جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48 تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003ة غشت سن 23الموافق  1424

بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة دمحم اليندسة المدنية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 
 سوؽ أىراس.-الشريف مساعدية

بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة دمحم ة المدنية اليندستحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  :2المادة 
 سوؽ أىراس، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -الشريف مساعدية

سوؽ أىراس، كل فيما  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الشريف مساعدية :3المادة 
 رة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النش

 2021 جانفي 06في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 اليندسة المدنية الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاءالمجنة العممية لقسم 2021جانفي  06المؤرخ في  10بالقرار رقم  ممحق
 سوق أىراس-والتكنــولــوجيا بجامعة دمحم الشريف مساعدية العموم بـكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ  مراد دنيا 1
 رئيس القسـ  يمةخوالدية وس 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوخارؼ سفياف 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" زناتي نور الديف 4
 "أقسـ " ةمحاضر  ةأستاذ حنداؿ نواؿ 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" بوعشة نجاة 6
 قسـ "ب"مساعد  أستاذ دايرؼ صبرؼ  7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عرايبية أحمد الصالح 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قواسمية النوؼ  9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، يحدد القائمة االسمية ألعضاءالمجنة العممية لقسم اليندسة 2021جانفي  06مؤرخ في  11رقم  قـرار

 سوق أىراس-والتكنــولــوجيا بجامعة دمحم الشريف مساعدية العموم بـكمية الميكانيكية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة  163–20بمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ. 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  245-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة سوؽ أىراس.
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

بكمية العمـو والتكنولوجيا اليندسة الميكانيكية وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -
 .2020أكتوبر  21سوؽ أىراس المؤّرخ في  -بجامعة دمحم الشريف مساعدية

 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48 ةتطبيقا ألحكاـ الماد المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة دمحم اليندسة الميكانيكية ة لقسـ القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممي
 سوؽ أىراس.-الشريف مساعدية

بكمية العمـو والتكنولوجيا بجامعة اليندسة الميكانيكية تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  :2المادة 
 ا القرار.سوؽ أىراس، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذ-دمحم الشريف مساعدية

سوؽ أىراس، كل فيما -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الشريف مساعدية :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 جانفي 06في حرر بالجزائر 
 العمميوزير التعميم العالي والبحث 
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ة الميكانيكيةاليندس الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاءالمجنة العممية لقسم 2021جانفي  06المؤرخ في  11ممحق بالقرار رقم 

 سوق أىراس-والتكنــولــوجيا بجامعة دمحم الشريف مساعدية العموم بـكمية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ  نحاؿ مراد 1
 رئيس القسـ  زحزوح زوبير 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" لكحل عبد العزيز 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" صحراوؼ ياسيف 4
 "بأستاذ محاضر قسـ " الدية طارؽ خو  5
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" زرارؼ نزيية 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" لحالح دمحم 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مومني شوقي 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاءالمجنة العممية لقسم عموم المادة  ، يحدد القائمة االسمية2021جانفي  06مؤرخ في  12رقم  قــرار

 سوق أىراس-والتكنــولــوجيا بجامعة دمحم الشريف مساعدية العموم بـكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة  163–20بمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـوالمتضمف تعييف أعضا
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ. 2003

 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  245-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 المتضمف إنشاء جامعة سوؽ أىراس.

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة دمحم عموـ المادة العممية لقسـ وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة  -
 .2020أكتوبر  21سوؽ أىراس المؤّرخ في  -الشريف مساعدية

 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48 ةتطبيقا ألحكاـ الماد المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة دمحم الشريف عموـ المادة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 
 سوؽ أىراس.-مساعدية

كمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة دمحم بعموـ المادة لقسـ تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  :2المادة 
 سوؽ أىراس، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -الشريف مساعدية

سوؽ أىراس، كل فيما -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الشريف مساعدية :3المادة 
 متعميـ العالي والبحث العممي.يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية ل

 2021 جانفي 06في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  بـكميةعموم المادة  الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاءالمجنة العممية لقسم 2021جانفي  06المؤرخ في  12 ممحق بالقرار رقم
 سوق أىراس-والتكنــولــوجيا بجامعة دمحم الشريف مساعدية العموم

 الصفػة االسـ والمقػب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عباز الطاىر 1
 ـرئيس القس آيت عمار ياسيف 2
 أستاذ  غيد عبد الحق 3
 أستاذ  برجـ يمينة 4
 "أستاذ محاضر قسـ "أ عزوز منير 5
 "أستاذ محاضر قسـ "أ عزوزؼ فيصل 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" جفافمية فييمة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بمقاضي وحيد 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوكرش السعيد 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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، يحدد القائمة االسمية ألعضاءالمجنة العممية لقسم الرياضيات 2021جانفي  06مؤرخ في  13رقم  قــرار
 سوق أىراس-والتكنــولــوجيا بجامعة دمحم الشريف مساعدية العموم واإلعالم اآللي بـكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة  163–20مرسوـ الرئاسي رقـ بمقتػضى ال -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد  2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  245-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة سوؽ أىراس.
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 لذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.ا
بكمية العمـو الرياضيات واإلعالـ اآللي العممية لقسـ بالمجنة وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة  -

 .2020أكتوبر  21سوؽ أىراس المؤّرخ في  -والتكنولوجيا بجامعة دمحم الشريف مساعدية
 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48 ةتطبيقا ألحكاـ الماد :المادة األولى
والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ، المعّدؿ2003غشت سنة  23الموافق  1424

ـ والتكنولوجيا بكمية العمو الرياضيات واإلعالـ اآللي القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 
 سوؽ أىراس.-بجامعة دمحم الشريف مساعدية

بكمية العموـ والتكنولوجيا الرياضيات واإلعالـ اآللي تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  :2المادة 
 سوؽ أىراس، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بجامعة دمحم الشريف مساعدية

سوؽ أىراس، كل فيما  -العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الشريف مساعدية يكّمف المدير :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 جانفي 06في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  الرياضيات واإلعالم اآللي الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاءالمجنة العممية لقسم 2021جانفي  06المؤرخ في  13ممحق بالقرار رقم 
 سوق أىراس-والتكنــولــوجيا بجامعة دمحم الشريف مساعدية ومالعم بـكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ شايب ياسيف 1
 رئيس القسـ  دريسي سامية 2
 أستاذ عرجوف عبد الوىاب 3
 "أستاذ محاضر قسـ "أ معزوزؼ فايز 4
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 "أستاذ محاضر قسـ "أ سالمي بدر الديف 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ميـ أحمدأح 6
 "بأستاذ محاضر قسـ " شفرور جالؿ 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" محفوؼ الزىرة 8
 "بأستاذة مساعدة قسـ " زماؿ نواؿ 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاءالمجنة العممية لقسم ىندسة الطرائق ، يحدد القائمة االسمية2021جانفي  06مؤرخ في  14رقم  قــرار

 سوق أىراس-والتكنــولــوجيا بجامعة دمحم الشريف مساعدية العموم بـكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة  163–20بمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .اء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـوالمتضمف تعييف أعض
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ. 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433 رجب عاـ 14المؤرخ في  245-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة سوؽ أىراس.
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 العممي.الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث 
بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة ىندسة الطرائق العممية لقسـ  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة -

 .2020أكتوبر  21سوؽ أىراس المؤّرخ في -دمحم الشريف مساعدية
 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48 ةتطبيقا ألحكاـ الماد المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003 غشت سنة 23الموافق  1424

بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة دمحم ىندسة الطرائق القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 
 سوؽ أىراس.-الشريف مساعدية

بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة دمحم رائق ىندسة الطتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  :2المادة 
 سوؽ أىراس، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-الشريف مساعدية

سوؽ أىراس، كل فيما -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الشريف مساعدية :3المادة 
 مية لمتعميـ العالي والبحث العممي.يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرس

 2021 جانفي 06في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ىندسة الطرائق  الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاءالمجنة العممية لقسم 2021جانفي  06المؤرخ في  14ر رقم ممحق بالقرا
 سوق أىراس-والتكنــولــوجيا بجامعة دمحم الشريف مساعدية العموم بـكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ غضباف حورية 1
 لقسـرئيس ا مزغيش كماؿ 2
 أستاذ حمالوؼ يوسف 3
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" بورناف صميحة 4
 "بأستاذة محاضرة قسـ " مومني وردة 5
 "بأستاذة محاضرة قسـ " جغوط إلياـ 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" ىباش نعيمة 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاءالمجنة العممية لقسم الحقوق 2021جانفي  06 مؤرخ في 15رقم  قــرار

 سوق أىراس-الحقوق والعموم السياسية بجامعة دمحم الشريف مساعدية بـكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يو سنة يون 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة  163–20بمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ. 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  245-12قـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ ر  -

 المتضمف إنشاء جامعة سوؽ أىراس.
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
بجامعة الحقوؽ والعموـ السياسية  الحقوؽ بػكميةالعممية لقسـ انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة وبناء  عمى محضر  -

 .2020أكتوبر  21سوؽ أىراس المؤّرخ في -دمحم الشريف مساعدية
 

 ُيـقـــــّرر
 

ية عاـ جمادػ الثان 24المؤرخ في 279-03مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بجامعة دمحم  الحقوؽ والعموـ السياسية بػكمية الحقوؽ القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 
 سوؽ أىراس.-الشريف مساعدية

بجامعة دمحم  الحقوؽ والعموـ السياسية بػكميةلقسـ الحقوؽ لمجنة العممية تحّدد القائمة االسمية ألعضاء ا :2المادة 
 سوؽ أىراس، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -الشريف مساعدية
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سوؽ أىراس، كل فيما -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الشريف مساعدية :3المادة 
 النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ر الذؼ سينشر في يخصو، بتطبيق ىذا القرا

 2021 جانفي 06في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بـكمية لقسم الحقوق الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاءالمجنة العممية  2021جانفي  06المؤرخ في  15ممحق بالقرار رقم 
 سوق أىراس-بجامعة دمحم الشريف مساعدية الحقوق والعموم السياسية 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 لمقسـ رئيس المجنة العممية بف بوعبدهللا مونية 1
 رئيس القسـ اشوؼ عماد 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بخوش ىشاـ 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بريق عمار 4
 "بقسـ " ةمحاضر  ةأستاذ قواسمية سياـ 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" شدادؼ محسف 6
 "بقسـ " ةمحاضر  ةأستاذ بوبكر صبرينة 7
 قسـ "أ" ةأستاذة مساعد غريسي فاطمة الزىراء 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ثامنية فريدع 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2020نوفمبر  10المؤرخ في  812يعّدل القرار رقم ، 2021جانفي  06مؤرخ في  16 رقـم قــرار

 1وىران-أحمد بن بمةقائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة لم لمحّددا
 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،إن 
المتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .والمتّمـ ؿ، المعدّ وسيرىا1 بتنظيـ جامعة وىراف
 2020سنة يونيو  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتّمـ ؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدّ 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت الذؼ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13ـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رق -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
المحدد لمقائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة  2020نوفمبر  10المؤرخ في  812وبموجب القرار رقـ  -

 .المعدؿّ  ،1وىراف -أحمد بف بمة
 .2020نوفمبر  16المؤرخ في  73مى إرساؿ الجامعة رقـ وبناء  ع -

 

 ُيـقـــــّرر
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 -ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة أحمد بف بمة المادة األولى:
 .1وىراف

مجدوؿ الممحق بيذا ، وفقا ل1وىراف -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة أحمد بف بمة :2المادة 
 القرار.

، كل فيما يخصو، 1وىراف -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمد بف بمة :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 جانفي 06في حرر بالجزائر 

 لبحث العمميوزير التعميم العالي وا
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمـة لم لمحّددا 2020نوفمبر  10المؤرخ في  812الذي يعّدل القرار رقم  2021جانفي  06المؤرخ في  16رقـم ممحق بالقرار 

 1وىران-أحمد بن بمةاالسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة حمو أحمد 1

 بحرؼ أحمد 2
والثاني والتكويف المتواصل  ؿبالتكويف العالي في الطور األو كّمف م مدير الجامعةنائب 

 والتكويف العالي في التدرجوالشيادات 

 بوحديبة توفيق 3
بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي كّمف م مدير الجامعةنائب 

 والتكويف العالي فيما بعد التدرج
 العممية بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات ةكّمفم مدير الجامعةنائب  إلس نادية 4
 بالتنمية واالستشراؼ والتوجيوكّمف م مدير الجامعةنائب  مغبر رشيد 5
 عميد كمية العمـو الدقيقة والتطبيقية يعقوبي بمعباس 6
 عميد كمية عمـو الطبيعة والحياة صنياجي رشيد 7
 عميد كمية الطب حمداوؼ عياد فاطمة 8
 عميد كمية اآلداب والفنوف  بسناسي سعاد 9
 عميد كمية العمـو اإلنسانية والعمـو اإلسالمية رور دحوفغ 10
 مديرة معيد الترجمة فرقاني جازية 11
 مديرة معيد العمـو والتقنيات التطبيقية شيالي سممى 12
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو الدقيقة والتطبيقية بمعالـ غالـ 13
 بيعة والحياةرئيس المجمس العممي لكمية عمـو الط كروؼ جميل 14
 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والفنوف  ممياني دمحم 15
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية والعمـو اإلسالمية يوسي اليوارؼ  16
 رئيس المجمس العممي لكمية الطب تابتيى بف عمي 17
 لتطبيقيةرئيس المجمس العممي لمعيد العمـو والتقنيات ا لمو عبد الرحمف 18
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو الدقيقة والتطبيقية بويعقوب عبد المطيف 19
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو الدقيقة والتطبيقية بوناصر بومديف 20
 والحياةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة  مديف صونية 21
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 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة بف عيسى نور الديف 22
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الطب برادة ستي  23
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الطب  غبريوط بوجمعة 24
 صّف األستاذية عف كمية اآلداب والفنوف ممّثل األساتذة ذوؼ م برونة دمحم 25
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والفنوف  سعد هللا زىرة 26
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو اإلنسانية والعمـو اإلسالمية لعباسي دمحم 27
 ذية عف كمية العمـو اإلنسانية والعمـو اإلسالميةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستا داودؼ عبد القادر 28
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف معيد الترجمة عباد أحمد 29
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف معيد الترجمة زيناؼ جماؿ الديف 30
 التطبيقيةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف معيد العمـو والتقنيات  كايل فتيحة 31
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف معيد العمـو والتقنيات التطبيقية بوكريديمي جماؿ 32
 ممّثل عف األساتذة المساعديف رزوؽ عبد القادر 33
 ممّثل عف األساتذة المساعديف منصورؼ توفيق  34
 وىراف  -ؼأستاذ بجامعة العمـو والتكنولوجيا دمحم بوضيا أحمد فواتيح زبير 35
 2وىراف -أستاذ بجامعة دمحم بف أحمد يمس شاوش 36
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحّدد  2020ديسمبر  06المؤرخ في  969يعدل القــرار رقم  ،2021 جانفي 06مؤرخ في  17قــرار رقم 
 الوطنية العميا لمري مدرسة لتييئة وىندسة الري بالالمجنة العممية لقسم امقائمة االسمية ألعضاء ل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ.
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  217-08رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ  -

 المتضّمف تحويل المدرسة الوطنية العميا لمرؼ إلى مدرسة خارج الجامعة.  
الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الي والبحث العممي.يحدد صالحيات وزير التعميـ الع
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -

 الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا.
قسـ الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ل 2020ديسمبر  06المؤرخ في  969وبموجب القرار رقـ  -

 الوطنية  العميا لمرؼ.  مدرسة التييئة وىندسة الرؼ بال
الوطنية العميا مدرسة التييئة وىندسة الرؼ بالوبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -

 .2020أكتوبر  07المؤّرخ في  لمرؼ 
 ُيـقـــــّرر
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االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التييئة وىندسة الرؼ ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة  المادة األولى:
 الوطنية العميا لمرؼ.مدرسة بال

الوطنية العميا لمرؼ، مدرسة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التييئة وىندسة الرؼ بال :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

عميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمرؼ، كل فيما يخصو، بتطبيق يكمف المدير العاـ لمت :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 جانفي 06في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مقائمة المحّدد ل 2020ديسمبر  06المؤرخ في  969، يعدل القــرار رقم 2021جانفي  06مؤرخ في  17رقم ممحق بالقرار 
 الوطنية العميا لمري مدرسة ندسة الري بالالمجنة العممية لقسم التييئة وىاالسمية ألعضاء 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ حاج صدوؽ أحمد 1
 رئيس القسـ ىاشمي عبد القادر 2
 قسـ "أ" محاضر أستاذ ختاؿ الطاىر 3
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" جودار ذىبية 4
 "بأستاذ محاضر قسـ " تومي سمير 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" دمحم دريدؼبف صالح  6
 قسـ "ب"محاضر أستاذة  كحل الرأس مميكة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوخميفة مصطفى 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دالمحدّ  2019جوان  18المؤرخ في  910يعدل القرار رقم ، 2021جانفي  06مؤرخ في  18رقم  قــرار

عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض  لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم البيولوجية بكمية
 خميس مميانة-الجياللي بونعامةبجامعة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441المؤّرخ في أّوؿ ذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتّمـ ؿ، المعدّ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة   23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،  2003
 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في   247-12تنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ ال -

 .والمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
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المحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2019جواف  18المؤرخ في  910ب القرار رقـ وبموج -
 .خميس مميانة-الجياللي بونعامةعمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض بجامعة   العمـو البيولوجية بكمية

عموـ الطبيعة والحياة  يولوجية بكميةوبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ الب -
 .2020سبتمبر  29المؤّرخ في  خميس مميانة-الجياللي بونعامةوعمـو األرض بجامعة 

 

 ُيـقـــــّرر
 

 ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ البيولوجية بكمية المادة األولى:
 .خميس مميانة-الجياللي بونعامةموـ األرض بجامعة عمـو الطبيعة والحياة وع

عموـ الطبيعة والحياة وعمـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ البيولوجية بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.خميس مميانة-الجياللي بونعامةاألرض بجامعة 

، كل فيما خميس مميانة-الجياللي بونعامةاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة يكمف المدير الع :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2021 جانفي 06في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019جوان  18المؤرخ في  910الذي يعدل قرار رقم  2021جانفي  06مؤرخ في  18 رقـمممحــق بالقـرار 
 عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض لقسم العموم البيولوجية بكميةالمحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 

 خميس مميانة -الجياللي بونعامةبجامعة 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ برادة موسى 1
 رئيسة القسـ قيطارني حسينة 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عمروش الزىير 3
 ضرة قسـ "ب"أستاذة محا نابتي جييدة 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" محقيف مجيد 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" شرفة دمحم 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" بف وقميل فطومة 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" مصطفى صارؼ فوزية 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عروس عمي 9
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحّدد لمقائمة  2019جوان  18المؤرخ في  911يعّدل القرار رقم ، 2021جانفي  06مؤرخ في  19رقم  قــرار

عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض بجامعة  االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم الزراعية بكمية
 خميس مميانة -الجياللي بونعامة
 

 لعممي،إن وزير التعميم العالي والبحث ا
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441ؼ القعدة عاـ المؤّرخ في أّوؿ ذّ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتّمـ ؿ، المعدّ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
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غشت سنة   23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .د مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحدّ  2003

 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في   247-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
  .والمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

المحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2019جواف  18المؤرخ في  911وبموجب القرار رقـ  -
 .خميس مميانة-الجياللي بونعامةعمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض بجامعة   العمـو الزراعية بكمية

عموـ الطبيعة والحياة وعمـو  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ الزراعية بكمية -
 .2020سبتمبر  29المؤّرخ في  خميس مميانة-الجياللي بونعامةاألرض بجامعة 

 

 ُيـقـــــّرر
 

االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ الزراعية بكمية عمـو ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة  المادة األولى:
 خميس مميانة.-الطبيعة والحياة وعمـو األرض بجامعة  الجياللي بونعامة

عموـ الطبيعة والحياة وعمـو  لقسـ العموـ الزراعية بكمية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.خميس مميانة-بونعامة الجياللياألرض بجامعة 

، كل فيما خميس مميانة-الجياللي بونعامةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2021 جانفي 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019جوان  18المؤرخ في  911لقرار رقم الذي يعدّل ا 2021جانفي  06المؤرخ في  19رقـم ممحــق بالقـرار 
 عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم الزراعية بكمية

 خميس مميانة -الجياللي بونعامةبجامعة 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ قارة حسف الطاىر 1
 رئيس القسـ تيرشي نادية 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مروش عبد القادر 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ماروؾ دمحم أميف 4
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" عبيدؼ ليمة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" طويل سامي 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بوعيشي الياـ 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" قارة حسف حفصة 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2019جوان  18المؤرخ في  915يعّدل القرار رقم  ، 2021جانفي  06مؤرخ في  20رقـم  قــرار
 عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي لكّميـة

 س مميانةخمي–بجامعـة الجياللي بونعامة  
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو  23الموافق  1441المؤّرخ في أّوؿ ذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتّمـ ؿ، المعدّ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424عاـ جمادػ الثانية  24المؤّرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في   247-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

  .والمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي
المحّدد لمقائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية  2019جواف  18المؤرخ في  915وبموجب القرار رقـ  -

 .خميس مميانة-امعة الجياللي بونعامةعمـو الطبيعة والحياة وعموـ األرض بج
عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض بجامعػػة  وبنػػاء  عمى محضػر انتخاب ممّثمي األساتػػذة بالمجمػس العممػػي لكّميػة -

 .2020سبتمبر  29خميس مميانة المؤّرخ في  -الجياللي بونعامة
 

 ُيـقـــــّرر
 

ديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية عموـ الطبيعة والحياة ييدؼ ىذا القرار إلى تع المادة األولى:
 مميانة.  خميس-وعمـو األرض بجامعة الجياللي بونعامة

 عمـو الطبيعة والحياة وعموـ األرض بجامعة تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.خميس مميانة ، وفق ا -الجياللي بونعامة

خميس مميانة، كّل فيما -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة الجياللي بونعامة :3المادة 
 يخصو، بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذؼ سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. 

 2021 جانفي 06في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحّدد لمقائمة 2019جوان  18المؤرخ في  915الذي يعّدل القرار رقم   2021جانفي  06المؤرخ في  20رقـم ممحــق بالقـرار 
 خميس مميانة–عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض بجامعـة الجياللي بونعامة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي لكّميـة

 فـةالّص  االسم والمقـب الرقم
 تاذية عف قسـ عمـو األرضرئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األس بمحاج بوشعايب فائزة 1
 عميد الكمية بوصالحيح ابراىيـ 2
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بوسفياف عبد القادر 3
 نائب العميد مكّمف بالبيداغوجية وشؤوف الطمبة راطة دمحم 4
 رئيس قسـ العمـو البيولوجية قيطارني حسينة 5
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 رئيس قسـ عمـو األرض مودزداـ مي 6
 رئيس قسـ العمـو الزراعية تيرشي نادية 7
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ العمـو البيولوجية براده موسى 8
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ عمـو األرض بودربالة عبد القادر 9
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ العمـو الزراعية قارة حسف الطاىر 10
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف يرةفياللي م 11
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف مصطفى صارؼ فوزية 12
 مدير مخبر بحث لعزالي دمحم 13
 مدير مخبر بحث بوقارة دمحم 14
 مسؤولة المكتبة عدالحيف عبمة 15
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المحّدد  2019جوان  18المؤرخ في  912يعّدل القرار رقم ، 2021جانفي  06في  مؤرخ 21رقم  قــرار
 عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم األرض بكمية

 خميس مميانة-الجياللي بونعامةبجامعة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441المؤّرخ في أّوؿ ذؼ القعدة عاـ  163-20لرئاسي رقـ بمقتضى المرسوـ ا -

 .والمتّمـ ؿ، المعدّ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد  2003
 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في   247-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
المحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـو  2019جواف  18المؤرخ في  911وبموجب القرار رقـ  -

 .خميس مميانة-الجياللي بونعامةعمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض بجامعة   األرض بكمية
بالمجنة العممية لقسـ عموـ األرض بكمية عموـ الطبيعة والحياة وعمـو نتخاب ممّثمي األساتذة وبناء  عمى محضر ا -

 .2020سبتمبر  29خميس مميانة المؤّرخ في -األرض بجامعة الجياللي بونعامة
 

 ُيـقـــــّرر
 

موـ األرض بكمية عمـو ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ع المادة األولى:
 .خميس مميانة-الطبيعة والحياة وعمـو األرض بجامعة  الجياللي بونعامة

عموـ الطبيعة والحياة وعمـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ األرض بكمية :2المادة 
 القرار.، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا خميس مميانة-الجياللي بونعامةاألرض بجامعة 
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، كل فيما خميس مميانة-الجياللي بونعامةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2021 جانفي 06في حرر بالجزائر 
 ميوزير التعميم العالي والبحث العم
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2019جوان  18المؤرخ في  912الذي يعّدل القرار رقم  2021جانفي  06المؤرخ في  22رقـم ممحــق بالقـرار 

 عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم األرض بكميةالمحّدد 
 خميس مميانة -الجياللي بونعامةبجامعة 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بودربالة عبد القادر 1
 رئيس القسـ زداـ ميمود 2
 تاذة محاضرة قسـ "أ"أس بمحاج بوشعايب فائزة 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" غربي بف يوسف 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" صادؽ بف عباس عبد القادر  5
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" بعوش فاطمة الزىرة 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف سعدة دمحم 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" براىمي غانـ 8
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" فياللي ميرة 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممييحدّ ، 2021جانفي  06مؤرخ في  22 رقم قــرار

 والصنـاعات الغـذائـية العميـا في عمـوم التغـذيةة ـلممدرس
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020 ةيونيو سن 23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذؼ القعدة عاـ  163-20ئاسي رقـ بمقتضى المرسوـ الر  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .البحث العممييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و 
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -

 .الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
فبراير سنة  15الموافق  1438جمادػ األولى عاـ  18المؤرخ في  81-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

عميا في عمـو درسة إلى م ضّمف تحويل المدرسة التحضيرية في عموـ الطبيعة والحياة بالجزائروالمت 2017
 .التغذية والصناعات الغذائية

وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة العميا في عمـو التغذية والصناعات الغذائية  -
 .2020نوفمبر  16المؤرخ في 

 ُيـقـــــّرر
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 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  44تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 المجمس العممي لممدرسة العميا في عمـو التغذية والصناعات الغذائية.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا في عموـ التغذية والصناعات الغذائية، وفقا  :2مادة ال

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة المدرسة العميا في عموـ التغذية والصناعات الغذائية  :3المادة 

 و، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.،كل فيما يخص
 2021 جانفي 06في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 د القائمة االسمية ألعضاء العممييحدّ الذي  2021جانفي  06المؤرخ في  22 ممحق بالقرار رقم

 والصنـاعات الغـذائـية العميـا في عمـوم التغـذيةة ـلممدرس
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 لممدرسة مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي جازولي زىر الديف 1
 مدير مساعد مكّمف بالتعميـ والشيادات والتكويف المتواصل عويش عادؿ 2
 مدير مساعد مكّمف بأنظمة اإلعالـ واالتصاؿ والعالقات الخارجية عسيو دمحم يحي األميف 3
 رئيس قسـ الطور الثاني شيخوف أنيس 4
 رئيس قسـ التكويف التحضيرؼ  درعي ليمى 5
 أستاذ بيطاـ ايدير 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" بكى سممى 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" دحماني خيرة 8
 1-أستاذ بجامعة البميدة بوشعيب فوزؼ  9
 بومرداس -أستاذة بجامعة أدمحم بوقرة بويحياوؼ كريمة 10

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحّدد  2020نوفمبر  15المؤرخ في  863يعّدل القرار رقم ، 2021 جانفي 06مؤرخ في  23رقم  قــرار

 بومرداس-اآلداب والمغات بجامعة أدمحم بوقرة لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم المغة الفرنسية بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441ؼ القعدة عاـ المؤرخ في أوؿ ذ 163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،المعّدؿ والمتّمـ
 1998 يونيو سنة 2الموافق  1419صفر عاـ  7المؤرخ في  189-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة بومرداس،
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   156

 

 

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .التعميـ العالي والبحث العممي الذؼ يحدد صالحيات وزير

المحّدد لمقائمة اإلسمية القائمة االسمية ألعضاء المجنة  2020نوفمبر  15المؤرخ في  863وبموجب القرار رقـ  -
 .بومرداس-اآلداب والمغات بجامعة أمػحمد بوقرة العممية لقسـ المغة الفرنسية بكمية

العممية لقسـ المغة الفرنسية بكمية اآلداب والمغات بجامعة  بالمجنةوبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة  -
 .2020ديسمبر  14بومرداس المؤّرخ في -أمػحمد بوقرة

 

 ُيـقـــــّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بكمية اآلداب  المادة األولى:
 بومرداس.-قرةوالمغات بجامعة أمػحمد بو 

اآلداب والمغات بجامعة أمػحمد  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بكمية :2المادة 
 بومرداس، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بوقرة

كل فيما يخصو، بومرداس، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أمػحمد بوقرة :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2021 جانفي 06في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحّدد لمقائمة  2020نوفمبر  15المؤرخ في  863الذي يعّدل القرار رقم  2021جانفي  06المؤرخ في  23رقـم ممحــق بالقـرار 
 رداسبوم-اآلداب والمغات بجامعة أدمحم بوقرة لقسـم المغة الفرنسية بكمية االسمية ألعضاء المجنة العممية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ ميراوؼ عبد الكريـ 1
 رئيس القسـ موحوش سميماف 2
 أستاذ  سيني شريف 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" زمولي حبيبة 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سرباح أماؿ 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" أيت عثماف عبد الغاني 6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحّدد  2020مارس  15 مؤّرخ فيال 256رقم  يعدل القــرار ،2021 جانفي 06مؤرخ في  24قــرار رقم 

 المسيمة-العميا لألساتذة ببوسعادةمدرسة لقسم العموم الدقيقة بال المجنة العمميةمقائمة االسمية ألعضاء ل
 

 عالي والبحث العممي،إن وزير التعميم ال
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،المعّدؿ والمتّمـ
الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
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 2015يوليو سنة  16الموافق  1436رمضاف عاـ  29المؤرخ في  187-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 المسيمة.-والمتضّمف إنشاء مدرسة عميا لألساتذة ببوسعادة

 2016يونيو سنة  14لموافق ا 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -
 الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا.

لقسـ  المجنة العمميةمقائمة االسمية ألعضاء المحّدد ل 2020مارس  15 مؤّرخ فيال 256رقـ  وبموجب القػػرار -
 المسيمة.-العميا لألساتذة ببوسعادةمدرسة العمـو الدقيقة بال

 -ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ الدقيقة بالمدرسة العميا لألساتذة ببوسعادةوبناء  عمى محضر انتخاب  -
 .2020أكتوبر  01المسيمة المؤرخ في 

 ُيـقـــــّرر

 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ الدقيقة بالمدرسة  المادة األولى:
 المسيمة.-ذة ببوسعادةالعميا لألسات

-تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ الدقيقة بالمدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة :2المادة 
 المسيمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المسيمة، كل فيما -سعادةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لألساتذة ببو  :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 جانفي 06في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2020مارس  15 مؤّرخ فيال 256رقم  الذي يعدل القــرار 2021جانفي  06المؤرخ في  24رقم  ممحق بالقرار
 المسيمة-العميا لألساتذة ببوسعادةمدرسة لقسم العموم الدقيقة بال المجنة العمميةمقائمة االسمية ألعضاء المحّدد ل
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عباسي أحمد 1
 رئيس القسـ نويوة فريد 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دحية الحاج 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" أـ ىاني عمي 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عز الديف فاتح 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف عامر عمي 6
 أستاذ مساعد قسـ "ب" ثمافعبد الالوؼ ع 7
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المحدد لمقائمة  2019ماي  26مؤرخ في ال 765القرار رقم يعدل  ،2021 جانفي 06مؤرخ في  25رقم  قــرار

 معسكر-طمبولياالسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة مصطفى اس
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيػو سػنة  23الموافػق  1441المػؤرخ فػي أوؿ ذؼ القعػدة عػاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،المعّدؿ والمتّمـ.
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غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424اـ جمػػادػ الثانيػػة عػػ 24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -
 الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ. 2003

 2009ينػػػػػاير سػػػػػنة  4الموافػػػػػق  1430محػػػػػّرـ عػػػػػاـ  7المػػػػػؤرخ فػػػػػي  12-09وبمقتضػػػػػى المرسػػػػػـو التنفيػػػػػذؼ رقػػػػػـ  -
 والمتضمف إنشاء جامعة معسكر، المعّدؿ والمتّمـ.

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ  -
 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

المحػػدد لمقائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػي لكميػػة  2019مػػاؼ  26مػػؤرخ فػػي ال 765وبموجػػب القػػرار رقػػـ  -
 معسكر. -مصطفى اسطمبوليالحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة 

وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بػػالمجمس العممػػي لكميػػة الحقػػوؽ والعمػػوـ السياسػػية بجامعػػة مصػػطفى  -
 .2020نوفمبر  03معسكر المؤّرخ في -اسطمبولي

 

 ُيـقـــــّرر
 

كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ل المادة األولى:
 معسكر.-بجامعة مصطفى اسطمبولي

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة مصطفى  :2المادة 
 معسكر، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-اسطمبولي

معسكر، كل فيما -مدير جامعة مصطفى اسطمبولييكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف و  :3المادة 
 يخصو، بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 جانفي 06في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحدد لمقائمة 2019ماي  26مؤرخ في ال 765الذي يعدل القرار رقم  2021جانفي  06المؤرخ في  25ممحق بالقرار رقم 
 معسكر-مصطفى اسطمبولي االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  عمار عباس 1
 عميد الكمية دباكمة دمحم 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة صور لطفي 3
 مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجيةنائب العميد  دحو مختار 4
 رئيسة قسـ الحقوؽ  يحياوؼ سعاد 5
 رئيسة قسـ العمـو السياسية بف ناصر فتيحة 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ الحقوؽ  رصاع موسى 7
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  دالي بشير 8
 عف األساتذة المساعديفممّثل  حيدور جموؿ 9
 ممّثل عف األساتذة المساعديف مراح أحمد 10
 مدير مخبر بحث حجارؼ دمحم 11
 مدير مخبر بحث عمرؼ رشيد 12
 مسؤوؿ المكتبة دعنوف ابراىيـ 13
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 د القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي ـدّ يح، 2021جانفي  06مؤرخ في  26 رقـم قــرار
 معسكر-مصطفى اسطمبوليلجامعة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتّمـ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ و  -

 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذؼ 2003
 2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرـ عاـ  7المؤرخ في  12-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة معسكر، المعّدؿ والمتّمـ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
معسكر المؤّرخ في  -صطفى اسطمبوليوبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة م -

 .2020أكتوبر  28
 ُيـقـــــّرر

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  20تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 معسكر.-ئمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة مصطفى اسطمبوليالقا
معسكر، وفقا لمجدوؿ -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة مصطفى اسطمبولي :2المادة 

 الممحق بيذا القرار.
معسكر، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى اسطمبولي :3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 جانفي 06في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي الذي يحّدد 2021جانفي  06المؤرخ في  26 رقـمممحق بالقرار 

 معسكر-مصطفى اسطمبوليلجامعة 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ةمدير الجامعة رئيس المجمس العممي لمجامع سمير بف طاطة 1
والثاني والتكويف المتواصل والشيادات  ؿبالتكويف العالي في الطور األو كّمف م مدير الجامعةنائب  عدناف أحمد 2

 والتكويف العالي في التدرج
بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي كّمف م مدير الجامعةنائب  بف مريـ خالد 3

 بعد التدرج والتكويف العالي فيما
 بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية ةكّمفم مدير الجامعةنائب  خناثة رابح 4
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 بالتنمية واالستشراؼ والتوجيوكّمف م مدير الجامعةنائب  زحاؼ عبد الحفيع 5
 عميد كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية  مقرنطة بختة 6
 عميد كمية الحقوؽ والعمـو السياسية دباكمة دمحم 7
 عميد كمية عمـو الطبيعة والحياة بمعبيد لخضر 8
 عميد كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير تشيكو فوزؼ  9
 عميد كمية العمـو والتكنولوجيا بوشكارة دمحم 10
 عميد كمية اآلداب والمغات كرماس مختار 11
 كمية العمـو الدقيقة عميد يحياوؼ أحمد 12
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية جاكر لحسف 13
 رئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية عمار عباس 14
 رئيس المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة سويدؼ زىيرة 15
 لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسييررئيس المجمس العممي  ممياني برحو زوبيدة 16
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو والتكنولوجيا عايد عبد الكريـ 17
 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بركة عبد هللا 18
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو الدقيقة بشير بويجرة رشدؼ 19
 األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية ممّثل جعدوني الزىراء 20
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية كرد دمحم 21
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية بختي نفيسة 22
 ل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسيةممثّ  حمميمي سيدؼ دمحم 23
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة حميمد عبد الرحمف 24
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة حريزية عبد القادر 25
 تذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسييرممّثل األسا يقور أحمد 26
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير مختارؼ فيصل 27
 اممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو والتكنولوجي بف يوسف عبد الغاني 28
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو والتكنولوجيا خميل فوضيل 29
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات بعباع عثماف 30
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات شويرؼ مصطفى 31
 ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو الدقيقةممّثل األساتذة  رياف ىوارية 32
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو الدقيقة سالـ دمحم 33
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بكارة دمحم 34
 ممّثل عف األساتذة المساعديف مختارؼ شكير 35
 أستاذ بجامعة جياللي اليابس سيدؼ بمعباس بوحفص بشير 36
 أستاذ بجامعة جياللي اليابس سيدؼ بمعباس عبار بوسيف 37
 مسؤوؿ المكتبة المركزية مفقس دمحم 38

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المحدد  2018أكتوبر  01المؤرخ في  886رقم  القــراريعدل  ،2021 جانفي 06مؤرخ في  27رقم  قــرار
 بشار -ية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة طاىري دمحملمقائمة االسم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سػنة  يونيػو 23الموافػق  1441المؤرخ فػي أّوؿ ّذؼ القعػدة عػاـ  163-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ،ّمـوالمت والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ. 2003
 2009 ينػػػػاير سػػػػنة 04الموافػػػػق  1430محػػػػـر عػػػػاـ  7المػػػػؤرخ فػػػػي  07-09وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذؼ رقػػػػـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة بشار، المعّدؿ والمتّمـ.
 2013 ينػاير سػنة 30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
القائمػة االسػيمة ألعضػاء المجمػس العممػي  الػذؼ يحػّدد 2018أكتػوبر  01المػؤرخ فػي  886رقػـ  القػػػراروبموجػب  -

 بشار. -لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة طاىرؼ دمحم
 -وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعػة طػاىرؼ دمحم -

 .2020جواف  24بشار المؤّرخ في 
 ُيـقـــــّرر

 

يدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية ي المادة األولى:
 بشار. -بجامعة طاىرؼ دمحم

 -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة طاىرؼ دمحم :2المادة 
 بشار، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

بشار، كل فيما يخصو، بتطبيق  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة طاىرؼ دمحم :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 جانفي 06في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 زيان أ.د عبد الباقي بن
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحدد لمقائمة االسمية 2018أكتوبر  01المؤرخ في  886رقم  ، يعدل القــرار2021جانفي  06مؤرخ في  27ممحق بالقرار رقم 
 بشار -العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة طاىري دمحم ألعضاء المجمس

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيسة المجمس العممي لمكمية، ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  سنيسنة فضيمة 1
 عميد الكمية  معاشو لخضر 2
 ائل المرتبطة بالطمبةنائب العميد مكّمف بالدراسات والمس شعنبي فؤاد 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بوربابة صورية 4
 رئيس قسـ الحقوؽ  حميمو مصطفى 5
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 رئيسة قسـ العمـو السياسية دريسي يمينة 6
 رئيسة المجنة العممية لقسـ الحقوؽ  سعداني نورة 7
 ذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ ممّثمة األسات بف خميفة سميرة 8
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية دوزؼ وليد 9
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية حشوؼ ياسيف 10
 ممّثل عف األساتذة المساعديف محمودؼ سعيد 11
 المساعديف ممّثمة عف األساتذة دريسي ربيعة 12
 مدير مخبر القانوف والتنمية سعداوؼ دمحم الصغير 13
 مسؤوؿ المكتبة رحيمي أميف 14

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، يحدد2021 جانفي 06مؤرخ في  28رقم  قــرار

 بشار-ق والعموم السياسية بجامعة طاىري دمحملقسم الحقوق بكمية الحقو
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتّمـ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2009يناير سنة  04الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  07-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنشاء جامعة بشار، المع
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
ة بجامعة بالمجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسيوبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة  -

 .2020 ديسمبر 18المؤّرخ في  بشار -طاىرؼ دمحم
 ُيـقـــــّرر

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
 ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد2003غشت سنة  23الموافق  1424

بجامعة طاىرؼ  لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسيةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 
 بشار.-دمحم

بجامعة  لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسيةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية : 2المادة 
 بشار، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-طاىرؼ دمحم

 بشار، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة طاىرؼ دمحم :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 جانفي 06في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 زيانأ.د عبد الباقي بن 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الذي 2021جانفي  06مؤرخ في ال 28ممحق بالقرار رقم 
 بشار-سياسية بجامعة طاىري دمحمالحقوق بكمية الحقوق والعموم ال

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيسة المجنة العممية لمقسـ سعداني نورة 1
 رئيس القسـ حميمو مصطفى 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مباركي ميمود 3
 "أأستاذ محاضر قسـ " بركات أحمد 4
 "أأستاذ محاضر قسـ " ماينو جياللي 5
 اضر قسـ "ب"أستاذ مح بوزيدؼ بوعالـ 6
 محاضر قسـ "ب" ةأستاذ العمارؼ يمينة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف قربة حفيع 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" خميفي بوتخيل 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نـة الخــدمــات اإلجتـمــاعيــة يتـضمـن تجديــد تـشكـيــمــة لـج 2021جانفي  06مـؤرخ فـي  01رقـم  قــرار

 لــدى جــامعـة سوق أىراس 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .لمحتوػ الخدمػػات االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

          .اإلجتماعية المتعمق بتسيير   الخدمات
، 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة عاـ  163-20مرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ال -

  .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ
المتضمف إنشاء جامعة سوؽ ، 2012سنة جواف  04ؤرخ في مال 245-12ذؼ رقـ يالمرسوـ التنفبمقتضى  -

  .أىراس
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، المتضمف التشكيمة النيائية ألعضاء لجنة الخدمات 2020أكتوبر سنة  20 نظػػػػػ را  لممحضر المؤرخ في -

 جامعة سوؽ أىراس. اإلجتماعية  لدػ
 

 ُيـقـــــّرر
 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ جامعة سوؽ أىراس. لمـادة األولى:ا

 :تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ :2المـادة 
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 األعضاء الدائمون:
 بف نور فريد، -03 قطوش عبد هللا، -02 عوادؼ الساسي،  -01
 زراد رضا، -06 جابر ميدؼ، -05 عابدؼ دمحم السعيد، -04
   بوزيتوف جماؿ الديف. -08 زوغبي جنات، -07

 

 األعضاء اإلضافيون:
   دوغماني سعاد. -02 حروز رياض، -01

 ( سنوات إبتداء مف تاري  اإلمضاء عمى القرار.03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
القػرار والذؼ سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميػـ  يكمف السيػد مديػر جامعة سوؽ أىراس بتنفيػذ ىػذا :4المـادة 

 العالي والبحث العممي.
 2021جانفي  06حرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة  2021جانفي  06ـي مـؤرخ ف 02رقـم  قــرار
 لدى مديرية الخدمات الجامعية الطارف 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .ػوف األساسي العاـ لموظيفة العموميةالمتضمف القانػ
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .لمحتوػ الخدمػػات اإلجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المتعمق بتسييػر الخدمات اإلاجتماعية
، 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ يتضمف
ديواف الوطني المتضمف إنشاء ال ،2010سنة  جانفي 12ؤرخ في ػالم 15-10ذؼ رقـ ػالمرسوـ التنفيبمقتضى  -

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

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 .العمميالمحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث 

، يعدؿ ويتمـ القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ 2016فيفرؼ سنة  17بمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  -
، المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات 2004ديسمبر سنة  22في 

 .الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا
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، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية، لػدػ 2020سنة نوفمبر  18 في المؤرخ لممحضر نظػػػػػػرا -
 مديرية الخدمات الجامعية الطارؼ.

 ُيـقـــــّرر

 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ مديرية الخدمات الجامعية الطارؼ. المـادة األولى:
 اآلتية أسماؤىـ: األعضاء تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف :2المـــــادة 

 األعضاء الدائمون : 
 عمواف فضيمة، -03 وناس عزيز، -02 جدايني شادية، -01
 بومنجل عبد الكريـ، -06 بونوالة فيصل، -05 قديرؼ حسني، -04
     حسيني بشير. -07

 

 األعضاء اإلضافيون :  
   عاتي بمقاسـ. -02 تحرؼ فيصل، -01

 ( سنوات إبتداء مف تاري  اإلمضاء عمى ىذا القرار.03ة ىذه المجنة لمدة ثالث )تسرؼ عيد :3المـــــادة 
يكمف السيػد مديرمديرية الخدمات الجامعية الطارؼ بتنفيذ ىػذا القػرار، الذؼ سينشػر في النشرة الرسمية  :4المـــــادة 

 لمتعميػـ العالي والبحث العممي.
 2021جانفي  06حرر بالجزائر في 

 لتعميم العالي والبحث العمميع/وزير ا
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019جانفي  02المؤرخ في  13يعدل القرار رقم ، 2021جانفي  10مؤرخ في  032رقم  قــرار
 الطاقات المتجددةلذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز تنمية ا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، والمتضمف 1988مارس سنة  22الموافق  1408شعباف عاـ  4المؤرخ في  60-88بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .منو 5السيما المادة  إنشاء مركز تنمية الطاقات المتجددة، المعدؿ والمتمـ،
يونيو سنة  23الموافق  1441في أوؿ ذؼ القعدة عاـ  المؤرخ 163-20وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .، والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ2020
نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

ابع العممي والتكنولوجي، السيما والذؼ يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الط 2011
 و.من 13المادة 

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  الذؼ يحدد القائمة 2019جانفي  02المؤرخ في  13وبمقتضى القرار رقـ  -
 تنمية الطاقات المتجددة، المعدؿ.

 ُيـقـــــّرر
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، المعدؿ، والمذكور أعاله 2019جانفي  02المؤرخ في  13تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 وتحرر كما يأتي:

 األعضاء اآلخرين:  
 / مدير المركز، حاج أعراب عمرالسيد   -
 / رئيس المجمس العممي، يدات عبد الرحمافالسيد حم -
 / مدير وحدة بحث، السيد تساليت جياللي -
 / مدير وحدة بحث، السيد مياجر سمير -
 ./ مدير وحدة بحث السيد جعفر جموؿ -

 

 "......................................والباقي بدون تغيير............................" 
 لقرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.    ينشر ىذا ا :2المادة 

 2021 جانفي 10في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  سعيدة ة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةيحدد القائم، 2021جانفي  10مؤرخ في  033رقم  قــرار

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة جواف  23الموافق  1441ذؼ القعدة  أوؿالمؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .،المعدؿ والمتمـتعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24في  المؤرخ 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 12يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  ؼ، الذ2003
 ،2009سنة  يناير 4الموافق  1430عاـ  محـر 7المؤرخ في  10-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 2ال سيما المادة  المعدؿ والمتمـ، ،سعيدة والمتضمف إنشاء جامعة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 لي والبحث العممي.االذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ الع
 

 

 ُيـقـــــّرر

 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وـ التنفيذؼ رقـ مف المرس 12 ألحكاـ المادةتطبيقا  المادة األولى:
أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .سعيدة القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة
 دوؿ الممحق ليذا القرار.الج سعيدة في جامعةتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 

 2021 جانفي 10في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة سعيدة
 

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 ،والبحث العممي ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي رئيس بف طاطا سمير  -
 ،ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو بودىاف سعيد  -
 ،بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو يسي شاشوةغر   -
 واإلصالح اإلدارؼ، السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية ةممثم عضو  صغير مريـ  -
 ،الوزير المكمف بالتربية الوطنية ةممثم عضو  حمانة سمية  -
 ،جتماعيممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف اال عضو يعقوبي دمحم  -
 بالعدؿ،ممثل الوزير المكمف  عضو مالكي حبيب هللا  -
 بالتجارة،ممثل الوزير المكمف  عضو  ىاليمي عمار  -
  ،ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو  خميفة عيسى  -
 والمواصالت السمكية والالسمكية ،ممثل الوزير المكمف بالبريد  عضو عيمش إبراىيـ  -
 باإلتصاؿ،وزير المكمف ممثل ال عضو ذبيح رضواف  -
 ،التييئة العمرانيةبالداخمية والجماعات المحمية و ممثل الوزير المكمف  عضو غايب عبد المجيد  -
 .ممثل الوالي عضو داني عبد القادر  -

 
 ن:واألعضاء المنتخب -2

 الييئة الصفة االسم والمقب
  العمـو اإلجتماعية واإلنسانية،ية ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية  لكم عضو صوالحية صالح -
 التكنولوجيا، األستاذية لكميةممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف  عضو أجدير ميدؼ -
  اآلداب والمغات والفنوف، األستاذية لكميةعف األساتذة ذوؼ مصف  ممثمة منتخبة عضو بوحجر سعاد -
 الحقوؽ والعمـو السياسية،اذية  لكمية ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األست عضو ىني عبد المطيف -
 العمـو ،ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية  لكمية  عضو قندوزؼ عبد الكريـ -
 العمـو اإلقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير،ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية  لكمية  عضو زفافة براىيـ -

 ،تخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل من عضو زقموؼ أحمد -
 ،ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو شامي نذير -
 ،ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو مكاوؼ عمي -
 ،ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو كريـ عبد الكريـ -
 ،منتخب عف الطمبةممثل  عضو صغير عامر -
 .ممثل منتخب عف الطمبة عضو شيرورؼ عبد الحكيـ -
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء الندوة الوطنية، 2021جانفي  10 في مؤرخ 035رقم  قــرار
 لممؤسسات العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،1988يناير سنة  12 الموافق 1406جمادػ األولى عاـ  22 في المؤرخ 01-88 رقـالقانوف  بمقتضى -

 .المتضمف القانوف التوجييي لممؤسسات العمومية االقتصادية، المعدؿ والمتمـ
، 1996ديسمبر سنة  1الموافق  1417رجب عاـ  20المؤرخ في  436-96وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .وتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـإنشاء محافظة الطاقة الذرية  المتضمف
، 2002سنة  يناير 16الموافق  1422ذؼ القعدة عاـ  2المؤرخ في  48-02وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .، المعدؿيتضمف إنشاء الوكالة الفضائية الجزائرية وتنظيميا وعمميا
، 2012سنة  يناير 16الموافق  1433صفر عاـ  22المؤرخ في  21-12تضى المرسوـ الرئاسي رقـ وبمق -

 .يتضمف القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العسكرية ذات الطابع العممي والتكنولوجي
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة  163 - 20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .تضمف تعييف أعضاء الحكومة،المعدؿ والمتمـوالم
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادػ الولى عاـ  2المؤرخ في  208-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .، الذؼ يحدد صالحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا2001
نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  28في  المؤرخ 396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

  .، الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي2011
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .لتعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير ا
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  81-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد مياـ المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي
يوليو سنة  30الموافق  1440ذؼ القعدة عاـ  27المؤرخ في  213-19وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

، الذؼ يحدد مياـ الندوة الوطنية لممؤسسات العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي وتنظيميا وسيرىا، 2019
 .منو 4السيما المادة 

 

 ُيـقـــــّرر
 

 1440ذؼ القعدة عاـ  27المؤرخ في  213-19مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  4تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
الندوة الوطنية  ، والمذكور أعاله، تحدد القائمة االسمية ألعضاء2019يوليو سنة  30الموافق 

 لممؤسسات العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، كما يأتي:
 :بعنوان المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي 

 مدير عاـ أوراؽ حفيع -
 

 :بعنوان محافظة الطاقة الذرية 
 محافع مالح عبد القادر         -
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 :بعنوان الوكالة الفضائية الجزائرية 
 مدير عاـ أوصديق عز الديف        -

 :بعنوان الندوات الجيوية لمجامعات 
 س الندوة الجيوية لمجامعات )وسط(رئي بف تميس عبد الحكيـ -
 س الندوة الجيوية لمجامعات )شرؽ(رئي لطرش دمحم اليادؼ -
 ات )غرب(رئيس الندوة الجيوية لمجامع بالسكة اسماعيل -

 

 :بعنوان الوكاالت الموضوعاتية لمبحث 
 ية لمبحث في العمـو والتكنولوجيامديرة الوكالة الموضوعات شادر سميرة -
 الموضوعاتية لمبحث في عمـو الصحةمدير الوكالة  عوفاف نبيل -
 الحياةة لمبحث في عمـو الطبيعة و مدير الوكالة الموضوعاتي زايدؼ فريد -
 كنولوجية وعمـو الزراعة والتغذيةمديرة الوكالة الموضوعاتية لمبحث في البيوت بف حاجة ليندة -
 في العمـو اإلجتماعية واإلنسانيةمدير الوكالة الموضوعاتية لمبحث  بف حفرؼ شكيب -

 

 :بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي 
 مية الطاقات المتجددةز تنمدير مرك حاج أعراب عمر -
 البحث في التكنولوجيات الصناعية مدير مركز باجي رياض -
 ركز تنمية التكنولوجيات المتطورةمدير م مراد غوتي نجـ الديف -
 التحاليل الفيزيائية والكيميائيةمدير مركز البحث العممي والتقني في  بشارؼ خمدوف  -
 ي والتقنيالبحث في اإلعالـ العمممدير مركز  بمبشير حساف -
 ممي والتقني حوؿ المناطق القاحمةمدير مركز البحث الع كشبار دمحم سيف هللا -
 مي والتقني لتطوير المغة العربيةمدير مركز البحث العم مراد عباس -
 جتماعي والثقافيمدير مركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف اال المستارؼ جياللي -
 االقتصاد المطبق مف أجل التنمية فيمدير مركز البحث  لعساسي منذر -
 تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية مدير مركز البحث في بف كريد عبد الحق -
 ير مركز البحث في البيوتكنولوجيامد عزيوف عمار -
 الثقافة األمازيغيةمدير مركز البحث في المغة و  تيجت مصطفى -
 ة والحضارةحث في العمـو اإلسالميمدير مركز الب زيد الخير مبروؾ -
 مديرة مركز البحث في البيئة بوسالمة زىاد -
 مدير مركز البحث في الميكانيؾ بوكباب سميـ -
 مركز البحث في العمـو الصيدالنيةمدير  جكوف عبد الحميد -
 دير مركز البحث في تييئة اإلقميـم رحاـ جماؿ -
 في تكنولوجيات التغذية الزراعية مدير مركز البحث خودير مدني -
 مدير مركز البحث في الفالحة الرعوية، أحسف حاكـ -
 المطبق في ىندسة مقاومة الزالزؿ مدير المركز الوطني لمبحث بشطولة حكيـ -



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   170

 

 

 مدير المركز الوطني لمدراسات واألبحاث المتكاممة لمبناء، سويسي مسعود -
 أوؿ  مدير المركز الوطني لمدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة ميعادؼ جماؿ الديف -

 1954سنة نوفمبر 
 البحرؼ وتربية المائياتمدير المركز الوطني لمبحث والتنمية في الصيد  جياللي مصطفى -
 مدير المركز الوطني لمبحوث في عصور ما قبل التاري  وفي عمـ خربوش فريد -

 اإلنساف والتاري 
 مركز الوطني لمبحث في عمـ اآلثارمدير ال سمطاني أماؿ -
 رضيةمدير مركز البحث في عمـ الفمؾ والفيزياء الفمكية والفيزياء األ كريـيمس شاوش عبد ال -
 لوطني الجزائرؼ لألبحاث الزراعيةمدير المعيد ا البويحياوؼ رشيد -
 ر المعيد الوطني لألبحاث الغابيةمدي صبابجي دمحم -
 المعيد الوطني لمبحث في التربية مديرة برناوؼ راضية -

 

 ة ذات الطابع العممي والتكنولوجي:بعنوان المؤسسات العسكري 
 طوير في صناعة وتكنولوجيا الدفاعالمدير العاـ لمعيد البحث والت عمور حسيف -
 ير ألنظمة األسمحة ووسائل التنقلالمدير العاـ لمعيد البحث والتطو  بوعفاد أحسف -
 ث والتطوير لمدفاع الجوؼ لإلقميـالمدير العاـ لمعيد البح بوفمجة عاليمو -
 دير مركز البحث والتطوير لإلمدادم ية لمنورجباير  -
 بحث في التاري  العسكرؼ الجزائرؼ مدير المركز الوطني لمدراسات وال بوروينة عبد القادر -
 كز البحث والتطوير لمقوات الجويةمدير مر  مجاىد رابح -
 ز البحث والتطوير لمقوات البحريةمدير مرك عمراني بمقاسـ -
 عالـ اآللي لمجيش الوطني الشعبيالبحث والتطوير في اإل مديرة مركز بولنوار صميحة -
 ر مركز البحث والتطوير لإلتصاالتمدي خمفة مصابح عمر -
 ركز البحث والتطوير لمدرؾ الوطنيمدير م المعادؼ عمار -
 خامسةالناحية العسكرية ال /مدير وحدة البحث والتطوير لمسالح الخفيف  زقاؼ دمحم -
 الناحية العسكرية الخامسة / ذخيرة المشاةلبحث والتطوير لمدير وحدة ا ركيبي حميد -
 الناحية العسكرية الخامسة /مدير وحدة البحث والتطوير في وسائل التنقل  عزاـ رياض -
 العسكرية االولى الناحية/واألحذية والتخييـ أللبسةا موادمدير وحدة البحث والتطوير ل مواتس طارؽ  -
 الناحية العسكرية الثانية /والتطوير في تقنيات المركبات  حثمدير وحدة الب بقار دمحم لميف -
 الناحية العسكرية االولى /مدير وحدة البحث والتطوير في المساحيق  بيدة حكيـ -
 الثانية الناحية العسكرية/مدير وحدة البحث والتطوير في األنظمة اإللكترونية لغميزؼ سعيد -
المستشفى المركزؼ /المعدية واالستوائية األمراض أستاذ، رئيس مصمحة          باشة جعفر  -

خطر مف  في مجاؿ الوقاية مبحث العمميلمخبر المستقل بال ، مكمفلمجيش
 نقل العدوػ 
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 :بعنوان ىياكل البحث التطويري التابعة لممؤسسات اإلقتصادية 
 ر ىيكل البحث والتطوير )سونطراؾ(مدي بف عمارة مصطفى دمحم -
 يرة ىيكل البحث والتطوير )صيداؿ(مد أوسنة حفيظة اسمياف -
 ر ىيكل البحث والتطوير )سيفيتاؿ(مدي تاقزوت سمير -

 

  بعنوان الكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج التي تشارك في تأطير أنشطة البحث العممي والتطوير
 التكنولوجي:

 جامعة اإلمارات العربية المتحدة  عمراف نور الديف -
 السويد – ولـستوكيجامعة  بورناف دمحم -
 الواليات المتحدة  -نيويورؾ-التذكارؼ لمسرطاف  مركز سموف كيترينج األمريكية مرغوب طو -

 ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعػبية. :2المادة 
 2021 جانفي 10في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الباقي بن زيانأ.د عبد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الغربالندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة تحديد مقر يتضمن ، 2021جانفي  10مؤرخ في  036 رقم قــرار

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ـ ذؼ الحجة عا 18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ والمتمـ
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441أوؿ ذؼ القعدة عاـ المؤرخ في  163-20وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 لمعدؿ والمتمـ.، اوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادػ األولى عاـ  2المؤرخ في  208-01قـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ ر  -

 .، الذؼ يحدد صالحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا2001
، 2013يناير سنة  30الموافق  1435ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العممييات وز الذؼ يحدد صالح
سبتمبر سنة  22الموافق  1435ذؼ القعدة عاـ  27المؤرخ في  261-14 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -

 .2والمتضمف إنشاء جامعة وىراف 2014
والمتضمف تمديد عيدة رئيس الندوة الجيوية  2020أبريل سنة  8المؤرخ في  296وبمقتضى القرار رقـ  -

 امعات لمنطقة الغرب.لمج
 ُيـقـــــّرر

 

 .2يحدد مقر الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة الغرب بجامعة وىراف المادة األولى:
 .2يترأس الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة الغرب مدير جامعة وىراف :2المادة 
ات المخصصة بعنواف جامعة غرب مف االعتمادالجيوية لمجامعات لمنطقة التقتطع نفقات سير الندوة  :3المادة 

 .2وىراف
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 والمذكور أعاله. 2020أبريل سنة  8المؤرخ في  296يمغى القرار رقـ  :4المادة 
، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار 2ومدير جامعة وىراف يكمف مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير :5المادة 

 والبحث العممي.الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي 
 2021 جانفي 10في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـاعيـة يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمـ 2021جانفي  13مـؤرخ فـي  03رقـم  قــرار

 لدى مديرية الخدمات الجامعية بسكرة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21 المؤرخ في 179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .لمحتوػ الخدمػػات اإلجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المتعمق بتسييػر الخدمات اإلاجتماعية
، 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ
المتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات  ،2010سنة  جانفي 12ؤرخ في ػالم 15-10ذؼ رقـ ػالمرسـو التنفيبمقتضى  -

 .2003سبتمبر سنة  14المؤرخ في  312-03تنفيذؼ رقـ الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ بالمرسـو ال
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ويتمـ القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ  ، يعدؿ2016فيفرؼ سنة  17بمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  -

، المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات 2004ديسمبر سنة  22في 
 .الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا

ػدػ ، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية، ل2020ديسمبر سنة  21المؤرخ في  لممحضر نظػػػػػػرا -
 مديرية الخدمات الجامعية بسكرة.

 ُيـقـــــّرر
 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ مديرية الخدمات الجامعية بسكرة. المـادة األولى:

 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : :2المـــــادة 
 األعضاء الدائمون: 

 سقاؼ عبد السالـ، -03 مراد، بمعيدؼ -02 عزالديف بوزيد، -01
 طرطاؽ لزىر، -06 العشي طارؽ، -05 بالي عقبة، -04
 خير أحمد. -09 رجراجة عبد الحميـ، -08 شرقي كماؿ، -07



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   173

 

 

 األعضاء اإلضافيون:  
 عياد عبد المطيف. -03 بركات خميسي، -02 كيحل عبد الحميـ، -01

 ( سنوات إبتداء مف تاري  اإلمضاء عمى ىذا القرار.03) تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث :3المـــــادة 
يكمف السيػد مديرمديرية الخدمات الجامعية بسكرة بتنفيذ ىػذا القػرار، الذؼ سينشػر في النشرة الرسمية  :4المـــــادة 

 لمتعميػـ العالي والبحث العممي.
 2021جانفي  13حرر بالجزائر في 

 عمميع/وزير التعميم العالي والبحث ال
 األمين العام

 غوالي نور الدين 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019أكتوبر  13المؤرخ في  1841يعدل القرار رقم ، 2021جانفي  14مؤرخ في  038رقم  قــرار
 العمومية الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لألشغال

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة عاـ   163-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ ف،  والمتضم2020
 2008يوليو سنة  14وافق الم 1429رجب عاـ  11المؤرخ في  218-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 العمومية إلى مدرسة خارج الجامعة.والمتضمف تحويل المدرسة الوطنية العميا لألشغاؿ 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 .منو 24الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا، السيما المادة 
الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة  2019أكتوبر  13المؤرخ في  1841وبمقتضى القرار رقـ  -

 الوطنية العميا لألشغاؿ العمومية، المعدؿ.المدرسة 
 

 ُيـقـــــّرر

أعاله،  ر، المعدؿ، والمذكو 2019أكتوبر  13المؤرخ في  1841يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 كما ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار. 

 والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي  :2المادة 
 2021 جانفي 14في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الوطنية العميا لألشغال العمومية المدرسة قائمة أعضاء مجمس إدارة

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس ياحي مصطفى -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو غاشي اسماعيل -
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 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو بف مختار اليادؼ -
 ينييفممثل الوزيرة المكمفة بالتكويف والتعميـ الم عضو قكوديل صدي -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثمة السمطة المكمفة بال عضو تمود نجية -
 اعات المحمية والتييئة العمرانيةممثل الوزير المكمف بالداخمية والجم عضو طكوب حمودؼ -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو معيوؼ سعيد -
 الوزير المكمف باألشغاؿ العموميةممثمة  عضو ة رشيدةعمار  -
 الوزير المكمف بالموارد المائية ممثل عضو نادرؼ احمد -
 بالسكف والعمراف والمدينةممثل الوزير المكمف  عضو لومي اسماعيل -

 

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

 2020جوان  11المؤرخ في  343يعدل القرار رقم  ، 2021جانفي  14مؤرخ في  039رقم  قــرار
 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة  الوطنية العميا لمتكنولوجيا

 

 والبحث العممي،إن وزير التعميم العالي 
 ،2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ فوالمتضم
 2009يناير سنة  20الموافق  1430محـر عاـ  23المؤرخ في  20-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 درسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا.ء الموالمتضمف إنشا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 24رسة العميا،السيما المادة الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد
، الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة 2020جواف  11المؤرخ في  343وبمقتضى القرار رقـ  -

 طنية العميا لمتكنولوجيا، المعدؿ.المدرسة الو 
 ُيـقـــــّرر

 

أعاله، كما  ر، المعدؿ، والمذكو 2020جواف  11المؤرخ في  343دؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ يع المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 جانفي 14في حرر بالجزائر 

 ميوزير التعميم العالي والبحث العم
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس رتش جماؿ الديفأك -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو مسعودؼ عبدهللا -
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 ر المكمف بالتربية الوطنيةممثل الوزي عضو طبوب عبدالمالؾ  -
 مفة بالتكويف والتعميـ المينييفممثمة الوزيرة المك عضو بوقابس حميدة -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال وعض بوسالـ دمحم -
 ممثل وزير الدفاع الوطني عضو مكيو رابح -
 ممثمة الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية عضو جمعي سارة -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو بف بوعمي دمحم بف يوسف -
 لوزير المكمف بالطاقةممثل ا عضو عمواني أكـر -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو سمـو طريق -
 د والمواصالت السمكية والالسمكيةممثمة الوزير المكمف بالبري عضو طالب نادية -
 الوزير المكمف باألشغاؿ العموميةممثمة  عضو  لعريبي حسينة -
 المكمف بالسكف والعمراف والمدينةممثل الوزير  عضو بودواف يوسف -
 الوزير المكمف بالموارد المائية ممثمة عضو لوني فريدة -

 

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

 تواريخ مسابقات د، يحد2021جانفي  14مؤرخ في  040رقم قــرار 
 2021االلتحاق بالدراسات الطبية الخاصة )اإلقامة( دورة مارس 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة عاـ   163-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ ف،  والمتضم2020
 2013جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 والذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
والذؼ يحدد شروط التكويف بالدراسات الطبية  2001جويمية سنة  18المؤرخ في  594وبمقتضى القرار رقـ  -

 والمتمـ.الخاصة، المعدؿ 
 ُيـقـــــّرر

 

، المعدؿ والمتمـ 2001جويمية سنة  18المؤرخ في  594مف القرار رقـ  2طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد تواري  المسابقات لاللتحاؽ بالدراسات الطبية الخاصة 

 )اإلقامة( بالنسبة لمكميات التالية:
 1طب بجامعة الجزائركمية ال، 
 ،كمية الطب بجامعة تيزؼ وزو 
 1كمية الطب البميدة، 
 ،كمية الطب بجامعة بجاية 
 ،كمية الطب بجامعة األغواط 
 3كمية الطب بجامعة بقسنطينة، 
 1كمية الطب بجامعة سطيف، 
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 2كمية الطب بجامعة باتنة، 
 ،كمية الطب بجامعة عنابة 
 ،كمية الطب بجامعة ورقمة 
 1عة وىرافكمية الطب بجام، 
 ،كمية الطب بجامعة تممساف 
 ،كمية الطب بجامعة سيدؼ بمعباس 
 ،كمية الطب بجامعة بشار 
 .كمية الطب بجامعة مستغانـ 

 تحدد تواري  المسابقات بالنسبة لمكميات المذكورة في المادة األولى أعاله كما يمي: :2المادة 
  2021مارس  27مسابقة الطب: يـو السبت، 
  2021مارس  28األحد وطب األسناف: يـو مسابقة الصيدلة. 

ومديرو مؤسسات التعميـ العالي المذكورة أعاله، يكمف كل مف السيد المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف  :3المادة 
 كل فيما خصو، بتنفيذ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2021 جانفي 14في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتـضمـن تجديــد تـشكـيــمــة لـجنـة الخــدمــات اإلجتـمــاعيــة  2021جانفي  14مـؤرخ فـي  04رقـم  قــرار
  لــدى جــامعـة خنشمة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا. لمحتوػ الخدمػػات
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

      اإلجتماعية المتعمق بتسيير الخدمات
، 2020يونيو سنة  23ق المواف 1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ
 المتضمف إنشاء جامعة خنشمة.، 2012سنة جواف  04ؤرخ في مال 246-12ذؼ رقـ يالمرسـو التنفبمقتضى  -
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالمحدد 
، المتضمف التشكيمة النيائية ألعضاء لجنة الخدمات 2020 ديسمبر سنة 29 نظػػػػػ را  لممحضر المؤرخ في -

 جامعة خنشمة. اإلجتماعية  لدػ
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 ُيـقـــــّرر
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ جامعة خنشمة. المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2ادة المــ

 األعضاء الدائمون: 
 عمراوؼ خديجة، -03 إيكف عز الديف، -02 مصاص التيجاني،  -01
 جدؼ وليد، -06 حماـ الزبير، -05 خمفاوؼ مصطفى كماؿ، -04
 مرجاف عبد الغاني. -09 حفياف مونير، -08 ميزاف ميمود، -07

 

 عضاء اإلضافيون : األ
 حميدؼ شعيب. -03 سعيدؼ طارؽ، -02 بالة عمار، -01

 ( سنوات إبتداء مف تاري  اإلمضاء عمى القرار.03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المــادة 
العالي  التعميػـ يكمف السيػد مديػر جامعة خنشمة بتنفيػذ ىػذا القػرار والذؼ سينشر في النشرة الرسمية لوزارة :4المــادة 

 والبحث العممي.
 2021جانفي  13حرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2020أكتوبر سنة  15ؤرخ في الم 759يعدل ويتمم القرار رقم  ،2021جانفي  18مؤرخ في  041قــرار رقم 
 يتضمن فتح مسابقة عمى أساس االختبارات من أجل االلتحاق برتبة أستاذ مساعد استشفائي جامعي، المعدل والمتمم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ
، 2008سنة  مايو 03الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27ؤرخ في مال 129-09ذؼ رقـ يالمرسوـ التنفبمقتضى  -

 الباحث االستشفائي الجامعي. \القانوف األساسي الخاص باألستا المتضمف
المتضمف فتح مسابقة عمى أساس  2020أكتوبر سنة  15المؤرخ في  759القرار الوزارؼ رقـ وبناء عمى   -

 .االختبارات مف أجل االلتحاؽ برتبة أستاذ مساعد استشفائي جامعي
أكتوبر  15المؤرخ في  759رقـ  المعدؿ والمتمـ لمقرار 2020ديسمبر  01المؤرخ في  957رقـ  القراروبناء عمى  -

 .أجل االلتحاؽ برتبة أستاذ مساعد استشفائي جامعيتضمف فتح مسابقة عمى أساس االختبارات مف ي ،2020سنة 
صالح المستشفيات. -  وبعد التشاور مع وزارة الصحة والسكاف وا 

 

 ُيـقـــــّرر
أكتوبر سنة  15المؤرخ في  759رقـ أحكاـ القرار الوزارؼ  القرار إلى تعديل وتتميـ بعض ذاييدؼ ى المـادة األولى:

 .هالمعدؿ والمتمـ، والمذكور أعال ،2020
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المعدؿ والمتمـ، والمذكور  ،2020أكتوبر سنة  15المؤرخ في  759رقـ تعدؿ المادة الثانية مف القرار  :2المـادة 
 وتحرر كاآلتي: أعاله

يحدد عدد مناصب األساتذة المساعديف االستشفائييف الجامعييف المطموب شغميا بػ ألف  :2"المادة 
( بعنواف الصحة 462ربعمائة واثناف وستوف )( مف بينيا أ1249ومائتاف وتسعة وأربعوف )
( بعنواف المديرية العامة لألمف الوطني موزعة حسب الييكل 16العسكرية وستة عشر )

 اإلستشفائي الجامعي والتخصص طبقا لمممحق المرفق بيذا القرار"
 كما يأتي: والمتمـالمعدؿ  ،2020أكتوبر سنة  15المؤرخ في  759 رقـيتمـ ممحق القرار الوزارؼ  :3المـادة 

  الجزائر:-المؤسسة اإلستشفائية المتخصصة في طب أمراض السرطاف مركز بيارومارؼ كورؼ 
 ( في تخصص عمـ النبات الطبي.01)فتح منصب  -

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 
 2021 جانفي 20في حرر بالجزائر 

 الي والبحث العمميوزير التعميم الع
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أم البواقييحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة ، 2021جانفي  20مؤرخ في  042 رقم قــرار

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة جواف  23الموافق  1441 عاـ ذؼ القعدة أوؿالمؤرخ في  163-20سي رقـ بمقتضى المرسوـ الرئا -

 .،المعدؿ والمتمـتعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذؼ رقـ  وبمقتضى المرسـو -

 .منو 12لمادة ا السيما ظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـتنيحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بالذؼ  ،2003
 ،2009سنة  يناير 4الموافق  1430عاـ  محـر 7المؤرخ في  06 -09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 2ؿ والمتمـ، السيما المادة ، المعدأـ البواقيوالمتضمف إنشاء جامعة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ي.لي والبحث العمماالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ الع
 

 ُيـقـــــّرر

 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  12تطبيقا ألحكاـ  المادة  المادة األولى:
أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  لمتمـ، والمذكور، المعدؿ وا2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .أـ البواقي سمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةالقائمة اإل
 يذا القرار.بفي الجدوؿ الممحق  أـ البواقي سمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةتحدد القائمة اإل :2المادة 
 والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي  :3المادة 

 2021 جانفي 20في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 م البواقيأ قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة
 ن:والمعين األعضاء -1

 القطاع الصفة والمقب اإلسم
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس بودالعة عمار -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو شيباني خالد -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو بف مسعود رشيد -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ةفالمكم ةممثل الوزير  عضو قوجيل كماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو لعرج دمحم -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ  عضو داسة مصطفى -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو بوخاتـ كماؿ -
 ارةممثل الوزير المكمف بالتج عضو بازيف عبد الحق -
 بالصناعة ةممثل الوزير المكمف عضو صحراوؼ البشير  -
 التييئة العمرانيةبالداخمية والجماعات المحمية و ممثل الوزير المكمف  عضو سيدىومي جماؿ -
 ةوالمدين فممثل الوزير المكمف بالسكف والعمرا عضو بعابشة نور الديف -
 باإلتصاؿممثل الوزير المكمف  عضو جغادر عبد الجميل -
 بالشباب والرياضةممثل الوزير المكمف  عضو سفي إبراىيـيو  -
 بالموارد المائيةممثل الوزير المكمف  عضو حيرش حكيـ -
 ممثل الوالي عضو مريقة الطاىر -

 

 ن:واألعضاء المنتخب -2
 

 الييئة الصفة اإلسم والمقب
 والعمـو التطبيقية ـالعمو لكمية  ذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو لعمامرة خير الديف -
 والمغات العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياةلكمية  ذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو  زىرور عقبة -
 الحقوؽ والعمـو السياسيةلكمية  ذوؼ مصف األستاذية عف األساتذة ةمنتخب ةممثم عضو بف طاىر أمينة -
 لكمية اآلداب والمغاتذوؼ مصف األستاذية األساتذة عف  ةمنتخب ةممثم عضو سوالمية حفيظة -
 العمـو اإلقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسييرلكمية  ذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو تقرارت يزيد -
 اإلنسانية واإلجتماعية،لكمية العمـو  ذوؼ مصف األستاذية عف األساتذة ةمنتخب ةممثم عضو فضاؿ نادية -
 واليندسة المعمارية،األرض لكمية عمـو ذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة  عضو زداـ رابح -
 مصف األستاذية لمعيد التكنولوجياذوؼ ممثل منتخب عف األساتذة  عضو عياش زبير -
 ية لمعيد تسيير التقنيات الحضريةذوؼ مصف األستاذممثل منتخب عف األساتذة  عضو بف غضباف فؤاد -
 نيات النشاطات البدنية والرياضيةلمعيد عمـو وتق ذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو غناـ نور الديف -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف ممثل عضو بوالعاـ بالؿ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو حمودة عمار -
 ،إلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف ا عضو عبابسة لزىر -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو بولخراص مخموؼ -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو فاضل نور اإلسالـ -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو مجوج أيمف -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2021جانفي  20مؤرخ في  043رقم  ارقــر 
 وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافلكمية اليندسـة المعمـارية واليندسـة المـدنية بجامعة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ـ ذؼ القعدة عا 21المؤرخ في  212-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 ولوجيا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.بتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكن
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذؼ القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03ى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتض -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 والبحث العممي. الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي
األساتذة بالمجمس العممي لكمية اليندسة المعمارية واليندسة المدنية بجامعة وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي  -

 .2020نوفمبر  18المؤّرخ في  وىراف -العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ
 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  44و 43يقا ألحكاـ المادتيف تطب المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

بجامعة  تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اليندسة المعمارية واليندسة المدنية
 وىراف.-العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ

العمـو اليندسة المعمارية واليندسة المدنية بجامعة  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.وىراف -والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ

، كل وىراف -العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼوالتكويف العالييف ومدير جامعة  يكّمف المدير العاـ لمتعميـ :3المادة 
 فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 جانفي 20في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2021جانفي  20المؤرخ في  043رقم  رارــق بالقـــممح
 وىران -العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبجامعة  يةلكمية اليندسـة المعمـارية واليندسـة المـدن

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 عف قسـ اليندسة المدنية ةرئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذي رحاؿ دريس جواد 1
 عميد الكمية حشيشي عبد القادر 2
 سائل المرتبطة بالطمبة نائب العميد المكمف بالدراسات والم ناصر بشير 3
 نائب العميد المكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية يبدرؼ الجياللي 4
 رئيس قسـ الرؼ  شريف األميف 5
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 رئيس قسـ اليندسة المعمارية ربيع مولود 6
 رئيس قسـ اليندسة المدنية مكي دمحم 7
 رؼ رئيس المجنة العممية لقسـ ال نمديمي عمي 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية قاسمي مميكة 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية تيامي دمحم 10
 عف قسـ الرؼ  ةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذي بوجناف نصر الديف 11
 عف قسـ الرؼ  ةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذي بوجمميف جماؿ 12
 عف قسـ اليندسة المعمارية ةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذي ي دليمةصنياج 13
 عف قسـ اليندسة المعمارية ةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذي ىندؿ مالؾ 14
 عف قسـ اليندسة المدنية ةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذي بوركبة سعاد 15
 ساعديفممّثل عف األساتذة الم مباركي عبد الخالق 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بيمولي دمحم الياس 17
 مدير مخبر بحث تيجاني عبد المطيف البارؼ  18
 مدير مخبر بحث كرداؿ جماؿ  19
 مدير مخبر بحث مداني دمحم 20
 مدير مخبر بحث حمادؼ العربي 21
 مدير مخبر بحث قزولي عبد السالـ 22
 مسؤوؿ المكتبة غيات رشيد 23

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحدد  2019ماي  09 مؤرخ فيال 689رقــم  يعدل القرار ،2021 جانفي 20مؤرخ في  044قــرار رقم 

 الجزائر-المتعددة التقنياتالوطنية مدرسة المجنة العممية لقسم اليندسة الميكانيكية بالمقائمة االسمية ألعضاء ل
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذؼ القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2008يوليو  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  215-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 والمتضّمف تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى مدرسة خارج الجامعة، المعّدؿ.
الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 نفيذؼ رقـوبمقتضى المرسوـ الت -

 الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا.
المجنة العممية لقسـ مقائمة االسمية ألعضاء المحدد ل 2019ماؼ  09 مؤرخ فيال 689وبموجب القرار رقػػـ  -

 .الجزائر-متعددة التقنياتالالوطنية مدرسة اليندسة الميكانيكية بال
وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بالمدرسة الوطنية المتعددة  -

 .2020ديسمبر  17الجزائر المؤرخ في  -التقنيات
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 ُيـقـــــّرر
 

جنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء الم المادة األولى:
 الجزائر. -بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بالمدرسة الوطنية المتعددة  :2المادة 
 الجزائر، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-التقنيات

الجزائر، كل فيما -ر العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنياتيكمف المدي :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021جانفي  20في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 زيانأ.د عبد الباقي بن 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2019ماي  09 مؤرخ فيال 689الذي يعدل القرار رقــم  2021جانفي  20المؤرخ في  044ممحق بالقرار رقم 
 الجزائر-المتعددة التقنياتالوطنية مدرسة جنة العممية لقسم اليندسة الميكانيكية بالالممقائمة االسمية ألعضاء المحدد ل

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ سعيد رشاؽ  1
 رئيس القسـ ياسيف بمقاسمي 2
 أستاذ أرزقي سماعيمي 3
 أستاذ بمقاسـ قبمي 4
 "ب"أستاذ محاضر قسـ  جماؿ سعيدؼ 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دمحم بف بريكة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" إبراىيـ قرقب 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبد الحميد بوىالؿ 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عممييحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس ال، 2021جانفي  20مؤرخ في  045رقم  قــرار

 الشمف-بجامعة حسيبة بن بوعمي لكمية العمـوم اإلنسـانية واإلجتمـاعية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441 أّوؿ ّذؼ القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
يوليو سنة  23الموافق   1422جمادؼ األولى عاـ  02المؤرخ في  209-01ضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقت -

 .والمتضمف إنشاء جامعة الشمف، المعّدؿ والمتّمـ 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامع 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
مية العمـو اإلنسانية واإلجتماعية بجامعة حسيبة بف وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لك -

 .2020نوفمبر  18الشمف المؤّرخ في -بوعمي
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 ُيـقـــــّرر
 

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03التنفيذؼ رقـ  مف المرسوـ 44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى  ، المعّدؿ والمتّمـ،2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واإلجتماعية بجامعة حسيبة بف 
 الشمف.-بوعمي

العموـ اإلنسانية واإلجتماعية بجامعة حسيبة بف  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 مف ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.الش-بوعمي

الشمف، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 جانفي 20في حرر بالجزائر 
 يم العالي والبحث العمميوزير التعم

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مجمس العمميالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء ال 2021جانفي  20المؤرخ في  045رقم  رارــق بالقـــممح
 الشمف -بجامعة حسيبة بن بوعمي لكمية العمـوم اإلنسـانية واإلجتمـاعية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية مغزاوؼ مصطفى 1
 عميد الكمية بوقشور دمحم 2
 لعميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجيةنائب ا بوبكر جياللي 3
 رئيس قسـ العمـو اإلنسانية زبير رشيد 4
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو اإلنسانية فارس العيد 5
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو اإلجتماعية لدـر أحمد 6
 ستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانيةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األ بمعالية ميمود 7
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلجتماعية سعداوؼ الزىرة 8
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلجتماعية بومدفع الطاىر 9
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عبدلي فاطمة 10
 ف األساتذة المساعديفممّثل ع عيشوني عبد السالـ 11
 مدير مخبر بحث حميمي بف شرقي 12
 مدير مخبر بحث ضامر وليد عبد الرحماف 13
 مسؤوؿ المكتبة صادوؽ خضرة 14
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ة العمميةيحدد القائمة االسمية ألعضاء المجن، 2021جانفي  20مؤرخ في  046رقم  قــرار
 الشمف-بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة حسيبة بن بوعمي لقسـم العــموم اإلنســانية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذؼ القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ والمتّمـ الحكومة، والمتضّمف تعييف أعضاء
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يوليو سنة  23الموافق   1422جمادؼ األولى عاـ  02المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .والمتعمق بإنشاء جامعة الشمف 2001

غشت سنة   23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ  2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

العموـ اإلنسانية  بالمجنة العممية لقسـ العمـو اإلنسانية بكميةوبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة  -
 .2020نوفمبر 18الشمف المؤّرخ في -واالجتماعية بجامعة حسيبة بف بوعمي

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

العموـ اإلنسانية واالجتماعية  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكمية
 الشمف.-بجامعة حسيبة بف بوعمي

العموـ اإلنسانية واالجتماعية  سـ العموـ اإلنسانية بكميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لق :2المادة 
 الشمف ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة حسيبة بف بوعمي

الشمف ، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي :3المادة 
 رة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذؼ سينشر في النش بتطبيق

 2021 جانفي 20في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021جانفي  20المؤرخ في  046 رقـمـق بالقـرار ممحـ
 الشمف-بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة حسيبة بن بوعمي لقسـم العــموم اإلنســانية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ فارس العيد 1
 رئيس القسـ ر رشيدزبي 2
 أستاذ  مغزاوؼ مصطفى 3
 أستاذ  بمعالية ميمود 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" طيير عبد الكريـ 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" نغمي براىيـ 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" قندؿ جماؿ 7
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عياش دمحم 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عيشوني عبد السالـ 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم ، 2021جانفي  20مؤرخ في  047رقم  قــرار
 الشمف-بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة حسيبة بن بوعمي العــموم اإلجتمــاعية

 

 العممي، إن وزير التعميم العالي والبحث
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذؼ القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
يوليو سنة  23الموافق   1422جمادؼ األولى عاـ  02المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .تعمق بإنشاء جامعة الشمفوالم 2001
غشت سنة   23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434اـ ربيع األوؿ ع 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
العموـ اإلنسانية  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكمية -

 .2020نوفمبر 18المؤّرخ في الشمف -واالجتماعية بجامعة حسيبة بف بوعمي
 

 ـقـــــّرريُ 
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ، المعّدؿ2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ اإلنسانية واالجتماعية  جتماعية بكميةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اال
 الشمف.-بجامعة حسيبة بف بوعمي

العموـ اإلنسانية واالجتماعية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكمية :2المادة 
 الشمف ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة حسيبة بف بوعمي

الشمف ، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي: 3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2021 جانفي 20في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021جانفي  20مؤرخ في ال 047رقـم ممحــق بالقـرار 
 الشمف -العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة حسيبة بن بوعميبكمية  لقسـم العــموم اإلجتمــاعية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ لدـر أحمد 1
 أستاذة سعداوؼ الزىرة 2
 أستاذ  ضامر وليد عبد الرحماف 3
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 أستاذ محاضر قسـ "أ" بومدفع الطاىر 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ركاب أنيسة 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" نيس زىيرلو  6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" راحيس براىيـ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" جموؿ خدة معمر 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحدد  2020جوان  03المؤرخ في  326يعّدل القرار رقم ، 2021جانفي  20مؤرخ في  048رقم  قــرار
 الشمف-قائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة حسيبة بن بوعميلم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441 أّوؿ ّذؼ القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .ّدؿ والمتّمـالمع والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
يوليو سنة  23الموافق   1422جمادؼ األولى عاـ  02المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتعمق بإنشاء جامعة الشمف 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .معة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجا 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية المحّدد  2020جواف  03المؤرخ في  326وبموجب القرار رقـ   -

 .الشمف-بجامعة حسيبة بف بوعمي عمـو الطبيعة والحياة
بالمجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة حسيبة بف وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة  -

 .2019ديسمبر  04الشمف المؤّرخ في -بوعمي
 

 ُيـقـــــّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة  ى:المادة األول
 الشمف.-بجامعة حسيبة بف بوعمي

-بجامعة حسيبة بف بوعمي عموـ الطبيعة والحياة لكمية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي: 2المادة 
 قرار.الشمف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا ال

الشمف ، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 جانفي 20في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 د الباقي بن زيانأ.د عب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   187

 

 

  2020جوان  03المؤرخ في  326الذي يعّدل القرار رقم  2021جانفي  20مؤرخ في ال 048رقم  رارــق بالقـــممح
 الشمف-االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة حسيبة بن بوعمي المحّدد لمقائمة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ البيولوجيا طاىرتي مراد 1
 عميد الكمية مزياف مميكة بنت بوخاتـ 2
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية دينيةزيداف عزي 3
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة قوجيل دمحم 4
 رئيس قسـ البيولوجيا مختارؼ جماؿ الديف 5
 رئيس قسـ عمـو التغذية و التغذية البشرية زروقي خيرة 6
 يس قسـ الجذع المشترؾ عمـو الطبيعة والحياةرئ أمزرت الجياللي 7
 رئيس قسـ العمـو الزراعية والبيوتكنولوجيا عاشور الطيب 8
 رئيس قسـ الماء والبيئة والتنمية المستدامة تباني دمحم 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ البيولوجيا بقارة دمحم األميف 10
 التغذية و التغذية البشرية رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو قعيش مميكة 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ الجذع المشترؾ عمـو الطبيعة والحياة بني دريس  أحمد 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو الزراعية والبيوتكنولوجيا دمحمؼ أحمد 13
 رئيس المجنة العممية لقسـ الماء والبيئة والتنمية المستدامة عشيط دمحم 14
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ البيولوجيا دود دمحمسع 15
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التغذية و التغذية البشرية عالـ رشيدة 16
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو الزراعية والبيوتكنولوجيا ستي بف عمي 17
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو الزراعية والبيوتكنولوجيا سعدؼ عبد القادر 18
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الماء والبيئة والتنمية المستدامة جبار نور الديف 19
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الماء والبيئة والتنمية المستدامة نجاعي ساسي 20
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الجذع المشترؾ عمـو الطبيعة والحياة سميماني دمحم زكريا 21
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الجذع المشترؾ عمـو الطبيعة والحياة عمارؼ سياـ 22
 ممّثل عف األساتذة المساعديف محمودؼ عبد الحق 23
 ّثل عف األساتذة المساعديفمم نوؼ عبد هللا 24
 مدير مخبر بحث بوطيبة عبد القادر 25
 مدير مخبر بحث صبايحية دمحم 26
 مديرة مخبر بحث مزياف مميكة بنت أحمد 27
 مسؤوؿ المكتبة لعرباوؼ أمينة 28
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الّمجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2021انفي ج 20مؤرخ في  049رقـم  قــرار
 الـوطنية العميـا لممنـاجمنت القميعـةة ـلمدرسبا مناجمنت والمقاولتية لقسـم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020ة يونيو سن 23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
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 2008أبريل  9الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  3المؤرخ في  116-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
   .والمتضّمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت، المعّدؿ والمتّمـ

الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18خ في المؤر  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا

بالمجنة العممية لقسـ مناجمنت والمقاولتية بالمدرسة الوطنية  العميا ضر انتخاب ممّثمي األساتذة وبناء  عمى مح -
 .2020ديسمبر  30لممنػاجمنت القميعػة المؤرخ في 

 

 ُيـقـــــّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16رقـ  مف المرسـو التنفيذؼ 50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14ق المواف

 .الوطنية  العميا لممنػاجمنت القميعػة مدرسةالمجنة العممية لقسـ مناجمنت والمقاولتية بال
العميا  الوطنية سةمدر تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ مناجمنت والمقاولتية بال :2المادة 

 لممنػاجمنت القميعػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية  العميا لممنػاجمنت القميعػة كل فيما  :3المادة 

 ث العممي.يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبح
 2021 جانفي 20في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان
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 الّمجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا 2021جانفي  20مؤرخ في ال 049ممحـق بالقـرار رقم 
 الـوطنية العميـا لممنـاجمنت القميعـةة ـلمدرسبا منــاجمنت والمقـاولتية لقسـم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بوشناؽ خالدؼ سيدؼ دمحم 1
 رئيس القسـ شادر سعاد 2
 أستاذ دمحمساىل سيدؼ  3
 أستاذة  مسايد حسناء أمينة 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عمارة جميمة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" باللي منير 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف داود صارة 7
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 الّمجنة العمميةائمة االسمية ألعضاء لقيحّدد ا، 2021جانفي  20مؤرخ في  050رقـم  قــرار
 الـوطنية العميـا لممنـاجمنت القميعـةة ـلمدرسبا منـاجمنت التنظيمـات لقسـم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .يف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـوالمتضّمف تعي
 2008أبريل  9الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  3المؤرخ في  116-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

   .والمتضّمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت، المعّدؿ والمتّمـ
الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 .الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
بالمجنة العممية لقسـ مناجمنت التنظيمات بالمدرسة الوطنية  العميا ساتذة وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األ -

 .2020ديسمبر  30لممنػاجمنت القميعػة المؤرخ في 
 

 ُيـقـــــّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء  المذكور أعاله،، و 2016يونيو سنة  14الموافق 

 .الوطنية  العميا لممنػاجمنت القميعػة مدرسةالمجنة العممية لقسـ مناجمنت التنظيمات بال
العميا  الوطنية مدرسةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ مناجمنت التنظيمات بال :2المادة 

 نت القميعػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.لممنػاجم
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لممنػاجمنت القميعػة كل فيما  :3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 جانفي 20في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان
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 الّمجنة العمميةة االسمية ألعضاء لقائمالذي يحّدد ا 2021جانفي  20مؤرخ في  050ممحـق بالقـرار رقم 

 الـوطنية العميـا لممنـاجمنت القميعـةة ـلمدرسبا منــاجمنت التنظيمـات لقسـم
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ فروخي أميف 1
 رئيس القسـ يحياوؼ جالؿ الديف 2
 أستاذ أمقراف مصطفى 3
 أستاذ  مداحي عثماف 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" تي مسعودزرو  5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ميذب نبيل 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عوفي حميدة 7
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 يـس العممـاء المجمـمية ألعضـائمة االسـد القيحدّ ، 2021جانفي  20مؤرخ في  051 مـرار رقــق قــرار
 العميـا لممنـاجمنت القميعـة الـوطنيةة ـمدرسلم 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
 2008أبريل  9الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  3المؤرخ في  116-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضّمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت، المعّدؿ والمتّمـ
الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 .الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
خ في وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لممناجمنت القميعة المؤر  -

 .2020ديسمبر  31
 ُيـقـــــّرر

 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  44تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 
 عميا لممناجمنت القميعة.العممي لممدرسة الوطنية ال المجمس

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لممناجمنت القميعة، وفقا لمجدوؿ  :2المادة 
 الممحق بيذا القرار.

فيما يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت القميعة ، كل  :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 جانفي 20في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يـس العممـاء المجمـمية ألعضـائمة االسـد القيحدّ الذي 2021جانفي  20مؤرخ في ال 051 ممحق بالقرار رقم
 الـوطنية العميـا لممنـاجمنت القميعـةة ـلممدرس

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 العممي لممدرسة مدير المدرسة، رئيس المجمس ساىل سيدؼ دمحم 1
 مدير مساعد مّكمف بالتعميـ والشيادات والتكويف المتواصل  ممود سيد عمي 2
 مدير مساعد مكّمف بالتكويف في الدكتوراه والبحث العممي والتطوير التكنولوجي واإلبتكار وترقية المقاوالتية فاضل صباح 3
 االتصاؿ والعالقات الخارجيةمدير مساعد مكّمف بأنظمة اإلعالـ و  سميماني عمر فاروؽ  4
 رئيس قسـ مناجمنت والمقاوالتية شادر سعاد 5
 رئيس قسـ مناجمنت التنظيمات يحياوؼ جالؿ الديف 6
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 رئيس المجنة العممية لقسـ مناجمنت والمقاوالتية بوشناؽ خالدؼ سيدؼ دمحم 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ مناجمنت التنظيمات فروخي أميف 8
 أستاذ  مصطفى أمقراف 9
 أستاذ  مداحي عثماف 10
 أستاذة  مسايد حسناء أمينة 11
 أستاذ محاضر قسـ "أ" زروتي مسعود 12
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عمارة جميمة 13
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مداغ سميرة ريـ 14
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دمحمؼ أماؿ 15
 مدير مخبر بحث بف قرنة دمحم 16
 مدير مخبر بحث بد المميؾمزىودة ع 17
 أستاذ بالمدرسة العميا لمتجارة بوصافي كماؿ 18
 راسات العميا التجاريةدرسة الدّ أستاذ بم ىادير عبد القادر 19
 مسؤوؿ المكتبة بف معمر كريـ 20
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ةبعنــوان الّسنــ ةالمفتــوحالميسانس يتضّمــن تأىيل ، 2021جانفي  20مؤرخ في  052 رقم قــرار
 في ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" بالمركز الجامعي لمبيض 2021-2020 ةالجـامعيــ

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17ّرخ في المؤ  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه الماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة 
 2010سنة  سبتمبر 9الموافق  1431رمضاف عاـ  30مؤّرخ في ال204-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتمـ بالبيض،المتضّمف إنشاء مركز جامعي و 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
حدد يمميداف و المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية ل 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام
 23المؤرخ في  "تجارية عموـ اقتصادية والتسيير وعمـوعمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " وبناءُ  -

 .2020نوفمبر 
 ُيـقـــــّرر
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لمبيض، في جامعي ال لمركزبا 2021-2020ة الجػامعيػػ ةبعنػػواف الّسنػػالميسانس المفتوحة ىل تؤ  الماّدة األولـى:
 تجارية" طبقا لممحق ىذا القرار. ميداف "عمـو اقتصادية والتسيير وعمـو

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا لمبيضجامعي ال يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز :2 المــادة
 بحث العممي.القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي وال

 2021 جانفي 20في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الميسانس المفتوح تأىيل المتضّمن  2021جانفي  20المؤرخ في  052رقم  القرار ممحق
  بالمركز الجامعي لمبيض 2021-2020الّسنة الجامعية بعنوان 

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ محاسبة ومراجعة مالية ومحاسبة عمـو تجارية عمـو اقتصادية والتسيير وعمـو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوح  يتضّمن تأىيل ماستر ذو مسار مدمج لميسانس، 2021جانفي  20مؤرخ في  053رقم  قــرار

 بومرداس بجامعة في ميدان "عموم وتكنولوجيا" 2021-2020 بعنوان السنة الجامعية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمف و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ـ ذؼ الحجة عا 18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .متعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي ل
 2020 يونيو سنة 23الموافق لػ  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
 1998سنة  يونيو 2الموافق  1419صفر عاـ  7المؤّرخ في  189-98يذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ التنف -

 .المتضّمف إنشاء جامعة بومرداس، المعّدؿ والمتّمـو 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .يادة الماستر وشيادة الدكتوراهوشالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس و 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
جية الوطنية لمميداف ويحدد المتضّمف إنشاء المجنة البيداغو  2012مارس  26المؤّرخ في  75القرار رقـ وبمقتضى  -

 .مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا
 .2020نوفمبر  22عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ و تكنولوجيا" المؤرخ في  وبناء -

 

 ُيـقـــــّرر
 

، في ميداف  2021-2020يؤىل ماستر ذو مسار مدمج لميسانس المفتوح بعنواف السنػة الجػامعيػة  المادة األولـى:
 "عموـ وتكنولوجيا" بجامعة بومرداس، طبقا لممحق ىذا القرار.
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، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار بومرداسيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :2المــادة 
 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 جانفي 20ي فحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ماستر ذو مسار مدمج ّلّميسانس المفتوح  تأىيلالمتضّمن   2021جانفي  20المؤرخ في  053رقم  القرار ممحق
 بجامعة بومرداس 2021-2020بعنوان الّسنة الجامعية 

 

 ليسانس
 طبيعة التخصص الفــرع الميدان

 أ آلية آلية عمـو وتكنولوجيا
 

 ماستر
 طبيعة التخصص الفــرع الميدان

 أ آلية آلية عمـو وتكنولوجيا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن الموافقة عمى التنظيم الداخمي، 2021جانفي  20مؤرخ في  054 رقم قــرار
 لديوان المطبوعات الجامعية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ
، 2005سبتمبر سنة  26الموافق  1426شعباف عاـ  22المؤرخ في  370-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضمف القانوف األساسي لديواف المطبوعات الجامعية
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، والمتضمف الموافقة عمى التنظيـ الداخمي لديواف 2011أفريل  21المؤرخ في  218وبمقتضى القرار رقـ  -

 .المطبوعات الجامعية
 .وباقتراح مف المدير العاـ لديواف المطبوعات الجامعية -
 .ادقة مجمس اإلدارةوبعد مص -

 

 ُيـقـــــّرر
 يوافق عمى التنظيـ الداخمي لديواف المطبوعات الجامعية الممحق بأصل ىذا القرار. المادة األولى:

 ، والمذكور أعاله.2011أفريل  21المؤرخ في  218يمغي القرار رقـ  :2المادة 
ذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمبحث العممي والبحث يكمف المدير العاـ بتنفيذ أحكاـ ىذا القرار وممحقو ال :3المادة 

 العممي.
 2021 جانفي 20في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن الموافقة عمى التنظيم الداخمي  2021جانفي  20المؤرخ في  054ممحق القرار رقم 
 لديوان المطبوعات الجامعية

  

شعباف عاـ  22المؤرخ في  370-05مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  15و 6تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
القانوف األساسي لديواف المطبوعات الجامعية،  ، المتضمف2005سبتمبر سنة  26الموافق  1426

 يشتمل التنظيـ الداخمي لمديواف، تحت سمطة المدير العاـ، عمى مايأتي:
 ،مديريات 
 .مديريات جيوية 

 المديريات التالية: ديواف المطبوعات الجامعية مفيتشكل  :2المادة  
 ،مديرية اإلدارة العامة 
 ،مديرية النشر 
 ،المديرية التقنية 
 رية التسويق والتوزيع،مدي 
 ،مديرية المالية والمحاسبة 
 ،مديرية الرقمنة 
 ،مديرية التدقيق والمراقبة الداخمية 
 ،المديريات الجيوية 

 تتكفل مديرية اإلدارة العامة، بمايأتي: :3المادة 
 وضع مخطط الوسائل والطرؽ والقواعد الخاصة تحسيف مردودية القدرات البشرية، -
 لتجميع كل المعمومات الخاصة بالتسيير،إعداد وثيقة مرجعية  -
 إعداد مخطط التكويف، -
 تحديد اآلليات المناسبة لتنفيذ مخطط التكويف، -
التكفل بالدراسات المتعمقة بمناصب العمل وتسيير المسارات المينية وبمقاييس المردودية ونظاـ األجور  -

 وتنظيـ شروط العمل وكيفيات التوظيف والتكويف، 
 ـ اإلجراءات القانونية والتنظيمية التي تنظـ عالقات العمل والقانوف الداخمي،السير عمى احترا -
 السير عمى الوقاية واألمف الداخمي لمديواف، -
 القياـ بكل أعماؿ الصيانة ومتابعت أمالؾ الديواف ومتابعة تسيير حظيرة السيارات، -
 مسؾ دفاتر وسجالت الجرد والعقود الخاصة بممتمكات الديواف، -
 فاتر القانونية والتنظيمية الخاصة باإلدارة،مسؾ الد -
 تأميف الممتمكات المنقولة والغير منقولة لمديواف، -
 السير عمى تسيير الرصيد الوثائقي وأرشيف الديواف،  -
 إعداد مخطط تمويف الديواف بالمعدات والوسائل العامة، -
 تمويف الديواف بمختمف المواد الضرورية وقطاع الغيار ومواد الصيانة، -
 تسيير المخازف وحفع السمع والمواد والحفاظ عمييا، -
 مسؾ الجرد الدائـ لمخزوف المواد األولية وقطاع الغيار.   -
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 تتكفل مديرية النشر، بمايأتي: :4المادة 
 تمبية احتياجات الطمبة واألساتذة مف منشورات عف طريق كل الوسائل المتاحة، -
 تنفيذ برنامج سنوؼ لمنشر، -
 لمسنة الموالية، إعداد برنامج النشر -
 إعداد الجدوؿ البياني العاـ المتضمف المعمومات الخاصة بوضعية المخطوطات والمؤلفات المبرمجة، -
مسؾ سجل استقباؿ المخطوطات الجديدة، النشر المشترؾ، الترجمة أوغيرىا مف شراء حقوؽ الطبع  -

 والتنازؿ عنيا، 
 تسيير الممفات التي تقدـ إلى المجنة العممية، -
 حصيمة دورية لألعماؿ المنجزة في النشر بكل مراحمو، إقامة -
 التكفل بالعقود الخاصة بالنشر والنشر المشترؾ والترجمة واكتساب الحقوؽ والتنازؿ عنيا، -
 تطبيق القوانيف والتنظيمات الخاصة بحقوؽ المؤلف والحقوؽ المجاورة، -
 التصنيف اآللي لممخطوط، -
 ائية لممخطوط،القياـ بالتصحيحات وا عطاء الصيغة الني -
 التكفل بتزويد المكتبة الوطنية بالنس . -

 تتكفل المديرية التقنية، بمايأتي: :5المادة 
 إعداد الدراسات التقنية، -
 متابعة وحساب التكاليف الخاصة بكل منتوج، -
 إعداد خطط اإلنتاج وتسيير إنتاجية كل آلة، -
 التمويف الدائـ آلالت اإلنتاج بالمواد األولية وغيرىا، -
 يير اإلنتاج،تس  -
 إنجاز كل األعماؿ المخبرية الخاصة باإلنتاج، -
 إنجاز كل األعماؿ اإلنتاج وفق المخطط المسطر، -
 السير عمى الصيانة الدائمة آلالت اإلنتاج والمعدات والوسائل وتجييزات اإلنتاج. -

 تتكفل مديرية التسويق والتوزيع، بمايأتي: :6المادة 
 لسمع،تسيير مخازف المنتوج النيائي وا -
 ضماف توزيع المنتجات والسمع عمى المديريات الجيوية، -
 إعداد الوضعيات الشيرية لمتوزيع والمبيعات والمخازف والمدينيف والديوف، -
رساليا لمزبائف ومصالح المحاسبة، -  إعداد الفواتير وا 
 تسيير عقود االستيراد والتصدير، -
 دراسة وضماف الترويج لمنتجات الديواف. -

 ل مديرية المالية والمحاسبة، بمايأتي:تتكف :7المادة 
 تنفيذ السياسة المالية لمديواف، -
 إعداد الميزانية التقديرية لمديواف، -
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 متابعة االستيالكات القروض ومقارنتيا بتقديرات الميزانية، -
 المتابعة المستمرة لكل مايخص الضرائب والجباية، -
 لجيوية،التأكد مف وضعيات مقربة لمحسابات المالية لممديريات ا -
استقباؿ أوامر الدفع والتحصير مف المراقبيف المالييف ومراقبتيا مف الناحية القانونية واإلجرائية  -

 والمحاسبية قبل تنفيذىا،
 متابعة التنفيذ المالي لكل العقود واالتفاقيات، -
 مراقبة عممية حساب األجور واألعباء المرتبطة بيا ومتابعة تسديدىا، -
 يواف حسب النصوص التشريعية والتنظيمية المعموؿ بيا، مسؾ محاسبة العامة لمد -
 مسؾ الدفاتر والوثائق القانونية، -
 إعداد ميزانية الديواف وكل الوثائق المحاسبية الخاصة بيا، -
 توفير المعمومات الخاصة بالتكاليف المباشرة وغير المباشرة لمديواف، -
 حساب سعر البيع لمنتوجات الديواف، -
 ر التنازؿ عف المنتوج.اقتراح سقف معيف لسع -

 تتكفل مديرية الرقمنة، بمايأتي: :8المادة 
 رقمنة المطبوعات الجامعية، -
 رقمنة الوثائق اإلدارية لمديواف، -
 ضماف التحكـ في اإلعالـ اآللي عبر مختمف مديريات الديواف، -
 ضماف تطوير الرصد المعموماتي لمديواف، -
 ف،التحكـ في استغالؿ النظاـ المعموماتي لمديوا -
 ضماف االطالع عمى مختمف األنظمة المعموماتية في الوقت عينو. -

 تتكفل مديرية التدقيق والمراقبة الداخمية، بمايأتي: :9المادة 
 ضماف تدابير دورية وتقديـ المعمومات وتقييـ المجاالت الداخمية لمديواف، -
 ضماف قانونية العمميات المالية والقانونية ودقة التسجيالت المنجزة، -
 نفيذ كل مياـ التدقيق والمراقبة الداخمية حسب طمب المدير العاـ،ت -
تقديـ بصفة مستمرة اقتراحات إلى المديرية العامة تخص كل إجراء مف شأنو تحسيف وتأميف العمميات  -

 المنجزة بالديواف،
 تتكفل المديريات الجيوية، بمايأتي: :10المادة 

 بعيف لممديرية الجيوية،تسيير ممفات الموظفيف ومجمل الممتمكات التا -
 تسيير مجمل الممتمكات التابعة لممديرية الجيوية، -
 مسؾ الدفاتر المحاسبية والسجالت القانونية و التنظيمية لممديرية الجيوية، -
 مسؾ المحاسبة العامة لممديرية الجيوية، -
 متابعة حركة المخزوف وتسجيالتو المحاسبية، -
 ة الخاصة بياو الحصيمة السنوية،إعداد الميزانية وكل الوثائق المحاسبي -
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 القياـ بكل التصريحات الجبائية وشبو الجبائية وكل مايتعمق بصندوؽ التأمينات االجتماعية، -
 إعداد الميزانية التقديرية لممديرية الجيوية، -
 تسيير الوسائل العامة لممديرية الجيوية، -
 تنفيذ مخطط التوزيع والبيع لممديرية الجيوية، -
 الحسف لممخزوف الجيوؼ، سير عمى تسيير -
 تنفيذ المخطط العاـ لإلنتاج والنشر لممديرية الجيوية، -
 إعداد التقارير الدورية الموجية لممديرة العامة. -

 تحدد مصالح كل مديرية بموجب مقرر مف المدير العاـ لمديواف. :11المادة 
 مف المدير العاـ لمديواف.يعيف المديريف المركزييف والمديريف الجيوييف، بموجب مقرر  :12المادة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يحدد األحكام االستثنائية المرخص بيا في مجال التنظيم ، 2021جانفي  21مؤرخ في   055رقم  قــرار
 2021-2020ة الجامعية ، بعنوان السن19-في ظل فترة كوفيد نتقال الطمبةاوالتسيير البيداغوجيين والتقييم و 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتمـّ 
 2020يونيو سنة3 23الموافق  1441عدة عاـالمؤرخ في أوؿ ذؼ الق163-20وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ
والمتضمف  1971غشت سنة 25الموافق  1391رجب عاـ  4المؤرخ في 215-71وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعدؿ والمتمـ تنظيـ الدروس الطبية،
والمتضمف  1971غشت سنة 25لموافق ا 1391رجب عاـ  4المؤرخ في 216-71وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعدؿ والمتمـ تنظيـ الدروس لمحصوؿ عمى دبمـو صيدلي،
والمتضمف  1971غشت سنة 25الموافق  1391رجب عاـ  4المؤرخ في 218-71وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعدؿ والمتمـ تنظيـ الدروس لمحصوؿ عمى دبمـو جراح أسناف،
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ2003
، الذؼ 2005غشت سنة  16الموافق  1426 رجب عاـ 11مؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسـو تنفيذؼ رقـ -

  .د الخاصة بتنظيمو وسيرهيحدد مياـ المركزالجامعي والقواع
 2008غشت سػنة  19الموافق  1429شعباف عػاـ 17المؤّرخ في 265-08وبمقتضى المػرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضمف نظػاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ؿ عاـ ربيع األوّ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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الذؼ  2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ 9مؤرخ في  176 –16 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -
 .يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا

 2020مارس سنة  21الموافق  1441رجب عاـ  26المؤرخ في  69-20قـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ ر  -
 .( ومكافحتو19-والمتعمق بتدابير الوقاية مف إنتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد

،الذؼ 2020مارس سنة  24الموافق  1441رجب عاـ  29المؤرخ في  70-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .( ومكافحتو19 –مف إنتشار وباء فيروس كورونا ) كوفيد يحدد التدابير التكميمية لموقاية

الذؼ يحدد كيفيات تنظيـ التقييـ والتدرج في الدراسات  1993جواف سنة  13المؤرخ في  82 وبمقتضى القرار رقـ -
 .الجامعية لمتدرج في الطب

تقييـ والتدرج في الذؼ يحّدد كيفيات تنظيـ ال 1998سبتمبر سنة  17المؤرخ في   128 وبمقتضى القرار رقـ -
 جامعية لمتدرج، المعّدؿ والمتّمـ.الدراسات ال

الذؼ يحدد القواعد  2011نوفمبر سنة 3الموافق  1432ذو الحجة عاـ  7المؤرخ في   711 وبمقتضى القرار رقـ -
 .لمتنظيـ والتسيير البيداغوجييف لمدراسات الجامعية لنيل شيادتي الميسانس والماسترالمشتركة 

والمتضمف  2011نوفمبر سنة  3الموافق  1432ذو الحجة عاـ  7المؤرخ في  712  قرار رقـوبمقتضى ال -
 ت لنيل شيادتي الميسانس والماستر.والتوجيو في طورؼ الدراسا  كيفيات التقييـ والتدرج

ر والمتضمف تنظيـ وكيفيات التقييـ والتدرج في طو  2015نوفمبر سنة  4المؤرخ في  1137 وبمقتضى القرار رقـ -
 .التكويف لنيل شيادة الدراسات الطبية الخاصة

الذؼ يحدد تنظيـ  2017جانفي سنة  8الموافق  1438ربيع الثاني عاـ  10المؤرخ في  12وبمقتضى القرار رقـ  -
 .التكويف ونظاـ التقييـ وااإلنتقاؿ في المدرسة العميا

الذؼ يحدد  2017 جانفي سنة 8ق المواف 1438ربيع الثاني عاـ  10المؤرخ في  13وبمقتضى القرار رقـ  -
 .كيفيات االلتحاؽ والتسجيل وا عادة التسجيل والتوجيو وا عادة التوجيو في المدرسة العميا

الذؼ يحدد  2017مارس سنة  9الموافق  1438 جمادػ الثانية عاـ 11 المؤرخ في 272 وبمقتضى القرار رقـ -
يندس دولة وشيادة الميندس المعمارؼ أوشيادة دكتور شروط نيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة م

 رؼ في بعض مؤسسات التعميـ العالي.بيط
الذؼ يحدد  2019جانفي سنة  20الموافق  1440جمادػ األولى عاـ  14المؤرخ في  55وبمقتضى القرار رقـ  -

 .لتدرج فيياكيفيات تنظيـ الدراسات الجامعية في مرحمة التدرج في الطب لمسنة األولى وتقييميا وا
الذؼ يحّدد كيفيات تنظيـ الدراسات الجامعية في  2019جانفي سنة  19المؤرخ في  4وبمقتضى القرار رقـ  -

 .مرحمة التدرج لمسنة الثانية في الطب وتقييميا والتدرج فييا
 الذؼ يحّدد كيفيات تنظيـ الدراسات الجامعية في 2020أوت سنة  3المؤرخ في  628وبمقتضى القرار رقـ  -

 ب األسناف وتقييميا والتدرج فييا.مرحمة التدرج في ط
الذؼ يحّدد كيفيات تنظيـ الدراسات الجامعية في مرحمة  2020أكتوبر 26المؤرخ في  789وبمقتضى القرار رقـ  -

 ج فييا.التدرج لمسنة الثالثة في الطب وتقييميا والتدر 
يحّدد كيفيات تنظيـ التكويف في الطور الثالث  الذؼ 2020ديسمبر سنة  2المؤرخ في  961وبمقتضى القرار رقـ  -

 وشروط إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتيا.
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 ُيـقـــــّرر

ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد األحكاـ االستثنائية المرخص بيا في مجاؿ التنظيـ والتسيير البيداغوجيف  المادة األولى:
نتقاؿ الطمبة في ظل فترة الكوفيد  .2021-2020اف السنة الجامعية بعنو  19-والتقييـ وا 

 

 الفصل األول
 التنظيم والتسيير البيداغوجيين

 التعميـ عف بعد و/أو عبر الخط أسموب تعميمي بيداغوجي معتمد ضمف منظومة التكويف العالي.  :2المادة 
ـّ بعنواف السنة الجامعية  طي اعتماد نمط التعميـ اليجيف أو المختمط الذؼ يجمع بيف نم 2021–2020ت

 التعميـ عف بعد والتعميـ الحضورؼ.
حضور الطمبة لمختمف األنشطة التعميمية الحضورية ليس إجباريا، بإستثناء بعض األعماؿ التطبيقية  :3 المادة

 وأعماؿ الورشات و/ أوالتربصات التي صدر بشأنيا رأؼ مخالف مف المجنة البيداغوجية.
 السنة األولى دكتوراه عف بعد. يمكف ضماف دروس الدعـ المبرمجة في :4المادة 
 حاالت الغياب المبررة بدواعي القوة القاىرة المقبولة: :5المادة 

 .المرض، االستشفاءالمؤكد مف قبل الييئات الصحية المختصة )أطباء القطاع العاـ أو الخاص( -
 .تسخير المعني أو استدعاءه مف قبل السمطات العمومية -
 .( أياـ مسموح بيا(03أو الزوج ) ثالثة )وفاة األصوؿ، الفروع، األقرباء  -
 .( أياـ مسموح بيا(03زواج المعني)ة( )ثالثة ) -
 .( مسموح بيا بالنسبة لألب والمدة القانونية بالنسبة لألـ(03عطمة األبوة أو األمومة )ثالثة أياـ ) -
 .، المبرر19الحجر الصحي بسبب كوفيد -
ي لعدة أسباب، السيما، تعميق نشاط وسائل النقل حدوث مانع مبرر لاللتحاؽ بمؤسسة التعميـ العال -

 وغمق الحدود.
يمكف أف تمنح العطمة األكاديمية االستثنائية بطمب مف المعني لدواعي شخصية )تعب نفسي، نقص  :6المادة 

الوسائل الكفيمة بمتابعة التعميـ،...(، ينبغي إيداع  الطمب لدػ اإلدارة، أسبوع كحد أقصى قبل بداية 
 نات السداسية.االمتحا

 الفصل الثاني
 تقييم الطمبة

 يتـ تقييـ الطمبة وفقا  ألحد األشكاؿ التالية وذلؾ بعد أخذ رأؼ الفرقة البيداغوجية: :7المادة 
 حضوريا ، -
 عف بعد، بالنسبة لموحدات التعميمية األفقية واإلستكشافية، -
 بناء عمى أعماؿ منجزة مف قبل الطل. -

 اإلمكاف التقييـ المستمر عف بعد، باستثناءالوحدات التعميمية األساسية والمنيجية.يتعيف تدعيـ قدر  :8لمادة ا
 يمكف المصادقة عمى الوحدة التعميمية مف طرؼ الفرقة البيداغوجية، مف خالؿ إحدػ الصيغ الثالثة التالية:

 التقييـ المستمر والتقييـ النيائي، -
 التقييـ النيائي فقط، -
 التقييـ المستمر فقط. -
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وفق طرؽ مناسبة، تحّددىا الفرؽ البيداغوجية مع مراعاة الوضعية  الدراسة مناقشات مذكرات نياية تنظـ
 (.02تعذر إجراء المناقشة، يتـ تقييـ المذكرة مف طرؼ المشرؼ وممتحنيف اثنيف)إذا  الصحية

 اإلطالع عمى أوراؽ اإلمتحاف. :9المادة 
متحاف مف قبل الفرقة البيداغوجية، حسب الوضعية يمكف تعميق حق الطمبة في اإلطالع عمى أوراؽ اإل

الصحية. في ىذه الحالة، يتـ وضع تصحيح نموذجي وسمـ تنقيط مفصل بالنسبة لكل إمتحاف، ويبمغاف 
 .لمطمبة وجوبا عف طريق النشر وبكل وسيمة إعالـ رقمية

ذا القرار، يمنح الطالب الحق في مف ى5في حالة الغياب عف امتحاف أو مناقشة، مبررة وفقا  لممادة  :10المادة 
ـّ تنظيميما وتحديد شكميما مف قبل الفرقة  إجراء امتحاف بديل أو إعادة برمجة المناقشة، عمى أف يت

 البيداغوجية بالتشاور مع الييئة اإلدارية المعنية.
 

 الفصل الثالث
 انتقال الطمبة

الفرؽ  لتعميـ المنجز حضوريا  وعف بعد، بعد تقديرتتـ المصادقة عمى المواد المدرسة وفقا لمحتوػ ا :11المادة 
 البيداغوجية.

ال تؤخذ بعيف االعتبار، في القرارات المتعمقة بانتقاؿ وتدرج الطالب، أشكاؿ التعميـ التي لـ تنجز بسبب  :12المادة 
الوضعية الصحية، ويتعمق األمر خصوصا بالمواد التي تتضمف أعماؿ تطبيقية، ورشات، خرجات 

 ية وتربصات.ميدان
 يمكف قيد ىذه األشكاؿ مف التعميـ كديوف تبرمج بعنواف السنة الجامعية المقبمة.

 بالنسبة لطمبة نظاـ الميسانس، الماستر والدكتوراه )ؿ. ـ. د(. :13المادة 
رصيد  30إذا تحصل عمى مجموع  يحق لمطالب اإلنتقاؿ مف السنة األولى إلى السنة الثانية ليسانس، -

 صدة المواد غير المنجزة( موزعة بيف السداسييف.  )مع خصـ أر 
 رصيد 90إذا تحصل عمى مجموع  يحق لمطالب اإلنتقاؿ مف السنة الثانية إلى السنة الثالثة ليسانس، -

 )مع خصـ أرصدة المواد غير المنجزة( دوف األخذ بعيف االعتبار المواد األساسية المقّررة.
رصيد  45إلى السنة الثانية ماستر، إذا تحصل عمى مجموع  يحق لمطالب اإلنتقاؿ مف السنة األولى -

 )مع خصـ أرصدة المواد غير المنجزة( دوف األخذ بعيف اإلعتبار المواد األساسية المقّررة. 
 يسمح بالتعويض بيف الوحدات التعميمية لمسداسييف لطمبة السنة أولى ماستر.

في انتقاؿ الطالب النقطة  رس العميا، ال تؤخذ بعيف االعتباربالنسبة لطمبة النظاـ الكالسيكي والمدا :14المادة 
 .2021–2020اإلقصائية لممادة و/أو لموحدة التعميمية، المحّصل عمييا خالؿ السنة الجامعية 

بالنسبة لمطمبة المسجميف لنيل شيادة الدراسات الطبية الخاصة، يكتسي االمتحاف النيائي طابعا إقصائيا  :15المادة 
ـّ اعتماد التعويض بيف العالمات المحصل عمييا في االختبارات النظرية والتطبيقية،  ا.وترتيبي إاّل أّنو يت

 .08/20شريطة أاّل تقل كال العالمتيف عمى 
 الفصل الرابع
 أحكام ختامية

 تبقى األحكاـ الواردة في النصوص البيداغوجية الخاصة بكل نمط تكويني، وغير المذكورة في ىذا :16المادة 
 .القرار، سارية المفعوؿ
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في إطار إجراءات الوقاية  2021-2020تطّبق أحكاـ ىذا القرار، إستثنائيا، بعنواف السنة الجامعية  :17المادة 
 .19ضد تفشي جائحة كوفيد

يكمف كل مف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ورؤساء المؤسسات الجامعية، كل فيما يخصو،  :18المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2021 جانفي 21في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمحصول عمى شيادة  يحـّدد تشكيمـة لجـان االمتحـانات الجيـوية ،2021 جانفي 21مؤرخ في  056قــرار رقم 
  2021-2020 بعنوان الّسنـة الجامعيـةالدراسات الطبية الخاصة في الطب والصيدلة وطب األسنان 

 -ودورة االستدراكيــةدورة عاديــة -
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 الّدراسات الّطبية إنشاء شيادة المتضمفو  1971سنة ديسمبر  3في  المؤّرخ 275-71بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .الخاصة
 2020يونيو سنة  23الموافػق  1441المؤّرخ فػي أّوؿ ذؼ القعدة عاـ  163-20وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
قانوف المقيـ في العموـ  المتضمفو  2011سنة جويمية  3في ؤّرخ الم 236-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الطبية.
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والذؼ يحّدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي
والتدرج في  تقييـالو تنظيـ الّدراسات المتضمف و  1989سنة رؼ فيف 25المؤّرخ في  40وبمقتضى القرار رقـ  -

 الدراسات الطبية الخاصة.
طور التكويف لنيل شيادة  المتضمف تنظيـو  2015نوفمبر سنة  4المؤّرخ في  1137القرار رقـ وبموجب  -

 الدراسات الطبية الخاصة ويحدد كيفيات تقييميا والتدرج فييا.
 11المؤرخ في  1747، يعدؿ ويتمـ القرار رقـ 2017سنة جويمية  3خ في المؤرّ  767وبموجب القرار رقـ  -

وسير المجاف البيداغوجية الجيوية لمتخصصات في العموـ الطبية  تنظيـ، والذؼ يحدد قواعد 2016ديسمبر سنة 
 .الطبيةفي العمـو والمجاف البيداغوجية الوطنية لمتخصصات 

 

 ُيـقـــــّرر
 

لمحصوؿ عمى شيادة الدراسات الطبية الخاصة في الطب  كيمػة لجػاف االمتحانػات الجيويةتحديػد تش المادةاألولى:
 ممحق ىذا القرار.والصيدلة وطب األسناف طبقا ل

 في الّنشرة الّرسميػة لوزارة الّتعمػػيـ العػالي والبحث العممػي.ىذا القرار  ينشر :2المادة 
 2021 جانفي 21في حرر بالجزائر 
 العالي والبحث العمميوزير التعميم 

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 عمى شيادة لمحصول ـويةيحـّدد تشكيمـة لجـان االمتحـانات الجي، الذي 2021جانفي  21المؤرخ في  056رقم  ممحق بالقرار
  2021-2020 بعنوان الّسنـة الجامعيـةالدراسات الطبية الخاصة في الطب والصيدلة وطب األسنان 

 -دورة عاديــة ودورة االستدراكيــة-
 ناحيــة الوســـط

I / ّةـــــبيصات الطّ خّص الت 
 مكان الممارسة    أعضاء المجان الّتخّصصات

 التخدير واإلنعاش /1

 الجزائر األستاذ قرياف براىيـالرئيس: 
  األعضاء المرسموف:

 األستاذ محياوؼ رياض
 األستاذ مترؼ مرزاؽ

 األستاذة بف موسى دليمة
 األستاذ إيعيش عاشور توفيق

 األستاذة عوامر رشيدة
 األستاذة بف موىوب نصيرة

 الجزائر
 الجزائر)ـ.ـ.ع(

 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر

  اطييف:العضويف االحتي
 األستاذة صخراوؼ رشيدة 

 األستاذ سممي أميف 
 الجزائر
 الجزائر

 
  

 طب القمب /2

 الجزائر الرئيسة: األستاذة كريـ مسعد
  األعضاء المرسموف:

 األستاذ نيبوش جماؿ الديف
 األستاذة دايـ هللا فضيمة

 شنتير نورة نبيمة ططار األستاذة عمي
 األستاذة لوحاشي صميحة

 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر

  العضويف االحتياطييف:
 األستاذ بوعاـ منير

 األستاذ بف كوار رياض
 الجزائر)ـ.ـ.ع( 

 الجزائر
 

  

طب األمراض الجمدية  /3
 والتناسمية

 الجزائر الرئيس: األستاذ عمار خوجة عومر
  األعضاء المرسموف:

 األستاذة أوتسماف فريدة
 األستاذة جريداف آسيا

 ألستاذة بوحراتي دليمةا
 األستاذة صالحي عائشة

 الجزائر
 الجزائر)ـ.ـ.ع( 

 الجزائر
 الجزائر)ـ.ـ.ع(

  العضويف االحتياطييف:
 محند األستاذ آيت سي عمي
 األستاذ بوعكاز رشيد

 الجزائر)ـ.ـ.ع(
 الجزائر)ـ.ـ.ع(

 
  

عمم داء السكري وعمم الغدد  /4
 الصماء واألمراض األيضية

 الجزائر ستاذة لوزوؿ عربوش زكية الرئيسة: األ
  األعضاء المرسموف:

 األستاذ ىداـ عمي الميدؼ 
 األستاذ عزوؽ سعيد
 األستاذة عزوز مالحة
 األستاذة عشير سامية

 الجزائر 
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر

  العضويف االحتياطييف:
 األستاذة بركني ليمى

 األستاذة أحمد عمي ليمى
 الجزائر)ـ.ـ.ع(

 الجزائر 
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 مكان الممارسة    أعضاء المجان الّتخّصصات

 طب األوبئة والطب الوقائي /5

 الجزائر فارس الغاليةالرئيسة: األستاذة 
  األعضاء المرسموف:
 األستاذة حمودة دوجة

 رزقي بمقايد روزة األستاذة
 األستاذ طيبيش أرزقي
 األستاذة حاشد نادية

 الجزائر
 الجزائر
 تيزؼ وزو

 وزوتيزؼ 
  العضويف االحتياطييف:

 األستاذة بف زعرور ىدػ
 األستاذة براىيمي غنية

 الجزائر
 الجزائر  

   

 طب النساء والتوليد /6

 الجزائر الرئيس: األستاذ شي  الغنامي زياد
  األعضاء المرسموف:
 األستاذ درقيني مراد
 األستاذ عجالي دمحم

 األستاذ قرومي سماعيل
 راف األستاذ مجطوح مق

 األستاذة مداسي فضيمة
 األستاذة شرفي نادية

 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر

  العضويف االحتياطييف:
 الوىاب األستاذ بختي عبد

 األستاذ عبروس سالـ
 البميدة

 تيزؼ وزو
   

 طب الدم /7

 البميدة الرئيس: األستاذ عباد محند طيب
  األعضاء المرسموف:

 ستاذ نكاؿ دمحم سميـ األ
 األستاذة جوادؼ خديجة

 األستاذ رمعوف دمحم
 األستاذة طاوسي سعاد

 الجزائر
 الجزائر)ـ.ـ.ع(

 البميدة
 البميدة

  العضويف االحتياطييف:
 األستاذة أوكيد سميمة
 األستاذة دالي نادية

 البميدة
 تيزؼ وزو

   

 طب الكبد والجياز اليضمي /8

 الجزائر أدمحمالرئيس: األستاذ نكموش 
  األعضاء المرسموف:

 األستاذ بمماف عبدالمالؾ
 األستاذة بمغانـ فريد

 األستاذة بمحوسيف كافية
 األستاذ ولد قوقاـ رشيد

 الجزائر
 الجزائر)ـ.ـ.ع(

 الجزائر
 الجزائر

  العضويف االحتياطييف:
 األستاذة بوطالب أميرة
 األستاذة سعولة حورية

 الجزائر
 الجزائر
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 مكان الممارسة    أعضاء المجان لّتخّصصاتا

 األمراض المعدية /9

 الجزائر الرئيس: األستاذ عمراف عاشور
  األعضاء المرسموف:

 األستاذ مصباح سماعيل
 األستاذ بوحامد رابح

 األستاذة عفيرؼ مميكة
 األستاذة عاشور نسيمة

 الجزائر
 الجزائر
 تيزؼ وزو
 الجزائر

 العضويف االحتياطييف:
 زوبيدة ألستاذة دوالشا

 األستاذة عيسات فاطمة الزىراء

 
 الجزائر)ـ.ـ.ع(

 الجزائر
   

 الطب الداخمي /10

 الجزائر الرئيس: األستاذ بياض أحمد
  األعضاء المرسموف:

 األستاذ لحسف مصطفى
 األستاذ بف عامر مصطفى
 األستاذة بو سممى مميكة 

 األستاذة بوعمي سي أحمد جميمة
 بف ناصر محبوبة األستاذة براح

 بوجمة دمحم أميف األستاذ

 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر

  العضو االحتياطي:
 األستاذة شمالي سامية
 األستاذة درقيني رشيدة

 الجزائر
 الجزائر

   

الطب الشرعي والقانون الطبي  /11
 واألخالقيات

 الجزائر الرئيس: األستاذ بساحة مجيد
  ء المرسموف:األعضا

 األستاذة مساحمي كمثـو
 األستاذ بوسعود كماؿ 
 األستاذ دوبالي خالد 

 األستاذة عتروس سعاد

 البميدة
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر

  العضو االحتياطي:
 دويرة األستاذة العيداوؼ دليمة

   

الطب النووي والتصوير  /12
 الجزيئي

 ئرالجزا الرئيس: األستاذ بويوسف صالح الديف
  األعضاء المرسموف:

 حفاؼ الميدؼاألستاذ 
 األستاذة خميفة أماؿ
 األستاذة مجاىر كنزة

 آسيا األستاذة عميمور

 الجزائر)ـ.ـ.ع( 
 الجزائر

 الجزائر)ـ.ـ.ع(
 الجزائر

  العضويف االحتياطييف:
 األستاذ بمكـر رضا

 طالبي عبد الكريـ األستاذ
 الجزائر)ـ.ـ.ع(

 الجزائر
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 مكان الممارسة    أعضاء المجان صاتالّتخّص 

عادة التدريب /13  الطب الفيزيائي وا 

 البميدة عبد الخالق  الرئيس: األستاذ نوار شريف
  األعضاء المرسموف:
 األستاذة كاسد حورية
 األستاذ شريد حسيف

 األستاذ بممييوب عبد الرزاؽ 
 األستاذ ىبيوب رشيد

 دويرة
 الجزائر
 الجزائر 
 الجزائر

  ضويف االحتياطييف:الع
 األستاذة عبيد جعفر رشيدة

 األستاذة قادؼ جميمة
 الجزائر
 تيزؼ وزو

   

 طب الرياضة /14

 الجزائر الرئيس: األستاذ بمحسيف مراد
  األعضاء المرسموف:

 األستاذ عمامرؼ آية هللا
 األستاذ غويني أحمد

 الجزائر )ـ.ـ.ع(
 البميدة

  العضويف االحتياطييف:
 اذة مغالوؼ فتيحةاألست

 األستاذ مالؿ يوسف
 الجزائر
 الجزائر

   

 طب العمل /15

 الجزائر الرئيس: األستاذ حدار مصطفى
  األعضاء المرسموف:

 األستاذة نافع بوتوشنت دليمة
 األستاذة بف مسعود حياة

 األستاذة لياني نورة
 األستاذة واعز مريـ

 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر

  الحتياطييف:العضويف ا
 األستاذة خضور زوبيدة
 األستاذة بو كورت شريفة

 الجزائر
 بجاية

   

 طب الكمى /16

 الجزائر الرئيس: األستاذ بف عباجي دمحم 
 األعضاء المرسموف:
 األستاذ رياف طاىر

 األستاذ سعيداني مسعود
 األستاذ حموش مصطفى  

 األستاذة خومرؼ دليمة

 
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر

 زائرالج
  العضويف االحتياطييف:

 األستاذ شياد محمود
 األستاذة شمغـو سعاد

 الجزائر)ـ.ـ.ع(
 الجزائر
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 طب األعصاب /17

 الجزائر الرئيسة األستاذة تازير مريـ 
  األعضاء المرسموف:
 األستاذة مكرؼ سميرة

 األستاذ داودؼ سماعيل
 تاذة عمي باشا الميةاألس

 األستاذ بوزنادة ىشاـ

 الجزائر
 تيزؼ وزو
 الجزائر

 الجزائر)ـ.ـ.ع(
  العضويف االحتياطييف:

 األستاذ لكمو حكيـ
 األستاذ دراؼ رابح

 الجزائر
 البميدة

   

 طب األورام السرطانية /18

 الجزائر)ـ.ـ.ع( الرئيس: األستاذ صدوقي دمحم
  األعضاء المرسموف:

 ذة سماعيمي فريدةاألستا
 األستاذة قماز مميكة

 األستاذة عطيف فتيحة
 األستاذة صغير فاطمة

 البميدة
 الجزائر
 الجزائر 

 سيدؼ غيالس
  العضويف االحتياطييف:

 األستاذة قايد نصيرة
 األستاذة صدقاوؼ شريفة

 البميدة
 تيزؼ وزو

   

 طب العيون  /19

 بميدةال الرئيسة: األستاذة بايرؼ مراد بودية زىيدة
  األعضاء المرسموف:

 األستاذة عبدوف بف عزوز نعيمة
 األستاذ جبور مصطفى
 األستاذة مزارؼ فطومة

 األستاذة مواكي بناني صورية

 الجزائر
 الجزائر
 الثنية
 الجزائر

  العضويف االحتياطييف:
 األستاذ بودجة حكيـ  
 األستاذ سوتو جميل

 الجزائر
 الجزائر)ـ.ـ.ع(

   

 ن واألنف والحنجرةطب األذ /20

 الجزائر أيت مصباح نادية الرئيسة: األستاذة ياحي
  األعضاء المرسموف:

 األستاذ حسبالوؼ مختار
 األستاذ ونوغي خيرالديف
 األستاذ صالحي قسيـ

 أمينة  األستاذة موزالي

 الجزائر
 البميدة

 الجزائر)ـ.ـ.ع(
 الجزائر

  العضويف االحتياطييف:
 ميراألستاذ بف يحي س
 األستاذ أىنية سميـ 

 الجزائر
 الجزائر
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 طب األطفال /21

 الجزائر الرئيس: األستاذ لعرابة عبد النور
  األعضاء المرسموف:

 األستاذ خيارؼ دمحم المختار
 األستاذة بوكارؼ رشيدة

 األستاذة حريدؼ مسعودة
 األستاذة بوخالؿ حورية

 آماؿ ألستاذة حاج لحتيحاتا
 األستاذة سعداوؼ فطة

 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 البميدة

  العضويف االحتياطييف:
 األستاذة بف سمينة منوبية
 األستاذة بف رابح وىيبة

 الدويرة
 الجزائر

   

طب األمراض العقمية لدى  /22
 األطفال

 الجزائر الرئيس: األستاذ تابتي مجيد
  األعضاء المرسموف:

 األستاذة مطاىرؼ نسيمة
 األستاذة أوصديق اسماء

 األستاذ بكو صديق 
 األستاذة مومف إلياـ

 البميدة
 الجزائر
 الجزائر
 البميدة

  العضويف االحتياطييف:
 مونية األستاذة رويشي

 األستاذة برتيل نسريف
 الجزائر
 الجزائر 

   

 طب األمراض الصدرية والّسل /23

 الجزائر س: األستاذ زيدوني نورالديفالرئي
  األعضاء المرسموف:

 األستاذة ميكيداش دليمة
 األستاذة تاغيغت سامية
 األستاذة بف شريف نادية
 األستاذة خالفي رشيدة 

 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر

  العضويف االحتياطييف:
 األستاذ شباطي عمر 
 األستاذة إحدجادف ليمى

 الجزائر
 يزؼ وزوت

   

 طب األمراض العقمية /24

 البميدة الرئيسة: األستاذة بف مسعود دليمة
  األعضاء المرسموف:
 األستاذ زيرؼ عباس

 األستاذة عيوز خديجة
 األستاذ عسمة فارس 

 األستاذة بف يخمف نورية

 تيزؼ وزو
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر

  العضويف االحتياطييف:
 األستاذة ميتيش ليميا
 األستاذ بازؼ األسبط

 الجزائر)ـ.ـ.ع(
 الجزائر)ـ.ـ.ع(
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طب العالج باألشعة واألورام  /25
 السرطانية

 الجزائر الرئيس: األستاذ أوكريف سياـ
  األعضاء المرسموف:
 األستاذ محيو مقراف
 األستاذ عياد مسعود
 األستاذ طيب شي  

 وؼ مسعودةاألستاذة حا

 الجزائر
 البميدة

 الجزائر )ـ.ـ.ع(
 البميدة

  العضويف االحتياطييف:
 األستاذة شامي سامية 

 الدكتور حامد عبدالوىاب
 الجزائر )ـ.ـ.ع(

 الجزائر
   

 اإلنعاش الطبي /26

 الجزائر الرئيس: األستاذ حواسيف سالـ
  األعضاء المرسموف:
 األستاذة معوش ىجيرة

 مصطفى األستاذ دحماني
 األستاذة عمودة ذىبية
 األستاذ طالب عمار

 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر

 تيزؼ وزور
  العضويف االحتياطييف:

 األستاذ حميدؼ رضا مالؾ 
 األستاذ أيت لونيس أكمي

 الجزائر
 الجزائر )ـ.ـ.ع(

   

 طب المفاصل /27

 الجزائر الرئيسة: األستاذة لعجوز عائشة
  األعضاء المرسموف:

 ستاذ جودؼ ىاشمياأل
 األستاذة براىيمي نجية

 لفكير سميمة األستاذة تفياني
 األستاذة مشيد فريدة

 دويرة
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر

  العضو االحتياطي:
 الجزائر األستاذة حدوش آسيا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
II / ّاسيةاألسصات خّص الت 

 مكان الممارسة أعضاء المجان الّتخّصصات

 عمم التشريح العام /1

 الجزائر الرئيس: األستاذ سالمنة رابح
  األعضاء المرسموف:
 المالؾ األستاذ دانوف عبد
 األستاذة يبقى آسيا

 األستاذة بوديف ليمى  
 األستاذة حمزاوؼ بيية

 بجاية
 الجزائر
 الجزائر
 البميدة

  العضو االحتياطي:
 تيزؼ وزو األستاذة يبدرؼ مميكة

 



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   209

 

 

 مكان الممارسة أعضاء المجان الّتخّصصات

 طب التشريح والخاليا المرضية /2

 الجزائر الرئيسة: األستاذة بابا أحمد ربيحة
  األعضاء المرسموف:

 األستاذ أمير زيف شارؼ
 األستاذة جناف نسيمة

 األستاذة أيت يونس صونيا
 األستاذة حناشي ليمى

 جزائرال
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر

  العضويف االحتياطييف:
 األستاذة لمش سامية
 األستاذة يوسفي يمينة

 الجزائر
 دويرة

   

 البيوكيمياء /3

 الجزائر الرئيس: األستاذ قرياف لخضر
  األعضاء المرسموف:
 األستاذ مكرولوؼ دمحم
 األستاذ شيكوش عمار

 األستاذ شريفي دمحم اليادؼ
 القادر بمعيد اذ ايت عبداألست

 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر

  العضويف االحتياطييف:
 يسمينة األستاذة غدادة

 األستاذة عراب مدينة
 الجزائر)ـ.ـ.ع(

 الجزائر
   

 البيوفيزياء الطبية /4
 )بدون مترشحين(

 الجزائر الرئيسة: األستاذة نبشي المنصورية
  العضويف المرسميف:

 ر حيمر دمحم أميفالدكتو 
 الدكتورة حمزاوؼ أميرة 

 الجزائر
 الجزائر

   

 الييموبيولوجيا وحقن الدم /5

 الجزائر الرئيسة: األستاذة حريتي غنية
  األعضاء المرسموف:
 األستاذة حرياش فريدة
 األستاذ فريقاع عصاـ 
 األستاذ لعفرؼ ياسيف
 األستاذة مندؼ خميدة

 الجزائر
 الجزائر
 ع(الجزائر)ـ.ـ.
 الجزائر

  العضويف االحتياطييف:
 األستاذة حاج عمي صورية

 األستاذة لعمارة حسيبة
 الجزائر
 الجزائر

   

عمم األنسجة واألجنة الوراثية  /6
 العيادية

 الجزائر الرئيس: األستاذ عبدالاللي دمحم
  العضويف المرسميف:

 األستاذة بوضياؼ بف عفرؼ راضية
 األستاذة يحي حفيظة

 ائرالجز 
 الجزائر

  العضويف االحتياطييف:
 الدكتورة بمميف حنيفة
 الدكتورة ساسي ىند

 الجزائر
 البميدة
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 التصوير الطبي وعمم األشعة /7

 الجزائر الرئيس: األستاذ منصورؼ بوجمعة
  األعضاء المرسموف:

 األستاذ بف ديب عبدالكريـ
 ير دمحماألستاذ سر 

 أوراد المنتصر األستاذ
 األستاذة صديقي كريمة

 الجزائر
 الجزائر

 الجزائر)ـ.ـ.ع(
 الجزائر)ـ.ـ.ع(

  العضويف االحتياطييف:
 الدكتور حبة دمحم

 الدكتورة بغدادؼ خديجة
 الجزائر
 الجزائر

   

 عمم المناعة /8

 الجزائر الرئيسة: األستاذة بف حميمة مميكة
  األعضاء المرسموف:
 األستاذة عطاؿ نبيمة 
 األستاذ جيجيؾ رضا

 األستاذة عمروف حبيبة 
 األستاذة شايب سامية

 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر

 الجزائر )ـ.ـ.ع(
  العضويف االحتياطييف:
 األستاذة كشوط نادية  
 األستاذ بوشدوب يوسف

 الجزائر
 البميدة

   

 عمم الجراثيم /9

 لجزائرا  الرئيسة: األستاذة رحاؿ خيرة
  األعضاء المرسموف:
 األستاذ بموني رشيد
 األستاذ يعمى جماؿ 
 األستاذ قورارؼ سمير
 األستاذ زروقي عمي 

 البميدة
 الجزائر
 الجزائر

 الجزائر)ـ.ـ.ع(
  العضويف االحتياطييف:

 األستاذة زياف حنيفة
 األستاذة عقوف نجاة

 الجزائر
 الجزائر)ـ.ـ.ع(

   

ب العيادية فيزيولوجيا األعصا /10
والفحص الوظيفي لمجياز 

 العصبي

 الجزائر  الرئيس: األستاذ تومي فيصل
  العضويف المرسميف:
 األستاذ زعمـو مراد
 الدكتور سالـ سفياف

 الجزائر
 الجزائر

  العضو االحتياطي:
 الجزائر الدكتورة لعساكر آماؿ

   

 عمم الطفيميات والفطريات /11

 الجزائر وسعدب الرئيس: األستاذ حمريوؼ 
  األعضاء المرسموف:

 األستاذة باشي فاطمة  
 األستاذة بف عيسى سياـ

 األستاذة عجمي حمودؼ حياة
 األستاذة سماني مميكة

 الجزائر
 الجزائر 

 الجزائر)ـ.ـ.ع(
 الجزائر

  العضويف االحتياطييف:
 األستاذ بخوش سميـ

 الواحد خالد األستاذ عبد
 الجزائر
 الجزائر
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 لصيدلة العياديةعمم ا /12

 الجزائر األستاذة لومي نجاة الرئيسة:
  األعضاء المرسموف:

 األستاذ بف أدمحم عبد الحميـ
 األستاذة جفرؼ وىيبة

 األستاذة أيت حمو كنزة
 األستاذة عمريوف كيينة

 البميدة
 الجزائر
 الجزائر
 البميدة

الفيزيولوجية العيادية والفحص  /13
الوظيفي لمتمثيل الغذائي 

 تغذيةوال

 الجزائر األستاذ خمفات خيرالديف الرئيس:
  العضويف المرسميف:

 أحمد  األستاذ غويني
 األستاذة كديـ سييمة

 البميدة
 الجزائر

  العضويف االحتياطييف:
 األستاذة قريف كريمة
 األستاذة ربايف نوارة

 الجزائر
 الجزائر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
III / ّالجراحيةصات خّص الت 

 مكان الممارسة أعضاء المجان الّتخّصصات

 الجراحة العامة /1

 الجزائر الرئيس: األستاذ عزواو أحمد
  األعضاء المرسموف:

 أرزقي األستاذ إصوالح
 األستاذ بف زيداف نورالديف
 ؿاألستاذ بف عيبوش جما

 األستاذ مجدوب دمحم
 األستاذة غزالي مميكة

 الجزائر
 الجزائر
 بجاية
 البميدة
 الجزائر

  العضويف االحتياطييف:
 المالؾ عبد األستاذ شتواف

 األستاذة قندوز حميدة
 االتنية
 الجزائر

   

 جراحة القمب /2

 تيزؼ وزو الرئيس: األستاذ رودوسي خيرالديف
  األعضاء المرسموف:

 نوار دمحم األميف األستاذ
 األستاذ دوبياش دمحم

 األستاذ جوناص محفوظ
 المالؾ األستاذ بوزيد عبد

 الجزائر
 البميدة
 الجزائر

 ـ.بوسماعيل
  العضويف االحتياطييف:

 األستاذة بف عمي خوجة حنيفة
 األستاذ حيمر حكيـ

 الجزائر
 الجزائر

   

 جراحة الفك والوجو /3

 دويرة رابحهللا  الرئيس: األستاذ بف سعد
  األعضاء المرسموف:

 األستاذ فرجوؼ عبدالقادر
 األستاذ خميمي الياشمي

 األستاذ حمود حسف
 األستاذة بوحوش لويزة

 الجزائر
 الجزائر)ـ.ـ.ع(
 الجزائر)ـ.ـ.ع(

 الجزائر
  العضويف االحتياطييف:
 األستاذ حركتي سعيد

 األستاذة بف بمقاسـ حياة
 الجزائر)ـ.ـ.ع(

 الجزائر
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 جراحة األعصاب /4

 الجزائر الرئيس: األستاذ مرسمي عبدالحميـ
  األعضاء المرسموف:
 األستاذ نباؿ مصطفى
 األستاذ طميبة سوىيل

 األستاذة صحراوؼ قويدر
 األستاذ يعقوبي بشركي

 الجزائر)ـ.ـ.ع(
 بجاية
 البميدة
 الجزائر

  يف:العضويف االحتياطي
 األستاذ سيدؼ معمر مقراف

 األستاذ خالفي خميستي
 البميدة
 الجزائر

   

 جراحة العظام والرضوض /5

 تيزؼ وزور الرئيس: األستاذ ممبوسي يوسف
  األعضاء المرسموف:
 األستاذ كيحاؿ دمحم

 األستاذ حمداوؼ طاىر
 األستاذ يعقوبي مصطفى

 األستاذ كارة زوبير
 األستاذة شريفي حياة

 ستاذ طالبي ياسيفاأل

 الجزائر
 الدويرة
 الجزائر
 الجزائر
 الدويرة
 الجزائر

  العضويف االحتياطييف:
 األستاذ بف زمراف دمحم اميف

 األستاذة بف عيدة انيسة
 الدويرة
 البميدة

   

 جراحة األطفال /6

 الجزائر الرئيس: األستاذ إيسمناف رشيد
  األعضاء المرسموف:
 ديفاألستاذ جيجمي نصرال

 األستاذ سي احمد مجيد
 األستاذ سعداوؼ مسعودة
 األستاذ حنطالة جعفر

 الجزائر
 الجزائر
 البميدة
 الجزائر

  العضويف االحتياطييف:
 األستاذة بف عيرد اميف
 األستاذ بومالح لياس

 الجزائر)ـ.ـ.ع(
 البميدة

   

عادة  /7 الجراحة البالستيكية وا 
التشكيل والتجميل وعمم 

 الحروق 

 الدويرة س: األستاذ جوكدار سميرالرئي
  األعضاء المرسموف:

 األستاذ ميتيش بدرالديف
 األستاذة كيسموف حفيظة

 األستاذ باشا جعفر

 الجزائر
 الدويرة
 الدويرة

 الجزائر األستاذ عبشيش دمحم أو رمضاف
  العضو االحتياطي:

 الدويرة األستاذة بوغابة امينة
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 مكان الممارسة أعضاء المجان الّتخّصصات

 جراحة الجياز البولي /8

 الجزائر الرئيس: األستاذ عجالي كماؿ
  األعضاء المرسموف:

 عبدالحكيـ األستاذ قاشي
 األستاذ خالفي منصور
 األستاذ بف عقيمة كماؿ
 األستاذ بف رابح رابح

 الجزائر)ـ.ـ.ع(
 الجزائر
 الجزائر

 الجزائر)ـ.ـ.ع(
  العضويف االحتياطييف:

 ني مصطفىاتاذ سعيداألس
 حمدأ األستاذ ولد العربي سيد

 الجزائر )ـ.ـ.ع(
 البميدة

 جراحة األوعية /9

 الجزائر الرئيس: األستاذ كانوف حميد
  العضويف المرسميف:

 األستاذة بف عالؿ سعاد
 األستاذ رخيف ياسيف

 البميدة
 الجزائر

  العضو االحتياطي:
 الجزائر األستاذ شمبي الياس 

 الصدر جراحة /10

 الجزائر الرئيس: األستاذ مجدوب ياسيف ميمود
  األعضاء المرسموف:

 األستاذة عاشور عامر كريمة
 األستاذ لوناس كريـ 
 األستاذ جندر عمار
 األستاذ نخمة احمد

 الجزائر
 الجزائر)ـ.ـ.ع(

 الجزائر
 الجزائر

  العضويف االحتياطييف:
 األستاذ مسكورؼ كريـ
 دالكريـاألستاذ سعداوؼ عب

 الجزائر
 الجزائر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
VIالّتخّصصات الصيدالنيـــة / 

 مكان الممارسة أعضاء المجان الّتخّصصات

 البيوفيزياء الصيدالنية /1

 الجزائر الرئيسة: األستاذة نبشي المنصورية
  سموف:األعضاء المر 

 الدكتور مزاور ياسيف
 الدكتورة ميمف أسماء

 الدكتور بف غوزؿ إسالـ
 الدكتورة خبوز سميمة

 الجزائر
 الجزائر
 البميدة
 الجزائر

  العضويف االحتياطييف:
 الدكتورة خادر نادية
 الدكتورة رقابي فرياؿ

 البميدة
 البميدة
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 مكان الممارسة أعضاء المجان الّتخّصصات

 التحميميةالكيمياء  /2

 البميدة الرئيس: األستاذ غربي عبد العزيز
  األعضاء المرسموف:
 الحكيـ األستاذ بوديس عبد

 األستاذ مامو مرزوؽ 
 األستاذ رضواف اميف شريف

 الدكتورة جبروني كريمة 

 الجزائر
 تيزؼ وزو
 الجزائر
 الجزائر

  العضويف االحتياطييف:
 الدكتورة العوفي نرجس 

 ـ ياسيفالدكتور سال
 الجزائر
 الجزائر

 الكيمياء المعدنية /3

 الجزائر )ـ.ـ.ع( الرئيس: األستاذ قاسيمي غوتي
  األعضاء المرسموف:
 الدكتورة قاسيمي نسمة
 الدكتورة امحيس حياة
 الدكتورة امودش ىشاـ
 الدكتورة بوركايب امينة

 الجزائر)ـ.ـ.ع(
 الجزائر
 البميدة
 الجزائر

 
  

 الكيمياء العالجية /4

 الجزائر الرئيسة: األستاذة حجاج أوؿ فاطمة الزىراء
  األعضاء المرسموف:
 الدكتورة الموىب فريدة
 الدكتورة بوخرص دالؿ
 الدكتورة حدـو نادية
 الدكتورة قرفي بيجة

 الجزائر
 الجزائر
 تيزؼ وزو
 البميدة

  العضويف االحتياطييف:
 الدكتورة بف سديرة اماؿ

 الدكتورة رباح فرح
 زائرالج

 الجزائر

عمم األعشاب الطبية والنباتات  /5
 الالزىرية

 الجزائر الرئيسة: األستاذة سماتي مصباح دليمة
  األعضاء المرسموف:

 الدكتورة بف مختار مباركة
 الدكتورة بعدود ايماف

 الدكتورة فرحات حميدة اسماء
 الدكتورة دحموف امينة

 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر

  حتياطي:العضو اال
 تيزؼ وزو الدكتور مقراني بمعيد

 الييدرولوجية وعمم األغذية /6

 الجزائر الرئيسة: األستاذة حجوج وىيبة
  األعضاء المرسموف:
 الدكتورة سعود زىية

 الدكتورة تيديرت زينب
 الدكتورة نبية نسريف 

 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر

  العضو االحتياطي:
 لجزائرا الدكتورة زموش سممى

 
  

 الصيدلة العيادية /7

 الجزائر الرئيس: األستاذ منصورؼ كماؿ
  األعضاء المرسموف:

 شادر ىني األستاذ
 رقابي كريمة الدكتورة

 الدكتورة غراب أشواؽ

 الجزائر
 البميدة
 الجزائر
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 مكان الممارسة أعضاء المجان الّتخّصصات
 ائرالجز  الدكتورة بوشف نزىة

  العضويف االحتياطييف:
 الدكتورة عمي نسيمة

 ليميا الدكتورة خدوسي
 الجزائر
 الجزائر

 
  

 الصيدلة االستشفائية /8

 الجزائر الرئيسة: األستاذة غناسي فاطمة الزىراء
  األعضاء المرسموف:

 األستاذة حجاج أوؿ فاطمة الزىراء
 األستاذة حجوج وىيبة

 األستاذة سماتي مصباح دليمة
 األستاذة نبشي المنصورية

 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر

  عضو االحتياطي:ال
 الجزائر األستاذ بوخمفة جماؿ

 
  

 عمم األدوية /9

 الجزائر الرئيسة: األستاذة غناسي فاطمة الزىراء
  األعضاء المرسموف:

 األستاذة بياز فاىـ عواطف
 األستاذ بودندونة عبد الحكيـ

 الدكتورة جرابة سامية
 الدكتورة وىراني جرموف سميمة

 الجزائر 
 الجزائر
 ئرالجزا

 البميدة
  العضو االحتياطي:

 الجزائر الدكتورة عامر يحي مونيرة
 

  

 عمم الصيدلة /10

 الجزائر الرئيس: األستاذ بوخالفة جماؿ
  األعضاء المرسموف:
 الدكتورة شافي ماما

 الدكتورة حمـو سامية
 الدكتور نابتي بشير
 الدكتورة عرار كريمة

 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 البميدة

 
  

 عمم الصيدلة الصيدالنية /11

 الجزائر الرئيس: األستاذ منصورؼ كماؿ
  األعضاء المرسموف:
 األستاذ شاد رىني 

 األستاذة رقابي كريمة
 الدكتورة بيموؿ سمية

 الدكتور بف عبدالوحيد سيد عمي

 الجزائر
 البميدة
 الجزائر
 الجزائر

  العضو االحتياطي:
 الدكتور بف عزوز ـ.س

 ولي سميـالدكتور جم
 الجزائر
 البميدة

 
  

 عمم التسمم /12

 الجزائر الرئيس: األستاذ عزوز دمحم
  األعضاء المرسموف:
 األستاذة قدور سممى

 األستاذ مكشر لميف رضواف
 الدكتورة زمـو راضية

 الدكتور صدوقي جماؿ

 الجزائر
 تيزؼ وزو
 الجزائر
 الجزائر

  العضويف االحتياطييف:
 لياديةالدكتورة منصورؼ ا
 الدكتور زبيش يونس

 الجزائر
 الجزائر
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Vخّصصات طــــــب األسنــــــان/ ت 
 مكان الممارسة أعضاء المجان الّتخّصصات

 عمم حفع األسنان وعالجيا /1

 الرئيسة: األستاذة بودغاف سطنبولي نجمة
 األعضاء المرسموف:
 األستاذة ميديد شفيقة

 األستاذة بوغرباؿ زىيدة
 س زىيةاألستاذة ولد روي

 األستاذة بوحناش زىرة 
 العضو االحتياطي:

 الدكتور بف ضيف هللا رضا

 الجزائر
 

 الجزائر
 الجزائر
 البميدة

 الجزائر)ـ.ـ.ع(
 

 الجزائر

 تقويم األسنان /2

 الرئيسة: األستاذة لعرابة صفية
 األعضاء المرسموف:

 األستاذة سي أحمد فاطمة
 األستاذة شاكر غنية

 رةاألستاذة بف خرؼ هللا ندي
 األستاذة زوبيرؼ دليمة

 العضويف االحتياطييف:
 األستاذة عموش فريدة
 األستاذة كوراد يمينة

 الجزائر
 

 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر

 
 الجزائر
 الجزائر

 
  

عمم األنسجة المدعمة  /3
 لألسنان

 الرئيسة: األستاذة برييـو صميحة
 األعضاء المرسموف:
 األستاذة مداد مميكة

 عودؼ فضيمةاألستاذ س
 األستاذة إدورايف حسيبة
 األستاذة بولصبع نادية
 العضو االحتياطي:
 االدكتورة بقاح دني

 الجزائر
 

 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر                 
 الجزائر

 
 الجزائر

 عمم األمراض وجراحة الفم /4

 الرئيسة: األستاذة بوداود بكير زىية
 األعضاء المرسموف:
 األستاذ دراجي فريد 

 األستاذة أمنوش أبتروف فضيمة
 األستاذة قناف يمينة

 األستاذة لعربي موبرؼ فضيمة
 العضويف االحتياطييف:

 األستاذ عياط عادؿ
 األستاذ غوزاؿ فاروؽ 

 الجزائر
 

 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر

 
 الجزائر)ـ.ـ.ع(
 الجزائر)ـ.ـ.ع(

 
  

 تركيب األسنان /5

 فالرئيس األستاذ نبيد عبد الرحما
 األعضاء المرسموف:

 المزيـ مجيد األستاذ عبد
 عبدالقادر األستاذ بوكموش

 األستاذة أيت ميدؼ ميدية
 األستاذة زرياطي شفيقة
 العضويف االحتياطييف:

 فازية األستاذة لمروس
 األستاذة لشقر نادية حفيزة

 الجزائر
 

 الجزائر
 الجزائر)ـ.ـ.ع(

 الجزائر
 الجزائر
 

 الجزائر
 الجزائر
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 لمحصول عمى شيادة يحـّدد تشكيمـة لجـان االمتحـانات الجيـوية، الذي 2021جانفي  21المؤرخ في  056لقرار رقم ممحق با
  2021-2020 بعنوان الّسنـة الجامعيـةالدراسات الطبية الخاصة في الطب والصيدلة وطب األسنان 

 -دورة عاديــة ودورة االستدراكيــة-
 الشرق ناحيــة 

I / ّةـــــبيطّ صات الخّص الت 
 كمية الطب  أعضاء الّمجان الّتخّصصات

 التخدير واإلنعاش /1

 قسنطينة الرئيس: األستاذ شيوخ سفياف
  األعضاء المرسموف:

 األستاذ جناف عبد السالـ
 األستاذ  مصباح نبيل
  األستاذة  قرينات نادية
 االستاذ  مخموفي ىشاـ
 االستاذ جبياف  محفوظ

 باتنة
 سطيف
 باتنة
 ةقسنطين
 عنابة

  العضويف االحتياطيّيف:
 األستاذ  فوغالي باديس

 االستاذ  لحمر مراد
 قسنطينة
 باتنة

   

نعاش األطفال /2  تخدير وا 

 قسنطينة الرئيس: األستاذ بولدروة احمد صالح
  األعضاء المرسموف:
 األستاذة كرميش وردة
 الدكتورة سمرة  سعاد

 قسنطينة
 قسنطينة

   

 طب القمب /3

 سطيف سة: األستاذة بوصوؼ خيرةالرئي
  األعضاء المرسموف:
 األستاذ تريشيف عزيز
 االستاذة  زوزو حناف

 االستاذة  ماناماني ليمى 
 االستاذة بف شابي يسمينة 

 قسنطينة
 باتنة
 عنابة
 قسنطينة

  العضو االحتياطي:
 سطيف االستاذة قدور فاطمة

   

عمم داء السكري والغدد الصماء  /4
 راض األيضيةواألم

 قسنطينة الرئيس: األستاذ نورؼ نسيـ
  األعضاء المرسموف:
 األستاذة شوقي دالؿ

 االستاذة  بوداود خميدة
 باتنة

 قسنطينة
  العضو االحتياطي:

 قسنطينة االستاذة خنصاؿ صابرينة
 

  

 طب األمراض الجمدية والتناسمّية /5

 قسنطينة الرئيس: األستاذ شياد احمد ساماويل
  األعضاء المرسموف:

 الدكتور  منسوؿ طارؽ 
 الدكتور بوسعيد رياض

 قسنطينة
 قسنطينة

  العضو االحتياطي:
 قسنطينة  الّدكتورة  حساني لمياء 
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 كمية الطب  أعضاء الّمجان الّتخّصصات

 طب األوبئة والطب الوقائي /6

 قسنطينة الرئيس: األستاذ بوصوؼ نذير
  األعضاء المرسموف:

 األستاذة  بوزبيد صيبحة
 االستاذة  اوجحيح مسعودة
 األستاذة  بوخروبة حفيظة

 بي عياشتو األستاذ  

 عنابة
 باتنة
 سطيف
 باتنة

  العضو االحتياطي:
 سطيف  األستاذة  عبدوف مريـ

 
  

 طب النساء والتوليد /7

 عنابة الرئيس: األستاذ جبرؼ ياسيف
  األعضاء المرسموف:

 س حياة األستاذة اورا
 الدكتور  لحمر منار 
 الّدكتورة  قالتي وفاء
 الّدكتورة  شودلي ليمى

 عنابة
 قسنطينة
 عنابة
 سطيف

  العضو االحتياطي:
 سطيف الّدكتورة  بمخير انيسة

   

 طب الدم /8

 باتنة  الرئيسة: األستاذة سعيدؼ ميدية
  األعضاء المرسموف:

 االستاذة  وارحمنت يمينة
 في فتيحةاالستاذة قري

 االستاذة ميناوؼ حبيبة 
 االستاذة  اوشناف زىرة 

 باتنة
 عنابة
 عنابة
 قسنطينة

  العضو االحتياطيي:
 قسنطينة االستاذة  صالحي نواؿ

 
  

 طب الكبد والجياز اليضمي /9

 الجزائر الرئيس: األستاذ دبزؼ نبيل
  األعضاء المرسموف:
 الدكتور  بوترة  فؤاد

 مصطفى   الّدكتور بومنجل 
 قسنطينة
 قسنطينة

  العضو االحتياطي:
 قسنطينة الّدكتورة  كساما زكية

   

 األمراض المعدية /10

 باتنة الرئيس: األستاذ ايت حمودة رابح 
  األعضاء المرسموف:

 األستاذة  مصالحي نعيمة
 ماؿأويحي أاالستاذة  

  نادية األستاذة  بولكحل
 االستاذ  قاسمي عبد القادر

 بةعنا
 سطيف
 قسنطينة
 سطيف

  العضويف االحتياطيّيف:
 األستاذة   قنيفي وىيبة
 األستاذ  فياللي عيسى

 سطيف          
 قسنطينة
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 كمية الطب  أعضاء الّمجان الّتخّصصات

 الطب الداخمي /11

 عنابة الرئيسة: األستاذة  بوخريص  نادية 
  األعضاء المرسموف:

 األستاذ  كيتوني  ياسيف
 ستاذة خطابي سميةاأل

 األستاذ روابحية سمير
 األستاذة بف سالـ سامية

 األستاذة مكيدش فاطمة الزىراء
 األستاذ معمـ جماؿ

 قسنطينة
 سطيف
 باتنة

 قسنطينة
 سطيف
 باتنة

  العضويف االحتياطيّيف:
 األستاذة بوغنجيوة سامية
   األستاذ شينار عثماف 

 عنابة
 باتنة

   

ن الطبي الطب الشرعي والقانو /12
 واألخالقيات

 قسنطينة الرئيسة: األستاذة  بودرع زىرة
  األعضاء المرّسموف:

 األستاذ بمـو عبد الحميد
 األستاذة كيووس فاتح  

 األستاذ  بف عباس المنصف 
 األستاذة  بف قبي سعدية

 قسنطينة
 عنابة
 باتنة
 سطيف

  العضويف االحتياطيّيف:
  الفراحاألستاذ سويد 

 مموكي يوسف   األستاذ
 سطيف 
 عنابة

   

عادة التدريب /13  الطب الفيزيائي وا 

 عنابة  الرئيس: األستاذ مرنيش براىيـ 
  األعضاء المرسموف:

 األستاذ  تومي  نور الديف
 األستاذة  لماؼ سمية

 عنابة
 قسنطينة

  العضويف االحتياطييف:
 الّدكتور نقمي سمير   

 الّدكتورة  قشي عبد الحكيـ
 ابةعن

 عنابة
 

  

 طب العمل /14

 قسنطينة الرئيسة: األستاذة شمعة فريدة
  األعضاء المرسموف:

 اشور حياةشاألستاذة   
 األستاذة شايب سامية مسعودة
 األستاذة  بف حاسيف وصاؿ

 االستاذة  رحماني نسيمة

 قسنطينة
 عنابة 
 باتنة
 سطيف

  العضويف االحتياطييف:
 األستاذة  خاتمي صميحة 

 ألستاذ بيمولي احمد لخضرا
 عنابة

 سطيف 
 



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   220

 

 

 كمية الطب  أعضاء الّمجان الّتخّصصات

 طب الكمى /15

 عنابة الرئيس: األستاذ رحموني خميفة
  األعضاء المرسموف:
 األستاذة سعدة فرياؿ
 األستاذ فربقع  ىشاـ

 األستاذة  زموشي سييمة 
 األستاذة ميسـو سمية

 سطيف
 عنابة
 قسنطينة
 قسنطينة

  عضو االحتياطي:ال
 سطيف األستاذة  باحميدة  باية

   

 طب األعصاب /16

 عنابة الرئيسة األستاذة  طوباؿ نادية
  األعضاء المرسموف:

 األستاذ مزاحـ عبد الرحيـ 
 األستاذة  سيفي  يمينة

 األستاذ  صاحمي بمقاسـ 
 األستاذ زوبيرؼ حساف  

 قسنطينة
 قسنطينة
 قسنطينة
 سطيف

  تياطي:العضو االح
 قسنطينة  األستاذة  بولفخاد اسيا

   

 طب األورام السرطانية /17

 قسنطينة   الرئيس: األستاذ فياللي طو
  األعضاء المرسموف:
 األستاذة جدؼ حناف

 األستاذ عمارؼ عبد العزيز
 األستاذة  عثامنية ىدػ

 األستاذة بف براىيـ وسيمة

 عنابة
 قسنطينة
 عنابة
 باتنة

  ياطي:العضو االحت
 عنابة األستاذة  قوادرؼ نسيمة

   

 طب العيون  /18

 عنابة ب فوزيةاالرئيسة: األستاذة بولن
  األعضاء المرّسموف:

 األستاذ  روقي دمحم فاتح
 األستاذ لبوخ ساعد

 باتنة
 قسنطينة

  العضو االحتياطي:
 قسنطينة الّدكتور  دقدؽ لزىر

   

 طب األذن واألنف والحنجرة /19

 عنابة : األستاذ خروبي سماعيلالرئيس
  األعضاء المرسموف:

 األستاذة بف شاوؼ منيرة
 األستاذ داودؼ عبد الجميل

 قسنطينة
 عنابة

  العضو االحتياطي:
 عنابة  األستاذة  زيتوني سعاد
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 كمية الطب أعضاء الّمجان الّتخّصصات

 طب األطفال /20

 قسنطينة الرئيسة: األستاذة  طالب  سعاد
  عضاء المرسموف:األ

 األستاذ  حمادة احمد 
 األستاذ براىمي سعيدة
 األستاذ بيوض بمقاسـ
 األستاذة بوشعير نادية

 األستاذ بوحجيمة عبد الرشيد
 األستاذ  دىيمي عبد الحق 

 قسنطينة
 باتنة
 سطيف
 عنابة
 باتنة
 سطيف

  العضويف االحتياطييف:
 األستاذة بوعبد هللا سعيدة

 جوىرة  األستاذة ىادؼ
 سطيف
 باتنة

   

 طب االمراض العقمية لدى االطفال /21

 قسنطينة  الرئيس: األستاذ تيرنتي ادريس
  األعضاء المرسموف:
 األستاذة عدواف مميكة

 بولكاف عايدة الدكتورة 
 سطيف
 عنابة

  العضو االحتياطي:
 عنابة الدكتور  شكاؿ طارؽ 

   

 طب األمراض الصدرية والّسل /22
 

 عنابة : األستاذ بف عمي  رشيدالرئيس
  األعضاء المرسموف:

 األستاذ جبار عبد المجيد  
 األستاذ  مقراف زيف العابديف

 االستاذ جغرؼ  ياسيف 
 االستاذة عطوؼ فرياؿ  

 باتنة
 قسنطينة
 قسنطينة
 عنابة

  العضو االحتياطي:
 نابةع االستاذ  دغدغ  خالد

   

 طب األمراض العقمية /23

 فسنطينة : األستاذة مضوؼ فاطمة الزىرةالرئيسة
  األعضاء المرسموف:

 األستاذة تفاحي باني  
 األستاذة  بف سعيدة مسعودة

 االستاذة حسيف حناف 
 االستاذ بف رجـ ياسيف  

 باتنة
 عنابة
 عنابة
 قسنطينة

  العضويف االحتياطييف:
 االستاذة بف المولود وفية

 األستاذ يخمف دمحم
 قسنطينة

 نطينةقس
   

طب العالج باألشعة واألورام  /24
 السرطانية

 قسنطينة الرئيسة: األستاذة فردؼ نادية
  األعضاء المرسموف:

 االستاذة  بوداود خديجة
 االستاذ  جكوف رشيد

 سطيف
  قسنطينة

 العضو االحتياطي:
 االستاذ حميزؼ كماؿ 

 
 باتنة
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 اإلنعاش الطبي /25

 قسنطينة المطيف الرئيس: األستاذ بف ماتي عبد
  األعضاء المرسموف:
 األستاذ بودىاف عمر 

 األستاذة  دحدوح عقيل صونيا 
 قسنطينة
 عنابة

  العضو االحتياطي:
 قسنطينة الّدكتورة  سمرة  سعاد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
II / ّاألساسيــــةصات خّص الت 

 مكان الممارسة أعضاء المجان الّتخّصصات

 عمم التشريح العام /1

 سطيف  الرئيس: األستاذ  محدادؼ صالح
  األعضاء المرسموف:

 االستاذ  بولعسل عبد الحميد 
 االستاذة  بوقفة ساسية

 قسنطينة
 عنابة

  العضو االحتياطي: 
 قسنطينة االستاذة  بوكعباش  ليمى  

 
  

 خاليا المرضيةطب التشريح وال /2

 قسنطينة الرئيسة: األستاذة بف ساسي  صباح 
  األعضاء المرسموف:
 األستاذة  بدار  ليمى

 األستاذة ياسي  فتيحة 
 األستاذة اوحيدة صورايا

 األستاذ  خضراوؼ  حناشي

 قسنطينة
 عنابة  
 سطيف
 باتنة

  العضو االحتياطي:
 قسنطينة األستاذة  حمدوش  سعاد 

 
  

 وكيمياءالبي /3

  الرئيسة: األستاذة بف مبارؾ كريمة
 قسنطينة األعضاء المرسموف:

 االستاذة  عمراف منيرة 
 االستاذة  سمرة كريمة 

 مينة سياـ أاألستاذة حمة 
 االستاذة بف يحي سامية 

 سطيف
 قسنطينة
 قسنطينة

 عنابة   
  االحتياطييف:  العضويف

 األستاذ  عموؼ احمد سييل
 حناشي صباحاألستاذة  

 قسنطينة 
 قسنطينة 

 
  

 الييموبيولوجيا وحقن الدم /4

 عنابة الرئيسة: األستاذة ولعة حنيفة 
  األعضاء المرسموف:
 األستاذ  بروؾ حساف 

 االستاذ  رتيمة عبد الحق 
 عنابة
 عنابة

  العضو االحتياطي:
 عنابة الّدكتور  بولقديد دمحم اليادؼ

 
  

ة الوراثية عمم األنسجة واألجن /5
 العيادية

 قسنطينة الرئيسة: األستاذة عواطي  سعيدة
  األعضاء المرسموف:
 األستاذة بوطبة فوزية
 الّدكتورة جبياف سفياف

 قسنطينة
 عنابة

  العضو االحتياطي:
 قسنطينة  الّدكتورة  عالؽ سعاد 
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 مكان الممارسة أعضاء المجان الّتخّصصات 

 شعةالتصوير الطبي وعمم األ /6

 عنابة الرئيس: األستاذ بوقادـو نسيـ 
  األعضاء المرسموف: 

 االستاذة  نعموني مونية 
 الدكتورة  لشيب فاطمة الزىراء  

 عنابة
 قسنطينة

  العضو االحتياطي:
 قسنطينة الدكتور  ساكر دمحم رضا

   

 عمم المناعة /7

 عنابة  ؼ  نسيمة صبيحة  ر الرئيسة: األستاذة  قادي
  عضاء المرسموف:األ

 األستاذ  مريش  حساف
 الدكتور  بواب ىاروف  

 عنابة 
 قسنطينة

   

 عمم الجراثيم /8

 قسنطينة قدور  نمعابدالرئيس : األستاذ  ب
  األعضاء المرسموف:

 األستاذ  كاسح لعور احمد 
 األستاذة  صالحي فريدة
 االستاذ عمورة كماؿ 
 االستاذ خميفة فضيل 

 باتنة
 سطيف 

 نابة ع
 قسنطينة

  العضويف االحتياطييف:
 األستاذة  بف عمار صونية 
 األستاذة عميرؼ  صبرينة

 باتنة
 عنابة 

   

 عمم الطفيميات والفطريات /9

 قسنطينة  لحـ الطيب و الرئيس: األستاذ م
  األعضاء المرسموف:

 األستاذة منصورؼ  رقية 
 األستاذ  عمواش  بدر الديف 

 عنابة
 قسنطينة

  العضو االحتياطي:
 قسنطينة  حمدأاألستاذ  بف مزداد 

   

الفيزيولوجيا العيادية  /10
والفحص الوظيفي لطب 
القمب والجياز التنفسي  

 لمنشاط

 عنابة  الرئيسة: األستاذ ة  بوشريط رفاييل ياسمينة 
  األعضاء المرسموف:

 األستاذ عيساوؼ عادؿ 
 ي دمحم رضا تاجاألستاذ  ق
 عجيرؼ جميمة األستاذة

 قسنطينة
 باتنة
 سطيف

  العضويف  االحتياطييف:
 األستاذ بورحمي دمحم خير الديف

 الدكتورة كربي جويدة
 قسنطينة 
 عنابة
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IIIالّتخّصصات الجراحيـــــــة / 
 مكان الممارسة أعضاء المجان الّتخّصصات

 الجراحة العامة  /1

 طينةقسن الرئيس: األستاذ  بف الوزاف برىاف الديف 
  األعضاء المرسموف: 

 األستاذ  بف جاب هللا سعدوف 
 األستاذ  نيبوشة دمحم لميف 
 األستاذ صديق  الياشمي 

 األستاذ بافداؿ عمر 
 األستاذ  حداد  سميـ

 األستاذ  صويمح نور الديف 

 قسنطينة
 قسنطينة
 سطيف
 باتنة 
 عنابة 
 عنابة 

 العضويف االحتياطييف: 
 عبد الكريـ  األستاذ  معزوز

 األستاذ  بممير عمي 
 قسنطينة
 قسنطينة

   

 جراحة القمب   /2

 قسنطينة الرئيس: األستاذ  بوكروشة  رضواف 
  األعضاء المرسموف: 

 األستاذة  عزيزة باية  
 األستاذ  لكحل رضا

 قسنطينة
 قسنطينة

  العضو االحتياطي:
 قسنطينة الدكتورة كوتشوكالي رايضة احالـ

   

 جراحة عظام الفك والوجو  /3

 قسنطينة الرئيس: األستاذ  سعيدؼ  عبد الكريـ  
 األعضاء المرسموف:

 ة غرس هللا فضيمةاألستاذ 
 

 قسنطينة
  العضويف االحتياطييف:

 الدكتورة عبد النور صفية  
 الدكتور ميموف ميدؼ 

 قسنطينة
 سطيف

   

 جراحة األعصاب /4

 نابةع الرئيس: األستاذ بوعزيز مراد
  األعضاء المرسموف:

 األستاذ بوبالطة لطفي 
 األستاذ تابت ناصر

 األستاذ حالصي عزالديف
 األستاذ قاسمي نصرالديف

 قسنطينة
 قسنطينة 
 سطيف
 باتنة

  العضويف االحتياطييف:
 عنابة الّدكتور  منصور عبد الكريـ

 
  

 جراحة العظام و الرضوض /5

 قسنطينة وبالرئيس: األستاذ بو زيتونة محج
  األعضاء المرسموف:

 األستاذ تريشيف فيصل 
 األستاذ خرناف ناصر
 األستاذ دردوس شوقي

 األستاذ يحي عبدالسالـ 
 األستاذ  اـ لرقب زكريا
 االستاذ  امالو عالوة

 قسنطينة
 باتنة 
 باتنة
 عنابة

 قسنطينة
 سطيف

  العضويف االحتياطييف:
 اآلستاذة  بوكرديرة منيرة

 اذ  بف معيوؼ نزيـاالست
 قسنطينة

 باتنة
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 مكان الممارسة أعضاء المجان الّتخّصصات

 جراحة األطفال /6

 سطيف ليمي زيف الديفاو صالرئيس: األستاذ 
  األعضاء المرسموف:
 مينة  أماؿ آاألستاذة  بف سبتي 

 طريح زوبيرأاألستاذ  
 األستاذ زريزر  ياسيف 
 األستاذة برينيس  نجمة 

 قسنطينة
 قسنطينة 

 باتنة 
 باتنة 

  العضو االحتياطي:
 قسنطينة اآلستاذ شوترؼ  ىشاـ 

 
  

لجراحة البالستيكية واعادة ا /7
التشكيل والتجميل وعمم 

 الحروق  

 عنابة  : األستاذة بوعطو فضيمة الرئيسة
  األعضاء المرسموف: 

 األستاذة  حزموف زىية 
 األستاذة  لمداوؼ نواؿ

 قسنطينة 
 قسنطينة

 
  

 جراحة الصدر  /8
 قسنطينة  كماؿ   الرئيس: األستاذ جروة
  األعضاء المرسموف:

 الدكتور   غبولي  خميل 
 الّدكتور   مخبوش طارؽ 

 قسنطينة
 قسنطينة

 
  

 جراحة الجياز البولي /9

 عنابة الرئيس: األستاذ شطيبي خيرالديف 
  األعضاء المرسموف:

 يود رياض عاألستاذ س
 األستاذ بوخروؼ نور الديف

 قسنطينة
 باتنة

  االحتياطييف: العضويف
 األستاذ  بوراس سمير

 األستاذ شواكرية عبد الحميـ
 سطيف
 عنابة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
IVالّتخّصصات الّصيدالنيـــــة / 

 مية الطبك أعضاء المجان الّتخّصصات

عمم األعشاب الطبية والنباتات  /1
 الالزىرية

 عنابة  الرئيس: االستاذ لعرج  حساف 
  األعضاء المرسموف:

 ونايسية كريمة  أاالستاذة  
 االستاذة مشرؼ ريـ  

 عنابة 
 عنابة 

 
  

 الكيمياء التحميمية /2
 عنابة  الرئيس: األستاذ ىادؼ يوسف 

  األعضاء المرسموف:
 اللونة عبد الجميل  األستاذ

 الدكتور باليمي ميدؼ
 قسنطينة
 عنابة

 
  

 الكيمياء المعدنية /3
 عنابة الرئيس: االستاذ مراح عبداللي  

  األعضاء المرسموف:
 الدكتور ة بولدروة سامية 
 الدكتور حوامرية حمزة 

 عنابة 
 عنابة 

 
  

 الكيمياء العالجية /4

 ة عناب الرئيس: األستاذ نغرة عبد الحق 
  األعضاء المرسموف:

 الدكتورة  سوداني وفاء 
 الدكتور العياشي فيصل

 عنابة
  عنابة 
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 الييدرولوجيا /5
 وعموم األغذية

 وىراف  الرئيس: األستاذ قوار  زكرياء  
  األعضاء المرسموف:

 الدكتورة  حميمة  سالـ  عبد العزيز 
 نيسة أمود الدكتورة  ص 

 عنابة 
 عنابة 

 
  

 عمم االدوية /6

 عنابة الرئيسة : األستاذة شافعي  نصيرة
  األعضاء المرسموف:
 االستاذ  جبار دمحم 

 الدكتور  عبد الصمد عبد الحكيـ  
 عنابة 
 عنابة 

 
  

 عمم الصيدلة /7

 عنابة   الرئيسة: األستاذة  بوغنجيوة نادية 
   األعضاء المرسموف:

 ستاذة دراجي ليمى اال
 ماؿأاالستاذة بوزعباطة  

 عنابة 
 عنابة 

 
  

 عمم التسمم /8

 عنابة   الرئيس: األستاذ جعفر  رشيد 
   األعضاء المرسموف:

 الدكتور  بمماحي  دمحم حبيب 
 يمافإالدكتورة رباؼ  

 قسنطينة 
 قسنطينة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
V /   ّتخّصصات طب األسنان 

 كمية الطب أعضاء المجان الّتخّصصات

 عمم حفع االسنان وعالجيا /1
 
 
 

 قسنطينة الرئيسة: االستاذة غضباف نادية  
  األعضاء المرسموف:

 االستاذ  دوداش الياس 
 االستاذة منتورؼ عيسى 

 بة عنا
 عنابة

  العضو  االحتياطي: 
 عنابة    االستاذة باكمي نجاة 

 
  

 تقويم االسنان /2

 قسنطينة  الرئيسة: األستاذة جغرؼ حسينة  
  األعضاء المرسموف:
 األستاذ بوتياح توفيق 
 االستاذ  موالؼ عيسى

 عنابة
 قسنطينة

  العضو االحتيياطي:
 قسنطينة  الدكتور  بورية احمد 

 
  

 عمم االنسجة المدعمة لالسنان /3

 قسنطينة الرئيسة: االستاذة نزاؿ مميكة    
  األعضاء المرسموف:

 ز منيرغاالستاذ زا 
 االستاذة بودينار اليوارية 

 عنابة 
 عنابة

  العضو اإلحتياطي:
 عنابة  األستاذة بوجالؿ نجاة
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 عمم االمراض وجراحة الفم /4

 قسنطينة فاطمة    لرئيسة: األستاذة بوعداـ
   األعضاء المرسموف:

 االستاذة عيدود صوريا  
 االستاذة قيرية مونية 

 قسنطينة 
  عنابة 

  العضو االحتياطي:
 عنابة الدكتور  بومعزة عز الديف 

 
  

 تركيب االسنان /5

 قسنطينة الرئيسة: األستاذة صراوؼ حسينة
   األعضاء المرسموف:
 يفة االستاذة مرداس لط

 الدكتورة مشاكرة ىانية 
 عنابة

  عنابة 
  العضو االحتياطي: 
 عنابة الدكتورة نويوة فتيحة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لمحصول عمى شيادة يحـّدد تشكيمـة لجـان االمتحـانات الجيـوية، الذي 2021في جان 21المؤرخ في  056ممحق بالقرار رقم 

  2021-2020 بعنوان الّسنـة الجامعيـةالدراسات الطبية الخاصة في الطب والصيدلة وطب األسنان 
 -دورة عاديــة ودورة االستدراكيــة-

 الغــــربناحيــة 
I / ّةـــــبيصات الطّ خّص الت 

 مكان الممارسة    ء المجانأعضا الّتخّصصات

 التخدير واإلنعاش /1

 وىراف الرئيسة: األستاذة  شوشة بدرة
  األعضاء المرسموف:
 األستاذة جبمي حورية

 دمحم أميف حامد األستاذ بف
 األستاذة مزور فاطمة
 الدكتور صديقي أحمد
 الدكتورة بف برنو سمية

 الدكتورة زلماط ستي عويشة

 وىراف
 وىراف
 وىراف
 فوىرا

 سيدؼ بمعباس 
 وىراف

  العضويف االحتياطييف:
 الدكتورة حناوؼ حورية
 الدكتورة الكبير جميمة

 وىراف
 وىراف

 
  

 طب القمب /2

 وىراف الرئيسة: األستاذة حمو ليمى
  األعضاء المرسموف:

 األستاذ مزياف ثاني عبد الرحيـ
 الدكتورة بناطة نادية فايزة

 الدكتورة لعرج نادية
 ة ثابث أوؿ راضية زوبيدةالدكتور 

 تممساف
 وىراف
 وىراف
 تممساف

  العضويف االحتياطييف:
 الدكتور بوكرش فاروؽ 

 الدكتورة طالب بف دياب نبيمة
 وىراف 
 وىراف
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طب األمراض الجمدية  /3
 والتناسمية

 وىراف الرئيسة: األستاذة سرغيني سراج أمينة
  ألعضاء المرسموف:ا

 األستاذ دحماني بومديف
 سطنبولي عمر األستاذ بودغاف

 تممساف
 تممساف 

  العضويف االحتياطييف:
 آماؿ  الدكتورة خميل

 الدكتورة حيمور زوليخة
 وىراف
 تممساف

 
  

عمم داء السكري وعمم  /4
الغدد الصماء 
 واألمراض األيضية

 ىرافو  الرئيس: األستاذ عماني دمحم األميف 
  األعضاء المرسموف:

 األستاذ حاج الحبيب دمحم
 الدكتورة فرعوف خضرة

 سيدؼ بمعباس 
 وىراف

  العضويف االحتياطييف:
 الدكتورة خميل نور اليدػ

 الدكتورة طالحة خيرة
 تممساف

 سيدؼ بمعباس 
 

  

طب األوبئة والطب  /5
 الوقائي

 تممساف الرئيس: األستاذ مقني كاووؿ
  لمرسموف:األعضاء ا

 األستاذ عبد الوىاب عدناف
 األستاذة تركي خديجة 

 األستاذ طالب مراد
 حوتي ليمى األستاذة

 وىراف
 وىراف

 سيدؼ بمعباس
 وىراف

  العضويف االحتياطييف:
 خميل لطيفةالدكتورة 
 مربوح دمحم أميف األستاذ

 تممساف
 سيدؼ بمعباس 

 
  

 طب النساء والتوليد /6

 وىراف وغوباؼ حاج الرئيس: األستاذ ب
  األعضاء المرسموف:

 األستاذ بمعربي بومديف
 األستاذ موالؼ الحاج
 األستاذ بمجياللي دمحم

 اش بدرةحتاألستاذة بال
 األستاذ أبو بكر فادهللا

 األستاذ بوشريط الحساف

 تممساف
 وىراف
 وىراف
 وىراف

 سيدؼ بمعباس 
 وىراف

  العضويف االحتياطييف:
 لياس  الدكتور مقني 

 الدكتورة تاج كمثومة
 وىراف
 وىراف

 
  

 طب الدم /7

 تممساف  الرئيسة: األستاذة بف قمة نعيمة 
 األعضاء المرسموف:
 األستاذة زطمة ليمى 
 األستاذ براىيمي دمحم
 األستاذة زواوؼ زىية

 األستاذ عرابي عبدالصمد
 الدكتور بف لزعر سيدؼ دمحم األميف

 الدكتور بف دحماف أحمد فؤاد

 
 وىراف
 وىراف

 سيدؼ بمعباس
 وىراف

 سيدس بمعباس
 تممساف

  العضويف االحتياطييف:
 الدكتور يفور نبيل

 الدكتور بف زينب براىيـ 
 وىراف

 تممساف 
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طب الكبد والجياز  /8
 اليضمي

 وىراف الرئيسة: األستاذة ماموني شفيقة
  :األعضاء المرسموف 

 رية حمزةساألستاذ بوع
 األستاذة بغدادؼ مميكة
 الدكتورة تيتساوؼ جميمة
 الدكتورة عماني نسيمة

 وىراف 
 وىراف

 سيدؼ بمعباس 
 وىراف

  العضويف االحتياطييف:
 ي نزيـتالدكتور كور 

 الدكتورة عمار مميكة
 وىراف
 وىراف

 
  

 األمراض المعدية /9

 مسافتم وت ساميةأالرئيسة: األستاذة غرنو 
  األعضاء المرسموف:
 األستاذة موفوؽ نجاة

 الدكتورة براىيمي حورية
 الدكتورة ثابث دراز نرجس فرياؿ

 الدكتور لعبدوني دمحم الحبيب

 وىراف
 تممساف

 سيدؼ بمعباس
 وىراف

  العضويف االحتياطييف:
 الدكتورة بادلة يمينة

 الدكتور بف ساعد دمحم
 تممساف
 تممساف

 
  

 طب العمل /10

 تممساف الرئيس: األستاذ طالب عبد السالـ
  األعضاء المرسموف:

 األستاذة جزولي دمحم األميف
 األستاذ غمارؼ عثماف
 األستاذة بمحاج زوبيدة
 األستاذ غزيني يونس

 وىراف
 سيدؼ بمعباس
 سيدؼ بمعباس

 وىراف
  العضويف االحتياطييف:
 األستاذة بغددلي سميرة
 الدكتورة مزياف زكية

 مسافتم
 تممساف

 
  

 الطب الداخمي /11

 وىراف الرئيسة: األستاذة عريبي سييمة
  األعضاء المرسموف:
 األستاذ لونسي عمي 
 األستاذة حاكـ جناة

 تممساف
 مستغانـ

 األستاذ حبرؼ سيد تاج
 األستاذ شممي مراد

 الدكتور ناجي زواوؼ 
 ىالدكتورة بف تاج قوريف مون

 سيدؼ بمعباس
 وىراف
 اسسيدؼ بمعب
 وىراف

  العضويف االحتياطييف:
 أحمد الدكتور معمر سيد
 الدكتورة بمحاج نجاة

 سيدؼ بمعباس
 سيدؼ بمعباس

 
  

الطب الشرعي والقانون  /12
 الطبي واألخالقيات

 سيدؼ بمعباس الرئيس: األستاذ بمحاج لحسف
  األعضاء المرسموف:

 األستاذ بوبمنزة عبدالمطيف
 جيداألستاذ أبو بكر عبد الم

 سيدؼ بمعباس
 وىراف

  العضو االحتياطي:
 سيدؼ بمعباس الدكتور حجازؼ عمر
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الطب النووي والتصوير  /13
 الجزيئي

 تممساف الرئيس: األستاذ بربر نسيب وحيد الديف
  األعضاء المرسموف:

 األستاذ بابا أحمد عبدالرزاؽ 
 جاىدؼ عبدالقادرالدكتور مي

 سيدؼ بمعباس
 تممساف

  العضو االحتياطي:
 تممساف الدكتورة صابر زناقي نواؿ

 
  

عادة  /14 الطب الفيزيائي وا 
 التدريب

 وىراف الرئيسة: األستاذة لحوؿ خيرة فتيحة
  األعضاء المرسموف:

 األستاذ بف منصور دمحم
 األستاذ معمرؼ جماؿ الديف

 زيانية واألستاذة جرود فركة زاز 
 األستاذة لعيادؼ خالد

 الدكتور بف صابر وسيني

 تممساف
 وىراف
 وىراف 
 وىراف

 سيدؼ بمعباس
  العضويف االحتياطييف:

 الدكتورة شراف بختة
 الدكتورة بف لبنة فريحة

 وىراف
 وىراف

 
  

 طب الكمى /15

 تممساف الرئيس:األستاذ بف منصور مصطفى نصرالديف 
  األعضاء المرسموف:

 ستاذ ة حميدو روضة جميمةاأل
 األستاذة زردومي زوجة لما فايزة

 األستاذ بوترفاس بمعباس
 األستاذة كارة دمحم المية 

 تممساف
 وىراف

 سيدؼ بمعباس
 تممساف

  العضويف االحتياطييف:
 الدكتور حمداني عبد السالـ

 الدكتور قرارؼ رياض
 وىراف
 تممساف

 
  

 طب األعصاب /16

 تممساف اؽ خالدؼ جوادالرئيس األستاذ بوشن
  األعضاء المرسموف:

 عباجي سعاد الدكتورة بف
 أمينة  الدكتورة شنتوؼ

 تممساف
 وىراف

  العضويف االحتياطييف:
 الدكتورة بركة زىيرة

 الدكتورة أودرار نعيمة
 تممساف
 وىراف

 
  

 طب األورام السرطانية /17

 وىراف عبدالقادر الرئيس: األستاذ بوصحبة
  ء المرسموف:األعضا

 اءطمة الزىر ابودينارفاألستاذة شاىد مولودة 
 األستاذة بسايح نادية

 اؼ خيرةكاألستاذة ر 
 األستاذة لحفة إلياـ

 وىراف
 وىراف 

 سيدس بمعباس
 تممساف

  العضويف االحتياطييف:
 الدكتور مراير نجادؼ
 الدكتورة أميزياف نادية

 وىراف
 وىراف
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 طب العيون  /18

 وىراف الرئيسة: األستاذة محمودؼ سحمي خديجة
  األعضاء المرسموف:
 األستاذة أوسميـ نادية

 األستاذة زواوؼ نجاة عباسية
 األستاذة إيدر عائشة

 األستاذ غرود دمحم ناصر

 وىراف
 وىراف
 وىراف
 وىراف

  العضويف االحتياطييف:
 صمح الدكتورة راشد سميرة 
 الدكتورة طالب سعاد

 وىراف
 وىراف

 
  

 طب األذن واألنف والحنجرة /19

 تممساف الرئيسة: األستاذة مجاىدؼ إسما
  األعضاء المرسموف:
 األستاذ فرقوؽ براىيـ

 األستاذة سراجي زوبيدة
 الدكتور مغربي أووزياف

 الدكتورة محتارؼ نسريف سياـ

 وىراف
 وىراف

 سيدؼ بمعباس
 تممساف

  يف االحتياطييف:العضو 
 الدكتور صحراوؼ دمحم
 الدكتور مباركي فؤاد

 تممساف
 تممساف

   

 طب األطفال /20

 وىراف الرئيسة: األستاذة بف بوعبدهللا مميكة
  األعضاء المرسموف:

 األستاذ سماحي دمحم شمس الديف
 األستاذة بف عالؿ خديجة

 األستاذ بوزياف نجادؼ كريـ
 األستاذ رضوؼ عبدالكريـ

 األستاذ بف ددوش أحمد صاليح
 األستاذة بومداف عمارية

 تممساف
 سيدؼ بمعباس

 وىراف
 وىراف
 تممساف
 وىراف

  العضويف االحتياطييف:
 الدكتورة بوعبيدة جميمة

 سياآالدكتورة بوشطارة 
 وىراف
 وىراف

 
  

طب األمراض الصدرية  /21
 والّسل

 وىراف الرئيس: األستاذ برابح يحي
  وف:األعضاء المرسم

 األستاذة قرماز مميكة
 األستاذ لمو صالح

 األستاذة طرفاني جييدة
 األستاذ صنوبر عبدالمجيد
 األستاذ طالب عبدالصمد
 األستاذ زياف بف عطو

 وىراف
 وىراف
 وىراف
 وىراف

 سيدؼ بمعباس
 تممساف

  العضويف االحتياطييف:
 ةالدكتور بف طاطة قاد
 الدكتور بوحدة مختار 

 مستغانـ
 فوىرا
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 مكان الممارسة    أعضاء المجان الّتخّصصات

 طب األمراض العقمية /22

 وىراف الرئيس: األستاذ جاوؼ بف تمرة
 األعضاء المرسموف:
 األستاذة مجبر مونية
 األستاذ بوسيف حساف

 
 سيدؼ بمعباس

 تممساف
  العضويف االحتياطييف:

 الدكتور عماني موالؼ عمي
 الدكتور دحدوح عائشة

 افوىر 
 وىراف 

 
  

طب العالج باألشعة  /23
 واألورام السرطانية

 وىراف الرئيسة: األستاذة عايد ماما
  األعضاء المرسموف:
 األستاذة خالدؼ حورية
 األستاذة لحمر خيرة

 سيدؼ بمعباس
 وىراف

  العضويف االحتياطييف:
 اءزىر الالدكتورة قطاؼ فطيمة 
 الدكتور طالب لطفي

 وىراف
 وىراف

 
  

 اإلنعاش الطبي /24

 تممساف الرئيس: األستاذ بف حدوش جماؿ الديف دمحم
  األعضاء المرسموف:

 األستاذ ميحالي مصطفى
 األستاذ خمميش بمعربي 

 وىراف
 تممساف

  العضويف االحتياطييف:
 الدكتور مشبؾ عبدهللا
 الدكتور إرواف بدرالديف

 وىراف
 وىراف

 
  

 طب المفاصل /25

 وىراف زاوؼ أحمد الرئيس: األستاذ بف
  األعضاء المرسموف:
 الدكتورة لعمرؼ زىيرة

 ير ريحافتالدكتورة ز 
 وىراف
 وىراف

  العضو االحتياطي:
 وىراف الدكتور سعيدؼ دمحم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/IIيةالّتخصصات األساس 
 مكان الممارسة    أعضاء المجان الّتخّصصات

 عمم التشريح العام /1

 وىراف الرئيس: األستاذ غبريوت بوجمعة
  األعضاء المرسموف:

 الدكتور بف حاجي سراج محمود عزالديف
 الدكتور موالؾ سمير

 سيدؼ بمعباس
 وىراف

  العضويف االحتياطييف:
 الدكتور سعيدؼ دمحم
 دالدكتور شعباف فؤا

 وىراف
 سيدؼ بمعباس
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 مكان الممارسة    أعضاء المجان الّتخّصصات

 عمم التشريح العام /1

 وىراف الرئيس: األستاذ غبريوت بوجمعة
  األعضاء المرسموف:

 الدكتور بف حاجي سراج محمود عزالديف
 الدكتور موالؾ سمير

 سيدؼ بمعباس
 وىراف

  العضويف االحتياطييف:
 الدكتور سعيدؼ دمحم
 الدكتور شعباف فؤاد

 وىراف
 سيدؼ بمعباس

 
  

 طب التشريح والخاليا المرضية /2

 سيدؼ بمعباس الناصر الرئيس: األستاذ تو عبد
  األعضاء المرسموف:
 األستاذة ديب مميكة

 األستاذة حساف فطيمة  
 تممساف
 وىراف

  العضو االحتياطي:
 الدكتورة بمكرالدؼ حورية

 سممى نبيمةالدكتورة بابا أحمد 
 سيدؼ بمعباس

 تممساف
 

  

 البيوكيمياء /3

 مستغانـ الرئيس: الدكتور بف شي  نصرالديف
  األعضاء المرسموف:

 الدكتور جوغالؼ جماؿ الحرب
 الدكتور عداد بف عمي 

 الدكتور ناشي مراد
 دكتورة سعدؼ زوجة أوسميـ أماؿ سوالؼلا

 بشار
 وىراف
 وىراف
 وىراف

  :العضويف االحتياطييف
 الدكتورة درويش وسيمة 
 الدكتورة بسباس آسيا

 مستغانـ
 وىراف

 
  

 البيوفيزياء الطبية /4

 تممساف الرئيس: األستاذ بف يوسف دمحم
  األعضاء المرسموف:

 األستاذ سنوسي بركسي رفيق
 الدكتور شاقور ميدؼ

 سيدؼ بمعباس
 وىراف

  العضويف االحتياطييف 
 بد المالؾ عبدالكافيالدكتور مغمي سيدؼ دمحم ع

 الدكتورة بف داود ليمى
 تممساف
 تممساف

 
  

 الييموبيولوجيا وحقن الدم /5

 تممساف منصورية االرئيسة: األستاذة طاولي كاتي
  األعضاء المرسموف:

 األستاذة صغيير فطيمة
 األستاذة بف منصور نادية 

 الدكتورة بمقسامي مميكة
 الدكتور بف لعمج دريس 

 وىراف
 فتممسا

 سيدؼ بمعباس
 وىراف

  العضويف االحتياطييف:
 الدكتورة دبا طيرية

 الدكتور مودف دمحم أميف
 وىراف
 وىراف

 



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   234

 

 

 مكان الممارسة    أعضاء المجان الّتخّصصات

عمم األنسجة واألجنة الوراثية  /6
 العيادية

 وىراف الرئيسة: األستاذة مبارؾ خيرة
  األعضاء المرسموف:

 حمةاألستاذة غمموف ر 
 الدكتورة بمعربي نادية

 وىراف
 وىراف

  العضو االحتياطي:
 تممساف الدكتورة خراؼ يمينة

 
  

 التصوير الطبي وعمم األشعة /7

 وىراف الرئيس: األستاذ بسعيد توفيق
  األعضاء المرسموف:

 األستاذة محمودؼ حميمة
 األستاذ صبرؼ عبد القادر

 األستاذة أوفريحة نورة
 بف دياب أسماء الدكتورة طالب

 وىراف
 سيدؼ بمعباس

 وىراف
 وىراف

  العضويف االحتياطييف:
 الدكتورة طيراوؼ نورية
 الدكتور مولود مختار

 وىراف
 وىراف

 
  

 عمم المناعة /8

 وىراف الرئيس: الدكتور بوعمي يوسف
  األعضاء المرسموف:
 الدكتور دىرؼ فتحي 

 الدكتور مصطفى موسى
 تممساف
 مستغانـ

  ضويف االحتياطييف:الع
 وىراف الدكتورة ويخمف نرجش

 
  

 عمم الجراثيم /9

 وىراف الرئيس: الدكتور بف ميدؼ لحسف
  األعضاء المرسموف:

 لي يحي راضيةاالدكتورة د
 اءالزىر  طمةاالدكتورة إالس ف

 وىراف
 تممساف

  العضويف االحتياطييف:
 الدكتور لوريدؼ نجيب
 الدكتورة زواقي سعاد

 رافوى
 وىراف

 
  

 عمم الطفيميات والفطريات /10

 وىراف الرئيسة: األستاذة بف منصور زكرياء
  األعضاء المرسموف:
 الدكتور مراد ياسيف  

 الدكتور يبوس بف سعيد سعيد أحمد
 سيدؼ بمعباس
 سيدؼ بمعباس 

  العضويف االحتياطييف:
 الدكتور بوداف فؤاد

 الدكتور بف منصور مدني 
 وىراف
 افوىر 
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/IIIالتخصصات الجراحية 
 مكان الممارسة أعضاء المجان الّتخّصصات

 الجراحة العامة /1

 وىراف الرئيس: األستاذ عباس شكيب 
  األعضاء المرسموف:

 األستاذ كرليل بوعبدهللا
 األستاذ سمماني زيف الديف

 األستاذ قريشي رمزؼ 
 عصمت سميـ األستاذ لوجدؼ موادف
 ف األستاذ الحبشي بومدي

 رااألستاذة بف قادة دمحم بف عم

 وىراف
 وىراف
 وىراف
 تممساف

 سيدؼ بمعباس
 مستغانـ

  العضويف االحتياطييف:
 األستاذ العايب مصطفى
 خديجة ياألستاذة صديقي براىيم

 وىراف
 وىراف

 
  

 جراحة عظام الفك والوجو /2

 وىراف مختار اليةالرئيس: الدكتور بف ع
  األعضاء المرسموف:

 دكتور بف زاوؼ جوادال
 الدكتورة بوريحاف عبد النور

 وىراف
 وىراف

  العضويف االحتياطييف: 
 الدكتور شرقي دمحم
 الدكتورة توات أمينة

 وىراف
 وىراف

 
  

 جراحة األعصاب /3

 وىراف الرئيس: األستاذ بمبنة بشير
  األعضاء المرسموف:

 كور معمرااألستاذ بوش
 األستاذ سي صابر دمحم

 تور عيوف عبدالمومف رياضالدك
 الرحماف الدكتور سي دمحم عبد

 وىراف
 تممساف
 وىراف
 تممساف

  العضويف االحتياطييف:
 الدكتور قربوز رابح

 الدكتورة داود زوجة بف عطة سعاد
 وىراف
 مستغانـ

 
  

 جراحة العظام والرضوض /4

 وىراف الرئيس: األستاذ بوحديبة توفيق
  األعضاء المرسموف:

 ستاذ مجاىد دمحماأل
 األستاذ ميداس أنور جواد

 األستاذ أمير عبدؼ 
 األستاذ بوجالؿ نورالديف

 ي فوزؼ تالدكتور كور 
 الدكتور تابتي دمحم الصادؽ ىوارؼ 

 وىراف
 وىراف
 وىراف

 سيدؼ بمعباس
 تممساف
 وىراف

  العضويف االحتياطييف:
 الدكتور بمعيد دمحم
 الدكتور سالـ رفيق

 وىراف
 وىراف
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 مكان الممارسة أعضاء المجان ّتخّصصاتال

 جراحة األطفال /5

 وىراف الرئيس: األستاذ عزوز دمحم
  األعضاء المرسموف:
 األستاذ أوسميـ رشيد

 األستاذ يازؼ أبوبكر الصديق
 الرحيـ األستاذ بابا أحمد عبد
 الدكتور أبوبكر بومديف

 الدكتور حميدو فيصل نزيو
 رؼ فوزيةتالدكتورة ح

 وىراف
 دؼ بمعباسسي

 تممساف
 تممساف
 وىراف

 سيدؼ بمعباس
  العضويف االحتياطييف:

 الدكتورة بريسة اسمياف حميمة
 الدكتور أجريد رياض

 وىراف
 وىراف

 
  

عادة  /6 الجراحة البالستيكية وا 
التشكيل والتجميل وعمم 

 الحروق 

 وىراف الرئيسة: األستاذة زناؼ ليمى
  األعضاء المرسموف:

 رحاؿ فوزية األستاذة بف
 الدكتورة بف حسايف رشيدة

 وىراف
 وىراف

  العضو االحتياطي:
 وىراف الدكتورة عبيدؼ فضيمة

 
  

 جراحة الصدر /7

 وىراف الرئيس: األستاذ طالب شايب
  األعضاء المرسموف:

 وىراف الديف األستاذ سي مرابط عز
  العضويف االحتياطييف:
 الدكتور قاسمي رشيد

 صفصاؼ عاشورالدكتور بو 
 وىراف
 وىراف

 
  

 جراحة الجياز البولي /8

 وىراف الرئيس: األستاذ يوسفي مصطفى جماؿ
  األعضاء المرسموف:

 األستاذ بف عطة محمود
 الدكتور طالب بف دياب جموؿ حفيع

 وىراف
 تممساف

  العضويف االحتياطييف:
 الدكتور بكي نسيـ

 الدكتور ونزار شياب
 وىراف
 وىراف

 
  

 راحة األوعيةج /9

 وىراف الرئيس: األستاذ بوزيدؼ دمحم
 األعضاء المرسموف:

 الدكتورة بوزياف ليمى أحالـ
 

 وىراف
 وىراف الدكتور سالـ بف عومر
  العضويف االحتياطييف:
 الدكتور بف عمار موسى

 الرحماف رياض عبد الدكتور سكاؿ
 وىراف
 وىراف
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/IVالّتخّصصات الصيدالنيــــــة 
 مكان الممارسة أعضاء المجان خّصصاتالتّ 

 البيوفيزياء الصيدالنية /1

 سيدؼ بمعباس الرزاؽ الرئيس: األستاذ بابا أحمد عبد
  األعضاء المرسموف:

 عاشورؼ دمحم ياسيف الدكتور
 الدكتور زمورؼ صابرؼ ياسر

 سيدؼ بمعباس
 وىراف

  االحتياطي: العضو
 سيدؼ بمعباس الدكتور بربر عبدهللا

 
  

 الكيمياء العالجية /2

 وىراف الرئيس: األستاذ دالوؼ يحي
  األعضاء المرسموف:

 الدكتورة مطمور درويشة
 الدكتورة لوزيـ حبيبة

 سيدس بمعباس
 تممساف

  العضو االحتياطي:
 وىراف الدكتورة معزوز ايماف

   

عمم األعشاب الطبية  /3
 والنباتات الالزىرية

 سيدؼ بمعباس فىالرئيس: األستاذ شمغـو مصط
  األعضاءالمرسموف:
 الدكتورة بمقساـ نفيسة

 رؼ وليديتالدكتور خ
 سيدؼ بمعباس

 وىراف
  العضو االحتياطي:

 سيدؼ بمعباس الدكتور فركوس حساـ الديف
   

 الييدرولوجية وعمم األغذية /4

 وىراف الرئيس: الدكتور قوار زكرياء لطفي 
  األعضاء المرسموف:

 سيدؼ يعقوب دمحم نذير الدكتور
 الدكتور لعرؼ نبيل

 وىراف
 وىراف

  العضواالحتياطي:
 وىراف الدكتورة مصمي نصيرة

   

 الصيدلة العيادية /5

 وىراف الرئيس: األستاذ تومي ىوارؼ 
  األعضاء المرسموف:

 الدكتور بورصالي دمحم نبيل
 الدكتورة بودية فاطمة

 تممساف
 وىراف

  العضواالحتياطي:
 وىراف الدكتور بمبوش نورالديف

   

 عمم األدوية /6

 وىراف الرئيسة: األستاذة خداـ موساوؼ نسيمة
  األعضاء المرسموف:

 ارةسلدكتورة بوعامر ا
 الدكتورة قندوز سييمة

 سيدؼ بمعباس
 تممساف

  العضو االحتياطي:
 وىراف الدكتورة بولنوار سياـ عاشوراء
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 مكان الممارسة نأعضاء المجا الّتخّصصات

 عمم الصيدلة /7

 تممساف الرئيس: الدكتور دالي يحي مصطفى كماؿ
  األعضاء المرسموف:

 الدكتور سمكة دمحم عديل
 الدكتورة زيتوني سعيدة حناف

 تممساف
 وىراف

  االحتياطي: العضو
 سيدؼ بمعباس نزيـ بميفة الدكتور

   

 الصيدلة االستشفائية /8

 وىراف ىوارؼ  الرئيس: األستاذ تومي
  األعضاء المرسموف:

 الدكتور بورصالي دمحم نبيل
 الدكتورة بودية فاطمة

 تممساف
 وىراف

  العضواالحتياطي:
 وىراف الدكتور بمبوش نورالديف

   

 عمم التسمم /9

 وىراف رزؽ هللا بف زينة حسيبة رقية الرئيسة: األستاذة
  األعضاء المرسموف:
 ريفالدكتورة أبورجاؿ نس
 الدكتور شفيرات بالؿ

 تممساف
 وىراف

  العضواالحتياطي:
 وىراف الدكتورة جالد سناء
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/Vتخّصصات طــــب األسنـــان 
 مارسةمكان الم أعضاء المجان الّتخّصصات

 عمـ حفع األسناف وعالجيا /1

 تممساف أودغيرؼ فؤاد الرئيس: األستاذ
  األعضاء المرسموف:
 األستاذ مترؼ زوىير
 الدكتورة طيارؼ نبيمة

 وىراف
 وىراف

  العضواالحتياطي:
 تممساف الدكتورة بف يمس إلياـ

 
  

 تقويـ األسناف /2

 وىراف الرئيس: األستاذ أحمد فواتيح نورالديف
  األعضاء المرسموف:

 الدكتورة طرباش صونيا
 الدكتورة مرابط بمجياللي خيرة صونيا

 وىراف
 وىراف

  العضواالحتياطي:
 وىراف الدكتور قصاص أحمد

 
  

 عمـ األنسجة المدعمة لألسناف /3

 وىراف الرئيسة: األستاذة بوزياف جميمة
  األعضاء المرسموف:

 األستاذة خساني جميمة
 ليمى خديجة بوزياف مكرلوؼ األستاذة

 وىراف
 وىراف

  العضواالحتياطي:
 وىراف الدكتورة برونة نادية
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 مارسةمكان الم أعضاء المجان الّتخّصصات

 عمـ األمراض وجراحة الفـ /4

 وىراف الرئيسة: األستاذة بوزوينة فاطمة
  األعضاء المرسموف:
 الدكتور مباركي قدور

 تابتي شريفة فايزة الدكتورة
 وىراف
 وىراف

  العضو االحتياطي:
 وىراف الدكتور خميفة موسى

   

 تركيب األسناف /5

 وىراف الرئيس األستاذ بوزياف دمحم
  األعضاء المرسموف:

 األستاذة قنديل حفيظة خديجة
 األستاذة بف عيسى فاطمة الزىراء

 وىراف
 سيدؼ بمعباس

  العضواالحتياطي:
 وىراف الحفيع الدكتور أقاسـ عبد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2019جوان  8المؤرخ في  332يعدل القرار رقم ، 2021جانفي  26مؤرخ في  057رقم  قــرار

 الذي  يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة المتعددة العموم لميندسة المعمارية والعمران
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
،  2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة عاـ  163-20ى المرسوـ الرئاسي رقـ بمقتض -

 ف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ.تعيي فوالمتضم
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  213-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 والعمراف إلى مدرسة خارج الجامعة.العمـو لميندسة المعمارية والمتضمف تحويل المدرسة المتعددة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437اف عاـ رمض 9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 24رسة العميا، السيما المادة الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد
الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة  2019جواف  8المؤرخ في  332وبمقتضى القرار رقـ  -

 المتعددة العمـو لميندسة المعمارية والعمراف.
 قـــــّررُيـ 

 

أعاله، كما ىو محدد  ر، والمذكو 2019جواف  8المؤرخ في  332يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 بالجدوؿ الممحق بيذا القرار. 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 جانفي 26في حرر بالجزائر 
 م العالي والبحث العمميوزير التعمي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المدرسة المتعددة العموم لميندسة المعمارية والعمران قائمة أعضاء مجمس إدارة
 عينون:األعضاء الم  -1

 القطاع الصفة االسم والمقب

 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس أكرتش جماؿ الديف -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو غاشي اسماعيل -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو حمدؼ مصطفى -
 المينييف مفة بالتكويف والتعميـممثل الوزيرة المك عضو شيحي لحسف -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو بف ساسي قدور -
 اعات المحمية والتييئة العمرانيةبالداخمية والجم ممثل الوزير المكمف عضو نقاز دمحم أميف -
 باألشغاؿ العمومية ممثمة الوزير المكمف عضو بريؾ نبيمة -
 لمكمف بالصناعةممثمة الوزير ا عضو بف زادؼ فريدة -
 لمكمف بالفالحة والتنمية الريفيةممثمة الوزير ا عضو توامي شييرة ميرة -
 ة والفنوف بالثقاف ممثمة الوزيرة المكمفة عضو بوطاوؼ فاطمة الزىراء -
 المكمف بالسكف والعمراف والمدينةممثمة الوزير  عضو جندر ايت عيسى رشيدة -

 

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

  2019نوفمبر  14المؤرخ في  1923يعدل القرار رقم ، 2021جانفي  26مؤرخ في  058رقم  قــرار
 دارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائرالذي  يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إ

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ فوالمتضم
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  215-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الى مدرسة خارج الجامعة،المعدؿ. والمتضمف تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 التعميـ العالي والبحث العممي.ير الذؼ يحدد صالحيات وز 
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 24رسة العميا،السيما المادة الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد
ة االسمية ألعضاء مجمس إدارة الذؼ يحدد القائم 2019نوفمبر  14المؤرخ في  1923وبمقتضى القرار رقـ  -

 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر، المعدؿ.
 ُيـقـــــّرر

، المعدؿ، والمذكور أعاله، 2019نوفمبر  14المؤرخ في  1923يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 كما ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 رار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا الق :2المادة 
 2021 جانفي 26في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر
 األعضاء المعينون: -1

 القطاع الصفة االسم والمقب

 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس أكرتش جماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو غاشي اسماعيل -
 ر المكمف بالتربية الوطنيةالوزي ممثل عضو جيالف قاسـ -
 مينييفممثمة الوزيرة المكمفة بالتكويف والتعميـ ال عضو بوقابس حميدة   -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو شنوؼ مرواف  -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة عضو شعالؿ دمحم -
 لمائيةالوزير المكمف بالموارد ا ممثمة عضو لوني فريدة -
 الوزير المكمف باالشغاؿ العموميةممثل  عضو شطيبي بوعالـ -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو شيباح عمي -

 

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

  2019أوت  05المؤرخ في  1405يعدل القرار رقم ، 2021جانفي  26مؤرخ في  059رقم  قــرار
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مدرسة الدراسات العميا التجارية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2020يونيو سنة  23الموافق  1441ي أوؿ ذؼ القعدة عاـ المؤرخ ف 163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ فوالمتضم
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  223-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 لمتجارة الى مدرسة خارج الجامعة.والمتضمف تحويل المعيد الوطني 
 2009اكتوبر سنة  12الموافق  1430شواؿ عاـ  23المؤرخ في  330-09لمرسـو التنفيذؼ رقـ وبمقتضى ا -

 المدرسة الوطنية العميا لمتجارة. والمتضمف تغيير تسمية
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 يـ العالي والبحث العممي.ير التعمالذؼ يحدد صالحيات وز 
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 24رسة العميا،السيما المادة الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد
ألعضاء مجمس إدارة مدرسة  الذؼ يحدد القائمة االسمية 2019أوت  5المؤرخ في  1405وبمقتضى القرار رقـ  -

 الدراسات العميا التجارية.
 ُيـقـــــّرر

أعاله، كما ىو محدد  ر، والمذكو 2019أوت  5المؤرخ في  1405يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 بالجدوؿ الممحق بيذا القرار. 

 بحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي وال: 2المادة 
 2021 جانفي 26في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 العميا التجارية اساتالدر مدرسة  قائمة أعضاء مجمس إدارة
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة االسم والمقب

 بالتعميـ العالي و البحث العممي ممثل الوزير المكمف رئيسا  بزينة دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو اودينة عمر -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو بوعزة بوبكر الصديق -
  بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةالوزير  ةممثم عضو ة غندوسي أمينة عزيز  -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو بدايرية منصف -
 بالصناعة ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو بوديعة زىير عمي شوقى -
 التجارةب ممثل الوزير المكمف عضو حجاؿ دمحم -

 

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

 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2021جانفي  26مؤرخ في  061رقم  قــرار
 لعميا إلدارة األعمال بتممسانامدرسة بال لقسم التكوين التحضيري 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذؼ القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18ي المؤرخ ف 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 .الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
فبراير سنة  15الموافق  1438جمادػ األولى عاـ  18المؤرخ في  86-17التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ  -

، إلى والمتضّمف تحويل المدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بتممساف 2017
 مدرسة عميا إلدارة األعماؿ.

 المجنة العمميةاالسمية ألعضاء ّدد القائمة الذؼ يح 2017نوفمبر  22المؤّرخ في  1092وبموجب القرار رقـ  -
 العميا إلدارة األعماؿ بتممساف.مدرسة لقسـ التكويف التحضيرؼ بال

وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التكويف التحضيرؼ بالمدرسة العميا إلدارة  -
 .2021جانفي  04األعماؿ بتممساف المؤرخ في 

 

 رُيـقـــــرّ 
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 عماؿ بتممساف.المجنة العممية لقسـ التكويف التحضيرؼ بالمدرسة العميا إلدارة األ
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لقسـ التكويف التحضيرؼ بالمدرسة العميا إلدارة األعماؿ  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 
 بتممساف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

كل فيما  اف،يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا إلدارة األعماؿ بتممس :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 جانفي 26في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا 2021جانفي  26المؤرخ في  061ممحق بالقرار رقم 
 العميا إلدارة األعمال بتممسانمدرسة بال لقسم التكوين التحضيري 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 لمجنة العممية لمقسـرئيس ا معط هللا عتيقة 1

 رئيس القسـ عبد المالؾ دمحم 2

 أستاذ محاضر قسـ "أ" مف منصور صافية 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عزوزؼ بدر الديف 4

 أستاذ محاضر قسـ "أ" بورؼ صراح 5

 أستاذ مساعد قسـ "أ" الس يمينة 6

 أستاذ مساعد قسـ "ب" براىيمي آسية 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2021جانفي  26مؤرخ في  062رقم  قــرار

 العميا إلدارة األعمال بتممسانمدرسة بال لقسم الطور الثاني
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذؼ القعدةفي خ المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 مرسوـ التنفيذؼ رقـوبمقتضى ال -

 عميا.الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة ال
فبراير سنة  15الموافق  1438جمادػ األولى عاـ  18المؤرخ في  86-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

، إلى يرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بتممسافوالمتضّمف تحويل المدرسة التحض 2017
 مدرسة عميا إلدارة األعماؿ.

 المجنة العمميةاالسمية ألعضاء الذؼ يحّدد القائمة  2017أكتوبر  30المؤّرخ في  1033وبموجب القرار رقـ  -
 العميا إلدارة األعماؿ بتممساف.مدرسة لقسـ الطور الثاني بال

محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الطور الثاني بالمدرسة العميا إلدارة األعماؿ  وبناء  عمى -
 .2021جانفي  04بتممساف المؤرخ في 
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 ُيـقـــــّرر

 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016نة يونيو س 14الموافق 

 المجنة العممية لقسـ الطور الثاني بالمدرسة العميا إلدارة األعماؿ بتممساف.
، لقسـ الطور الثاني بالمدرسة العميا إلدارة األعماؿ بتممساف تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا إلدارة األعماؿ بتممساف،كل فيما  :3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 جانفي 26في حرر بالجزائر 

 ر التعميم العالي والبحث العمميوزي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجنة العممية لقائمة االسمية ألعضاءالذي يحّدد ا 2021جانفي  26المؤرخ في  062ممحق بالقرار رقم 

 العميا إلدارة األعمال بتممسانمدرسة بال لقسم الطور الثاني
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بسوح نضيرة 1

 رئيس القسـ سالمي عبد الجبار 2

 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوخاتـ نضيرة 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" كبيرؼ فتيحة 4

 ستاذ محاضر قسـ "أ"أ خديـ آماؿ 5

 أستاذ محاضر قسـ "أ" ثابت دراز ايماف 6

 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوعناني حكيمة 7
 أستاذ مساعد قسـ "ب" سميامي سامية 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ضاء المجمس العممييحدد القائمة االسمية ألع، 2021جانفي  26مؤرخ في  063 رقم قــرار

 العميا إلدارة األعمال بتممسانلممدرسة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذؼ القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ  -

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

 سة العميا.األساسي النموذجي لممدر الذؼ يحدد القانوف 
فبراير سنة  15الموافق  1438جمادػ األولى عاـ  18المؤرخ في  86-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

، إلى والمتضّمف تحويل المدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بتممساف 2017
 مدرسة عميا إلدارة األعماؿ.
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القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي الذؼ يحّدد  2017نوفمبر  22خ في المؤرّ  1093وبموجب القرار رقـ  -
 .العميا إلدارة األعماؿ بتممسافلممدرسة 

بتممساف المؤرخ في وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة العميا إلدارة األعماؿ  -
 .2021جانفي  04

 ُيـقـــــّرر

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  44قا ألحكاـ المادة تطبي المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 المجمس العممي لممدرسة العميا إلدارة األعماؿ بتممساف.
عضاء المجمس العممي لممدرسة العميا إلدارة األعماؿ بتممساف، وفقا لمجدوؿ تحدد القائمة االسمية أل :2المادة 

 الممحق بيذا القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا إلدارة األعماؿ بتممساف، كل فيما  :3المادة 

 ـ العالي والبحث العممي.يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعمي
 2021 جانفي 26في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمميالذي  2021جانفي  26المؤرخ في  063 ممحق بالقرار رقم

 العميا إلدارة األعمال بتممسانلممدرسة 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة سعيدؼ طارؽ  1

 متواصل مدير مساعد مّكمف بالتعميـ والشيادات والتكويف ال بف بوزياف دمحم 2

مدير مساعد مكّمف بالتكويف في الدكتوراه والبحث العممي والتطوير التكنولوجي واالبتكار  مطعيش دمحم األميف 3
 وترقية المقاوالتية

 مدير مساعد مكّمف بأنظمة اإلعالـ واالتصاؿ والعالقات الخارجية عمياف عبد الغني 4
 رئيس قسـ التكويف التحضيرؼ  عبد المالؾ دمحم 5
 رئيس قسـ التكويف في الطور الثاني سالمي عبد الجبار 6
 رئيسة المجنة العممية لقسـ التكويف التحضيرؼ  معط هللا عتيقة  7
 رئيسة المجنة العممية لقسـ التكويف في الطور الثاني بسوح نضيرة 8
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ىمش عمر 9
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ازناسني عمي 11

 أستاذ محاضر قسـ "أ" سىشنيف مو  11

 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوغازؼ ىشاـ 12
 أستاذ محاضر قسـ "أ" شيخي كماؿ 13
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف عيسى كماؿ الديف 14
 أستاذ مساعد قسـ "ب" حايد زىية 15
 مدير مخبر بحث ساىل سيدؼ دمحم 16
 تممساف -أستاذ بجامعة أبو بكر بمقايد بف لدغـ فتحي 17
 تممساف -أستاذ بجامعة أبو بكر بمقايد بف اشنيو سيدؼ دمحم 18
 مسؤوؿ مكتبة المدرسة بف عامر عمي 19

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021جانفي  26مؤرخ في  064رقم  قــرار
 أم البواقي-بجامعة العربي بن مييدي العموم والعموم التطبيقية ق بكميةلقسم ىندسة الطرائ

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذؼ القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
غشت سنة   23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03ضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقت -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2009 يناير سنة 4الموافق   1430محـر عاـ  7المؤرخ في  06-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. متضمف إنشاء جامعة أـ البواقي،وال
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الذؼ يحّدد الق 2017أفريل  17المؤّرخ في  432وبموجب القرار رقـ  -

 .العموـ والعمـو التطبيقية بجامعة أـ البواقي ىندسة الطرائق بكمية
العموـ والعموـ التطبيقية  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية -

 .2020ديسمبر  10أـ البواقي المؤّرخ في -بجامعة العربي بف مييدؼ
 

 ُيـقـــــّرر

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

العموـ والعمـو التطبيقية بجامعة  لقسـ ىندسة الطرائق بكمية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
 أـ البواقي.-العربي بف مييدؼ

العموـ والعموـ التطبيقية بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية :2المادة 
 .أـ البواقي ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار -العربي بف مييدؼ

أـ البواقي، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي بف مييدؼ :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2021 جانفي 26في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 عبد الباقي بن زيانأ.د 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2021جانفي  26المؤرخ في  064رقم رار ــق بالقــممح
 أم البواقي -بجامعة العربي بن مييدي العموم والعموم التطبيقية ائق بكميةلقسم ىندسة الطر 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ  قميني ميمود 1
 رئيس القسـ فرحوف عصاـ 2
 أستاذ  رزقي ياسيف 3
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 أستاذ  زرماف أحمد 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف دادة أحالـ 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" فيدةبمفراقي م 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" فرحاتي أماؿ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوصيد نبيمة 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019ماي  05المؤّرخ  607يعّدل القرار رقم ، 2021جانفي  26مؤرخ في  065رقم  قــرار

 عالم اآلليالرياضيات واإل االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإلعالم اآللي بكميةالذي يحدد القائمة 
 المسيمة-بجامعة دمحم بوضياف

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذؼ القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ والمتّمـ ف أعضاء الحكومة،والمتضّمف تعيي
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادػ الثانية عاـ  30المؤرخ في  274-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتّمـ ؿوالمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعدّ  2001
 غشت سنة 23وافق الم 1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2019ماؼ  05المؤّرخ  607رقـ  وبموجب القرار -

 .المسيمة-الرياضيات واإلعالـ اآللي بجامعة دمحم بوضياؼ اإلعالـ اآللي بكمية
دمحم الرياضيات واإلعالـ اآللي بجامعة  وبناء  عمى محضر انتخاب رئيس المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية -

 .2020جويمية  07المسيمة المؤّرخ في  -بوضياؼ
 

 ُيـقـــــّرر
 

 ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية المادة األولى:
 المسيمة.-الرياضيات واإلعالـ اآللي بجامعة دمحم بوضياؼ

الرياضيات واإلعالـ اآللي  ء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكميةتحدد القائمة االسمية ألعضا :2المادة 
 المسيمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة دمحم بوضياؼ

المسيمة، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ :3المادة 
 في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر

 

 2021 جانفي 26في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
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 المحّدد لمقائمة 2019ماي  05المؤّرخ  607الذي يعّدل القرار رقم  2021جانفي  26المؤرخ في  065رقم رار ــق بالقــممح
 المسيمة-الرياضيات واإلعالم اآللي بجامعة دمحم بوضياف االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإلعالم اآللي بكمية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ  كوش نور الديفشي 1
 رئيس القسـ شترة دمحم 2

 أستاذ قاسمي عبد القادر 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ىماؾ عالوة 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" صياد العمرؼ  5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مختارؼ رابح 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" كماؿ دمحم  7
 اعد قسـ "أ"أستاذ مس عمروف نصر الديف 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الذي  2020فيفري  24المؤّرخ في  102الذي يعّدل القرار رقم ، 2021جانفي  26مؤرخ في  066رقم  قــرار

 جيجل-بن يحي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الصديق
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذؼ القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
يوليو سنة  22الموافق  1424لى عاـ جمادػ األو  22المؤرخ في  258-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة جيجل، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13قتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وبم -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2020فيفرؼ  24المؤّرخ في  102وبموجب القرار رقـ  -

 .ة والحياة بجامعة جيجللكمية عمـو الطبيع
 .2020ديسمبر  22المؤّرخ في  621جيجل رقـ -وبناء  عمى إرساؿ جامعة دمحم الصديق بف يحي -

 

 ُيـقـــــّرر

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة  المادة األولى:
 جيجل. -بجامعة دمحم الصديق بف يحي

عموـ الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الصديق بف  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 جيجل، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -يحي

جيجل، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2021 جانفي 26في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2020فيفري  24المؤّرخ في  102الذي يعّدل القرار رقم  2021جانفي  26المؤرخ في  066رقم  رارــق بالقـــممح
 جيجل-المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الصديق بن يحي

 ةالصفـ االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـو األرض والكوف  كساسرة فارس 1
 عميد الكمية  لغوشي السعيد 2

 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة إيدوؼ الطيب  3
 العممي والعالقات الخارجية نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث صيفور دمحم 4
 رئيس قسـ عمـو المحيط والعمـو الفالحية بوالجدرؼ دمحم 5
 رئيس قسـ التعميـ األساسي لعمـو الطبيعة والحياة شير الديف الصادؽ 6
 رئيس قسـ البيولوجيا الجزيئية والخموية بوحوس مصطفى 7
 ـو التغذيةرئيس قسـ الميكروبيولوجيا التطبيقية وعم موساوؼ ساجية 8
 رئيس قسـ عمـو األرض والكوف  بغداد عبد المالؾ 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو المحيط والعمـو الفالحية قريقة عبد الرزاؽ 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي لعمـو الطبيعة والحياة خالد خوجة سمية 11
 سـ البيولوجيا الجزيئية والخمويةرئيس المجنة العممية لق بف قدوار لمياء 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ الميكروبيولوجيا التطبيقية وعمـو التغذية عكرـو سعاد 13
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو األرض والكوف  زاحي فوزؼ  14
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـو األرض والكوف  بف زايد رياض 15
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـو المحيط والعمـو الفالحية عمركيسرلي  16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف خنوؼ طارؽ  17
 ممّثل عف األساتذة المساعديف يونسي صالح الديف 18
 مدير مخبر بحث دبيش طو حسيف 19
 مدير مخبر بحث رشرش حسيف 20
 مدير مخبر بحث معياش بوعالـ 21
 مدير مخبر بحث أوالد ىدار حورية 22
 مسؤوؿ المكتبة بوجريدة أحسف 23
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحدد  2020 أكتوبر 19مؤرخ في ال 778يعدل القــرار رقم  ،2021 جانفي 26مؤرخ في  067رقم  قــرار

 سكيكدة-1955أوت  20لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة  لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ.
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادػ الثانية عاـ  30المؤرخ في  272-01تنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ ال -

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضمف إنشاء جامعة سكيكدة، 2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ. الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد 2003
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

سمية ألعضاء المجمس العممي لكمية المحدد لمقائمة اال 2020 أكتوبر 19مؤرخ في ال 778القػػرار رقـ وبموجب  -
 سكيكدة.-1955أوت  20الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة 

أوت  20وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة  -
 .2020جويمية  08سكيكدة المؤّرخ في -1955

 ُيػقػػػػػّرر 

ذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية ييدؼ ى المادة األولى:
 سكيكدة.. -1955أوت  20بجامعة 

-1955أوت  20الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 سكيكدة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سكيكدة، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار  :3المادة 
 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 جانفي 26في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
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  2020 أكتوبر 19مؤرخ في ال 778يعدل القــرار رقم  الذي 2021جانفي  26مؤرخ في ال 067رقم  ممحق بالقرار
 سكيكدة-1955أوت  20العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  بو القمح يوسف 1
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي  زياف ىدػ 2
 رئيس قسـ الحقوؽ  عتيق نظيرة 3
 رئيس قسـ العمـو السياسية لوالجدرؼ فيصل 4
 رئيس المجنة العممية لقسـ الحقوؽ  بودفع عمي 5
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  غزيوؼ ىندة 6
 ممّثل عف األساتذة المساعديف سيميني كريمة 7
 ممّثل عف األساتذة المساعديف دوب نصيرة 8
 مدير مخبر بحث الصمصاؿ نور الديفبو  9
 مسؤوؿ المكتبة وادؼ صورية 10

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجمـس العممـي يحدد القائمة االسمية ألعضـاء، 2021جانفي  26مؤرخ في  068رقم  قــرار

 1وىـران-د بـن بـمةأحمـ بجـامعة لمعيـد العمـوم والتقنيـات التـطبيقية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 والمتّمـ. ؿ، المعدّ وسيرىا1 بتنظيـ جامعة وىراف 
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 2020يونيو سنة  23الموافق  1441عاـ المؤرخ في أّوؿ ّذؼ القعدة  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 والمتّمـ. ؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدّ 

غشت سنة   23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ و  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 

المحدد لمقائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد  2017أكتوبر  17المؤرخ في  971وبموجب القرار رقـ  -
 .1وىراف-يات التطبيقية بجامعة أحمد بف بمةالعموـ والتقن

بالمجمس العممي لمعيد العموـ والتقنيات التطبيقية بجامعة أحمد بف وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة  -
 .2020ديسمبر  10المؤرخ في  1وىراف-بمة

 ُيـقـــــّرر
 

جمادؼ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03 مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ 67تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ2003غشت سنة  23الموافق  1424

 -القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العموـ والتقنيات التطبيقية بجامعة أحمد بف بمة
 .1وىراف

 -ة ألعضاء المجمس العممي لمعيد العموـ والتقنيات التطبيقية بجامعة أحمد بف بمةتحدد القائمة االسمي :2المادة 
 .، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار1وىراف

، كل فيما يخصو، 1وىراف-أحمد بف بمة ةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامع :3المادة 
 لرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة ا

 2021 جانفي 26في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
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 المجمـس العممـي الذي يحدد القائمة االسمية ألعضـاء، 2021جانفي  26المؤرخ في  068بالقــرار رقم ممحـــق 
 1وىـران -أحمـد بـن بـمة بجـامعة لمعيـد العمـوم والتقنيـات التـطبيقية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ستاذية عف قسـ عمـو التسييررئيس المجمس العممي لممعيد، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األ موالؼ عمي 1
 مديرة المعيد شيالي سممى 2
 والعالقات الخارجية والبحث العممي المدير المساعد المكّمف بما بعد التدّرج كايل فتيحة 3
 المدير المساعد المكّمف بالّدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة لحسف لويزة 4
 رئيس قسـ عمـو التسيير  ضيف عائشة 5
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الفيزياء التطبيقية والبصريات نادية الس 6
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الفيزياء التطبيقية والبصريات العربي دحو بشير نجاة 7
 المساعديف ةممّثل عف األساتذ راشدؼ صورية 8
 المساعديف ةممّثل عف األساتذ رحماني مريـ 9
 مديرة المكتبة فميت خيرة 10

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2020نوفمبر  10المؤرخ في  812يعّدل القرار رقم ، 2021جانفي  26مؤرخ في  069 رقـم قــرار
 1وىران-أحمد بن بمةقائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة لم المحّدد

 

 ير التعميم العالي والبحث العممي،إن وز 
المتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .والمتّمـ ؿ، المعدّ وسيرىا1 بتنظيـ جامعة وىراف 
 2020نة يونيو س 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتّمـ ؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدّ 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذؼ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
المحدد لمقائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة  2020نوفمبر  10المؤرخ في  812وبموجب القرار رقـ  -

 .المعدؿّ  ،1وىراف-أحمد بف بمة
 ،2021جانفي  14المؤرخ في  97إرساؿ الجامعة رقـ  وبناء  عمى -

 ُيـقـــــّرر

 .1وىراف-ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة أحمد بف بمة المادة األولى:
الممحق بيذا ، وفقا لمجدوؿ 1وىراف-تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة أحمد بف بمة :2المادة 

 القرار.
، كل فيما يخصو، 1وىراف-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمد بف بمة :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 جانفي 26في حرر بالجزائر 

 عمميوزير التعميم العالي والبحث ال
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2020أكتوبر  07المؤرخ في  59الذي يعّدل القرار رقم  2021جانفي  26المؤرخ في  069رقـم ممحق بالقرار 

 1وىران -أحمد بن بمةقائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة لم المحّدد
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة حمو أحمد 1
والثاني والتكويف المتواصل والشيادات  ؿبالتكويف العالي في الطور األو كّمف م مدير الجامعةنائب  بحرؼ أحمد 2

 يف العالي في التدرجوالتكو 
بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي كّمف م مدير الجامعةنائب  بوحديبة توفيق 3

 والتكويف العالي فيما بعد التدرج
 يةبالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العمم ةكّمفم مدير الجامعةنائب  إلس نادية 4
 بالتنمية واالستشراؼ والتوجيوكّمف م مدير الجامعةنائب  مغبر رشيد 5
 عميد كمية العمـو الدقيقة والتطبيقية يعقوبي بمعباس 6
 عميد كمية عمـو الطبيعة والحياة صنياجي رشيد 7
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 عميد كمية الطب حمداوؼ عياد فاطمة 8
 عميد كمية اآلداب والفنوف  بسناسي سعاد 9
 عميد كمية العمـو اإلنسانية والعمـو اإلسالمية وفغرور دح 10
 مديرة معيد الترجمة فرقاني جازية 11
 مديرة معيد العمـو والتقنيات التطبيقية شيالي سممى 12
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو الدقيقة والتطبيقية بمعالـ غالـ 13
 الحياةرئيس المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة و  كروؼ جميل 14
 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والفنوف  ممياني دمحم 15
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية والعمـو اإلسالمية يوسي اليوارؼ  16
 رئيس المجمس العممي لكمية الطب تابتيى بف عمي 17
 رئيس المجمس العممي لمعيد العمـو والتقنيات التطبيقية موالؼ عمي 18
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو الدقيقة والتطبيقية بويعقوب عبد المطيف 19
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو الدقيقة والتطبيقية بوناصر بومديف 20
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة مديف صونية 21
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة بف عيسى نور الديف 22
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الطب برادة ستي  23
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الطب  غبريوط بوجمعة 24
 ية عف كمية اآلداب والفنوف ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذ برونة دمحم 25
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والفنوف  سعد هللا زىرة 26
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو اإلنسانية والعمـو اإلسالمية لعباسي دمحم 27
 العمـو اإلنسانية والعمـو اإلسالمية ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية داودؼ عبد القادر 28
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف معيد الترجمة عباد أحمد 29
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف معيد الترجمة زيناؼ جماؿ الديف 30
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف معيد العمـو والتقنيات التطبيقية كايل فتيحة 31
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف معيد العمـو والتقنيات التطبيقية بوكريديمي جماؿ 32
 ممّثل عف األساتذة المساعديف رزوؽ عبد القادر 33
 ممّثل عف األساتذة المساعديف منصورؼ توفيق  34
 وىراف   -أستاذ بجامعة العمـو والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ أحمد فواتيح زبير 35
 2وىراف  -أستاذ بجامعة دمحم بف أحمد يمس شاوش 36

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحّدد لمقائمة  2020فيفري  29المؤرخ في  144رقم  يعدل القــرار ،2021 جانفي 26مؤرخ في  070قــرار رقم 

 البويـرة-محنـد أولحـاجبجامعة أكمي  رـسييوم التّ ـة وعمـجارية والتّ ـقتصاديوم االـالعم االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتّمـ ؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدّ 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ و  -

 والمتّمـ. ؿالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدّ  2003
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 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 والمتضّمف إنشاء جامعة البويػرة.

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 الذؼ يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

 ضاء المجمس العممي لكميةالمحّدد لمقائمة االسمية ألع 2020فيفرؼ  29المؤرخ في  144رقـ  وبموجب القػػرار -
 .البويػرة-بجامعة أكمي محنػد أولحػاج  رػسييوـ التّ ػة وعمػجارية والتّ ػـو االقتصاديػالعم

سيير جارية وعموـ التّ لكّمية العموـ االقتصادية والتّ  بالمجمس العممي وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة -
 .2019فيفرؼ  26ي البويرة المؤّرخ ف-بجامعة أكمي محند أولحاج

 

 ُيـقـــــّرر
 

العموـ االقتصادية  ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية المادة األولى:
 البويرة.-بجامعة أكمي محند أولحاجسيير جارية وعموـ التّ والتّ 

بجامعة سيير جارية وعموـ التّ ـ االقتصادية والتّ العمو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 البويرة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-أكمي محند أولحاج

البويرة، كّل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أكمي محند أولحاج :3المادة 
 ية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسم

 2021 جانفي 26في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحّدد لمقائمة 2020فيفري  29المؤرخ في  144رقم  يعدل القــرارالذي ، 2021جانفي  26مؤرخ في  070رقم  ممحق بالقرار
 البويـرة-بجامعة أكمي محنـد أولحـاج  رـسييوم التّ ـة وعمـجارية والتّ ـوم االقتصاديـالعم االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية ميدرسوؿ ح 1
 عميد الكّمية عالـ عثماف 2
 نائب العميد المكّمف بالّدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة عويناف عبد القادر 3
 لعممي والعالقات الخارجيةنائب العميد المكّمف بما بعد الّتدرج والبحث ا حيدوشي عاشور 4
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية طابوش مولود 5
 رئيس قسـ عمـو الّتسيير القادرعبد شاللي  6
 رئيس قسـ العمـو الّتجارية  عبد الرزاؽ حميدؼ  7
 رئيس قسـ العمـو المالية والمحاسبة حبيش عمي 8
 ديةرئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصا بختي فريد 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو الّتسيير وعيل ميمود  10
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو الّتجارية فراح رشيد 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو المالية والمحاسبة عزوز أحمد 12
 ةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادي سيواني عبد الوىاب 13
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو الّتجارية أوكيل رابح 14
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 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو الّتجارية طحطاح أحمد 15
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـو الّتسيير يحياوؼ سمير 16
 ّف األستاذية عف قسـ عمـو الّتسييرممّثل األساتذة ذوؼ مص غزيباوف عمي 17
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـو المالية والمحاسبة مداحي دمحم 18
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـو المالية والمحاسبة سفير دمحم 19
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بمحنيش عبد الرحمف 20
 ممّثل عف األساتذة المساعديف ـمصباح بمقاس 21
 مدير مخبر بحث عماروش أحسف 22
 مسؤوؿ المكتبة العمرؼ عمي 23
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2020أكتوبر  08المؤرخ في  738يعّدل القرار رقم ، 2021جانفي  26مؤرخ في  071رقم  قــرار
 بومـرداس-سمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة أمحمـد بوقـرةلمحّدد لمقائمة االا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
 1998 يونيو سنة 2الموافق  1419صفر عاـ  7المؤرخ في  189-98بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ و  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة بومرداس،
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .واعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والق 2003
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 مة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكميةالمحّدد لمقائ 2020أكتوبر  08المؤّرخ في  738وبموجب القرار رقـ   -

   .التكنولوجيا بجامعة بومرداس
بومرداس  -وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة أمػحمد بوقرة -

 .2020ديسمبر  29المؤّرخ في 
 ُيـقـــــّرر

ة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائم المادة األولى:
 .بومرداس -أمػحمد بوقرة

بومرداس، وفقا  -القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة أمػحمد بوقرة دتحد :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

بومرداس، كل فيما يخصو، -العالييف ومدير جامعة أمػحمد بوقرةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف  :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 جانفي 26في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان
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  2020أكتوبر  08المؤرخ في  738الذي يعّدل القرار رقم  2021جانفي  26المؤرخ في  071رقم  رارــق بالقـــممح
 بومـرداس -امعة أمحمـد بوقـرةالمحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بج

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق صافي ابراىيـ 1
 عميد الكمية سعيدؼ دمحم 2
 ت الخارجيةنائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقا بف عثماف بف عمر 3
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بف أقمـو أعمر 4
 رئيس قسـ اليندسة المدنية توكاؿ عبد النور 5
 رئيس قسـ ىندسة األنظمة الكيربائية مسعودؼ نور الديف 6
 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية شميل أحمد 7
 ئقرئيس قسـ ىندسة الطرا أكساس حموش 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية غرنوطي يوسف 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة األنظمة الكيربائية بعيش كريـ 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية لشيب سمير 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق صميحة بوغرارة 12
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية وىابروابحي عبد ال 13
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية سنجاؽ خالد 14
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ األنظمة الكيربائية مرايحي ياسيف 15
 ية عف قسـ األنظمة الكيربائيةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذ حرار خالد 16
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية عالـ سعيد 17
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية عقيب صالح 18
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق نورؼ اليادؼ 19
 ممّثل عف األساتذة المساعديف يفة رضاقذ 20
 ممّثل عف األساتذة المساعديف مسعودؼ سعيد 21
 مدير مخبر البحث نور عبد القادر 22
 مدير مخبر البحث بف عزوز جماؿ 23
 مدير وحدة البحث بف موناح عبد الباقي 24
 مدير مخبر البحث ىاشمي مجيد 25
 ر البحثمدير مخب دمحم الزيف مسعود بورغدة  26
 مدير مخبر البحث عميوش جماؿ 27
 مدير مخبر البحث عبايدية صديق الحق 28
 مدير مخبر البحث سيد عمي فالؽ 29
 مسؤوؿ المكتبة أوىيب صفية 30
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المحّدد  2020أكتوبر  08المؤرخ في  740 يعّدل القرار رقم، 2021جانفي  26مؤرخ في  072رقم  قــرار
 بومرداس-التكنولوجيا بجامعة أدمحم بوقرة لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم ىندسـة الطرائـق بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23فق الموا 1441المؤرخ في أّوؿ ّذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،المعّدؿ والمتّمـ
 1998 يونيو سنة 2الموافق  1419صفر عاـ  7المؤرخ في 189-98وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضمف إنشاء جامعة بومرداس،
 غشت سنة 23الموافق  1424الثانية عاـ جمادػ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 لعممي.ير التعميـ العالي والبحث االذؼ يحدد صالحيات وز 
المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2020أكتوبر  08المؤرخ في  740وبموجب القرار رقـ  -

 بومرداس.-جيا بجامعة أمػحمد بوقرةالتكنولو  ىندسة الطرائق بكمية
ا بجامعة أمػحمد األساتذة بالمجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية التكنولوجيوبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي  -

 .2020نوفمبر  25مرداس المؤّرخ في بو -بوقرة
 

 ُيـقـــــّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية  المادة األولى:
 بومرداس.-التكنولوجيا بجامعة أمػحمد بوقرة

التكنولوجيا بجامعة أمػحمد  لمجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء ا :2المادة 
 بومرداس، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بوقرة

بومرداس، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أمػحمد بوقرة :3المادة 
 سمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الر  بتطبيق

 2021 جانفي 26في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2020أكتوبر  08المؤرخ في  740الذي يعّدل القرار رقم  2021جانفي  26المؤرخ في  072رقـم قـرار ممحــق بال
 بومرداس-التكنولوجيا بجامعة أدمحم بوقرة لمحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم ىندسـة الطرائـق بكميةا

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مجنة العممية لمقسـرئيس ال صميحة بوغرارة 1
 رئيس القسـ حموش أكساس 2
 أستاذ  حميمة شماني كشاؼ 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عمار مالؾ 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف عيمة قويني 5
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 أستاذ محاضر قسـ "ب" ريـ صواـ  6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زىية كبوش 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" روزة لعريد 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019جويمية  11المؤرخ في  1203 رقم يعدل القرار ،2021 جانفي 26مؤرخ في  073رقم  قــرار

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا الذي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذؼ القعدة عاـ  163-20قتضى المرسوـ الرئاسي رقـ بم -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،المعّدؿ والمتّمـ
 2009يناير سنة  20الموافق  1430محّرـ عاـ  23المؤرخ في  20-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .وطنية العميا لمتكنولوجياوالمتضّمف إنشاء المدرسة ال
الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 .الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي الذؼ  2019جويمية  11المؤرخ في  1203 رقـ وبموجب القرار -

 .لممدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا
 .2020ديسمبر  07المؤرخ في  51رقـ  لمدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجياإرساؿ اوبناء  عمى  -

 

 

 ُيـقـــــّرر
 

المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا  ألعضاءييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية  المادة األولى:
 .لمتكنولوجيا

، وفقا لمجدوؿ الممحق ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجياتحدد القائمة االسمية  :2المادة 
 لقرار.بيذا ا

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا، كل فيما يخصو،  :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 جانفي 26في حرر بالجزائر 

 يوزير التعميم العالي والبحث العمم
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2019جويمية  11المؤرخ في  1203 رقم يعدل القرار الذي 2021جانفي  26مؤرخ في ال 073رقم  ممحق بالقرار

 ائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيامقلحدد الم
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة بف عبيد الطاىر 1
 مدير مساعد مّكمف بالتعميـ والشيادات والتكويف المتواصل  شقو ربيعة 2
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 كّمف بأنظمة اإلعالـ واالتصاؿ والعالقات الخارجيةمدير مساعد م بف عيسى دمحم لزىر 3
 مدير مساعد مكّمف بالتكويف في الدكتوراه والبحث العممي والتطوير التكنولوجي واالبتكار وترقية المقاوالتية فرحاح كميمة 4
 رئيس القسـ اليندسة الصناعية والصيانة عمراف أحمد 5
 نية واإلعالـ اآللي الصناعيرئيس قسـ اليندسة اإللكترو  رباعي كريمة 6
 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية وىندسة اإلنتاج عثماني يوسف 7
 رئيس قسـ ىندسة النقل والموجييستيؾ األميفبجارة دمحم  8
 رئيس قسـ التكويف التحضيرؼ  شطرباش عمر 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية وىندسة اإلنتاج الشي  دمحم 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الصناعية والصيانة كروشي سميماف 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة اإللكترونية واإلعالـ اآللي الصناعي حراوبية إبراىيـ 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة النقل والموجييستيؾ مسموب دمحم 13
 أستاذ زيتوف رضواف 14
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ؼعويسي حمد 15
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مسموب دمحم 16
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ىوارؼ فؤاد 17
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بمحسيف حواء 18
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" زالط خديجة 19
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عامر دمحم فيصل 20
 ة التقنياتأستاذ بالمدرسة الوطنية المتعدد جغالؿ دمحم األميف 21
 مسؤولة المكتبة عبد المومف وردية 22
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تعيين أعضاء مجمس إدارة ديوان المطبوعات الجامعية، 2021جانفي  30مؤرخ في  074 مرق قــرار

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة يونيو  23 الموافق 1441عاـ أوؿ ذؼ القعدة المؤرخ في  163-20الرئاسي رقـ بمقتضى المرسوـ  -

 المعدؿ والمتمـ. ،أعضاء الحكومةوالمتضمف تعييف 
 2005سبتمبر سنة  26الموافق  1426شعباف عاـ  22المؤرخ في  370-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 8و 7الجامعية، السيما المادتاف  والمتضمف القانوف األساسي لديواف المطبوعات
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 العممي،الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث 
 

 ُيـقـــــّرر
 

 1426شعباف عاـ  22المؤرخ في  370-05 ؼ رقـمف المرسـو التنفيذ 7تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
أعاله، تحدد تشكيمة مجمس إدارة ديواف المطبوعات  والمذكور 2005سبتمبر سنة  26الموافق 

 الجامعية كما يأتي:
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 :السـادة والسيدات 
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا، شريط رابح -
 مكمف بالمالية،ممثمة الوزير ال بممسؾ  ميدية -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية، بدار ياسيف -
 ممثمة الوزيرة المكمفة بالثقافة والفنوف، بف حميدة فاطمة الزىراء -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتعميـ و التكويف المينييف، بف دالي رضا أميف -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عبد العزيز محمود -
 المدير العاـ لمديواف الوطني لحقوؽ المؤلف والحقوؽ المجاورة باسدمحم السعيد ع -
 رئيس الندوة الجيوية لموسط بف تميس عبد الحكيـ -
 رئيس الندوة الجيوية لمغرب بالسكة إسماعيل -
 رئيس الندوة الجيوية لمشرؽ  لطرش دمحم اليادؼ -
 مدير مركز البحث في اإلعالـ العممي و التقني بمباشير حساف -
 ممثل منتخب عف العماؿ جماؿ غربي -
 ممثل منتخب عف العماؿ عواسي مراد -

 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 جانفي 30في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة  2021فيفري  01مـؤرخ فـي  05رقـم  قــرار

 لـدى المـدرسـة الوطنية العميـا لمصحافة وعموم اإلعالم
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا. لمحتوػ الخدمػػات
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82 بمقتضى المرسوـ رقـ -

      .اإلجتماعية المتعمق بتسيير الخدمات
، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادػ األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة.يتضمف 
ة المتضمف إنشاء المدرسة الوطني ،2009سنة  أوت 10ؤرخ في مال 252-09ذؼ رقـ يالمرسوـ التنفبمقتضى  -

           العميا لمصحافة وعمـو اإلعالـ.
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.المحدد لصالحيات وز 
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، المتضمف تشكيمة أعضػاء لجنػة الخدمػات اإلجتماعية لدػ 2020 نوفمبر سنة 24 ػرا  لممحضر المؤرخ فينظػػ ػػ -
 المدرسة  الوطنية العميا لمصحافة وعمـو اإلعالـ.

 ُيـقـــــّرر

 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعمـو اإلعالـ. المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المـــــادة 

 األعضاء الدائمون: 
 يوسف ليندة -03 سواط سميرة -02 بكار فايزة -01
   معمرؼ شريف -05 عبد الحق شيرزاد -04

 

 األعضاء اإلضافيون :
   عمارة سالـ -02 لونيسي رفيق -01

 

 ( سنوات إبتداء مف تاري  اإلمضاء عمى القرار.03ىذه المجنة لمدة ثالث ) تسرؼ عيدة :3المـــــادة 
يكمف السيػد مديػر المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموـ اإلعالـ بتنفيػذ ىػذا القػرار والذؼ سينشر في  :4المـــــادة 

 النشرة الرسمية لمتعميػـ العالي والبحث العممي.
 

 2021 فيفري  01حرر بالجزائر في 
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي

 األمين العام
 غوالي نور الدين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة  2021فيفري  01مـؤرخ فـي  06رقـم  قــرار

 عية سعيدةلدى مديرية الخدمات الجام 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد 1982سنة مايو  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .لمحتوػ الخدمػػات اإلجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المتعمق بتسييػر الخدمات اإلاجتماعية
، 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ
المتضمف إنشاء الديواف الوطني  ،2010سنة  جانفي 12ؤرخ في ػالم 15-10ذؼ رقـ ػالمرسوـ التنفيبمقتضى  -

مبر سنة سبت 14المؤرخ في  03/312لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ بالمرسوـ التنفيذؼ رقـ 
2003.            

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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لمشترؾ المؤرخ ، يعدؿ ويتمـ القرار الوزارؼ ا2016فيفرؼ سنة  17بمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  -
، المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات 2004ديسمبر سنة  22في 

 .الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا
، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية، لػدػ 2020نوفمبر سنة  29المؤرخ في  لممحضر نظػػػػػػرا -

 معية سعيدة.مديرية الخدمات الجا
 ُيـقـــــّرر

 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ مديرية الخدمات الجامعية سعيدة. المـادة األولى:
 مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية :2المـــــادة 

 األعضاء الدائمون : 
 خريس بوزياف -03 دحوني عامر -02 ف هللابوزيدؼ خم -01
 برياح بف شيرة -06 سعيدؼ قادة -05 عادـ دمحم -04
     بونقاب عبد القادر -07

 

 األعضاء اإلضافيون:  
   مغفور أوسامة -02 رجمي بوبكر -01

 

 ( سنوات إبتداء مف تاري  اإلمضاء عمى ىذا القرار.03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـــــادة 
ػد مديرمديرية الخدمات الجامعية سعيدة بتنفيذ ىػذا القػرار، الذؼ سينشػر في النشرة الرسمية يكمف السي :4المـــــادة 

 لمتعميػـ العالي والبحث العممي.
 2021 فيفري  01حرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة  2021فيفري  01مـؤرخ فـي  07رقـم  قــرار
 لـدى المـدرسـة العميـا لألسـاتـذة بوزريعة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا. لمحتوػ الخدمػػات
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

      اإلجتماعية. المتعمق بتسيير الخدمات
، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادػ األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   263

 

 

المتضمف تحويل المدرسة العميا  ،2008سنة  جويمية 14ؤرخ في مال 211-08ذؼ رقـ يالمرسوـ التنفبمقتضى  -
 ى مدرسة خارج الجامعة.لألساتذة المتخصصة في اآلداب والعمـو اإلنسانية في مدينة الجزائر إل

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 العالي والبحث العممي. ير التعميـالمحدد لصالحيات وز 

، المتضمف تشكيمة أعضػاء لجنػة الخدمػات اإلجتماعية لدػ 2020 ديسمبر سنة 27 نظػػ ػػػرا  لممحضر المؤرخ في -
 المدرسة العميا لألساتذة بوزريعة.

 ُيـقـــــّرر

 

 عة.تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ المدرسة العميا لألساتذة بوزري المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المـــــادة 

 األعضاء الدائمون:
 تممغاغيت عمر -03 لبدؼ حساـ -02 عبد الستار حسيف -01
 بوعفو زكرياء -06 مخموؼ رانية -05 نايت قاسي لياس -04
   عالؽ بوزيد -08 بمحيمر عمر -07

 

 األعضاء اإلضافيون :
   سعيداني كماؿ -02 شويرؼ وىيبة -01

 

 ( سنوات إبتداء مف تاري  اإلمضاء عمى القرار.03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـــــادة 
يكمف السيػد مديػر المدرسة العميا لألساتذة بوزريعة بتنفيػذ ىػذا القػرار والذؼ سينشر في النشرة الرسمية  :4المـــــادة 

 لي والبحث العممي.لمتعميػـ العا
                                                                                             

 2021 فيفري  01حرر بالجزائر في 
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي

 األمين العام
 غوالي نور الدين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021فيفري  02مؤرخ في  075رقم  قــرار

 العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة غرداية بكمية لقسـم العمـوم االقتصـادية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441مؤرخ في أّوؿ ّذؼ القعدة عاـ ال 163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسير  2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في   248-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة غرداية
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .التعميـ العالي والبحث العممي الذؼ يحدد صالحيات وزير

العموـ االقتصادية  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية -
 .2020أكتوبر  13والتجارية وعموـ التسيير بجامعة غرداية المؤّرخ في 

 

 ُيـقـــــّرر
 

 جمادػ الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03لمرسوـ التنفيذؼ رقـ مف ا 48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ االقتصادية والتجارية  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية
 بجامعة غرداية. وعمـو التسيير

العموـ االقتصادية والتجارية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية :2المادة 
 وعمـو التسيير بجامعة غرداية، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ىذا القرار  اية، كل فيما يخصو، بتطبيقيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة غرد :3المادة 
 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 فيفري  02في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2021فيفري  02المؤرخ في  075 رقـمممحــق بالقـرار 
 العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة غرداية بكمية لقسـم العمـوم االقتصـادية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بف ساحة عمي 1
 رئيس القسـ بف عربة فريد 2
 أستاذ مصيطفى عبد المطيف 3
 أستاذة  بوعبدلي أحالـ 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عمماوؼ أحمد 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عمر حميدات 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف عبد الرحماف ذىبية 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" فاتح بمقاسـ أوالد اليدار 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" برنة عبد العزيز 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم ، 2021فيفري  02مؤرخ في  076رقم  قــرار

 العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة غرداية يةبكم العمـوم المــالية والمحــاسبة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
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غشت سنة   23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03ـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسو  -
 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في   248-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
  .نشاء جامعة غردايةوالمتضمف إ

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

العموـ االقتصادية  ةوبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة بكمي -
 .2020أكتوبر  13والتجارية وعموـ التسيير بجامعة غرداية المؤّرخ في 

 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ر أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكو 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ االقتصادية  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو المالية والمحاسبة بكمية
 والتجارية وعمـو التسيير بجامعة غرداية.

لعموـ االقتصادية ا تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة بكمية :2المادة 
 والتجارية وعمـو التسيير بجامعة غرداية، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ىذا القرار  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة غرداية، كل فيما يخصو، بتطبيق :3المادة 
 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 فيفري  02في بالجزائر  حرر
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021فيفري  02المؤرخ في  076 رقـمممحــق بالقـرار 
 العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة غرداية بكمية لقسـم العمـوم المــالية والمحــاسبة

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ جياللي بياز 1
 رئيس القسـ بوحفص رواني 2
 أستاذ بوخارؼ عبد الحميد  3
 أستاذ  دمحم عمجية 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ابراىيـ دوار 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" يوسف شرع 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مصطفى بف النوؼ  7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" خضير خبيطي 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021فيفري  02في  مؤرخ 077رقم  قــرار
 العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة غرداية بكمية لقسـم العمـوم التجــارية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
غشت سنة   23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في   248-12لمرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى ا -

  .والمتضمف إنشاء جامعة غرداية
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
العموـ االقتصادية والتجارية  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية -

 .2020أكتوبر  18وعموـ التسيير بجامعة غرداية المؤّرخ في 
 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24خ في المؤر  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ االقتصادية والتجارية وعمـو  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية
 التسيير بجامعة غرداية.

العموـ االقتصادية والتجارية  ائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكميةتحدد الق :2المادة 
 وعمـو التسيير بجامعة غرداية، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ىذا القرار يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة غرداية، كل فيما يخصو، بتطبيق :3المادة 
 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 فيفري  02في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021فيفري  02المؤرخ في  077رقـم ممحــق بالقـرار 
 العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة غرداية بكمية لقسـم العمـوم التجــارية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مية لمقسـرئيس المجنة العم دحو سميماف 1
 رئيس القسـ عبد المجيد تيماوؼ  2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" شنيني عبد الرحيـ 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بياز لويزة 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ميسوف بمخير 5
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 أستاذ محاضر قسـ "ب" فاطمة بمخير 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوداود بومديف 7
 اعد قسـ "أ"أستاذ مس الشي  صالح أبو القاسـ 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" أويابة صالح 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021فيفري  02مؤرخ في  078رقم  قــرار

 سيير بجامعة غردايةالعموم االقتصادية والتجارية وعموم الت بكمية لقسـم عمـوم التسييــر
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
غشت سنة   23الموافق  1424الثانية عاـ جمادػ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في   248-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة غرداية
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13يذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ التنف -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية والتجارية وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة  -

 .2020نوفمبر  08داية المؤّرخ في وعمـو التسيير بجامعة غر 
 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ االقتصادية والتجارية وعمـو  عضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكميةالقائمة االسمية أل
 التسيير بجامعة غرداية.

العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية: 2المادة 
 ذا القرار.التسيير بجامعة غرداية، وفقا لمجدوؿ الممحق بي

ىذا القرار  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة غرداية، كل فيما يخصو، بتطبيق :3المادة 
 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 فيفري  02في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 ن زيانأ.د عبد الباقي ب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021فيفري  02المؤرخ في  078 رقـمممحــق بالقـرار 
 العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة غرداية بكمية لقسـم عمـوم التسييــر

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ لعمور رميمة 1
 رئيس القسـ طالب أحمد نور الديف 2
 أستاذ ىوارؼ معراج 3
 أستاذ  بمعور سميماف 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" شرقيى ميدؼ 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ؼقمبور عبد الرؤو  6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سايح عبد هللا 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكميـة العموم ، 2021فيفري  02مؤرخ في  079رقـم  قــرار

 ــر بجـامعة غـردايــةاالقتصــادية والتجــارية وعمــوم التسيي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 كومة، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضّمف تعييف أعضاء الح
 غشت سنة 23الموافق  1424ادػ الثانية عاـ جم 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  248-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة غرداية.
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13نفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ الت -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير  -

 .2020ديسمبر  17رداية المؤّرخ في بجامعة غ
 ُيـقـــــّرر

 

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى  ، المعّدؿ2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس 
 بجامعة غرداية.

العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة  
 غرداية، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
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لتكويف العالييف ومدير جامعة غرداية، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار يكمف المدير العاـ لمتعميـ وا :3المادة 
 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 فيفري  02في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2021فيفري  02المؤرخ في  079قـــرار رقـم ق ـــممح
 لكميـة العموم االقتصــادية والتجــارية وعمــوم التسييــر بجـامعة غـردايــة

 

 الصفـة السم والمقـبا الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ّذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير دمحم مولود غزيل 1
 عميد الكمية سميماف بمعور  2
 نائب العميد المكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة نور الديف برىاف 3
 ّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجيةنائب العميد المك أحمد عمماوؼ  4
 رئيس قسـ عمـو التسيير نور الديف طالب أحمد 5
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية فريد بف عربة 6
 رئيس قسـ العمـو التجارية عبد المجيد تيماوؼ  7
 رئيس قسـ العمـو المالية والمحاسبة بوحفص رواني 8
 المجنة العممية لقسـ عمـو التسييررئيس  لعمور رميمة 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية عمي بف ساحة 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية سميماف دحو 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو المالية والمحاسبة جياللي بياز 12
 تاذية عف قسـ عمـو التسييرممّثل األساتذة ذوؼ مّصف األس ميدؼ شرقي 13
 ممّثل األساتذة ذوؼ مّصف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية عبد المطيف مصيطفى 14
 ممّثل األساتذة ذوؼ مّصف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية عمر حميدات 15
 التجارية ممّثل األساتذة ذوؼ مّصف األستاذية عف قسـ العمـو عبد المطيف أوالد حيمودة 16
 ممّثل األساتذة ذوؼ مّصف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية عبد الرحيـ شنيني 17
 ممّثل األساتذة ذوؼ مّصف األستاذية عف قسـ العمـو المالية والمحاسبة يوسف شرع 18
 ممّثل األساتذة ذوؼ مّصف األستاذية عف قسـ العمـو المالية والمحاسبة عادؿ سمماني 19
 ممّثل عف األساتذة المساعديف ح بمقاسـ أوالد اليدارفات 20
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عبد هللا سايح 21
 مدير مخبر التطبيقات الكمية والتوعية لالرتقاء االقتصادؼ واإلجتماعي والبيئي طويطي مصيطفى 22
 مسؤوؿ المكتبة مفيدة عيمف 23

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القـائمة االسـمية ألعضـاء المجنـة العمميـة، 2021فيفري  02مؤرخ في  080رقم  قــرار
 الحقـوق والعمـوم السيـاسية بجامعة غرداية لقســم الحقــوق بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441ّوؿ ّذؼ القعدة عاـ المؤرخ في أ 163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 حكومة، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضّمف تعييف أعضاء ال
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ؿ والمتّمـ.نظيميا وسيرىا، المعدّ الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في   248-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة غرداية.
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 العالي والبحث العممي.ير التعميـ الذؼ يحدد صالحيات وز 
الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية -

 .2021جانفي  06غرداية المؤّرخ في 
 ُيـقـــــّرر

مادػ الثانية عاـ ج 24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  48المادة األولى: تطبيقا ألحكاـ المادة 
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة غرداية. القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية
الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  لقسـ الحقوؽ بكمية: تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 02المادة 

 غرداية، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
ىذا القرار  : يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة غرداية، كل فيما يخصو، بتطبيق03المادة 

 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 فيفري  02في رر بالجزائر ح

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القـائمة االسـمية ألعضـاء المجنـة العمميـة 2021فيفري  02المؤرخ في  080 رقـمممحــق بالقـرار 

 الحقـوق والعمـوم السيـاسية بجامعة غرداية لقســم الحقــوق بكمية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بابا واسماعيل يوسف 1
 رئيس القسـ الراعي العيد 2
 أستاذ  كيحوؿ بوزيد 3
 ستاذ محاضر قسـ "أ"أ فخار حمو 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوزكرؼ سميماف 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف حمودة مختار 6
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 أستاذ محاضر قسـ "ب" لغالـ عزوز 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زرباني عبد هللا 8
 أستاذ مساعد قسـ "ب" بف بادة عبد الحميـ 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القـائمة االسـمية ألعضـاء المجنـة العمميـة، 2021فيفري  02مؤرخ في  081رقم  قــرار

 الحقـوق والعمـوم السيـاسية بجامعة غرداية لقســم العمـــوم السيــاسيـة بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441خ في أّوؿ ّذؼ القعدة عاـ المؤر  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضّمف تعييف 
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. نظيميا وسيرىا،الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في   248-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة غرداية.
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 تعميـ العالي والبحث العممي.ير الالذؼ يحدد صالحيات وز 
الحقوؽ والعموـ السياسية  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكمية -

 .2021جانفي  04غرداية المؤّرخ في بجامعة 
 ُيـقـــــّرر

 

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

الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكمية
 غرداية.

الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  ة ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو السياسية بكميةتحدد القائمة االسمي :2المادة 
 غرداية، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ىذا القرار  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة غرداية، كل فيما يخصو، بتطبيق :3المادة 
 لمتعميـ العالي والبحث العممي. الذؼ سينشر في النشرة الرسمية

 2021 فيفري  02في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القـائمة االسـمية ألعضـاء المجنـة العمميـة 2021فيفري  02المؤرخ في  081 رقـمر ممحــق بالقـرا
 الحقـوق والعمـوم السيـاسية بجامعة غرداية بكمية لقســم العمـــوم السيــاسيـة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ جيدور حاج بشير 1
 قسـرئيس ال أبصير طارؽ  2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سويقات عبد الرزاؽ 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" األخضرؼ إيماف 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف عطاء هللا العممي 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" صوالحي ليمى 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ناصرؼ خديجة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بجقينة مصطفى 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ، 2021فيفري  02مؤرخ في  082رقم  قــرار

 لكمـية الحقـوق والعمـوم السيـاسية بجامعة غـرداية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441ّذؼ القعدة عاـ المؤرخ في أّوؿ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضّمف تعييف 
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 المتّمـ.نظيميا وسيرىا، المعّدؿ و الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في   248-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ة.والمتضمف إنشاء جامعة غرداي
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 لي والبحث العممي.ير التعميـ العاالذؼ يحدد صالحيات وز 
وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة غرداية  -

 .2021جانفي  06المؤّرخ في 
 ُيـقـــــّرر

ة جمادػ الثاني 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة غرداية.
اسية بجامعة غرداية، وفقا الحقوؽ والعمـو السي تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة  

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة غرداية، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار  :3المادة 

 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 فيفري  02في حرر بالجزائر 

 ميم العالي والبحث العمميوزير التع
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لمجمس العمميالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء ا 2021فيفري  02المؤرخ في  082رقم  رارــق بالقـــممح
 لكمية الحقـوق والعمـوم السيـاسية بجـامعة غـرداية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  فروحات السعيد 1
 عميد الكمية بف شيرة شوؿ 2
 الدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةنائب العميد المكّمف ب موالؼ براىيـ عبد الحكيـ 3
 نائب العميد المكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية سويمـ دمحم 4
 رئيس قسـ الحقوؽ  الراعي العيد 5
 رئيس العمـو السياسية أبصير طارؽ  6
 رئيس المجنة العممية لقسـ الحقوؽ  باباو اسماعيل يوسف 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو السياسية جيدور حاج بشير 8
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  آيت عودية بمخير دمحم 9

 ممّثل عف األساتذة المساعديف أوالد النوؼ مراد 10
 ممّثل عف األساتذة المساعديف الشي  صالح بشير 11
 مسؤوؿ المكتبة عزاوؼ حميمة 12

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021فيفري  02مؤرخ في  083رقم  قــرار

 العمـــوم والتكنولوجيا بجامعة غرداية بكمية لقسـم اآلليــة والكيــرو ميكـانيك
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذؼ القعدة عاـ  163-20وـ الرئاسي رقـ بمقتضى المرس -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .اعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقو  2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  248-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

  .والمتضمف إنشاء جامعة غرداية
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
العموـ والتكنولوجيا  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اآللية والكيروميكانيؾ بكمية -

 .2020أكتوبر  19بجامعة غرداية المؤّرخ في 
 ُيـقـــــّرر

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

العموـ والتكنولوجيا بجامعة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآللية والكيرو ميكانيؾ بكمية
 ة.غرداي
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العموـ والتكنولوجيا  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآللية والكيرو ميكانيؾ بكمية :2المادة 
 بجامعة غرداية، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

القرار ىذا  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة غرداية، كل فيما يخصو، بتطبيق :3المادة 
 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 فيفري  02في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021فيفري  02المؤرخ في  083 رقـمممحــق بالقـرار 
 العمـــوم والتكنولوجيا بجامعة غرداية بكمية لقسـم اآلليــة والكيــرو ميكـانيك

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 لمقسـرئيس المجنة العممية  بشوات محسف 1
 رئيس القسـ عريف دمحم 2
 أستاذة شنيني كمثـو 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سعدوني رضواف 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بكار بمقاسـ 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" شوية فيصل 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مدوكالي حمزة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بيتر قادة 8
 أ"أستاذ مساعد قسـ " فركوس خالد 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021فيفري  02مؤرخ في  084رقم  قــرار

 اآلداب والمغـات بجامعة غرداية بكمية لقسـم المغــة واألدب العــربي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذؼ القعدة عاـ  163-20ضى المرسوـ الرئاسي رقـ بمقت -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،المعّدؿ والمتّمـ
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامع 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  248-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

  .والمتضمف إنشاء جامعة غرداية
 2013سنة يناير  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
اآلداب  والمغات  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية -

 .2020جواف  28بجامعة غرداية المؤّرخ في 
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 ُيـقـــــّرر

 

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

 اآلداب والمغات بجامعة غرداية. القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية
اآلداب والمغات بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية :2ة الماد

 غرداية، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
ىذا القرار  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة غرداية، كل فيما يخصو، بتطبيق :3المادة 

 ر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ سينش
 2021 فيفري  02في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021فيفري  02المؤرخ في  084 رقـمممحــق بالقـرار 

 اآلداب والمغـات بجامعة غرداية بكمية لقسـم المغــة واألدب العــربي
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بوعالـ بوعامر 1
 رئيس القسـ يوسف بف اودينة 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سميماف بف سمعوف  3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" كريمة رقاب 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" فاطمة رزاؽ 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دمحم مدور 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" يوسف خنفر 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دمحم زاوؼ  8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبد السالـ محرز 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحدد لمقائمة  2020جانفي  19المؤرخ في  07يعّدل القرار رقم ، 2021فيفري  02مؤرخ في  085رقم  قــرار

 العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة غرداية االسمية ألعضاء المجنة العممية لقســم التــاريخ بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
 غشت سنة 23لموافق ا 1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  248-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

  .والمتضمف إنشاء جامعة غرداية
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18خ في المؤر  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2020جانفي  19المؤرخ في  07وبموجب القرار رقـ  -
 .ايةالعمـو االجتماعية واإلنسانية بجامعة غرد التاري  بكمية

العمـو االجتماعية واإلنسانية  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التاري  بكمية -
 .2019جانفي  23بجامعة غرداية المؤّرخ في 

 

 ُيـقـــــّرر

 

العمـو  كميةييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التاري  ب المادة األولى:
 االجتماعية واإلنسانية بجامعة غرداية.

العموـ االجتماعية واإلنسانية بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التاري  بكمية :2المادة 
 غرداية، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ىذا القرار  جامعة غرداية، كل فيما يخصو، بتطبيق يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير :3المادة 
 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 فيفري  02في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2020جانفي  19المؤرخ في  07الذي يعّدل القرار رقم  2021فيفري  02المؤرخ في  085 رقـمممحــق بالقـرار 
 بجامعة غرداية العموم االجتماعية واإلنسانية المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقســم التــاريخ بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بف صغير حضرؼ يمينة 1
 رئيس القسـ أحمد دمانة 2
 أستاذ إبراىيـ بحاز 3
 أستاذ  صالح بوسميـ 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" جموؿ بف قومار 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" طاىر بف عمي 6
 ر قسـ "ب"أستاذ محاض بف قايد عمر 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بكير بوعرة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" جموؿ بوقراؼ 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحدد لمقائمة  2019جانفي  23المؤرخ في  10يعّدل القرار رقم ، 2021فيفري  02مؤرخ في  086رقم  قــرار

 العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة غرداية مجنة العممية لقسم العموم اإلسالمية بكميةاالسمية ألعضاء ال
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتّمـ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
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 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

 2012ونيو سنة ي 04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في   248-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
  .والمتضمف إنشاء جامعة غرداية

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو المحدد لمقائمة االسم 2020جانفي  19المؤرخ في  10وبموجب القرار رقـ  -
 .العمـو االجتماعية واإلنسانية بجامعة غرداية اإلسالمية بكمية

العموـ االجتماعية  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ اإلسالمية بكمية -
 .2019جانفي  23واإلنسانية بجامعة غرداية المؤّرخ في 

 

 ـــّررُيـقــ

 ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلسالمية بكمية المادة األولى:
 العمـو االجتماعية واإلنسانية بجامعة غرداية.

واإلنسانية  العموـ االجتماعية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلسالمية بكمية :2المادة 
 بجامعة غرداية، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ىذا القرار  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة غرداية، كل فيما يخصو، بتطبيق :3المادة 
 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 فيفري  02في حرر بالجزائر 
 ير التعميم العالي والبحث العمميوز 

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019جانفي  23رخ في المؤ  10الذي يعّدل القرار رقم 2021فيفري  02المؤرخ في  086 رقـمممحــق بالقـرار 
 العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة غرداية المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم اإلسالمية بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ الشيياني حمو 1
 رئيس القسـ بف شي  عباس 2
 أستاذ مونة عمر 3
 أستاذ  تف مصطفىوين 4
 أستاذ  حاج ادمحم قاسـ 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حمادؼ عبد الحاكـ 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف قومار لخضر 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حنطاوؼ بوجمعة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بابا واسماعيل زىير 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحـدد القـائمة االسميـة ألعضـاء المجمـس العممـي 2021فيفري  02مؤرخ في  087رقم  قــرار
 واإلنسـانية بجـامعة غــرداية لكميـة العمـوم االجتمـاعية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23وافق الم 1441المؤرخ في أّوؿ ّذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضّمف تعييف 
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في   248-12وـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرس -

 والمتضمف إنشاء جامعة غرداية.
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
غرداية ء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ االجتماعية واإلنسانية بجامعة وبنا -

 .2020فيفرؼ  18المؤّرخ في 
 ُيـقـــــّرر

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23ق المواف 1424عاـ 

 تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو االجتماعية واإلنسانية بجامعة غرداية.
امعة غرداية، وفقا العموـ االجتماعية واإلنسانية بج تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة  

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة غرداية، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار  :3المادة 

 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 فيفري  02في حرر بالجزائر 

 الي والبحث العمميوزير التعميم الع
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لعمميالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس ا 2021فيفري  02المؤرخ في  087 رقم رارــق بالقـــممح

 لكمية العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة غرداية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلسالمية مصطفى ونتف 1
 عميد الكمية صالح بوسميـ 2
 والبحث العممي والعالقات الخارجيةنائب العميد المكّمف بما بعد التدّرج  عمر مونة 3
 نائب العميد المكّمف بالّدراسات باباواعمر عبد الرحماف 4
 رئيس قسـ العمـو اإلسالمية عباس بف الشي  5
 رئيس قسـ عمـ النفس وعمـو التربية واألرطفونيا بقادير عبد الرحماف 6
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 رئيس قسـ التاري  أحمد دمانة 7
 ـو اإلعالـ واإلتصاؿرئيس قسـ عم دليمة مييرؼ  8
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو اإلسالمية شيياني حمو 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ اإلجتماع والديمغرافيا دمحم قمانة 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعمـو التربية واألرطفونيا أوالد حيمودة جمعة 11
 جنة العممية لقسـ عمـ التاري رئيس الم يمينة بف صغير حضرؼ  12
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو اإلعالـ واإلتصاؿ طوالبية دمحم 13
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ التاري  ابراىيـ بحاز 14
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ التاري  بف قومار جموؿ 15
 ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلسالميةممّثل األساتذة  باحمد رفيس 16
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـ اإلجتماع نور الديف بولعراس 17
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـ اإلجتماع دمحم عبد النور 18
 سممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـ النف يوسف قدورؼ  19
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـ النفس حمزة معمرؼ  20
 ممّثل عف األساتذة المساعديف مالخ عبد الجميل 21
 ممّثل عف األساتذة المساعديف قريزة ربيعة 22
 مسؤوؿ المكتبة ابراىيـ فخار 23
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2021فيفري  02مؤرخ في  088رقـم  ـرارقـ
 الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحل مدرسةبال لقسـم البيــئة والتــييئة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441عاـ المؤرخ في أّوؿ ّذؼ القعدة  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضّمف تعييف 
والمتضّمف إنشاء وتنظيـ معيد  1983غشت عاـ  13المؤرخ في  495-83وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الساحل. ةعمـو البحر وتييئ
 2008جويمية سنة  14الموافق  1426 رجب عاـ 11المؤرخ في  221-08 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -

 ة الساحل إلى مدرسة خارج الجامعة.والمتضّمف تحويل معيد عموـ البحر وتييئ
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -

 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.الذؼ يحدد القانوف 
الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرس -

 ر التعميـ العالي والبحث العممي.يحّدد صالحيات وزي
وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البيئة والتييئة بالمدرسة الوطنية العميا لعموـ  -

 .2021جانفي  20المؤرخ في  البحر وتييئة الساحل
 ُيـقـــــّرر
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 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
،والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء  2016يونيو سنة  14الموافق 

 التييئة بالمدرسة الوطنية العميا لعمـو البحر وتييئة الساحل. المجنة العممية لقسـ البيئة و 
الوطنية العميا لعموـ البحر مدرسة لقسـ البيئة والتييئة بال تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 

 وتييئة الساحل، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
التكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لعموـ البحر وتييئة الساحل، يكمف المدير العاـ لمتعميـ و  :3المادة 

 كّل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 فيفري  02في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا 2021فيفري  02المؤرخ في  088ممحــق بالقــرار رقـم 

 وطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحلالمدرسة بال لقسـم البيــئة والتــييئة
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بولحديد مصطفى 1
 رئيس القسـ  بوعيشة فريد 2
 أستاذة  لوانشي فرياؿ 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مزوار خوضير 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عبد الدايـ حكيمة 5
 مساعدة قسـ "أ"أستاذة  لحمر نيمة 6
 أستاذ مساعد قسـ "ب" دحماني عبد العميـ 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحّدد  2020نوفمبر  15المؤرخ في  847يعّدل القرار رقم ، 2021فيفري  02مؤرخ في  089رقم  قــرار

 األغواط-العمـــــوم بجامعة عمار ثميجي بيولوجيا بكميةلمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ال
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441ؼ القعدة عاـ ذّ  أّوؿالمؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتّمـ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادػ الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01فيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ التن -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة األغواط، 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد  2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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مية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المحّدد لمقائمة االس 2020نوفمبر  15المؤرخ في  847وبموجب القرار رقـ  -
 .األغواط -العمػػػػػػػػػػـو بجامعة عمار ثميجي البيولوجيا بكمية

 -العمػػػػػػػػػػوـ بجامعة عمار ثميجي وبناء  عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البيولوجيا بكمية -
 .2020أكتوبر  07غواط المؤّرخة في األ

 ُيـقـــــّرر 

العمػػػػػػػػػػـو  ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا بكمية المادة األولى:
 األغواط.-بجامعة عمار ثميجي

 -العمػػػػػػػػػػوـ بجامعة عمار ثميجي تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا بكمية :2المادة 
 األغواط، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

األغواط، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عمار ثميجي :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2021 فيفري  02في حرر بالجزائر 
 تعميم العالي والبحث العمميوزير ال

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2020نوفمبر  15في المؤرخ  847الذي يعّدل القرار رقم  2021فيفري  02المؤرخ في  089 رقـمممحــق بالقـرار 
 األغواط-العمـــــوم بجامعة عمار ثميجي المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم البيولوجيا بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ وينتف دمحم 1
 رئيس قسـ شايبي رشيد 2
 أستاذ  قوزؼ ىشاـ 3
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  سيفي ابراىيـ 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف ناصر فاروؽ  5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قوادرؼ يوسف 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" زروؽ سميـ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زروقي دمحم حسيف 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شتاتحة دمحم 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2020نوفمبر  15المؤرخ في  851يعّدل القرار رقم  2021فيفري  02مؤرخ في  090رقم  قــرار

 األغواط-المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة عمار ثميجي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441ؼ القعدة عاـ ذّ  أّوؿالمؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتّمـ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادػ الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة األغواط، 2001
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 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03المرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى  -
 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  2020نوفمبر  15المؤرخ في  851وبموجب القرار رقـ  -
 .األغواط-التكنولوجيا بجامعة عمار ثميجي

األغواط  -لوجيا بجامعة عمار ثميجيوبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية التكنو  -
 .2020أكتوبر  12المؤّرخ في 

 ُيـقـــــّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة عمار  المادة األولى:
 األغواط.-ثميجي

األغواط، وفقا -التكنولوجيا بجامعة عمار ثميجيتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

األغواط، كل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عمار ثميجي :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 فيفري  02في جزائر حرر بال
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2020نوفمبر  15المؤرخ في  851ذي يعّدل القرار رقم ال 2021فيفري  02المؤرخ في  090رقم  رارــق بالقـــممح
 األغواط-المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة عمار ثميجي

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ة الميكانيكيةرئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اليندس عويسي مخطار 1
 عميد الكمية شقناف عمي 2
 نائب العميد المكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية زوكل عبد الحميـ 3
 نائب العميد المكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة ليدب دمحم 4
 رئيس قسـ العمـو التقنية بف مسعود عطا هللا 5
 رئيس قسـ اإللكتروتقني يوسفي بمقاسـ 6
 رئيس قسـ اإللكترونيؾ مراح لحسف 7
 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية يوسفي أحمد 8
 رئيس قسـ ىندسة الطرائق التاوتي دمحم بف عبد هللا 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني عريف سالـ 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ كيوص مشرؼ  11
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بالحرمة حاج عيسى 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق قناف ىجيرة 13
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 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية بوعبد هللا السعيد 14
 اإللكتروتقنيممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ  كوزؼ كاتيا 15
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اإللكتروتقني مختارؼ بشير 16
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ حاج عيسى بوبكر 17
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ قفاؼ حمزة 18
 مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائقممّثل األساتذة ذوؼ  قوريف ندير 19
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق بف عمية مختار 20
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الجذع المشترؾ عمـو والتكنولوجيا دوالش مرزاؽ 21
 الجذع المشترؾ عمـو والتكنولوجيا ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ بقشيش بولنوار 22
 مدير مخبر بحث بمخيرؼ دمحم 23
 مدير مخبر بحث الصغير الطاىر 24
 مدير مخبر بحث بف الشطي أحمد 25
 مدير مخبر بحث عالوؼ عمر 26
 مدير مخبر بحث حجاج عبد الشفيق 27
 مدير مخبر بحث شتيح صميحة 28
 عديفممّثل عف األساتذة المسا بمخضر عيسى 29
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف دريسو ابراىيـ 30
 مسؤوؿ المكتبة بممداني عبد القادر 31
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القـائمة االسميـة ألعضـاء المجمـس العممــي، 2021فيفري  02مؤرخ في  091رقم  قــرار
 األغــواط-بجـامعة عمــار ثــميجي لكميــة الطــب 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441ؼ القعدة عاـ ذّ  أّوؿالمؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتّمـ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادػ الثانية عاـ  30رخ في المؤ  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضمف إنشاء جامعة األغواط، 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ىا، المعّدؿ والمتّمـ.نظيميا وسير الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
غواط المؤّرخ األ -وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الطب بجامعة عمار ثميجي -

 .2020أكتوبر  11في 
 ُيـقـــــّرر



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   284

 

 

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 األغواط.-ة ألعضاء المجمس العممي لكمية الطب بجامعة عمار ثميجيتحديد القائمة االسمي
األغواط، وفقا لمجدوؿ -الطب بجامعة عمار ثميجي تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 

 الممحق بيذا القرار.
األغواط، كل فيما يخصو، -ثميجييكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عمار  :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 فيفري  02في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القـائمة االسميـة ألعضـاء المجمـس العممــي 2021فيفري  02المؤرخ في  091رقم  رارــق بالقـــممح

 األغــواط-بجـامعة عمــار ثــميجي لكميــة الطــب
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 س المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الطبرئي شطيبي فيصل 1
 عميد الكمية رياف طاىر 2
 نائب العميد المكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية عبد الباقي مراد 3
 بةنائب العميد المكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطم بف لحرش زكية بتوؿ 4
 رئيس قسـ الطب بف يعقوب ماسينيسا 5
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف عزوز رضواف سيد أحمد 6
 ممّثل عف األساتذة المساعديف فياللي مصعب 7
 مسؤوؿ مكتبة الكمية ىموب زياف 8
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممييحـدّ ، 2021فيفري  02مؤرخ في  092رقـم  قــرار
 األغواط-عمار ثميجيلجامعة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتّمـ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادػ الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة األغواط، 2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ لذؼا 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 19األغػػواط المػػػػػػػػؤّرخ في -ساتذة بالمجمػس العمػمي لجامعة عمػػار ثميػػػجيوبناء  عمى محضر انتخػػاب ممّثمي األ -

 .2020نوفمبر 
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 ُيـقـــــّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  20تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
لمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، وا2003غشت سنة  23الموافق  1424

 األغواط.-القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة عمار ثميجي
األغواط ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة عمار ثميجي :2المادة 

 القرار.
األغواط ، كل فيما يخصو، -كويف العالييف ومدير جامعة عمار ثميجييكمف المدير العاـ لمتعميـ والت :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 فيفري  02في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العمميد يحـدّ الذي  2021فيفري  02المؤرخ في  092 رقـمممحق بالقرار 

 األغواط-عمار ثميجيلجامعة 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة رئيس المجمس العممي لمجامعة اؿبف برطاؿ جم 1
والثاني والتكويف المتواصل  ؿبالتكويف العالي في الطور األو كّمف م مدير الجامعةنائب  قواؿ دمحم السايح 2

 والشيادات والتكويف العالي في التدرج
والتأىيل الجامعي والبحث العممي  بالتكويف العالي في الطور الثالثكّمف م مدير الجامعةنائب  بف عمية عطاء هللا 3

 والتكويف العالي فيما بعد التدرج
 بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية ةكّمفم مدير الجامعةنائب  دادوف مسعود 4
 بالتنمية واالستشراؼ والتوجيوكّمف م مدير الجامعةنائب  حجوجة مراد 5
 عميد كمية العمـو  ريعقوبي دمحم البشي 6
 عميد كمية الحقوؽ والعمـو السياسية عبد العزيز لزىر 7
 عميد كمية العمـو االجتماعية بف الطاىر التيجاني 8
 عميد كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير جعمات الطاىر 9
 عميد كمية التكنولوجيا شقناف عمي 10
 اب والمغاتعميد كمية اآلد عامر مسعود 11
 عميد كمية اليندسة المدنية واليندسة المعمارية قفصي مصطفى 12
 عميد كمية العمـو اإلنسانية والعمـو اإلسالمية والحضارة عاللي محمود 13
 عميد كمية الطب رياف الطاىر 14
 مدير معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بف جدو بعيط رضواف 15
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو د الناصرقيباج عب 16
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير ابراىيـ بورناف 17
 رئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية شمسة بوشنافة 18
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االجتماعية باىي سالمي 19



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   286

 

 

 رئيس المجمس العممي لكمية التكنولوجيا ويسي مختارع 20
 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بشير بديار 21
 رئيس المجمس العممي لكمية اليندسة المدنية واليندسة المعمارية جحيش عبد القادر 22
 رئيس المجمس العممي لكمية الطب شطيبي فيصل 23
 مس العممي لكمية العمـو اإلنسانية والعمـو اإلسالمية والحضارةرئيس المج بف السايح دمحم 24
 رئيس المجمس العممي لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية رفيق الحاج عيسى 25
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو  معمـ حميدة 26
 ية عف كمية العمـوممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذ شايبي رشيد 27
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية بمكعيبات مراد 28
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية غريبي عطاء هللا 29
 االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو أوالد العيد سعد 30
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير حمدؼ أبو القاسـ 31
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو االجتماعية كرـو خميستي 32
 ألستاذية عف كمية العمـو االجتماعيةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف ا تونسي دمحم 33
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية التكنولوجيا يوسفي عيسى 34
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية التكنولوجيا ساىل جماؿ 35
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات عثماني بولرباح 36
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات ي مصطفىقاسم 37
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية اليندسة المدنية واليندسة المعمارية حمالت عبد القادر 38
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية اليندسة المدنية واليندسة المعمارية بمكحل حيزية 39
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو اإلنسانية والعمـو اإلسالمية والحضارة مريقي أبو بكر 40
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو اإلنسانية والعمـو اإلسالمية والحضارة طريف عطاء هللا 41
 ة عف كمية الطبممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذي شطيبي فيصل 42
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الطب عبد الباقي مراد 43
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بوشيير ىوارؼ  44
 اطات البدنية والرياضيةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف معيد عمـو وتقنيات النش عادؿ عاشور  45
 ممّثل عف  األساتذة المساعديف بف يعقوب مسينيسا 46
 ممّثل عف  األساتذة المساعديف شاشو أحمد عمي 47
 مسؤوؿ المكتبة المركزية بف سعيداف عبد القادر 48
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019 مارس 31المؤرخ في  307يعدل القرار رقم ، 2021فيفري  02مؤرخ في  095 رقم قــرار
  3قسنطينة جامعةيحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  الذي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة  163 - 20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ف أعضاء الحكومة،المعدؿ والمتمـعييت والمتضمف
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غشت سنة   23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 12، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،  السيما المادة 2003

، 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  402-11 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -
 .منو 2، المعدؿ، السيما المادة 3والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة 

، 2013سنة  يناير 30الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .البحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و 

، الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة 2019مارس  31المؤرخ في  307وبمقتضى القرار رقـ  -
 .3جامعة قسنطينة

 ُيـقـــــّرر

، المعدؿ والمذكػور أعاله، 2019مارس  31المؤرخ في  307يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى: 
 لممحق بيذا القرار.كماىو محدد في الجدوؿ ا

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 فيفري  02في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  3قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة

 ن:واألعضاء المعين -1
 

 القطاع الصفة والمقب اإلسم
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس           لطرش دمحم اليادؼ -
 يةالوزير المكمف بالمال ةممثم عضو مسي  كريمة -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةالوزير  ةممثم عضو ليمور زناتي رحيمة -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو منصر عبد المجيد -
 الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعيممثل  عضو مسعوداف لقماف -
 واإلصالح اإلدارؼ  وميةممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العم عضو  عروسي سميماف -
 والمدينة ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف عضو بوبربارة الحاسف -
صالح المستشفيات عضو دعاس دمحم عديل  -  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 ممثل  الوزير المكمف بالشؤوف الخارجية عضو بونور عبد الحفيع -
 باالتصاؿلمكمف ممثل  الوزير ا عضو جغادر عبد الجميل  -
 اعات المحمية والتييئة العمرانيةممثل الوزير المكمف بالداخمية والجم عضو حجاج كريـ -
 والفنوف  بالثقافة ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو عريبي زيتوني -
 ممثل الوالي عضو بوريو العيد -

 

 ."........................................والباقي بدون تغيير........................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2020جوان  10المؤرخ في  340يعدل قرار رقم ، 2021فيفري  02مؤرخ في  096رقم  قــرار
 يتضمن تعيين أعضاء المجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الصحة الذي

 

 ر التعميم العالي والبحث العممي،إن وزي
سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ أوؿ ذؼ القعدة المؤرخ في  163-20وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .المعدؿ والمتمـ ، والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،2020
، 2012يناير سنة  9الموافق  1433صفر عاـ  15المؤرخ في  20-12وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضمف تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة إلى وكالة موضوعاتية لمبحث في عمـو الصحة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 لعممي.الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث ا
غشت سنة  13الموافق  1440ذؼ الحجة عاـ  12مؤرخ في  232-19مرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى ال -

 .منو 22، الذؼ يحدد مياـ الوكاالت الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا، السيما المادة 2019
والمتضمف تعييف أعضاء المجمس العممي لموكالة  2020جواف  10المؤرخ في  340وبمقتضى القرار رقـ  -

 .عاتية لمبحث في عموـ الصحة، المتمـالموضو 
 ُيـقـــــّرر

 

، المتمـ، والمذكور أعاله،  2020جواف  10المؤرخ في  340تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 وتحرر كما يأتي:

 .......(............................بدون تغيير:...................................)المادة األولى"
يعيف بصفتيـ أعضاء المجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة األشخاص 

 اآلتية أسماؤىـ:
 :بالنسبة لألساتذة الباحثين والباحثين الدائمين 

 السيد بشير بوجيرة نور الديف. -
 السيدة بمعموؼ غنية. -
 السيد بوزياني مصطفى. -
 السيد بوزيد عبد المالؾ. -
 ة براىيـ.السيد براىمي -
 السيدة غناسي فاطمة زىرة. -
 السيد خالد مغيث بومديف. -
 السيدة نقادؼ لطيفة. -
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 السيد طميبة سوىيل. -
 السيدة قوريف بف تاج مونة. -

 (........................والباقي بدون تغيير...............................)
 لي والبحث العممي.  ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العا :2المادة 

 2021 فيفري  02في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بعنــوان المفتوحة  الميسانستأىيل يتضّمن ، 2021فيفري  03مؤرخ في  097 رقم قــرار
 ي إليميزي جـامعـبالمركز ال في ميدان "حقوق وعموم سياسية" 2019-2018ة الجـامعيــ ةلّسنــا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .ـالقانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتمّ 
 2020 يونيو سنة 23 الموافق 1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 عضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف تعييف أ 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه الماسترلمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة والمتضّمف نظاـ الدراسات 
ف والمتضمّ  2012أوت  04الموافق  1433رمضاف  16المؤّرخ في 303 -12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 إنشاء مركز جامعي بإيميزؼ.
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
حدد يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام
ق بالتسجيل عمّ المت 2018ماؼ سنة  09 ػ الموافقى1439شعباف عاـ  23 مؤّرخ في 4 منشور رقـبناُء عمى ال -

 .2019-2018لسنة الجامعية بعنواف ا األّولي وتوجيو حاممي شيادة البكالوريا
 .2021جانفي  17لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" المؤرخ في وبناء  عمى محضر الّمجنة البيداغوجية الوطنية  -

 

 ُيـقـــــّرر
 

إليميزؼ، في جامعي المركز بال 2019-2018ة الجػامعيػػ ةبعنػػواف الّسنػػالمفتوحة  الميسانسىل تؤ  الماّدة األولـى:
 .لممحق ىذا القرار ميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" طبقا

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا المركز الجامعي إليميزؼ يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :2الماّدة 
 في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. القرار الذؼ سينشر

 2021 فيفري  03في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لميسانس المفتوحة تأىيل االمتضّمن  2021فيفري  03المؤرخ في  097رقم  القرار ممحق
 إليميزي  بالمركز الجامعي 2019-2018بعنوان الّسنة الجامعية 

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 أ عاـ قانوف  حقوؽ  حقوؽ وعمـو سياسية 
 أ قانوف خاص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مفتــوح بعنــوان ماستر يتضّمــن تأىيل ، 2021فيفري  03مؤرخ في  098رقم  قــرار
 الوادي بجامعة في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية" 2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمف و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 يونيو سنة 23 الموافق 1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 عضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف تعييف أ 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08رسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى الم -

 .المتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهو 
 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤّرخ في  243-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 المتمـ.المعّدؿ و  ف إنشاء جامعة الوادؼ،والمتضمّ 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
د حدّ يالبيداغوجية الوطنية لمميداف و  المتضّمف إنشاء المجنة 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا
 ،2020نوفمبر  10"عمـو إنسانية واجتماعية" المؤرخ في  لميدافعمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية  وبناء   -

 

 ُيـقـــــّرر
بجامعة الوادؼ، في ميداف "عموـ إنسانية  2021-2020 يؤىل ماستر مفتوح بعنػػواف الّسنػػة الجػامعيػػة :األولـى المادة

 واجتماعية" طبقا  لممحق ىذا القرار.
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الوادؼيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :2المادة 

 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 فيفري  03ي فحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2021-2020لماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجامعية اتأىيل المتضّمن  2021فيفري  03المؤرخ في  098رقم  القرار ممحق

 الوادي بجامعة
 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 أ فمسفة عامة فمسفة –عمـو اجتماعية  عمـو إنسانية واجتماعية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 مفتــوح بعنــوان  ماسترــن تأىيل يتضمّ ، 2021فيفري  03مؤرخ في  099رقم  قــرار
 2وىران بجامعة في ميدان "عموم إنسانية و اجتماعية" 2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمف و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .توجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف ال
 2020 يونيو سنة 23 الموافق 1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 عضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف تعييف أ 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهو 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
سبتمبر سنة  22الموافق  1435عاـ  ذؼ القعدة 27المؤّرخ في  261-14رسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى الم -

 .2وىرافالمتضّمف إنشاء جامعة  2014
د حدّ يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا
المتضّمف تأىيل ليسانس مفتوحة بعنواف الّسنة  2020ديسمبر  22المؤرخ في  1066ضى القرار رقـ وبمقت -

  .2في ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" بجامعة وىراف 2021-2020الجامعية 
 .2020ديسمبر  03المؤرخ في  عمـو إنسانية واجتماعية"" عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف وبناء   -

 

 ُيـقـــــّرر
 

، في ميداف "عمـو 2بجامعة وىراف 2021-2020يؤىل ماستر مفتوح بعنػػواف الّسنػػة الجػامعيػػة  المادةاألولـى:
 إنسانية واجتماعية" طبقا لممحق ىذا القرار.

 المذكور أعاله. 2020ديسمبر  22المؤرخ في  1066تمغى أحكاـ القرار رقـ  :2المــادة 
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار 2وىرافلمدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة يكّمف ا :3المادة 

 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 فيفري  03في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لماستر المفتوح بعنوانتأىيل االمتضّمن  2021فيفري  03المؤرخ في  099رقم  القرار ممحق

 2وىران بجامعة 2021-2020الّسنة الجامعية 
 

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ التربية الخاصة عمـو التربية –عمـو اجتماعية  عمـو إنسانية واجتماعية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2021جانفي  14المؤرخ في  40رقم  قــراريعدل ويتمم ال ،2021 فيفري  03مؤرخ في  100رقم  قــرار
 2021بالدراسات الطبية الخاصة )اإلقامة( دورة مارس الذي يحدد تواريخ مسابقات االلتحاق 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
  2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ فوالمتضم
 2013جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -

 والذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
والذؼ يحدد شروط التكويف بالدراسات الطبية  2001جويمية سنة  18المؤرخ في  594وبمقتضى القرار رقـ  -

 الخاصة، المعدؿ والمتمـ.
الذؼ يحدد تواري  مسابقات االلتحاؽ بالدراسات  2021 سنة جانفي 14المؤرخ في  40ـ القػػرار رقوبمقتضى  -

 .2021الطبية الخاصة )اإلقامة( دورة مارس 
 ُيـقـــــّرر

 

المذكور أعاله، وتحرر  2021 سنة جانفي 14المؤرخ في  40مف القػػرار رقـ  2تعدؿ وتتمـ المادة  المادة األولى:
 كما يمي:

المؤرخ في  40المسابقات بالنسبة لمكميات المذكورة في المادة األولى مف القػػرار رقـ  " تحدد تواري 
 والمذكور أعاله، كما يمي: 2021 سنة جانفي 14

 (..................بدون تغيير...............................)، 
  2021مارس  29اإلثنين مسابقة الصيدلة وطب األسنان: يوم. 

، كل المعنيةمؤسسات التعميـ العالي  ؼ كل مف السيد المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  يكمف :2المادة 
 فيما خصو، بتنفيذ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2021 فيفري  03في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 اقي بن زيانأ.د عبد الب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس، 2021فيفري  02مؤرخ في  101رقم  قــرار

 جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا لدى اليندسة الكيربائية كمية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 1984سنة  غشت 18 الموافق 1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  212-84سوـ رقـ بمقتضى المر  -

 .المعدؿ والمتمـ ،وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىاوالمتضمف إنشاء جامعة 
، 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ و  -

  .والمتمـ اء الحكومة، المعدؿوالمتضمف تعييف أعض
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 39و 37، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003

 .منو
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
اليندسة ، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية 1999مايو سنة  5المؤرخ في  173وبمقتضى القرار رقـ  -

 المتمـ. وجيا، جامعة وىراف لمعموـ والتكنوللدػ الكيربائية 
 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيالدػ دسة الكيربائية الينالقائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية 
في  جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيالدػ اليندسة الكيربائية تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية  :2الـمـادة 

 يذا القرار.بالجدوؿ الممحق 
 عممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث ال :3الـمادة 

 2021 فيفري  02في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 عضاء مجمساالسمية ألقائمة الذي يحدد ال 2021ي فيفر  02المؤرخ في  101ممحق بالقرار  رقم 
 جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيالدى  اليندسة الكيربائيةكمية 

 

 الصفة إلسم والمقبا
 عميد الكمية، رئيسا بشير غالـ -
 رئيس المجمس العممي لمكمية أحمد فواتيح زوبير -
 االلكتروتقنيرئيس قسـ  بمعربي أحمد وحيد -
 اآلليةرئيس قسـ  لودزلماط دمحم المو  -
 بحث مدير مخبر عاللي أحمد -
 بحث مدير مخبر بمبشير دمحم فوزؼ  -
 بحث مدير مخبر بورحمة دمحم -
 بحث مدير مخبر بودغف ستنبولي أميف -
 بحث مدير مخبر بندؼ عبد هللا عز الديف -
 بحث مدير مخبر ميدوف عبد الحميد  -
 بحث مدير مخبر مكاكية معزة نصر الديف  -
 بحث مدير مخبر ا عدة بمقاسـعمي باش -
 بحث مدير مخبر بوحميدة دمحم -
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 بحث مدير مخبر براشد نصر الديف -
 االلكترونيؾممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  أوسميـ دمحم -
 االلكترونيؾ عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  ةمنتخب ةممثم معزوز نصيرة -
 االلكتروتقنيعف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  ممثل منتخب مسعد دمحم -
 االلكتروتقني ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  بنوزة نورالديف -
 اآلليةممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  زمعالش مقني قادة -
 قسـ اآلليةعف عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية  ةمنتخب ةممثم غوؿ رشيدة -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بف عمار حبيب -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف ترنيفي تيامي زيف الديف -
 عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ةمنتخب ةممثم مدغار آسية -
 إلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتعف المستخدميف ا ةمنتخب ةممثم بوعزيز ياسميف فاطمة الزىراء -
 اإللكترونيؾممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  خموفي أكـر يوسف -
 اإللكتروتقني ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  العربي عصاـ -
 اآلليةعف الطمبة عف قسـ  ةمنتخب ةممثم مالؾ جوىر -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2021 جانفي 20المؤرخ في  42يعدل القرار رقم ، 2021فيفري  02مؤرخ في  102رقم  قــرار
 جامعة أم البواقييحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  الذي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة جواف  23 الموافق 1441 عاـ ذؼ القعدة أوؿالمؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .،المعدؿ والمتمـتعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذؼ رقـ  وبمقتضى المرسـو -

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

 .منو 2، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة أـ البواقيوالمتضمف إنشاء جامعة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .لي والبحث العمميادد صالحيات وزير التعميـ العالذؼ يح
مجمس إدارة جامعة  ، الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء2021 جانفي 20المؤرخ في  42وبمقتضى القرار رقـ  -

 أـ البواقي.
 

 ُيـقـــــّرر
 

كماىو محدد  عاله،أ والمذكػور  ،2021 جانفي 20المؤرخ في  42قـ ر يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار  المادة األولى:
 في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 فيفري  02في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 أم البواقي قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة
 ن:والمعين األعضاء -1

 القطاع الصفة والمقب اإلسم
 والبحث العممي ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي رئيس بودالعة عمار -
 المكمف بالمالية ممثل الوزير عضو شيباني خالد -
 بالتربية الوطنية الوزير المكمف ممثل عضو بف مسعود رشيد -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو مراد توفيق -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو لعرج دمحم -
 عمومية واإلصالح اإلدارؼ بالوظيفة ال ممثل السمطة المكمفة عضو ميار عبد الحكيـ -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو بوخاتـ كماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو بازيف عبد الحق -
 بالصناعةممثل الوزير المكمف   عضو صحراوؼ البشير  -
 التييئة العمرانيةبالداخمية والجماعات المحمية و ممثل الوزير المكمف  عضو سيدىومي جماؿ -
 ةوالمدين فممثل الوزير المكمف بالسكف والعمرا عضو نور الديفبعابشة  -
 باإلتصاؿممثل الوزير المكمف  عضو جغادر عبد الجميل -
 بالشباب والرياضة ممثل الوزير المكمف عضو يوسفي إبراىيـ -
 بالموارد المائية ممثل الوزير المكمف عضو حيرش حكيـ -
 الوالي ممثل عضو  مريقة الطاىر -

 

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

 2019نوفمبر  26المؤرخ في  1952يعدل القرار رقم ، 2021فيفري  04مؤرخ في  103رقم  قــرار
 سة خاصة لمتكوين العاليإنشاء مؤسالمتضمن 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضاف عاـ  20المؤرخ في  59-75بمقتضى األمر رقـ  -

 .ـؿ والمتمّ القانوف التجارؼ، المعدّ 
والمتضمف  1999سنة  أبريل 4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99وبمقتضى القانوف رقـ  -

 .منو 1مكرر 43السيما المادة  ـ،ؿ والمتمّ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعدّ 
، يتضمف 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب  9خ في المؤرّ  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .تعييف أعضاء الحكومة
الذؼ يحدد  2013 يناير 30الموافق  ربيع األوؿ عاـ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكويف العالي حددالذؼ ي 2016 سنة أكتوبر 30وبمقتضى القرار المؤرخ في  -

 .وتشكيمتيا وسيرىا
المنعقدة بتاري   اء مؤسسة خاصة لمتكويف العاليرخصة إنش تسميـبناء عمى قرار المجنة المكمفة بدراسة طمبات  -

   .2021جانفي  05
 بناء عمى طمب مؤسس المعيد. -
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 ُيـقـــــّرر
 

المشار إليو أعاله وتحرر كما  2019نوفمبر  26المؤرخ في  1952مف القرار رقـ  2تعدؿ المادة  :لىالمادة األو 
معيد العالي لمتجارة والتسيير )ـ.ع.ت.ت( عمي بصفتو مؤسسا لم يمي:"تسمـ الرخصة إلى السيد منصورؼ 

 سطيف". 4رقـ  4 ػالكائف بالشركة الوطنية لمتنقل البرؼ، التعاونية  العقارية "المساء" قطعة ب
 المشار إليو أعاله وتحرر كما يمي: 2019نوفمبر  26المؤرخ في  1952مف القرار رقـ  3تعدؿ المادة  :2المادة 

المشار إليو في المادة األولي أعاله، ضماف تكويف عاؿ في والتسيير  لممعيد العالي لمتجارة "يرخص
 الميسانس. 

المشار إليو أعاله وتحرر كما يمي:     2019نوفمبر  26المؤرخ في  1952مف القرار رقـ  4تعدؿ المادة  :3المادة 
لممعيد نشاء المشار إليو أعاله، يسرؼ مفعوؿ رخصة إ 2016 أكتوبر 30في  " تطبيقا لمقرار المؤرخ
 ".2020-2019لمدة ثالث سنوات ابتداء مف السنة الجامعية العالي لمتجارة والتسيير 

المشار إليو أعاله وتحرر كما يمي:  2019نوفمبر  26المؤرخ في  1952مف القرار رقـ  5تعدؿ المادة  :4المادة 
ل التجارؼ ونسخة عف الكفالة البنكية تقديـ نسخة عف السجلممعيد العالي لمتجارة والتسيير ينبغي عمى مؤّسس "

 المذكور أعاله. 2016 أكتوبر 30لقرار المؤرخ في مف ا 28و 3-9طبقا لمشروط المحددة في المادتيف 
 ..........................................الباقي بدون تغيير............. ..........................

 .التعميـ العالي والبحث العممينشرة الرسمية لوزارة ينشر ىذا القرار في ال :5المادة 
 2021 فيفري  04في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 "، تخصص "إدارة أعمال" ميدانعموم التسييريتضمن فتح شعبة " 2021فيفري  04المؤرخ في  103قم ر  ممحق بالقرار

  .ت.ت(.عتجارة والتسيير )ملم العالي معيدالمينية ب شيادة ليسانس "عموم إقتصادية، التسيير وعموم تجارية" لنيل
 الميدان: عموم إقتصادية، التسيير وعموم تجارية

 الشعبة: عموم التسيير
 التخّصص: جذع مشترك 

 السداسي   وحــــــــدات تعميــــمية المـــواد المكونــة لموحــدات التعميــمية
 الحجــم الساعـي األسبوعي

 الطبيعة الرمز العنوان أرصدة معامالت عنوان المواد

السـداسي 
 األّول

 أرصدة معامالت
 الحجم الساعي
 ورشات  السداسي 

مال أع
 تطبيقية

أعمال 
 محاضرات موجية

 مدخل لالقتصاد 30سا1 30سا1   00سا45 5 2
8 
 

18 
 

وحدة تعميم 
 أساسية

 
 11وت اس 

وحدة تعميم 
 1أساسية

 

 1اقتصاد جزئي  30سا1 30سا1   00سا45 5 2
 1محاسبة عامة  30سا1 30سا1   00سا45 4 2
 يخ الوقائع االقتصاديةتار  30سا1 30سا1   00سا45 4 2

 5 1إحصاء  30سا1 30سا1   00سا45 4 2
 
 

9 
 
 

وحدة تعميم 
 منيجية

وحدة تعميم  11وت م 
 منيجية

  00سا45 4 2
 

 1رياضيات  30سا1 30سا1
 1منيجية البحث     30سا1 00سا45 1 1
 مدخل لمقانون  30سا1    30سا  22 1 1

وحدة تعميم  2 2
 ةفياستكشا

وحدة تعميم  11وت اس 
 مدخل لعمم االجتماع 30سا1    30سا  22 1 1 استكشافية

1 
 

1 
 

 30سا 22
 

 30سا1  
 

وحدة تعميم  1 1 1لغة أجنبية  
 أفقية

وحدة تعميم  11وت اف 
 أفقية

 1مجموع السداسي  30 16       30 16
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 السداسي   ـــدات تعميــــميةوحـــــ المـــواد المكونــة لموحــدات التعميــمية
 الحجــم الساعـي األسبوعي

 الطبيعة الرمز العنوان أرصدة معامالت عنوان المواد

السداسي 
 الثاني

الحجم الساعي  أرصدة معامالت
أعمال  ورشات  السداسي 

 تطبيقية
أعمال 
 محاضرات موجية

 مدخل إلدارة األعمال  30سا 1 30سا 1   00سا  45 6 2
6 18 

وحدة تعميم 
 أساسية

 

 21وت اس 
 

وحدة تعميم 
 2اقتصاد جزئي 30سا 1 30سا 1   00سا  45 6 2 1أساسية

 2محاسبة عامة 30سا 1 30سا 1   00سا  45 6 2
 2إحصاء 30سا 1 30سا 1   00سا 45 3 2

6 9 
وحدة تعميم 
 المنيجية

 
وحدة تعميم  21و ت م 

 2رياضيات       30سا 1      30سا 1   00سا 45 3 2 منيجية
  00سا 45 3 1

 
 إعالم آلي  30سا 1 30سا 1

 قانون تجاري  30سا 1    30سا22 3 1
1 2 

وحدة تعميم 
 21وت اس استكشافية

وحدة تعميم 
 عمم اجتماع المنظمات  30سا 1    30سا  22 2 1 استكشافية

وحدة تعميم  1 1 2نبيةلغة أج  30سا 1   30سا  22 1 1
 أفقية

وحدة تعميم  21و ت اف 
 أفقية

 2مجموع السداسي  30 14       30 14
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 السداسي وحــــــــدات تعميــــمية المـــواد المكونــة لموحــدات التعميــمية
 الحجم الساعي األسبوعي

 الطبيعة الرمز العنوان أرصدة معامالت عنوان المواد

السداسي 
 الثالث

 أرصدة معامالت
الحجم الساعي 
 ورشات السداسي 

أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 محاضرات موجية

 تسيير المؤسسة  30سا  1 30سا  1   00سا 45 6 2
6 18 

وحدة تعميم 
 أساسية
 

 21وت ا س 
وحدة تعميم 
 1اقتصاد كمي  30سا  1 30سا  1   00سا 45 6 2 1أساسية

 محاسبة تحميمية  30سا  1 30سا 1   00سا  45 6 2
 3إحصاء  30سا  1 30سا  1   00سا  45 3 2

5 9 
وحدة تعميم 
 المنيجية

 
وحدة تعميم  21وت م 

 منيجية
  00سا 45 3 2

 
 رياضيات المؤسسة  30سا  1 30سا  1

 2منيجية البحث  30سا  1    00سا 22 3 1

حدة تعميم  2 1 2إعالم آلي  30سا  1  30سا1  30سا 22 2 1
 استكشافية

وحدة تعميم  21وت اس  
 استكشافية

اقتصاد نقدي وسوق  30سا  1    30سا  22 1 1
وحدة تعميم  1 2 رأس المال 

 يةأفق
وحدة تعميم  21وت اف 

 أفقية
 3لغة أجنبية   30سا  1   30سا  22 1 1
 3مجموع السداسي  30 14       30 14

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 السداسي وحــــــــدات تعميــــمية وحــدات التعميــميةالمـــواد المكونــة لم

 اقتصاد المؤسسة  30سا  1 30سا  1   00سا  45 6 2

6 18 
وحدة تعميم 
 أساسية
 

 22وت اس 
وحدة تعميم 

 1أساسية

السداسي 
 الرابع

 00سا  45 6 2
 

 رياضيات مالية 30سا  1 30سا  1 

 2صاد كمي اقت 30سا  1 30سا  1   00سا  45 6 2

 مالية عامة  30سا  1 30سا  1   00سا  45 5 2
4 9 

وحدة تعميم 
 22وت م  المنيجية

وحدة التعميم 
 تسويق  30سا  1 30سا  1   00سا  45 4 2 المنيجية

سا  1  00سا  45 2 2
30 

تعميم  وحدة 2 2 3إعالم آلي  30سا  1 
 استكشافية

وحدة تعميم  22وت اس 
 يةاستكشاف

وحدة تعميم  1 1 فساد وأخالقيات العمل 30سا  1    30سا  22 1 1
 22وت اف  أفقية

وحدة تعميم 
 أفقية

13 30 
     

 4مجموع السداسي  30 13 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الميدان: عموم اقتصادية تسيير وعموم تجارية 
 الشعبة : عموم التسيير
 التخّصص: إدارة أعمال

 السداسي وحــــــــدات تعميــــمية المـــواد المكونــة لموحــدات التعميــمية
 الحجم الساعي األسبوعي

 الطبيعة الرمز العنوان أرصدة معامالت عنوان المواد

السداسي 
 الخامس

الحجم الساعي  أرصدة مالتمعا
أعمال  ورشات السداسي 

 تطبيقية
أعمال 
 موجية

 محاضرات

 نظرية المنظمات  30سا 1 30سا 1   00سا  45 6 2
6 18 

وحدة تعميم 
 أساسية
 

وحدة تعميم  21وت اس 
 1أساسية

 00سا  45 6 2
 

 اإلدارة االستراتيجية  30سا  1 30سا 1 
 إدارة الموارد البشرية  30سا  1 30 سا1   00سا 45 6 2
 جباية المؤسسة  30سا  1 30سا  1   00سا 45 5 2

4 9 
وحدة تعميم 
 المنيجية

 
 21وت م 

وحدة تعميم 
ىياكل و تنظيم  30سا  1 30سا  1   00سا 45 4 2 منيجية

 المؤسسة 

 2 1 تقنيات التنبؤ   30سا  1  30سا1 30سا  22 2 1
يم تعم وحدة

 21و ت اس  استكشافية
وحدة تعميم 
 استكشافية

وحدة تعميم  1 1 لغة أجنبية  30سا  1   30سا  22 1 1
 أفقية

وحدة تعميم   21وت ا ف 
 أفقية

 5مجموع السداسي  30 12       30 12
           

 إدارة الجودة  30سا  1 30سا  1   00سا45 6 2
6 18 

وحدة تعميم 
 أساسية 
 

 21وت ا س 
وحدة تعميم 

 1أساسية

السداسي 
 السادس

 إدارة االستراتيجية  30سا  1 30سا  1   00سا45 6 2
 إدارة المواد البشرية  30سا  1 30سا  1   00سا45 6 2
 مراقبة التربص  30سا  1 30سا  1   00سا45 5 2

وحدة تعميم  9 3
  المنيجية

وحدة تعميم  21و ت م 
 تقرير التربص     00سا06 00ا س 24 4 1 منيجية

  30سا  1  30سا  1 30سا22 2 1
تعميم  وحدة 2 1 قانون البورصة 

وحدة تعميم  21و ت ا س   استكشافية 
 1استكشافية

وحدة تعميم  1 1 لغة أجنبية  30سا  1   30سا22 1 1
 أفقية    

وحدة تعميم  21و ت اف  
 1أفقية

 6لسداسي مجموع ا 30 11       30 11

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2017أكتوبر  24المؤرخ غي  1024يعدل القرار رقم ، 2021فيفري  04مؤرخ في  104رقم  قــرار

 المتضمن  رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العالي 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضاف عاـ  20المؤرخ في  59-75قـ بمقتضى األمر ر  -

 .ـؿ والمتمّ القانوف التجارؼ، المعدّ 
والمتضمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99وبمقتضى القانوف رقـ  -

 .منو 1مكرر 43المادة  السيما ـ،ؿ والمتمّ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعدّ 
، 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441أّوؿ ذؼ القعدة عاـ خ في المؤرّ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتمـ
دد الذؼ يح 2013يناير 30الموافق  ربيع األوؿ عاـ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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 رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكويف العالي دحدّ الذؼ ي 2016 سنة أكتوبر 30وبمقتضى القرار المؤرخ في  -
 .وتشكيمتيا وسيرىا

المنعقدة  رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكويف العالي تسميـبناء عمى محضر المجنة المكمفة بدراسة طمبات  -
 .2021جانفي  05 بتاري 

 بناء عمى طمب مؤسس المعيد. -
 ُيـقـــــّرر

 

المشار إليو أعاله،  وتحّرر  2017أكتوبر   24المؤرخ في   1024مف القرار رقـ  2تعّدؿ المادة  المادة األولى:
رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكويف العالي، وتسمى  ،بصفتو مؤّسسا كما يمي: "تسّمـ لمسيد قسوـ مراد

 ".9000شارع فمسطيف. البميدة  92العالي لمغات األجنبية )النور( الكائف بػػػ معيد ال
 ........................................الباقي بدون تغيير......................................

 .التعميـ العالي والبحث العمميينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لوزارة  :2المادة 
 

 2021 فيفري  04في الجزائر حرر ب
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العالييتضمن ، 2021فيفري  04مؤرخ في  105رقم  قــرار
 

 العممي،إن وزير التعميم العالي والبحث 
والمتضمف  1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضاف عاـ  20المؤرخ في  59-75وبمقتضى األمر رقـ  -

 .ـؿ والمتمّ القانوف التجارؼ، المعدّ 
والمتضمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99وبمقتضى القانوف رقـ  -

 .منو 1مكرر 43السيما المادة  ـ،ؿ والمتمّ لمعدّ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، ا
، 2020يونيو سنة  23الموافق  1441أّوؿ ذؼ القعدة عاـ خ في المؤرّ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتمـ
 الذؼ يحددّ  2013 يناير 30فق الموا ربيع األوؿ عاـ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
إنشاء مؤسسة خاصة  دفتر شروط تسميـ رخصة حددّ الذؼ ي 2016 سنة أكتوبر 30وبمقتضى القرار المؤرخ في  -

 .العاليلمتكويف 
المكمفة بدراسة طمبات  صالحيات المجنة حددّ الذؼ ي 2017أبريل سنة  05المؤرخ في  375رقـ وبمقتضى القرار  -

 .وتشكيمتيا وسيرىا رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكويف العالي
، في دورتيا خاصة لمتكويف العاليبناء عمى قرار المجنة المكمفة بدراسة طمبات منح رخصة إنشاء مؤسسة  -

 . 2021جانفي  05الخامسة المنعقدة بتاري  
 ُيـقـــــّرر
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 1419الحجة عاـ  وذ 18المؤرخ في  05-99القانوف رقـ مف  1مكرر 43مادة الألحكاـ  تطبيقا :لىالمادة األو 
منح رخصة  ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلىـؿ والمتمّ ، المعدّ 1999أبريل سنة  4الموافق 

  إنشاء مؤسسة خاصة لمتكويف العالي.
 لعمـو نشاء المعيد العاليتسّمـ الرخصة إلى السيد مزرؽ رمزؼ شمس الديف بصفتو مسيرا، إل :2المادة 

 (. الجزائر) إبراىيـ دالي ،213 رقـ ،2 الكائف بحي بوا ديكار لتسيير)ـ.ع.ت(،ا
أعاله، لضماف تكوينات عميا مينية في  2المشار إليو في المادة لتسيير ا لعمـويرخص لممعيد العالي  :3المادة 

 ممحق ىذا القرار. والماستر في الشعب والتخصصات المحددة في  طورؼ  الميسانس
عمـو  المشار إليو أعاله، يسرؼ مفعوؿ رخصة إنشاء معيد 2016 أكتوبر 30مقرار المؤرخ في طبقا ل :4المادة 

 .2021-2020لتسيير لمدة ثالث سنوات ابتداء مف السنة الجامعية ا
نسخة عف الكفالة البنكية لتسيير تقديـ نسخة عف السجل التجارؼ و لعموـ ا يجب عمى مسير المعيد العالي :5المادة 

 المذكور أعاله. 2016 أكتوبر 30لقرار المؤرخ في مف ا 28و  3-9طبقا لمشروط المحددة في المادتيف 
 أشير ابتداء مف تاري  استالـ ىذا القرار. (03)ىذا األجل أكثر مف ثالثة تعدػ يال يمكف أف 

لتسيير كل فيما يخصو، بتطبيق ا لعموـ مدير المعيد العالييكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف و  :6المادة 
 .التعميـ العالي والبحث العمميىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لوزارة 

 2021 فيفري  04في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 -لعموم التسييرالمعيد العالي -ممحق 
 اتالتخصص الشعب الميدان التكوين

 تسويق دولي عمـو تجارية عمـو إقتصادية، التسيير وعمـو تجارية ليسانس
 إدارة السياحة عمـو التسيير

 إدارة أعماؿ تخصص استراتيجية المؤسسات عمـو التسيير مـو إقتصادية، تسيير وعمـو تجاريةع ماستر
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 " التسويق الدولي" تخصص " العموم التجارية ن فتح شعبة "تضمي، 2021فيفري  04مؤرخ في  105ممحق بالقرار رقم 
  ع.ت(ع.)م.رلتسييلعموم ا ميدان "عموم إقتصادية، تسيير وعموم تجارية " لنيل شيادة ليسانس مينية بالمعيد العالي

 تخصص: جذع مشترك-التجارية العمومشعبة:  -عموم إقتصادية، تسيير وعموم تجاريةميدان: 
نــة لموحــدات التعميــميةالمـــواد المكو    وحــــــــدات تعميــــمية 

 الحجــم الساعـي األسبوعي
 عناوين المواد
 معامالت 

 معامالت 
 أرصدة 

الحجم  أرصدة
الساعي 
 لمسداسي

 العنوان
 ورشات

 الرمز
أعمال 
 تطبيقية

 الطبيعة
 أعمال

موجية   

سي
سدا

ال
 

ول
األ

 

 أرصدة  معامالت 
الحجم 
الساعي 
 لمسداسي

اتورش  تطبيقيةأعمال  
 أعمال

موجية   محاضرات 

2 
2 
2 
2 

5 
5 
4 
4 

 سا45
 سا45
 سا45
 سا45

  

 30سا1
 30سا1
 30سا1
 30سا1

 30سا1
 30سا1
 30سا1
 30سا1

 لإلدارة مقدمة
  العامة المحاسبة في مقدمة

 األساسي التسويق
 األعمال اقتصاديات

وحدة تعميم   1 اإلدارة أساسيات 18 08
 أساسية

1 
 
2 

4 
 
5 

 30سا22
 
سا45  

  
 30سا1

 
- 

- 
 
سا3  

 المعموماتي البحث منيجية
 حالة ودراسة
 القانون  إلى مدخل

وحدة تعميم   1 والقانون  المنيجية 09 03
 منيجية

1 
1 

1 
1 

 30سا22
 -   30سا22

30سا1  
 30سا1

- 
 المؤسسي االتصال في مقدمة
 الكتابي التعبير ميارات

 والشفيي
وحدة تعميم   1 االتصال أساسيات 02 02

 إستكشافية

30سا22 1 1 وحدة تعميم   1لغات أجنبية  01 01 2 أ مستوى  فرنسية لغة - 30سا1   
 أفقية

سا315 30 14 30سا10    30سا10  1مجموع السداسي  30 14    
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 الحجــم الساعـي األسبوعي

 الطبيعة الرمز العنوان أرصدة  معامالت  عنوان المواد

سي
سدا

ال
ال 

ني
ثا

 

 أرصدة  معامالت 
الحجم 
الساعي 
 لمسداسي

 تطبيقيةأعمال  ورشة
أعمال 
 محاضرة موجية

2 
2 
2 
2 

5 
5 
4 
4 

 سا45
 سا45
 سا45
سا45  

  

 30سا1
 30سا1
 30سا1
30سا1  

 30سا1
 30سا1
 30سا1
30سا1  

 الجزئي االقتصاد
 االحتماالت

 التجاري  القانون  في مقدمة
 الجبر

وحدة تعميم   2 اإلدارة أساسيات 18 08
 أساسية

1 
 
2 

4 
 
5 

 30سا22
 
سا45  

  
 30سا1

 
30سا1  

- 
 
30سا1  

 الوصفي اإلحصاء
 التحميمية السوق  دراسات
 والنوعية الكمية

وحدة تعميم   1 اإلحصائياتا 09 03
 منيجية

1  
 
1 

1 
 
1 

30سا22  
 
30سا22  

  
-  
 

 30سا1

 30سا1
 
- 

 التنظيمية اإلدارة
 عمى المطبقة الرياضيات

 رةاإلدا
وحدة تعميم   1عموم المادة  02 02

 إستكشافية

وحدة تعميم   2لغات أجنبية  01 01 2 أ مستوى  إنجميزية لغة - 30سا1   30سا22 1 1
 أفقية

سا315 30 14 سا12    سا9   2مجموع السداسي  30 14  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 تخصص: جذع مشترك-   التجارية العمومشعبة: -  يير وعموم تجاريةعموم إقتصادية، تسميدان: 
 السداسي وحــــــــدات تعميــــمية المـــواد المكونــة لموحــدات التعميــمية

 الحجــم الساعـي األسبوعي
 عناوين المواد

 معامالت 
 معامالت 
 أرصدة 

 أرصدة 
الحجم 

الساعي 
 لمسداسي

 العنوان
 ورشات

 الرمز
أعمال 
 تطبيقية

 الطبيعة
 أعمال
 موجية

سي
سدا

ال
 

لث
الثا

 

 أرصدة  معامالت 
الحجم 

الساعي 
 لمسداسي

 تطبيقيةأعمال  ورشات
 أعمال

موجية   محاضرات 

2 
2 
2 
2 

5 
5 
4 
4 

 سا45
 سا45
 سا45
سا45  

  
 30سا1
 30سا1
 30سا1

30سا1  

 30سا1
 30سا1
 30سا1

30سا1  

 التكاليف محاسبة أساسيات
 خاصاألش عمى الضرائب
 واالعتباريين الطبيعيين
 الكمي االقتصاد
 لمشركات المالية اإلدارة

 أساسيةوحدة تعميم   3 اإلدارة أساسيات 18 08

1 
2 

4 
5 

30سا22  
سا45  30سا1   

30سا1  
- 
30سا1  

 اإلدارية المشاكل حل منيجية
 09 03 المشاريع تسيير

 المطبقة المنيجية
 إشكاليات عمى

 1 اإلدارة
 جيةمنيوحدة تعميم  

1 
1 

1 
1 

30سا22  
30سا22 30سا1     

- 
- 
30سا1  

 االعالم االلي
 إستكشافيةوحدة تعميم   2عموم المادة  02 02 الموجستية الخدمات مقدمة

30سا22 1 1  - 30سا1   
 

 لألعمال اإلنجميزية المغة
  

 أفقيةوحدة تعميم   3لغات أجنبية  01 01
سا315 30 14 سا12    سا9  3داسي مجموع الس 30 14    

           

 الحجــم الساعـي األسبوعي
 الطبيعة الرمز العنوان أرصدة  معامالت  عنوان المواد

سي
سدا

ال
 

رابع
ال

 

 أرصدة  معامالت 
الحجم 

الساعي 
 لمسداسي

 تطبيقيةأعمال  ورشة
أعمال 
 محاضرة موجية

2 
2 
2 
2 

5 
5 
4 
4 

 سا45
 سا45
 سا45
سا45  

  
 30سا1
 30سا1
 30سا1

30سا1  

 30سا1
 30سا1
 30سا1

30سا1  

 وحسابات المحاسبية المراجعة
 الشركة
 العمل قانون  في مقدمة
 البشرية الموارد
 والرقمي التكنولوجي الذكاء

وحدة تعميم   4 اإلدارة أساسيات 18 08
 أساسية

1 
 
2 

4 
 
5 

 30سا22
 
سا45  

  
 30سا1

 
30سا1  

- 
 

30سا1  

 نياية مشروع منيجية
 الدراسة

 ماعيةاالجت المسؤولية
 لمشركات

 المنيجية 09 03
وحدة تعميم   2 والقانون 

 منيجية

1 
1 

1 
1 

30سا22  
30سا22   30سا1   

- 
- 

 30سا1
 العمل عن البحث تقنيات
وحدة تعميم   3عموم المادة  02 02 العمالء عالقات إدارة

 إستكشافية
 30سا1   30سا22 1 1

دة تعميم وح  4لغات أجنبية  01 01 2 أ مستوى  اسبانية لغة - 
 أفقية

سا315 30 14 سا12    سا9   4مجموع السداسي  30 14  
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 الدولي التسويقتخصص: -     التجارية العمومشعبة: -   عموم إقتصادية، تسيير وعموم تجاريةميدان: 
 السداسي وحــــــــدات تعميــــمية المـــواد المكونــة لموحــدات التعميــمية

 وعيالحجــم الساعـي األسب
 عناوين المواد

 معامالت
 معامالت
 أرصدة

 أرصدة
الحجم 
الساعي 
 لمسداسي

 العنوان
 ورشات

 الرمز
أعمال 
 تطبيقية

 الطبيعة
 أعمال
 موجية

سي
سدا

ال
 

س
خام

ال
 

 أرصدة معامالت
الحجم 
الساعي 
 لمسداسي

أعمال  ورشات
 تطبيقية

 أعمال
 محاضرات موجية

2 
2 
2 
2 

5 
5 
4 
4 

 سا45
 سا45
 سا45
 سا45

  
 30سا1
 30سا1
 30سا1
 30سا1

 30سا1
 30سا1
 30سا1
 30سا1

 الدولي التسويق
 الدولية التسويق استراتيجيات

 الدولية المالية العمميات إجراء
 الشحن عمميات إجراء

 الدولية واالستالم

 التسويق أساسيات 18 08
وحدة تعميم   1 الدولي

 أساسية

1 
2 

4 
5 

 30سا22
سا45    - 

30سا1  
 30سا1
30سا1  

 الثقافات بين والتفاوض إلدارةا
وحدة تعميم   1تكوين تقني  09 03 الخارجية األسواق دراسة

 منيجية
1 
1 

1 
1 

 30سا22
30سا1   30سا22  

- 
- 

30سا1  
 اإللكتروني التسويق

وحدة تعميم   1عموم المادة  02 02 األعمال ريادة ثقافة
 إستكشافية

30سا22 1 1  عماللأل اإلنجميزية المغة - 30سا1   
وحدة تعميم   5لغات أجنبية  01 01 1 ب المستوى 

 أفقية
 5مجموع السداسي  30 14  30سا10 30سا10   سا315 30 14

           

 الحجــم الساعـي األسبوعي
 الطبيعة الرمز العنوان أرصدة معامالت عنوان المواد

سي
سدا

ال
 

س
ساد

ال
 

 أرصدة معامالت
الحجم 
الساعي 
 لمسداسي

 أعمال ورشة
 تطبيقية

أعمال 
 محاضرة موجية

2 
2 
2 
2 

5 
5 
4 
4 

 سا45
 سا45
 سا45
سا45  

  
 30سا1
 30سا1
 30سا1
30سا1  

 30سا1
 30سا1
 30سا1
30سا1  

 الدولية األسواق من االقتراب
 األسواق عولمة

 الدولية المبيعات مفاوضات
 الجمارك عمميات إجراء

 الخيارات :الدولية والموجستيات
 التشغيل وطرق 

 التسويق أساسيات 18 08
وحدة تعميم   2 الدولي

 أساسية

 225 الدراسة نياية مشروع - -   - 9 4
وحدة تعميم   عممي تدريب 09 04 شخصي عمل  +تدريب ساعة

 منيجية
1 
1 

1 
1 

30سا22  
30سا22  30سا1   

- 
- 

 30سا1
 التطبيقي اإلحصاء
 المبادئ : الدولية التجزئة

 واإلجراءات
وحدة تعميم   2 عموم المادة 02 02

 إستكشافية

 لألعمال اإلنجميزية المغة - 30سا1   30سا22 1 1
وحدة تعميم   6لغات أجنبية  01 01 1 ب المستوى 

 أفقية
 6مجموع السداسي  30 15  30سا7 سا9   30سا247 30 15

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تضمن فتح شعبة "عموم التسيير"، تخّصص " إدارة السياحة"ي 2021فيفري  04مؤرخ في  105رقم  ممحق بالقرار

  لنيل شيادة ليسانس مينية بالمعيد العالي لعموم التسيير )م.ع.ع.ت( ميدان "عموم إقتصادية، تسيير وعموم تجارية" 
 تخصص: جذع مشترك-     التسيير شعبة: عموم-    وم إقتصادية، تسيير وعموم تجاريةعمميدان: 

 الحجــم الساعـي األسبوعي  وحــــــــدات تعميــــمية المـــواد المكونــة لموحــدات التعميــمية
 عناوين المواد
 معامالت 

 معامالت 
 أرصدة 

 أرصدة 
الحجم 
الساعي 
 لمسداسي

 العنوان
 ورشات

 مزالر 
أعمال 
 تطبيقية

 الطبيعة
 أعمال

 موجية 

سي
سدا

ال
 

ول
األ

 

 أرصدة  معامالت 
الحجم 
الساعي 
 لمسداسي

أعمال  ورشات
 تطبيقية

 أعمال
 محاضرات موجية 

2 
2 
2 
2 

5 
5 
4 
4 

 سا45
 سا45
 سا45
 سا45

  
 30سا1
 30سا1
 30سا1
 30سا1

 30سا1
 30سا1
 30سا1
 30سا1

 لإلدارة مقدمة
 العامة  المحاسبة في مقدمة

 األساسي التسويق
 األعمال اقتصاديات

وحدة تعميم   1 اإلدارة أساسيات 18 08
 أساسية

1 
2 

4 
5 

 30سا22
 30سا1   سا45

- 
- 
 سا3

 المعموماتي البحث منيجية
 حالة ودراسة
 القانون  إلى مدخل

وحدة تعميم   1 والقانون  المنيجية 09 03
 منيجية

1 
1 

1 
1 

 30سا22
 -   30سا22

 30سا1
 30سا1

- 
 المؤسسي االتصال في مقدمة
 الكتابي التعبير ميارات

 والشفيي
وحدة تعميم   1 االتصال أساسيات 02 02

 إستكشافية

وحدة تعميم   1لغات أجنبية  01 01 2 أ مستوى  فرنسية لغة - 30سا1   30سا22 1 1
 أفقية

 1مجموع السداسي  30 14  30سا10 30سا10   سا315 30 14
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 الحجــم الساعـي األسبوعي
 الطبيعة الرمز العنوان أرصدة  معامالت  عنوان المواد

سي
سدا

ال
 

ني
الثا

 

 أرصدة  معامالت 
الحجم 
الساعي 
 لمسداسي

أعمال  ورشة
 تطبيقية

أعمال 
 محاضرة موجية

2 
2 
2 
2 

5 
5 
4 
4 

 سا45
 سا45
 سا45
 سا45

  
 30سا1
 30سا1
 30سا1
 30سا1

 30سا1
 30سا1
 30سا1
 30سا1

 الجزئي االقتصاد
 االحتماالت

 التجاري  القانون  في مقدمة
 الجبر

وحدة تعميم   2 اإلدارة أساسيات 18 08
 أساسية

1 
2 

4 
5 

 30سا22
 30سا1   سا45

 30سا1
- 

 30سا1
 الوصفي اإلحصاء
 الكمية التحميمية السوق  دراسات
 والنوعية

وحدة تعميم   1 االحاصائيات 09 03
 منيجية

1  
1 

1 
1 

 30سا22
  -   30سا22

 30سا1
 30سا1

- 
 التنظيمية اإلدارة

وحدة تعميم   1عموم المادة  02 02 اإلدارة عمى المطبقة الرياضيات
 إستكشافية

وحدة تعميم   2لغات أجنبية  01 01 2 أ مستوى  إنجميزية لغة - 30سا1   30سا22 1 1
 أفقية

 2مجموع السداسي  30 14  سا9 سا12   سا315 30 14
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 تخصص: جذع مشترك-     التسيير شعبة: عموم-  عموم إقتصادية، تسيير وعموم تجارية ميدان: 
 السداسي ــميةوحــــــــدات تعميــ المـــواد المكونــة لموحــدات التعميــمية

 الحجــم الساعـي األسبوعي
 عناوين المواد
 معامالت 

 معامالت 
 أرصدة 

 أرصدة 
الحجم 
الساعي 
 لمسداسي

 العنوان
 ورشات

 الرمز
أعمال 
 تطبيقية

 الطبيعة
 أعمال

 موجية 

سي
سدا

ال
 

لث
الثا

 

 أرصدة  معامالت 
الحجم 
الساعي 
 لمسداسي

أعمال  ورشات
 تطبيقية

 أعمال
 محاضرات موجية 

2 
2 
2 
2 

5 
5 
4 
4 

 سا45
 سا45
 سا45
 سا45

  

 30سا1
 30سا1
 30سا1
 30سا1

 30سا1
 30سا1
 30سا1
 30سا1

 التكاليف محاسبة أساسيات
 األشخاص عمى الضرائب
 واالعتباريين الطبيعيين
 الكمي االقتصاد
 لمشركات المالية اإلدارة

وحدة تعميم   3 اإلدارة أساسيات 18 08
 أساسية

1 
2 

4 
5 

 30اس22
 30سا1   سا45

 30سا1
- 

 30سا1

 اإلدارية المشاكل حل منيجية
 09 03 المشاريع تسيير

 المطبقة المنيجية
 إشكاليات عمى

 1 اإلدارة
وحدة تعميم  

 منيجية

1 
1 

1 
1 

 30سا22
 30سا1   30سا22

- 
- 

 30سا1
 االعالم االلي

وحدة تعميم   2عموم المادة  02 02 الموجستية الخدمات مقدمة
 فيةإستكشا

 - 30سا1   30سا22 1 1
 

 نألػًبل اإلَجهيضيخ انهغخ
  

وحدة تعميم   3لغات أجنبية  01 01
 أفقية

 3مجموع السداسي  30 14  سا9 سا12   سا315 30 14
           

 الحجــم الساعـي األسبوعي

 الطبيعة الرمز العنوان أرصدة  معامالت  عنوان المواد

سي
سدا

ال
 

رابع
ال

 

 رصدة أ معامالت 
الحجم 
الساعي 
 لمسداسي

أعمال  ورشة
 تطبيقية

أعمال 
 محاضرة موجية

2 
2 
2 
2 

5 
5 
4 
4 

 سا45
 سا45
 سا45
 سا45

  

 30سا1
 30سا1
 30سا1
 30سا1

 30سا1
 30سا1
 30سا1
 30سا1

 وحسابات المحاسبية المراجعة
 الشركة
 العمل قانون  في مقدمة
 البشرية الموارد
 والرقمي التكنولوجي الذكاء

وحدة تعميم   4 اإلدارة  أساسيات 18 08
 أساسية

1 
2 

4 
5 

 30سا22
 30سا1   سا45

 30سا1
- 

 30سا1
 الدراسة نياية مشروع منيجية

 والقانون  المنيجية 09 03 لمشركات االجتماعية المسؤولية
وحدة تعميم    2

 منيجية
1  
1 

1 
1 

 30سا22
  30سا1   30سا22

- 
- 

 30سا1
 العمل عن البحث تقنيات
وحدة تعميم   3عموم المادة  02 02 العمالء عالقات إدارة

 إستكشافية

 30سا1   30سا22 1 1
وحدة تعميم   4لغات أجنبية  01 01 2 أ مستوى  اسبانية لغة - 

 أفقية
 4مجموع السداسي  30 14  سا9 سا12   سا315 30 14

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 السياحة تخصص: إدارة-      التسيير شعبة: عموم-    عموم إقتصادية، تسيير وعموم تجاريةميدان: 

 السداسي وحــــــــدات تعميــــمية المـــواد المكونــة لموحــدات التعميــمية
 الحجــم الساعـي األسبوعي

 عناوين المواد
 معامالت 

 معامالت 
 أرصدة 

 رصدة أ
الحجم 
الساعي 
 لمسداسي

 العنوان
 ورشات

 الرمز
أعمال 
 تطبيقية

 الطبيعة
 أعمال

 موجية 

سي
سدا

ال
 

س
خام

ال
 

 أرصدة  معامالت 
الحجم 
الساعي 
 لمسداسي

أعمال  ورشات
 تطبيقية

 أعمال
 محاضرات موجية 

2 
2 
2 
2 

5 
5 
4 
4 

 سا45
 سا45
 سا45
 سا45

  
 30سا1
 30سا1
 30سا1
 30سا1

 30سا1
 30سا1
 30سا1
 30سا1

 السياحة إدارة
 السياحية األعمال إدارة
 السياحة لوائح

 السياحي التسويق
 إدارة أساسيات 18 08

وحدة تعميم   1السياحية األعمال
 أساسية

1 
2 

4 
5 

 30سا22
 -   سا45

 30سا1
 30سا1
 30سا1

 التنفيدية السياحية االتصاالت
حدة تعميم و   1تكوين تقني  09 03 السياحية المنتجات تصميم

 منيجية
1 
1 

1 
1 

 30سا22
 30سا1   30سا22

- 
- 

 30سا1
 السياحي اإللكتروني التسويق

وحدة تعميم   1عموم المادة  02 02 األعمال ريادة ثقافة
 إستكشافية

 لألعمال اإلنجميزية المغة - 30سا1   30سا22 1 1
وحدة تعميم   5لغات أجنبية  01 01 1 ب المستوى 

 أفقية
 5مجموع السداسي  30 14  30سا10 30سا10   سا315 30 14

           

 الحجــم الساعـي األسبوعي
 الطبيعة الرمز العنوان أرصدة  معامالت  عنوان المواد

سي
سدا

ال
 

س
ساد

ال
 

 أرصدة  معامالت 
الحجم 
الساعي 
 لمسداسي

أعمال  ورشة
 تطبيقية

أعمال 
 محاضرة موجية

2 
2 
2 
2 

5 
5 
4 
4 

 سا45
 سا45
 سا45
 سا45

  
 30سا1
 30سا1
 30سا1
 30سا1

 30سا1
 30سا1
 30سا1
 30سا1

 والسياحية السياحية المناطق
 االستراتيجية اإلدارة
 والسياحة الجودة إدارة

 المستدامة
 الموظفين إدارة

 إدارة أساسيات 18 08
وحدة تعميم   2السياحية األعمال

 أساسية

4 9 -   - - 
 انذساعخ َهبيخ يششوع

  +رذسيت عبػخ 225
 شخصي ػًم

وحدة تعميم   عممي تدريب 09 04
 منيجية

1  
1 

1 
1 

 30سا22
  30سا1   30سا22

- 
- 

 30سا1
 التطبيقي اإلحصاء

وحدة تعميم   2عموم المادة  02 02 المخاطر إدارة
 إستكشافية

 30سا1   30سا22 1 1
 - 

 اإلَجهيضيخ انهغخ
 1 ة انًغزىي نألػًبل

 
ة تعميم وحد  6لغات أجنبية  01 01

 أفقية

 6مجموع السداسي  30 15  30سا7 سا9   30سا247 30 15
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المؤسسات" ةاستراتيجي" تخّصص "وم التسييرعم فتح شعبة " تضمن فتحي 2021فيفري  04مؤرخ في  105رقم  ممحق بالقرار
  ميني بالمعيد العالي لعموم التسيير)م.ع.ع.ت( ماسترميدان " عموم إقتصادية، تسيير وعموم تجارية " لنيل شيادة 

 

 تخصص: استراتيجية المؤسسات-        التسيير شعبة: عموم-      عموم إقتصادية، تسيير وعموم تجاريةميدان: 

 السداسي وحــــــــدات تعميــــمية المكونــة لموحــدات التعميــمية المـــواد
 الحجــم الساعـي األسبوعي

 عناوين المواد
 معامالت 

 معامالت 
 أرصدة 

 أرصدة 
الحجم 
الساعي 
 لمسداسي

 العنوان
 ورشات

 الرمز
أعمال 
 تطبيقية

 الطبيعة
 أعمال

 موجية 

سي
سدا

ال
 

ول
األ

 

 أرصدة  معامالت 
الحجم 

عي السا
 لمسداسي

أعمال  ورشات
 تطبيقية

 أعمال
 محاضرات موجية 

2 
2 
2 
2 

5 
5 
4 
4 

 سا45
 سا45
 سا45
 سا45

  
 30سا1
 30سا1
 30سا1
 30سا1

 30سا1
 30سا1
 30سا1
 30سا1

 االستراتيجية اإلدارة
 القانونية البيئة

 الشركات وتمويل المحاسبة
 والتشغيمي االستراتيجي التسويق

 ارةاإلد أساسيات 18 08
وحدة تعميم   1 اإلستراتيجية

 أساسية

1 
2 

4 
5 

 30سا22
 30سا1   سا45

- 
- 
 سا3

 البيانات جمع منيجيات
 البيانات منيجية 09 03 االقتصادي الذكاء

وحدة تعميم   1 االقتصادية
 منيجية

1 
1 

1 
1 

 30سا22
 -   30سا22

 30سا1
 30سا1

- 
 الحالي االقتصاد
وحدة تعميم   1ةمعاصر  02 02 اإللكتروني التسويق

 استكشافية
 لألعمال اإلنجميزية المغة - 30سا1   30سا22 1 1

وحدة تعميم   1لغات أجنبية 01 01 2 ب المستوى 
 أفقية

 1مجموع السداسي 30 14  30سا10 30سا10   سا315 30 14
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 الحجــم الساعـي األسبوعي
 لطبيعةا الرمز العنوان أرصدة  معامالت  عنوان المواد

سي
سدا

ال
 

ني
الثا

 

 أرصدة  معامالت 
الحجم 
الساعي 
 لمسداسي

أعمال  ورشة
 تطبيقية

أعمال 
 محاضرة موجية

2 
2 
2 
2 

5 
5 
4 
4 

 سا45
 سا45
 سا45
 سا45

  
 30سا1
 30سا1
 30سا1
 30سا1

 30سا1
 30سا1
 30سا1
 30سا1

 تسيير عمى المطبقة اإلدارة
 المشاريع

 ةالبشري الموارد وتسيير اإلدارة
 اإلدارية المراقبة
 والضريبي مالي التحميل

وحدة تعميم   1 اإلدارة أساسيات 18 08
 أساسية

1 
2 

4 
5 

 30سا22
 30سا1   سا45

 30سا1
- 

 30سا1
 البيانات معالجة منيجيات

وحدة تعميم   1 األحاديات 09 03 العمل خطة /مؤسسة إنشاء
 منيجية

1  
1 

1 
1 

 30سا22
  -   30سا22

 30سا1
 30سا1

- 
 المناقصات إدارة

 واالندماج التفاوض 02 02 الميني االندماج
وحدة تعميم   1 الميني 

 إستكشافية
 30سا1   30سا22 1 1

 لألعمال اإلنجميزية المغة - 
وحدة تعميم   2لغات أجنبية 01 01 2 ب المستوى 

 أفقية
 2مجموع السداسي  30 14  سا9 سا12   سا315 30 14

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تخصص: إستراتجية المؤسسات-        التسيير شعبة: عموم-      عموم إقتصادية، تسيير وعموم تجاريةميدان: 

 الحجــم الساعـي األسبوعي  ةوحــــــــدات تعميــــمي المـــواد المكونــة لموحــدات التعميــمية
 عناوين المواد
 معامالت 

 
 أرصدة 

 أرصدة 
 

 العنوان
 ورشات

 الرمز
أعمال 
 تطبيقية

 الطبيعة
 أعمال

 موجية 

سي
سدا

ال
 

لث
الثا

 

 أرصدة  معامالت 
الحجم 
الساعي 
 لمسداسي

أعمال  ورشات
 تطبيقية

 أعمال
 محاضرات موجية 

2 
2 
2 
2 

5 
5 
4 
4 

 سا45
 سا45
 سا45
 سا45

  
 30سا1
 30سا1
 30سا1
 30سا1

 30سا1
 30سا1
 30سا1
 30سا1

 االبتكار واستراتيجيات إدارة
 لمشركة االقتصادية البيئة
 الجيوسياسية البيئة

 األعمال واستراتيجيات
 والتنظيم االستراتيجية

  اإلدارة أساسيات 18 08
وحدة تعميم   2االستراتيجية

 أساسية

1 
2 

4 
5 

 30سا22
 30سا1   سا45

 30سا1
- 

 30سا1
 الشركة إدارة

 وتحميل االستطالعات اإلحصاء،
 البيانات

وحدة تعميم   1تكوين تقني  09 03
 منيجية

1 
1 

1 
1 

 30سا22
 -   30سا22

 30سا1
 30سا1

- 
 الذكاء التسويق، :األعمال ريادة

 واالبتكار
 األعمال حوسبة أدوات

وحدة تعميم   1عموم المادة  02 02
 إستكشافية

 - 30سا1   30اس22 1 1
 

 لألعمال اإلنجميزية المغة
  2 ب المستوى 

وحدة تعميم   3لغات أجنبية  01 01
 أفقية

 3مجموع السداسي  30 14  سا9 سا12   سا315 30 14
           

 الحجــم الساعـي األسبوعي
 الطبيعة الرمز العنوان أرصدة  معامالت  عنوان المواد

سي
سدا

ال
 

رابع
ال

 

 دة أرص معامالت 
الحجم 
الساعي 
 لمسداسي

أعمال  ورشة
 تطبيقية

أعمال 
 محاضرة موجية

2 
2 
2 
2 

5 
5 
4 
4 

 سا45
 سا45
 سا45
 سا45

  
 30سا1
 30سا1
 30سا1
 30سا1

 30سا1
 30سا1
 30سا1
 30سا1

 والييكل الشركة استراتيجية
 التنظيمي
 والسياسة اإلستراتيجية النماذج
 لمشركة العامة
 يادةوالق التنظيمي السموك
 الدولية االقتصادية البيئة

 التسويق أساسيات 18 08
وحدة تعميم   2 الدولي

 أساسية

 225 الدراسة نياية مشروع - -   - 9 4
وحدة تعميم   عممي تدريب 09 04 شخصي عمل  +تدريب ساعة

 منيجية
1  
1 

1 
1 

 30سا22
  30سا1   30سا22

- 
- 

 30سا1
 اإللكترونية األعمال

 لرقميةا واالستراتيجية
 الدولية المفاوضات

وحدة تعميم   2عموم المادة  02 02
 إستكشافية

 30سا1   30سا22 1 1
 - 

 لألعمال اإلنجميزية المغة
 2 ب المستوى 

 
وحدة تعميم   4لغات أجنبية  01 01

 أفقية

 4مجموع السداسي  30 15  30سا7 سا9   30سا247 30 15
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العالييتضمن ، 2021فيفري  04مؤرخ في  107رقم  قــرار
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضاف عاـ  20المؤرخ في  59-75وبمقتضى األمر رقـ  -

 .ـؿ والمتمّ القانوف التجارؼ، المعدّ 
والمتضمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99وبمقتضى القانوف رقـ  -

 .منو 1مكرر 43السيما المادة  ـ،ؿ والمتمّ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعدّ 
، 2020يونيو سنة  23فق الموا 1441أّوؿ ذؼ القعدة عاـ خ في المؤرّ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتمـ
 الذؼ يحددّ  2013 يناير 30الموافق  ربيع األوؿ عاـ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
إنشاء مؤسسة خاصة  دفتر شروط تسميـ رخصة حددّ ي الذؼ 2016 سنة أكتوبر 30وبمقتضى القرار المؤرخ في  -

 .العاليلمتكويف 
صالحيات المجنة المكمفة بدراسة طمبات  حددّ الذؼ ي 2017أبريل سنة  05المؤرخ في  375رقـ وبمقتضى القرار  -

 .وتشكيمتيا وسيرىا رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكويف العالي
، في دورتيا خاصة لمتكويف العاليمنح رخصة إنشاء مؤسسة بناء عمى قرار المجنة المكمفة بدراسة طمبات  -

 . 2021جانفي  05الخامسة المنعقدة بتاري   
 

 ُيـقـــــّرر

 1419الحجة عاـ  وذ 18المؤرخ في  05-99القانوف رقـ مف  1مكرر 43المادة ألحكاـ  تطبيقا :لىالمادة األو 
منح رخصة إنشاء  أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلىوالمذكور  ـؿ والمتمّ ، المعدّ 1999أبريل سنة  4الموافق 

 .مؤسسة خاصة لمتكويف العالي
تسّمـ الرخصة إلى السيد يسعد دمحم بصفتو مسيرا ، إلنشاء معيد التكنولوجيا ) فيتيوريس أنستيتوت( الكائف  :2المادة 

 .سطيف الوطني، التحرير جبية شارع موؿ، بارؾ التجارؼ  بالمركز
 عاؿ أعاله، لضماف تكويف 2د التكنولوجيا )فيتيوريس أنستيتوت( المشار إليو في المادة يّرخص لمعي :3المادة 

 ميني في طور الماستر في الشعبة والتخصص المحدديف في ممحق ىذا القرار. 
المشار إليو أعاله، يسرؼ مفعوؿ رخصة إنشاء معيد  2016 أكتوبر 30مقرار المؤرخ في تطبيقا ل :4المادة 

 .2021-2020)فيتيوريس أنستيتوت( لمدة ثالث سنوات ابتداء مف السنة الجامعية التكنولوجيا 
يجب عمى مسير معيد التكنولوجيا )فيتيوريس أنستيتوت( تقديـ نسخة عف السجل التجارؼ ونسخة عف  :5المادة 

 2016 أكتوبر 30في ر المؤرخ لقرامف ا 28و  3-9الكفالة البنكية طبقا لمشروط المحددة في المادتيف 
 المذكور أعاله.
 ( أشير ابتداء مف تاري  استالـ ىذا القرار.03ىذا األجل أكثر مف ثالثة )تعدػ يال يمكف أف 

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير معيد التكنولوجيا )فيتيريس أنستيتوت( كل فيما  :6المادة 
 .التعميـ العالي والبحث العمميرسمية لوزارة يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة ال

 2021 فيفري  04في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 )فيتيريس أنستيتوت( معيد التكنولوجيا -حقمم
 التخصص الشعبة ناالميد التكوين
بتكار ىندسة صناعية عمـو وتكنولوجيا ماستر  ريادة أعماؿ تكنولوجي وا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمن فتح شعبة "ىندسة صناعية." تخّصص "ريادة أعمال تكنولوجي وابتكار"  2021فيفري  04مؤرخ في  107ممحق بالقرار رقم 

 ميدان ".عموم وتكنولوجيا" لنيل شيادة ماستر ميني بمعيد التكنولوجيا )فيتوريس أنستيتوت(
 ريادة أعمال تكنولوجي وابتكار : تخصص-      شعبة: ىندسة صناعية-    ميدان: عموم وتكنولوجيا

  وحــــــــدات تعميــــمية المـــواد المكونــة لموحــدات التعميــمية
 الحجــم الساعـي األسبوعي

 الطبيعة الرمز العنوان أرصدة  معامالت  عناوين المواد

ـــي
اسـ
ســـد

ال
  

ول
األ

 

 أرصدة  معامالت 
الحجم 
الساعي 
 لمسداسي

أعمال  ورشات
 قيةتطبي

 أعمال
 محاضرات موجية

تحميل البيانات والنمذجة الجزء  30سا 1  00سا3  30سا 67 6 3
 األول

 1,1و ت أ  18 9
وحدة تعميم 
 أساسية

 Pythonبرمجة بايتن 30سا 1  30سا1  00سا  45 4 2
 األولية السريعة ةالنمذج 30سا 1  30سا1  00سا  45 4 2

تصميم وتطويرتطبيقات الياتف  30سا 1  30سا1  00سا  45 4 2
 Androidالمحمول

 30سا 1  30سا2  00سا  60 5 3
تحديد فرصة المشروع لمشركة 

 الثاشئة
5 9 

 

 1,1و ت م
وحدة تعميم 
 منيجية

النزاىة األكاديمية وما وراء  30سا 1  30سا1  00سا  45 4 2
 التعمم 

 Iواصل بالمغة اإلنجميزيةالت 30سا 1    30سا  22 1 1
وحدة تعميم  1,1و ت اس  2 2

 Iالتواصل بالمغة الفرنسية 30سا 1    30سا 22 1 1 استكشافية
 وحدة تعميم أفقية 1,1و ت اف  1 1 منيجية البحث العممي 30سا 1    30سا  22 1 1
 1مجموع السداسي  30 17  30سا13  30سا11  00سا375 30 17

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ريادة أعمال تكنولوجي وابتكار : تخصص-      شعبة: ىندسة صناعية-      ميدان: عموم وتكنولوجيا

  ـميةوحــــــــدات تعميـــ المـــواد المكونــة لموحــدات التعميــمية
 الحجــم الساعـي األسبوعي

 الطبيعة الرمز العنوان أرصدة  معامالت  عناوين المواد

ـــي
اسـ
ســـد

ال
   

 
ني
الثا

 

 أرصدة  معامالت 
الحجم 
الساعي 
 لمسداسي

 ورشات
أعمال 
 تطبيقية

 أعمال
 محاضرات موجية

 التعمم اآللى الجزء األول 30سا 1  00سا 3  30سا67 6 3

وحدة تعميم  2,1أوت   18 9
 أساسية

 تحميل البيانات والنمذجة الجزء الثاني 30سا 1  30سا  1  00سا 5 4 2
 ريادة األعمال المستدامة الخضراء 30سا 1  30سا  1  00سا 5 4 2
 التصميم اإلحصائي لمتجارب 30سا 1  30سا  1  00سا45 4 2
 ر فرصة المشروع لمشركة الناشئةتطوي 30سا 1  30سا  2  00سا60 5 3

5 9 
 

وحدة تعميم  2,1وت م
 إعادة تدوير النفايات واستعادتيا 30سا 1 30سا1   00سا45 4 2 منيجية

 IIالتواصل بالمغة اإلنجميزية 30سا 1    30سا22 1 1
 2,1وت اس  2 2

وحدة تعميم 
 IIيةالتواصل بالمغة الفرنس 30سا 1    30سا22 1 1 استكشافية

وحدة تعميم  2,1اف وت  1 1 البيئة والتنمية المستدامة 30سا1    30سا22 1 1
 أفقية

 2مجموع السداسي  30 17  30سا13 30سا1 00سا10  00سا375 30 17
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 ريادة أعمال تكنولوجي وابتكار : تخصص-   شعبة: ىندسة صناعية -    ميدان: عموم وتكنولوجيا

  وحــــــــدات تعميــــمية ـة لموحــدات التعميــميةالمـــواد المكونـ
 الحجــم الساعـي األسبوعي

 الطبيعة الرمز العنوان أرصدة  معامالت  عناوين المواد

ـــي
اسـ
ســـد

ال
   

 
لث
الثا

 

 أرصدة   معامالت
الحجم 
الساعي 
 لمسداسي

 ورشات
أعمال 
 تطبيقية

 أعمال
 محاضرات موجية 

 التعمم اآللى الجزء االثاني 30سا  1  00ا س3  30سا67 6 3
وحدة تعميم  1,2و ت أ  18 9

 أساسية
 الواقع االفتراضي 30سا  1  00سا 3  30سا67 6 3
 إدارة المشاريع 30سا  1  00سا 3  30سا67 6 3
 إطالق المشروع لمشركة الناشئة 30سا  1  30سا  2  00سا60 5 3

5 9 
 

و ت 
 1,2م

 
تعميم وحدة 

تطبيقات وتكنولوجيا سمسمة  30سا  1  30سا  1  00سا45 4 2 منيجية
 Blockchainالكتل

 عمم القياس وتقييس 30سا  1    30سا22 1 1
2 2  

و ت 
 1,2اس

وحدة تعميم 
 طرائق التطوير والتصنيع 30سا  1    30سا22 1 1 استكشافية

م األخالق والممكية أخالقيات وعم 30سا  1    30سا22 1 1
 الفكرية

و ت   1 1
 1,2اف

وحدة تعميم 
 أفقية

 3مجموع السداسي  30 17  00سا12  00سا13  00سا375 30 17
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ريادة أعمال تكنولوجي وابتكار :تخصص-     ة: ىندسة صناعيةشعب-      ميدان: عموم وتكنولوجيا
 وحــــــــدات تعميــــمية المـــواد المكونــة لموحــدات التعميــمية

 الحجــم الساعـي األسبوعي

 الطبيعة الرمز العنوان أرصدة معامالت عناوين المواد

ـــي
اسـ
ســـد

ال
   

 
رابع

ال
 

 أرصدة معامالت
الحجم 
الساعي 

 سداسيلم
أعمال  ورشات

 تطبيقية
 أعمال
 محاضرات موجية

وحدة تعميم  1  ,4و ت أ    20 11 العمل الشخصي     600 20 11
 أساسية

06 10 150     
التربص في المؤسسة و/ أو 

 1  ,4و ت م    10 06 ندوات
وحدة تعميم 
 منيجية

 4مجموع السداسي  30 17      750 30 17

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العالييتضمن ، 2021فيفري  04مؤرخ في  108رقم  قــرار

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 والمتضمف 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضاف عاـ  20المؤرخ في  59-75وبمقتضى األمر رقـ  -

 .ـؿ والمتمّ القانوف التجارؼ، المعدّ 
والمتضمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99وبمقتضى القانوف رقـ  -

 .منو 1مكرر 43السيما المادة  ـ،ؿ والمتمّ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعدّ 
، 2020يونيو سنة  23الموافق  1441ذؼ القعدة عاـ أّوؿ خ في المؤرّ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتمـ
 الذؼ يحددّ  2013 يناير 30الموافق  ربيع األوؿ عاـ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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إنشاء مؤسسة خاصة  دفتر شروط تسميـ رخصة حددّ الذؼ ي 2016 سنة أكتوبر 30 وبمقتضى القرار المؤرخ في -
 .العاليلمتكويف 

صالحيات المجنة المكمفة بدراسة طمبات  حددّ الذؼ ي 2017أبريل سنة  05المؤرخ في  375رقـ وبمقتضى القرار  -
 .وتشكيمتيا وسيرىا رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكويف العالي

، في دورتيا خاصة لمتكويف العالينة المكمفة بدراسة طمبات منح رخصة إنشاء مؤسسة بناء عمى قرار المج -
  .2021جانفي  05الخامسة المنعقدة بتاري   

 ُيـقـــــّرر
 

 1419الحجة عاـ  وذ 18المؤرخ في  05-99القانوف رقـ مف  1مكرر 43المادة ألحكاـ  تطبيقا :لىالمادة األو 
منح رخصة إنشاء  والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى ـؿ والمتمّ معدّ ، ال1999أبريل سنة  4الموافق 

 .مؤسسة خاصة لمتكويف العالي
   تسّمـ الرخصة إلى السيد آيت عامر سمير بصفتو مسيرا، إلنشاء معيد التكنولوجيا )نوميديا( الكائف :2المادة 

  .الجزائر .سيدؼ عبد هللا -. الرحمانية03. قطعة رقـ 142بالطريق الوالئي رقـ 
أعاله، لضماف تكويف عاؿ ميني في طور  2يّرخص لمعيد التكنولوجيا ) نوميديا( المشار إليو في المادة  :3المادة 

 الميسانس في الشعبة والتخصصات المحددة في ممحق ىذا القرار. 
خصة إنشاء معيد المشار إليو أعاله، يسرؼ مفعوؿ ر  2016 أكتوبر 30مقرار المؤرخ في تطبيقا ل :4المادة 

 .2021-2020( سنوات ابتداء مف السنة الجامعية 03التكنولوجيا )نوميديا( لمدة ثالث )
يجب عمى مسير معيد التكنولوجيا )نوميديا( تقديـ نسخة عف السجل التجارؼ ونسخة عف الكفالة البنكية  :5المادة 

 المذكور أعاله. 2016 أكتوبر 30 لقرار المؤرخ فيمف ا 28و 3-9طبقا لمشروط المحددة في المادتيف 
 ( أشير ابتداء مف تاري  استالـ ىذا القرار.03ىذا األجل أكثر مف ثالثة )تعدػ يال يمكف أف 

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير معيد التكنولوجيا )نوميديا( كل فيما يخصو، بتطبيق  :6المادة 
 .التعميـ العالي والبحث العمميالرسمية لوزارة ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة 

 2021 فيفري  04في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 معيد التكنولوجيا)نوميديا( -ممحق
 

 اتالتخصص الشعبة دانالمي التكوين

 إعالـ آلي رياضيات وا عالـ آلي ليسانس
 أنظمة مستقمة وبرمجيات محمولة قارة ومتنقمة
 البنية القاعدية لمشبكات واألمف السبيرالي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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عالم آلـــي" "وتخصصاتيا ميدان يعالم آلفتح شعبة إيتضمن  2021فيفري  04مؤرخ في  108قرار رقم ممحق بال  "رياضيات وا 
 لنيل شيادة الميسانس مينية بمعيد التكنولوجيا) نوميديا( 

 
عالم آلـــــــــ  جذع مشترك : تخصص-    شعبة: اعالم آلـــــــــي-      يميدان: رياضيات وا 

  وحــــــــدات تعميــــمية المـــواد المكونــة لموحــدات التعميــمية
 الحجــم الساعـي األسبوعي

 أرصدة  معامالت  عنوان المواد
العنوان/ تسمية 

 الطبيعة الرمز المادة

ول
 األ

ـــي
اسـ
ســـد

ال
 

 أرصدة  معامالت 
الساعي  جمالح

لمسداسي 
 أسبوع14

أعمال  ورشة
 تطبيقية

أعمال 
 محاضرة موجية

 وحدات تعميم أساسية
 11و.ت.أ. 1تحميل  10 7  سا 4.30 سا 4.30    10 7

 111و.ت.أ. 1الجبر    1تحميل  سا 3.00 سا 3.00   سا84 5 3 11و.م. أ. 
 112و.ت.أ.    1الجبر  سا 1.30 سا 1.30   سا42 5 3
 12و.ت.أ.  08 7  سا 4.30 سا.003 سا.003   8 7

 سا 3.00 سا 1.30 سا.003  سا 105 4 3 12و.م. أ. 
الخوارزميات وىيكل 

   البيانات
الخوارزميات وىيكل 

 121و.ت.أ. البيانات

 122و.ت.أ. ىيكل اآلالت   ىيكل اآلالت سا 1.30 سا 1.30   سا42 4 3
 وحدة تعميم منيجية

 11و.ت.ـ.  9 4  سا 3.00     9 4

 11و.ت.م. 
المصطمحات العممية  سا 1.30    سا21 3 2

المصطمحات    والتعبير
 العممية والتعبير

 111و.ت.ـ.

 -  سا1.30  سا21 2 1
اعمال  -مكتبية
   تطبيقية

اعمال  -مكتبية 
 تطبيقية

 112و.ت.ـ.

 113و.ت.ـ. 1ة انجميزي   1انجميزية  سا 1.30 سا 1.30   سا42 4 2
 وحدة تعميم استكشافية

 11و.ت.إ.   3 2  سا 1.30 سا 1.30    3 2

 11و.ت.إ. 
 سا 1.30 سا 1.30   سا42 3 2

اختيار مادة من بين 
 االثنتين:

 فيزياء)كيرباء(
 اإللكترونية الرقمية

  

اختيار مادة من 
 بين االثنتين:

 فيزياء)كيرباء(
 اإللكترونية الرقمية

و.ت.إ. 
111 

 1مجموع السداسي  30 20  سا13.30 سا 10.30 سا 4.30  سا399 30 20
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جذع مشترك : تخصص-    شعبة: اعالم آلـــــــــي-    رياضيات و إعالم آلـــــــــيميدان: 
 وحــــــــدات تعميــــمية المـــواد المكونــة لموحــدات التعميــمية

 
 الحجــم الساعـي األسبوعي

 أرصدة معامالت عنوان المواد
العنوان/ تسمية 

 الطبيعة الرمز المادة

ني
الثا

ي ا
ســــ

ـــدا
لس
ا

 

 أرصدة معامالت

الحجم 
الساعي 
لمسداسي

 أسبوع14

أعمال  ورشة
 تطبيقية

أعمال 
 حاضرةم موجية

 وحدات تعميم أساسية
 21و.ت.أ.  10 6  سا 4.30 سا3.00   سا63 10 6

 211و.ت.أ. 2تحميل    2تحميل  سا 3.00 سا 1.30   سا42 5 3 21و.م. أ. 
 212و.ت.أ. 2الجبر   2الجبر سا 1.30 سا 1.30    5 3
 22و.ت.أ.  8 6  سا3.00 سا3.00 سا 1.30  سا63 8 6

 سا1.30 سا 1.30 سا 1.30  سا42 4 3 22و.م. أ. 
الخوارزميات وىيكل 

   2البيانات
الخوارزميات 
 221و.ت.أ. 2وىيكل البيانات

 222و.ت.أ. 2ىيكل االالت   2ىيكل االالت سا1.30 سا 1.30    4 3



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   311

 

 

 وحدة تعميم منيجية
 21و.ت.ـ.  9 5  سا4.30 سا 1.30 سا 1.30   9 5

 21و.ت.م.

مدخل لالحتماالت  سا1.30 سا 1.30   سا 42 4 3
   واالحصائيات الوصفية

مدخل لالحتماالت 
واالحصائيات 

 الوصفية
 211و.ت.ـ.

تكنولوجية االعالم  سا1.30    سا 21 2 1
تكنولوجية االعالم    واالتصال

 212و.ت.ـ. واالتصال

اادوات البرمجمة  سا1.30  سا 1.30  سا 42 3 1
البرمجمة اادوات    لمرياضيات

 213و.ت.ـ. لمرياضيات

 وحدة تعميم افقية
 21و.ت.إ.   3 2  سا 1.30 سا 1.30    3 2

فيزياء ) الاليزر و  سا 1.30 سا 1.30   سا 42 3 2 21و.ت.إ. 
فيزياء ) الاليزر    المرئيات(

 و المرئيات(
و.ت.إ. 
211 

 2لسداسي مجموع ا 30 19  سا13.30 سا 9.00 سا 3.00  سا 357 30 19
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عالم آلـــــــــيميدان:   جذع مشترك : تخصص-       شعبة: اعالم آلـــــــــي-     رياضيات وا 
 جــم الساعـي األسبوعيالح  وحــــــــدات تعميــــمية المـــواد المكونــة لموحــدات التعميــمية

العنوان/ تسمية  أرصدة  معامالت  عنوان المواد
 الطبيعة الرمز المادة

لث
الثا

ي ا
ســــ

ـــدا
لس
ا

 

 أرصدة معامالت
الحجم 
الساعي 
لمسداسي

 أسبوع14

أعمال  ورشة
 تطبيقية

أعمال 
 محاضرة موجية

 وحدات تعميم أساسية 
 31و.ت.أ.  10 6  سا 4.30 سا 3.00 سا3.00 سا6.00 سا 63 10 6

ىندسة    ىندسة الحاسوب سا 1.30 سا 1.30 سا 1.30 سا 3.00 سا 84 5 3 31و.م. أ. 
 311و.ت.أ. الحاسوب

وىيكل  الخوارزميات سا 3.00 سا 1.30 سا 1.30 سا3.00  5 3
الخوارزميات    3البيانات 

 312و.ت.أ. 3وىيكل البيانات

 32و.ت.أ.  8 4  سا3.00 سا 3.00 سا 1.30 سا6.00 سا 63 8 4

 321و.ت.أ. نظم االتصال   نظم االتصال سا 1.30 سا 1.30 سا 1.30 سا3.00 سا 42  4 2 32و.م. أ. 

نظريات الرسومات  سا 1.30 سا 1.30  سا3.00  4 2
نظريات الرسومات    البيانية

 322و.ت.أ. البيانية

 وحدة تعميم منيجية  
 31و.ت.ـ.  9 4  سا 3.00 سا 1.30 سا 1.30 سا3.00  9 4

 311و.ت.ـ. الطرق الرقمية   الطرق الرقمية سا 1.30  سا 1.30 سا 1.30 سا 42 5 3 31و.ت.م.
 312و.ت.ـ. المنطق الرياضي   المنطق الرياضي سا 1.30 سا 1.30  سا 1.30 سا 42 4 2

 وحدة تعميم افقية
 311و.ت.إ.  2لغة اجنبية   2لغة اجنبية  سا 1.30 سا 1.30  سا 2.00 سا 42 3 2 31و.ت.إ.  31و.ت.إ.   3 2  سا 1.30 سا 1.30  سا 2.00  3 2
 3مجموع السداسي 30 17  سا12.00 سا9.00 سا 3.00 سا 17.00 سا 378 30 17

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عالم آلـــــــــيدان: مي   جذع مشترك : تخصص-        شعبة: اعالم آلـــــــــي -    رياضيات وا 

 الحجــم الساعـي األسبوعي  وحــــــــدات تعميــــمية المـــواد المكونــة لموحــدات التعميــمية
العنوان/ تسمية  أرصدة  معامالت  عنوان المواد

 الطبيعة الرمز المادة

ســـد
ال

رابع
 اال

ـــي
اسـ

 

الحجم الساعي  أرصدة  معامالت 
أعمال  ورشة أسبوع14لمسداسي

 تطبيقية
أعمال 
 محاضرة موجية

 وحدات تعميم أساسية
 41و.ت.أ.  10 5  سا 3.00 سا3.00 سا 3.00  سا63 10 5

 411.أ.و.ت نظرية المغات   نظرية المغات سا 1.30 سا 1.30 سا 1.30  سا63 5 2 41و.م. أ. 
 412و.ت.أ. نظم االستغالل   نظم االستغالل سا 1.30 سا 1.30 سا 1.30   5 3
 42و.ت.أ.  8 6  سا3.00 سا3.00 سا3.00  سا63 8 6

قاعدة  سا 1.30 سا 1.30 سا 1.30  سا63 4 3 42و.م. أ. 
قاعدة    المعمومات

 421و.ت.أ. المعمومات

 422و.ت.أ. الشبكات   بكاتالش سا 1.30 سا 1.30 سا 1.30   4 3
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 وحدة تعميم منيجية
 41و.ت.ـ.  9 4  سا 3.00  سا 3.00   9 4

البرمجة الموجية  سا 1.30  سا 1.30  سا 42 5 3 41و.ت.م.
البرمجة الموجية    لالشياء

 411و.ت.ـ. لالشياء

تنمية التطبيقات  سا 1.30  سا 1.30  سا 42 4 2
ت تنمية التطبيقا   الشبكية

 412و.ت.ـ. الشبكية

 وحدة تعميم افقية
 411و.ت.إ.  3لغة اجنبية   3لغة اجنبية  سا 1.30 سا 1.30   سا 42 3 2 41و.ت.إ.  41و.ت.إ.   3 2  سا 1.30 سا 1.30    3 2
 4مجموع السداسي  30 17  سا10.30 سا 7.00 سا 9.00  سا 378 30 17

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 البنية القاعدية لمشبكات واألمن السيبرالي :تخصص-   شعبة: عالم آلـــــــــي-    رياضيات واعالم آلـــــــــيميدان: 
  وحــــــــدات تعميــــمية المـــواد المكونــة لموحــدات التعميــمية

 الحجــم الساعـي األسبوعي
العنوان/ تسمية  أرصدة  معامالت  ادعنوان المو 

 الطبيعة الرمز المادة

س
خام

ي اا
ســــ

ـــدا
لس
ا

 

 أرصدة  معامالت 
الحجم الساعي 

 14لمسداسي
 أسبوع

أعمال  ورشة
 تطبيقية

أعمال 
 محاضرة موجية

 وحدات تعميم أساسية
 51و.ت.أ.  10 6  سا3.00 سا3.00 سا 3.00 سا06.00  10 6

مبادئ أنظمة  سا1.30 سا1.30 سا 1.30 سا 3.00 سا63 5 3 51و.م. أ. 
مبادئ أنظمة    الكمبيوتر

 511و.ت.أ. الكمبيوتر

مبادئ الشبكات  سا 1.30 سا1.30 سا 1.30 سا 3.00 سا63 5 3
مبادئ الشبكات    وأنظمة االتصال

 512و.ت.أ. وأنظمة االتصال

 52.و.ت.أ  8 6  سا3.00 سا3.00 سا 3.00 سا07.30  8 6

 سا1.30 سا1.30 سا 1.30 سا 3.00 سا63 4 3 52و.م. أ. 
 محددة شبكةمبادي 

 ووظيفة بالبرمجيات
 افتراضية شبكة

SDN &VNF 
  

 محددة شبكةمبادي 
 ووظيفة بالبرمجيات

 SDN افتراضية شبكة
&VNF 

 521و.ت.أ.

 522و.ت.أ. منالتشفير واأل   التشفير واألمن سا 1.30 سا1.30 سا 1.30 سا 4.00 سا63 4 3
 وحدة تعميم منيجية

 51و.ت.ـ.  9 5  سا 3.00 سا3.00  سا06.00  9 5

 سا 1.30 سا1.30  سا 3.00 سا 42 4 2 51و.ت.م.
أمن المعمومات 

وخصوصية 
 البيانات

أمن المعمومات   
 511و.ت.ـ. وخصوصية البيانات

 1.30  سا 3.00 سا 42 5 3
 512و.ت.ـ. الذكاء االصطناعي   الذكاء االصطناعي سا 1.30 سا

 وحدة تعميم افقية
 51و.ت.إ.   3 1  سا1.30 سا1.30  سا 2.00  3 1

 سا 1.30 سا1.30  سا 2.00 سا 42 3 1 51و.ت.إ. 
 -انجميزية

تقنيات التحرير 
 المتقدمة

  
 -انجميزية

تقنيات التحرير 
 المتقدمة 

و.ت.إ. 
511 

 5مجموع السداسي  30 17  سا10.30 سا10.30 سا 6.00 سا21.30 سا 378 30 18

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 البنية القاعدية لمشبكات واألمن السيبرالي :تخصص-     شعبة: عالم آلـــــــــي-  رياضيات واعالم آلـــــــــيميدان: 

 الحجــم الساعـي األسبوعي  وحــــــــدات تعميــــمية حــدات التعميــميةالمـــواد المكونــة لمو 
العنوان/ تسمية  أرصدة  معامالت  عنوان المواد

 الطبيعة الرمز المادة

س
ساد

ي اا
ســــ

ـــدا
لس
ا

 

 أرصدة  معامالت 
الحجم الساعي 

  لمسداسي
 أسبوع14

أعمال  ورشــــة
 محاضرة أعمال موجية تطبيقية

 وحدات تعميم أساسية
 61و.ت.أ.  10 6  سا 3.00 سا1.30 سا 3.00 سا06.00  10 6

 611و.ت.أ. أمن البيانات   أمن البيانات سا 1.30  سا 1.30 سا 3.00 سا42 5 3 61و.م. أ. 

ىندسة نظم  سا 1.30 سا 1.30  سا 3.00 سا42 5 3
ىندسة نظم    التخزين

 612و.ت.أ. التخزين
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 يم أساسيةوحدات تعم

5 8  06.00 
 62و.ت.أ.  8 5  سا3.00  سا 3.00 سا

الذكاء  سا 1.30  سا 1.30 سا 3.00 سا42 5 3 62و.م. أ. 
 621و.ت.أ. الذكاء االصطناعي    االصطناعي 

 سا 1.30  سا 1.30 سا 3.00 سا42 3 2
ىندسة المؤسسة 

والخدمات 
 الموجية

ىندسة المؤسسة   
 622.أ.و.ت والخدمات الموجية

 وحدة تعميم منيجية
 61و.ت.ـ.  9 5   سا 1.30  سا  13.00   9 5

 611و.ت.ـ. المشروع   المشروع    سا 3.00  6 3 61و.ت.م.

 -التحرير العممي  سا 1.30  سا 3.00 سا 21 3 2
 -التحرير العممي   انجميزية

 612و.ت.ـ. انجميزية

 وحدة تعميم أفقية           
 61و.ت.إ.   3 1  س 1.30   سا 3.00  3 1

 سا 1.30   سا 3.00 سا 21 3 1 61و.ت.إ. 
خمق وتطوير 
المؤسسة 
 الناشئة

  
خمق وطوير 
المؤسسة 
 الناشئة

 611و.ت.إ. 

 6مجموع السداسي  30 17  سا07.30 سا 3.00 سا 4.30 سا28.00 سا 210 30 17
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عالم آلـــــــــيميدان:   أنظمة مستقمة وبرمجيات محمولة قارة ومتنقمة :تخصص-       شعبة: اعالم آلـــــــــي-    رياضيات وا 

 وحــــــــدات تعميــــمية المـــواد المكونــة لموحــدات التعميــمية
 

 الحجــم الساعـي األسبوعي

 أرصدة  معامالت  وان الموادعن
العنوان/ تسمية 

 الطبيعة الرمز المادة

س
خام

ي اا
ســــ

ـــدا
لس
ا

 

 أرصدة  معامالت 
الحجم الساعي 
 لمسداسي

 أسبوع14
أعمال  ورشة

 تطبيقية
أعمال 
 محاضرة موجية

 وحدات تعميم أساسية
 51و.ت.أ.  10 6  سا 3.00 سا3.00 سا 3.00 سا06.00  10 6

 511و.ت.أ. ىندسة البرمجيات   ىندسة البرمجيات سا 1.30 سا 1.30 سا 1.30 سا 3.00 سا63 5 3 51أ. و.م. 
 512و.ت.أ. التحويل البرمجي   التحويل البرمجي سا 1.30 سا 1.30 سا 1.30 سا 3.00 سا63 5 3
 52و.ت.أ.  8 6  سا3.00 سا3.00 سا 3.00 سا07.30  8 6

 سا1.30 سا 1.30 سا 1.30 سا 3.00 سا63 4 3 52و.م. أ. 
ىندسة المعالجات 

الدقيقة  
 ARMوالبرمجة

  
ىندسة المعالجات 

 الدقيقة
  ARMوالبرمجة

 521و.ت.أ.

واجية اإلنسان  سا1.30 سا 1.30 سا 1.30 سا 4.00 سا63 4 3
واجية اإلنسان    واآللة

 522و.ت.أ. واآللة

 وحدة تعميم منيجية
 51و.ت.ـ.  9 5  سا3.00 اس3.00  سا06.00  9 5

 51و.ت.م.
أمن تكنولوجيا  سا 1.30 سا1.30  سا 3.00 سا 42 4 2

   المعمومات
أمن تكنولوجيا 

 511و.ت.ـ. المعمومات

الذكاء  سا 1.30 سا1.30  سا 3.00 سا 42 5 3
 االصطناعي

الذكاء   
 512و.ت.ـ. االصطناعي

 وحدة تعميم افقية
 51و.ت.إ.   3 1  سا 1.30 سا 1.30  سا 2.00  3 1

 سا 1.30 سا 1.30  سا 2.00 سا 42 3 1 51و.ت.إ. 
 انجميزية

تقنيات التحرير 
 المتقدمة

  
 انجميزية
 تقنيات التحرير

 المتقدمة

و.ت.إ. 
511 
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  وحــــــــدات تعميــــمية المـــواد المكونــة لموحــدات التعميــمية

 األسبوعيالحجــم الساعـي 
العنوان/ تسمية  أرصدة  معامالت  عنوان المواد

 الطبيعة الرمز المادة

س
ساد

ي اا
ســــ

ـــدا
لس
ا

 

الحجم الساعي  أرصدة  معامالت 
أعمال  ورشــــــــــــة أسبوع14لمسداسي

 تطبيقية
أعمال 
 محاضرة موجية

 وحدات تعميم أساسية
 61و.ت.أ.  10 6  سا3.00 سا1.30 سا1.30 سا06.00  10 6

األنظمة  سا1.30  سا1.30 سا 3.00 سا42 5 3 61و.م. أ. 
 611و.ت.أ. األنظمة المضمنة   المضمنة

 612و.ت.أ. رؤية الكمبيوتر   رؤية الكمبيوتر سا1.30 سا1.30  سا 3.00 سا42 5 3
 وحدات تعميم أساسية

 62و.ت.أ.  8 5  سا3.00  سا3.00 سا06.00  8 5

 621و.ت.أ. التعمم العميق   التعمم العميق سا1.30  سا1.30 سا 3.00 سا42 5 3 62و.م. أ. 

البيانات شبو  سا1.30  سا1.30 سا 3.00 سا42 3 2
البيانات شبو    المنظمة

 622و.ت.أ. المنظمة

 وحدة تعميم منيجية
 61و.ت.ـ.  9 5   سا1.30  سا 13.00  9 5

 611و.ت.ـ. المشروع   مشروعال    سا10.00  6 3 61و.ت.م.

 -التحرير العممي  سا1.30  سا 3.00 سا 21 3 2
 -التحرير العممي   انجميزية

 612و.ت.ـ. انجميزية

 وحدة تعميم أفقية
 61و.ت.إ.   3 1  س 1.30   سا 3.00  3 1

 سا1.30   سا 3.00 سا 21 3 1 61و.ت.إ. 
خمق وتطوير 
المؤسسة 
 الناشئة

  
ر خمق و تطوي
المؤسسة 
 الناشئة

 611و.ت.إ. 
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 رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العالييتضمن ، 2021فيفري  04مؤرخ في  109رقم  قــرار

 

 يم العالي والبحث العممي،إن وزير التعم
والمتضمف  1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضاف عاـ  20المؤرخ في  59-75وبمقتضى األمر رقـ  -

 .ـؿ والمتمّ القانوف التجارؼ، المعدّ 
والمتضمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99وبمقتضى القانوف رقـ  -

 .منو 1مكرر 43السيما المادة  ـ،ؿ والمتمّ لمتعميـ العالي، المعدّ القانوف التوجييي 
، 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441أّوؿ ذؼ القعدة عاـ خ في المؤرّ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتمـ
 الذؼ يحددّ  2013 يناير 30الموافق  ع األوؿ عاـربي 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
إنشاء مؤسسة خاصة  دفتر شروط تسميـ رخصة حددّ الذؼ ي 2016 سنة أكتوبر 30وبمقتضى القرار المؤرخ في  -

 .العاليلمتكويف 
صالحيات المجنة المكمفة بدراسة طمبات  دّ حدالذؼ ي 2017أبريل سنة  05المؤرخ في  375رقـ وبمقتضى القرار  -

 .وتشكيمتيا وسيرىا رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكويف العالي
، في دورتيا خاصة لمتكويف العاليبناء عمى قرار المجنة المكمفة بدراسة طمبات منح رخصة إنشاء مؤسسة  -

 . 2021جانفي  05الخامسة المنعقدة بتاري   
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 ُيـقـــــّرر

 1419الحجة عاـ  وذ 18المؤرخ في  05-99القانوف رقـ مف  1مكرر 43المادة ألحكاـ  تطبيقا :لىالمادة األو 
منح رخصة إنشاء  والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى ـؿ والمتمّ ، المعدّ 1999أبريل سنة  4الموافق 

 .مؤسسة خاصة لمتكويف العالي
 النخيل مؤّسسا، إلنشاء معيد البصريات،  الكائف بإقامة ثابتي بصفتو تسّمـ الرخصة إلى السيد زكاريا :2المادة 

 أوالد فايت.. 111 قطعة 04 رقـ عمارة بوشاوؼ . 233 رقـ الوالئي الطريق
أعاله،  لضماف تكويف عاؿ ميني في طور  الميسانس  2يّرخص لمعيد البصريات المشار إليو في المادة :3المادة  

 ذا القرار. في الشعبة والتخصص المحدديف في ممحق ى
المشار إليو أعاله، يسرؼ مفعوؿ رخصة إنشاء معيد  2016 أكتوبر 30في  تطبيقا لمقرار المؤرخ :4المادة 

 .2021-2020البصريات لمدة ثالث سنوات ابتداء مف السنة الجامعية 
ية طبقا يجب عمى مؤّسس معيد البصريات تقديـ نسخة عف السجل التجارؼ ونسخة عف الكفالة البنك :5المادة 

 المذكور أعاله. 2016 أكتوبر 30المؤرخ في  لقرارمف ا 28و  3-9لمشروط المحددة في المادتيف 
 ( أشير ابتداء مف تاري  استالـ ىذا القرار.03ىذا األجل أكثر مف ثالثة )تعدػ يال يمكف أف 

فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير معيد البصريات كل :6المادة 
 .التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ ينشر في النشرة الرسمية لوزارة 

 2021 فيفري  04في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 معيد البصريات-ممحق
 التخصص الشعبة  الميدان التكوين
 قياس البصر بصريات وميكانيؾ الدقة   عمـو وتكنولوجيا ليسانس

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمن فتح شعبة "بصريات " تخصص "بصريات"  2021فيفري  04مؤرخ في  109ممحق بالقرار رقم 

 لنيل شيادة ليسانس مينية معيد البصريات  عموم وتكنولوجيا"ميدان "
 جذع مشترك :تخصص-  بصرياتشعبة:  -   عموم وتكنولوجياميدان: 

 الحجــم الساعـي األسبوعي  وحــــــــدات تعميــــمية حــدات التعميــميةالمـــواد المكونــة لمو 
 الطبيعة الرمز العنوان أرصدة  معامالت  عنوان المواد

ول
 األ

سي
سدا

ال
 

الحجم الساعي  أرصدة  معامالت 
أعمال  ورشة لمسداسي

 تطبيقية
أعمال 
 محاضرة موجية

9 18 
 1ات رياضي سا 3  30سا  1   30 سا 67

 1.1ت . أ  .و  18 9
 

 وحدةتعميم
 1فيزياء  سا 3  30سا  1   30سا  67 أساسية 

 بنية المادة سا 3  30سا  1   30سا  67

5 9 

 1أت فيزياء    30سا  1  30سا  22

5 9 

 

وحدة تعميم  1.1 و.ت.م
 منيجية

 أت بنية المادة    30سا  1  30سا  22
 1إعالم آلي   30سا  1   30سا  1  00ا س 45
 منيجية التحرير سا  1    00سا  15

المين في العموم   30سا  1    30سا  22 1 1
وحدة تعميم  1.1و.ت.إ   1 1 1والتقنيات

 استكشافية

وحدة تعميم  1.1و.ت.أ   2 2 1لغة فرنسية   30سا  1    30سا  22 2 2
 1لغة انجميزية   30سا  1    30سا  22 أفقية

 1مجموع السداسي  30       00سا 375 30 17
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الحجــم الساعـي األسبوعي

 الطبيعة الرمز العنوان أرصدة  معامالت  عنوان المواد

ني
الثا

ي 
داس

لس
ا

 

الحجم الساعي  أرصدة  عامالت م
أعمال  ورشة لمسداسي

 تطبيقية
أعمال 
 محاضرة موجية

9 18 
 2رياضيات  سا 3  30سا  1   30 سا 67

وحدة تعميم  2.1ت . أ  .و  18 
 2فيزياء  سا 3  30سا  1   30سا  67 أساسية

 ديناميك حرارية سا 3  30سا  1   30سا  67

5 9 

 2ا ت  فيزياء     30سا  1  30سا  22

وحدة تعميم    2.1و.ت.م  9 
 منيجية

 2ا ت  كيمياء     30سا  1  30سا  22
 2إعالم آلي   30سا  1   30سا  1  00سا  45
 منيجية العرض سا 1    00سا  15

المين في العموم   30سا  1    30سا  22 1 1
وحدة تعميم  2.1و.ت.إ   1   2و التقنيات

 استكشافية

وحدة تعميم  2.1و.ت.أ   2  2لغة فرنسية   30سا  1    30سا  22 2 2
 2لغة انجميزية   30سا  1    30سا  22 أفقية

 2مجموع السداسي  30       00سا 375 30 17
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بصريات : تخصص-     بصرياتشعبة: -   عموم وتكنولوجياميدان: 
 الحجــم الساعـي األسبوعي  وحــــــــدات تعميــــمية المـــواد المكونــة لموحــدات التعميــمية

 الطبيعة الرمز العنوان أرصدة  معامالت  عنوان المواد

لث
الثا

ي 
داس

لس
ا

 

الحجم الساعي  أرصدة  معامالت 
أعمال  ورشة لمسداسي

 تطبيقية
أعمال 
 محاضرة موجية

9 18 

)) تحميل 3رياضيات  30سا  1 30سا  1   00سا  45
 عددي ((

6 12 
 

وحدةتعميم  3.1و. ت . أ 
 أساسية

 )) أمواج ((3فيزياء  30سا  1 30سا  1   00سا  45

  3كيمياء 30سا  1 30سا  1   00سا  45
 )) عضوية ((

 1تكنولوجيا الزجاج  30سا  1    30سا  22 3.2و. ت . أ  6 3 بصريات ىندسية 30سا  1 30سا  1   00سا  45

5 9 

 رسم تقني 30سا  1 30سا  1   00سا  45

5 9 

 

وحدة تعميم  3 و.ت.م
 منيجية

   30سا  2  30سا  37
أ .ت فيزياء 
)) بصريات 
 ىندسية ((

أ.ت كيمياء    30سا  1  30سا  22
 )) عضوية ((

موزفولوجيا  30سا  1    30سا  22 2 2
وحدة تعميم  3و.ت.إ   2 2 عامة))رأس و عين((

 أدوات بصرية 30سا  1    30سا  22 استكشافية

وحدة تعميم  3و.ت.أ   1 1 3المغة االنجميزية  30سا  1    30سا  22 1 1
 أفقية

 3مجموع السداسي  30 17      د00سا  375 30 17
           

 الحجــم الساعـي األسبوعي
 الطبيعة الرمز العنوان أرصدة  معامالت  عنوان المواد

رابع
ي ال

داس
لس
ا

 

الحجم الساعي  أرصدة  معامالت 
أعمال  ورشة لمسداسي

 تطبيقية
أعمال 
 محاضرة موجية

9 18 

))الطرق 4رياضيات  30سا  1 30ا س 1   00سا  45
 العددية التطبيقية((

6 12 

 

 4.1و. ت . أ 

وحدة تعميم 
 أساسية

))بصريات 4فيزياء  30سا  1 30سا  1   00سا  45
 الموجة ((

 30سا  1    30سا  22
))الكيمياء   4كيمياء

والكيمياء الفيزيائية 
 لمسيميكات ((

ات البصري 30سا  1    30سا  22
 فسيولوجيا العين 00سا  2    00سا  30 4.2و. ت . أ  6 3 1الفسيولوجية 

 2تكنولوجيا الزجاج  30سا  1    30سا  22
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وحدة تعميم  4و.ت.م   9 4 1النظارات  30سا  1  00سا  3  30سا  67 9 4
 بصريات الموجة   30ا س 2  30سا  37 منيجية

الحوسبة التطبيقية  30سا  1  30سا  1  00سا  45 2 2
وحدة تعميم  4و.ت.إ   2 2 )تصميم البرمجيات (

 استكشافية

وحدة تعميم  4و.ت.أ   1 1 4المغة االنجميزية  30سا  1    30سا  22 1 1
 أفقية

 4مجموع السداسي  30 16      د00سا  382 30 16
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 بصري  : تخصص-     بصرياتشعبة: -   عموم وتكنولوجياميدان: 

  وحــــــــدات تعميــــمية المـــواد المكونــة لموحــدات التعميــمية
 األسبوعيالحجــم الساعـي 

 الطبيعة الرمز العنوان أرصدة معامالت عنوان المواد

لخا
ي ا

داس
لس
ا

س
م

 

 أرصدة معامالت
الحجم الساعي 

 لمسداسي
أعمال  ورشة

 تطبيقية
أعمال 
 موجية

 محاضرة

9 18 

  30سا  1  30سا  1   00سا  45
)قياس  1أوبتومتري 

 البصر (
6 12 

 
وحدة  5.1و. ت . أ 

تعميم 
 أساسية

  30سا  1  30سا  1   00سا  45
: ثنائية  سترابولوجيا
 العين

 البصريات الفسيولوجية 30سا  1  30سا  1   00 سا 45
 األدوات البصرية 30سا  1   30سا  1  00سا  45

 5.2و. ت . أ 6 3"
 2النظارات  30سا  1  30سا  1  00سا  45

4 9 
 التطبيق العممي    00سا  5  00سا  75

 5و.ت.م   9 4
وحدة 
تعميم 
 منيجية

    30سا  1  30سا  22
 1أوبتومتري أ.ت 

 )قياس البصر (

  30سا  1  30سا  1   00سا  45 2 2
أنظمة التحكم في قياس 

التداخل لممكونات 
 البصرية

 5و.ت.إ   2 2
وحدة 
تعميم 

 استكشافية

 5و.ت.أ   1 1 اإلدارة والتشريع  30سا  1    30سا  22 1 1
وحدة 
تعميم 
 أفقية

 5مجموع السداسي  30 16      00سا  367 30 16
           

 األسبوعي الحجــم الساعـي
 الطبيعة الرمز العنوان أرصدة معامالت عنوان المواد

س
ساد

ي ال
داس

لس
ا

 

 أرصدة معامالت
الحجم الساعي 

 لمسداسي
 ورشة

أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 موجية

 محاضرة

9 18 

 2أوبتومتري   30سا  1   00سا  3  00سا  45
5 10 

 
 6.1ت . أ  و.

وحدة تعميم 
 أساسية

 عمم الصيدلة البصرية  00سا  3    30سا  67
 عمم العدسات الالصقة  00سا  3    00سا  45

 6.2و. ت . أ  8 4
 3النظارات   00سا  3    00سا  45

8 12 
 التطبيق العممي    00سا  6   00سا  90

 6و.ت.م   12 8
وحدة تعميم 

 مشروع مصغر    00سا  6   00سا  90 جيةمني

            
وحدة تعميم 
 استكشافية

            
وحدة تعميم 

 أفقية
 6مجموع السداسي  30 17       30 17

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 برنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادةيحدد ال، 2021فيفري  04مؤرخ في  110 رقم قــرار
 " معالجة المياه" تخصص الطرائق ىندسة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في

 بالجزائر التطبيقية العموم في العميا بالمدرسة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419الحجة عاـ  ؼذ 18المؤّرخ في  99 -05بمقتضى القانوف رقـ  -

 .متعميـ العالي، المعّدؿ والمتمـالقانوف التوجييي ل
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441 ة عاـالمؤرخ في أوؿ ذؼ القعد 163-20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .عضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـوالمتضمف تعييف أ 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08رسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى الم -

 .المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهو 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2017أكتوبر سنة  22الموافق  1439صفر عاـ  2المؤّرخ في  303-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات بالجزائر إلى مدرسة عميا في العمـو التطبيقيةو 
الذؼ يحدد شروط الحصوؿ عمى شيادة الماستر لمطمبة  2017مارس  9المؤرخ في  272قـ وبمقتضى القرار ر  -

ؼ، في بعض مؤسسات المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة، دبموـ الميندس المعمارؼ أو شيادة دكتور بيطر 
 .التعميـ العالي

اغوجي لنيل شيادة ميندس الذؼ يحّدد البرنامج البيد 2019 فريلأ   22المؤرخ في 428وبمقتضى القرار رقـ  -
 .بالجزائر التطبيقية العموـ في العميا بالمدرسة المياه " تخصص " معالجة الطرائق ىندسةدولة في 

 8اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا في العموـ والتكنولوجيا، المنعقد بتاري  عمى محضر  بناء  و  -
 .2020ديسمبر سنة 

 

 ُيـقـــــّرر
 

المشار إليو أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى  2017مارس  9المؤرخ في  272طبقا ألحكاـ القرار رقـ  دة األولـى:الما
الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس  تحديد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة

، وفقا بالجزائر التطبيقية العموـ في العميا بالمدرسة" المياه معالجةتخصص " الطرائق ىندسة دولة في
 لممحق ىذا القرار.

ضمف ميداف عموـ وتكنولوجيا، فرع ىندسة التكميمي المذكور في المادة األولى ليذا القرار  التكويف يندرج :2المــادة 
 الطرائق، تخصص معالجة المياه، نوع ) أ ( أكاديمي. 

 العمـو في العميا بالمدرسة " المياه معالجة" تخصص رائقالط ىندسة ميندس دولة في لطالبايمنح  :3المــادة 
، والذؼ تابع بنجاح التكويف التكميمي كما ىو محدد في ممحق ىذا القرار، شيادة ماستر بالجزائر التطبيقية

 .وفقا لمقانوف المعموؿ بو
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 العمـو في العميا درسةبالمىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني  تطبق أحكاـ :4المــادة 
 .2019/2020نة الجامعية ، ابتداء مف السّ بالجزائر التطبيقية

، كّل فيما بالجزائر التطبيقية العموـ في العميا المدرسةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :5المــادة 
 ـ العالي والبحث العممي.ينشر في النشرة الرسمية لمتعميسيخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ 

 2021 فيفري  04في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحدد لمبرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة 2021فيفري  04لمؤرخ في ا 110رقم  ممحق القرار
 المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في ىندسة الطرائق تخصص "معالجة المياه" بالمدرسة العميا في العموم التطبيقية بالجزائر

 

 :3اٌغذاعٍ ط 

 المجموع عمل شخصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس لالمعام الحجم الساعي السداسي المادة
 2 00سـا  50 00سـا  5     00سـا  45 طرق الفصل الكروماتوغرافي

 2 00سـا  50 00سـا  5     00سـا  45 مناىج البحث العممي
 4 00سـا  100 00سـا  10     00سـا  90 3مجموع السداسي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :4السداسي س 

 المجموع عمل شخصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل الحجم الساعي السداسي المادة
 2 00سـا  50 00سـا  5     00سـا  45 طرائق األكسدة المتقدمة

 2 00سـا  50 00سـا  5     00سـا  45 التحفيز الكيميائي
 4 00سـا  100 00سـا  10     00سـا  90 4مجموع السداسي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :5السداسي س 

 المجموع عمل شخصي قيةأعمال تطبي أعمال موجية دروس المعامل الحجم الساعي السداسي المادة
 2 00سـا  50 00سـا  50    مشروع درس

 2 00سـا  50 00سـا  50    5مجموع السداسي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة ، 2021فيفري  04المؤرخ في  111رقم  قــرار
 " الكيربائي الجر" تخصص اإللكترو تقني لماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة فيا

 بالجزائر ةالعموم التطبيقي في العميا بالمدرسة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
متضّمف وال 1999أبريل سنة  4الموافق  1419الحجة عاـ  ؼذ 18المؤّرخ في  99-05بمقتضى القانوف رقـ  -

 .متعميـ العالي، المعّدؿ والمتمـالقانوف التوجييي ل
سنة  يونيو 23الموافق  1441 ة عاـالمؤرخ في أوؿ ذؼ القعد 163-20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ  2020
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 2008غشت سنة  19الموافق  1429عاـ  شعباف 17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهو 

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .العممي الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث

 2017سنة  أكتوبر 22 الموافق 1439 عاـ صفر 2 في المؤّرخ 303-17 رقـ التنفيذؼ المرسوـ وبمقتضى -
 .التطبيقية العموـ في عميا مدرسة إلى بالجزائر والتقنيات العموـ في التحضيرية المدرسة تحويل والمتضمف

الحصوؿ عمى شيادة الماستر لمطمبة الذؼ يحدد شروط  2017مارس  9المؤرخ في  272وبمقتضى القرار رقـ  -
المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة، دبموـ الميندس المعمارؼ أو شيادة دكتور بيطرؼ، في بعض مؤسسات 

 .التعميـ العالي
الذؼ يحّدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة  2019 فريلأ 22المؤرخ في  429وبمقتضى القرار رقـ  -

 .بالجزائر التطبيقية العموـ في العميا بالمدرسة الكيربائي" تخصص "الجر تقني اإللكتروفي 
 8بتاري  المنعقد  والتكنولوجيا، العموـ فيعمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا  بناء  و  -

 .2020ر سنة ديسمب
 ُيـقـــــّرر

 

المشار إليو أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى  2017مارس  9ي المؤرخ ف 272طبقا ألحكاـ القرار رقـ  المادة األولـى:
تحديد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس 

، وفقا بالجزائر التطبيقية العموـ في العميا بالمدرسة" الكيربائي  الجر تخصص " تقني اإللكترو دولة في
 لقرار.لممحق ىذا ا

، فرع ضمف ميداف عموـ وتكنولوجياالتكميمي المذكور في المادة األولى ليذا القرار  التكويف يندرج :2المــادة 
  ) أ ( أكاديمي.   نوع، الكيربائي الجر، تخصص تقني اإللكترو

 العمـو في االعمي بالمدرسة" الكيربائي الجرتخصص " تقني اإللكترو ميندس دولة في طالباليمنح  :3المــادة 
، والذؼ تابع بنجاح التكويف التكميمي كما ىو محدد في ممحق ىذا القرار، شيادة ماستر بالجزائر التطبيقية

 .وفقا لمقانوف المعموؿ بو
 العمـو في العميا بالمدرسةىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني  تطبق أحكاـ :4المــادة 

 .2018/2019نة الجامعية ابتداء مف السّ  ،بالجزائر التطبيقية
، كّل فيما بالجزائر التطبيقية العموـ في العميا المدرسةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :5المــادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.سيخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ 
 2021 فيفري  04في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 داغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبةالمحدد لمبرنامج البي 2021فيفري  04مؤرخ في  111رقم  ممحق القرار
 بالجزائر التطبيقية العموم في العميا بالمدرسة "الكيربائي الجر" تخصص تقني اإللكترو ميندس دولة في المسجمين لنيل شيادة 

 

 :3اٌغذاعٍ ط 

 المجموع صيعمل شخ أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل الحجم الساعي السداسي المادة
ميكرو معالج/ميكرو متحكم 

 2 00سـا  52 00سـا  6 -  00سـا  46 وواجيات

 2 00سـا  26 00سـا  4 -  00سـا  22 آالت كيربائية خاصة
 4 00سـا  78 00سـا  10 -  00سـا  68 3مجموع السداسي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :4ط اٌغذاعٍ 

 المجموع عمل شخصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل الحجم الساعي السداسي المادة
و استغالل  FACTSأنظمة 

 2 00سـا  52 00سـا  6 - - 00سـا  46 الشبكات الكيربائية

 1 00سـا  26 00سـا  4 - - 00سـا  22 تقنية التوتر العالي
 2 00سـا  52 00سـا  6 -  00سـا  46 مناىج البحث العممي
 5 00سـا  130 00سـا  16 - - 00سـا  114 4مجموع السداسي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :5اٌغذاعٍ ط 

 المجموع عمل شخصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل الحجم الساعي السداسي المادة
 4 00سـا  60 00سـا  60 - - - مشروع مؤطر
 4 00سـا  60 00سـا  60 - - - 5مجموع السداسي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة، 2021فيفري  04مؤرخ في  112رقم  قــرار

 " الطرائق العضوية" تخصص ىندسة الطرائق يادة ميندس دولة فيالماستر لمطمبة المسجمين لنيل ش
 بالجزائر التطبيقية العموم في العميا بالمدرسة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419الحجة عاـ  ؼذ 18المؤّرخ في  99-05بمقتضى القانوف رقـ  -

 .ـ العالي، المعّدؿ والمتمـالقانوف التوجييي لمتعمي
سنة  يونيو 23الموافق  1441 ة عاـالمؤرخ في أوؿ ذؼ القعد 163-20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـوالمتضمف تعييف أع  2020
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهو 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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 2017أكتوبر سنة  22الموافق  1439صفر عاـ  2المؤّرخ في  303-17يذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ التنف -
 .المتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات بالجزائر إلى مدرسة عميا في العمـو التطبيقيةو 

ة الذؼ يحدد شروط الحصوؿ عمى شيادة الماستر لمطمب 2017مارس  9المؤرخ في  272وبمقتضى القرار رقـ  -
ؼ، في بعض مؤسسات المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة، دبموـ الميندس المعمارؼ أو شيادة دكتور بيطر 

 .التعميـ العالي
الذؼ يحّدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في  2019 أفريل 22 في المؤرخ 304وبمقتضى القرار  -

 .بالجزائر التطبيقية العموـ في عمياال بالمدرسة العضوية" الطرائق تخصص "الطرائق ىندسة
 8بتاري  المنعقد  والتكنولوجيا، العموـ فيعمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا  بناء  و  -

 .2020ر سنة ديسمب
 ُيـقـــــّرر

 

ييدؼ ىذا القرار إلى المشار إليو أعاله،  2017مارس  9المؤرخ في  272طبقا ألحكاـ القرار رقـ  المادة األولـى:
تحديد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس 

، بالجزائر التطبيقية العموـ في العميا بالمدرسة" العضوية  الطرائق تخصص " الطرائق ىندسة دولة في
 وفقا لممحق ىذا القرار.

، فرع ىندسة ضمف ميداف عموـ وتكنولوجياالتكميمي المذكور في المادة األولى ليذا القرار  التكويف يندرج :2المــادة 
 ) أ ( أكاديمي.   نوع، العضوية الطرائقالطرائق، تخصص 

 العمـو في العميا بالمدرسة " العضوية الطرائق تخصص " الطرائق ىندسة ميندس دولة في طالباليمنح  :3المــادة 
، والذؼ تابع بنجاح التكويف التكميمي كما ىو محدد في ممحق ىذا القرار، شيادة ماستر ربالجزائ التطبيقية

 .وفقا لمقانوف المعموؿ بو
 العمـو في العميا بالمدرسةىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني  تطبق أحكاـ :4المــادة 

 .2019/2020نة الجامعية ، ابتداء مف السّ بالجزائر التطبيقية
، كّل فيما بالجزائر التطبيقية العموـ في العميا المدرسة يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير :5المــادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.سيخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ 
 2021 فيفري  04في حرر بالجزائر 

 الي والبحث العمميوزير التعميم الع
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 شيادة الماستر لمطمبة المحدد لمبرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل  2021فيفري  04مؤرخ في  112رقم  ممحق القرار

 بالجزائر التطبيقية العموم في العميا بالمدرسة "العضوية الطرائق" تخصص الطرائق ىندسة ميندس دولة في المسجمين لنيل شيادة
 

 :3اٌغذاعٍ ط 
 المجموع عمل شخصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل الحجم الساعي السداسي المادة
ية والميكانيكية الخواص الفيزيائ

 2 00سـا  50 00سـا  5   00سـا  45 الحرارية لمبوليمرات

 2 00سـا  50 00سـا  5   00سـا  45 مناىج البحث العممي
 4 00سـا  100 00سـا  10   00سـا  90 3مجموع السداسي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 :4اٌغذاعٍ ط 

 المجموع عمل شخصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل الحجم الساعي السداسي ةالماد
ريولوجيا المواد وتدفق 
 2 00سـا  50 00سـا  5   00سـا  45 السوائل غير النيوتونية

 2 00سـا  50 00سـا  5   00سـا  45 التحفيز الكيميائي
 4 00سـا  100 00سـا  10   00سـا  90 4مجموع السداسي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :5اٌغذاعٍ ط 

 المجموع عمل شخصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل الحجم الساعي السداسي المادة
 2 00سـا  50 00سـا  50    مشروع درس

 2 00سـا  50 00سـا  50    5مجموع السداسي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021فيفري  04مؤرخ في  113رقم  قــرار
 بسكرة-بجامعة دمحم خيضر الحقوق والعموم السياسية لقسم العموم السياسية بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذؼ القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ ضى ابمقت -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ بسكرة،والمتضمف إنشاء جامعة 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ـ ربيع األوؿ عا 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2017ديسمبر  13المؤّرخ في  1135وبموجب القرار رقـ  -

 .رةبسك -الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة دمحم خيضر لقسـ العمـو السياسية بكمية
الحقوؽ والعموـ السياسية  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكمية -

 .2020ديسمبر  02بسكرة المؤّرخ في -بجامعة دمحم خيضر
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكمية
 بسكرة.-دمحم خيضر
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الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  عضاء المجنة العممية لقسـ العمـو السياسية بكميةتحدد القائمة االسمية أل :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 
 النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذؼ سينشر في 

 2021 فيفري  04في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021فيفري  04المؤرخ في  113 رقـمممحــق بالقـرار 
 بسكرة-بجامعة دمحم خيضر الحقوق والعموم السياسية لقسم العموم السياسية بكمية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عمراني كربوسة 1
 ئيس القسـر  قريب بالؿ 2
 أستاذ أسعيد مصطفى 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بارؼ عبد المطيف 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مدوني عمي 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حمداف دمحم الطيب 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" صيد صالح 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" نايت سعيدؼ إلياـ 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021فيفري  04مؤرخ في  114رقم  قــرار

 بسكرة-بجامعة دمحم خيضر العموم التكنولوجيا لقسم الكيمياء الصناعية بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذؼ القعدةي خ فالمؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03ـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسو  -

 المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،  2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.حدد صالحيات وز الذؼ ي
الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2017ديسمبر  13المؤّرخ في  1128وبموجب القرار رقـ  -

 بسكرة.-بجامعة دمحم خيضر العمـو التكنولوجيا لقسـ الكيمياء الصناعية بكمية
العمـو التكنولوجيا  بالمجنة العممية لقسـ الكيمياء الصناعية بكميةوبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة  -

 .2020نوفمبر  17بسكرة المؤّرخ في -بجامعة دمحم خيضر
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 ُيـقـــــّرر

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

العموـ التكنولوجيا بجامعة دمحم  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء الصناعية بكمية
 بسكرة.-خيضر

عموـ التكنولوجيا بجامعة ال تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء الصناعية بكمية :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 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 فيفري  04في ائر حرر بالجز 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةالذي  2021فيفري  04المؤرخ في  114 رقـمممحــق بالقـرار 
 بسكرة-بجامعة دمحم خيضر العموم التكنولوجيا لقسم الكيمياء الصناعية بكمية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بركات جماؿ 1
 رئيس القسـ ساكرؼ عادؿ 2
 أستاذ مرزوقي عبد الكريـ 3
 اضر قسـ "أ"أستاذ مح عايدؼ أماؿ 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ديغيش كمثـو 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" جبابرة سياـ 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سميماني آسيا 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عممية لقسم يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة ال، 2021فيفري  04مؤرخ في  115رقم  قــرار

 ورقمـة-التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصال بجامعة قاصدي مرباح بكمية اإللكترونيك واالتصاالت
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذؼ القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ والمتّمـ ف أعضاء الحكومة،والمتضّمف تعيي
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادػ األولى عاـ  2المؤرخ في  210-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2017سبتمبر  23المؤّرخ في  899وبموجب القرار رقـ  -
 .ورقمػة -التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ بجامعة قاصدؼ مرباح اإللكترونيؾ واالتصاالت بكمية

التكنولوجيات  تصاالت بكميةوبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ واال -
 .2020أكتوبر  08ورقمػة المؤّرخ في -الحديثة لممعمومات واالتصاؿ بجامعة قاصدؼ مرباح

 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03رقـ  مف المرسوـ التنفيذؼ 48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
عّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، الم2003غشت سنة  23الموافق  1424

التكنولوجيات الحديثة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ واالتصاالت بكمية
 ورقمػة.-لممعمومات واالتصاؿ بجامعة قاصدؼ مرباح

التكنولوجيات الحديثة  لكترونيؾ واالتصاالت بكميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإل :2المادة 
 ورقمػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-لممعمومات واالتصاؿ بجامعة قاصدؼ مرباح

ورقمػة، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قاصدؼ مرباح :3المادة 
 ي النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذؼ سينشر ف بتطبيق

 2021 فيفري  04في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021فيفري  04المؤرخ في  115رقـم ممحــق بالقـرار 
 ورقمـة-التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصال بجامعة قاصدي مرباح بكمية لقسم اإللكترونيك واالتصاالت

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ممية لمقسـرئيس المجنة الع شبارة فؤاد 1
 رئيس القسـ محاوشي عز الديف 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بولصباع دمحم 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سامعي جماؿ 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عوف هللا ناصر 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" شاعة مراد 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" كافي دمحم رضواف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" فريد قادرؼ  8
 أستاذ مساعد قسـ "ب" بف الصيد خالد 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإلعالم اآللي ، 2021فيفري  04مؤرخ في  116رقم  قــرار

 ورقمـة-واالتصال بجامعة قاصدي مرباح التكنولوجيات الحديثة لممعمومات بكمية وتكنولوجيا المعمومات
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذؼ القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
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يوليو سنة  23الموافق  1422جمادػ األولى عاـ  2المؤرخ في  210-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001

 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

العممية لقسـ الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة  2017سبتمبر  23المؤّرخ في  898وبموجب القرار رقـ  -
 -التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ بجامعة قاصدؼ مرباح اإلعالـ اآللي وتكنولوجيا المعمومات بكمية

 .ورقمػة
 وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي وتكنولوجيا المعمومات بكمية -

 .2020أكتوبر  08ورقمػة المؤّرخ في  -مرباحالتصاؿ بجامعة قاصدؼ التكنولوجيات الحديثة لممعمومات وا
 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
إلى تحديد  ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار، المعّدؿ والمتّمـ2003غشت سنة  23الموافق  1424

التكنولوجيات  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي وتكنولوجيا المعمومات بكمية
 ورقمػة.-الحديثة لممعمومات واالتصاؿ بجامعة قاصدؼ مرباح

 كميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي وتكنولوجيا المعمومات ب :2المادة 
ورقمػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا  -التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ بجامعة قاصدؼ مرباح

 القرار.
ورقمػة، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قاصدؼ مرباح :3المادة 

 ميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتع بتطبيق
 

 2021 فيفري  04في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم  2021فيفري  04المؤرخ في  116ـم رقممحــق بالقـرار 
 ورقمـة-التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصال بجامعة قاصدي مرباح بكمية اإلعالم اآللي وتكنولوجيا المعمومات

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 قسـرئيس المجنة العممية لم أحمد قريشي 1
 رئيس القسـ صالح عشي 2
 أستاذ  فاطمة الزىراء لعالـ 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" أميف خالدؼ  4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" أكـر زيف الديف بوخممة 5
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 أستاذ محاضر قسـ "ب" بالؿ خالدؼ 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" أسامة عيادؼ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دمحم البشير  محجوب 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" د توميشيرزا 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ، 2021فيفري  04مؤرخ في  117رقم  قــرار

 ورقمـة-لكمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصال بجامعة قاصدي مرباح
 

 ميم العالي والبحث العممي،إن وزير التع
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذؼ القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
و سنة يولي 23الموافق  1422جمادػ األولى عاـ  2المؤرخ في  210-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001
غشت سنة   23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2017سبتمبر  23المؤّرخ في  900وبموجب القرار رقـ  -

 .ورقمػة-تصاؿ بجامعة قاصدؼ مرباحالتكنولوجيات الحديثة لممعمومات واال لكمية
وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ  -

 .2020أكتوبر  06ورقمػة المؤّرخ في  -بجامعة قاصدؼ مرباح
 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03رقـ  التنفيذؼ مف المرسوـ 44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ 
 ورقمػة. -بجامعة قاصدؼ مرباح

التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ بجامعة  القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية دتحد :2ادة الم
 ورقمػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -قاصدؼ مرباح

ورقمػة، كل فيما يخصو،  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قاصدؼ مرباح :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2021 فيفري  04في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2021فيفري  04المؤرخ في  117رقم  رارــق بالقـــممح
 ورقمـة-لكمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصال بجامعة قاصدي مرباح

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ واالتصاالترئيس ال كافي دمحم رضواف 1
 عميد الكمية عيادؼ كماؿ الديف 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة شريط عبد الحكيـ 3
 قات الخارجيةنائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعال سامعي جماؿ 4
 رئيس قسـ اإللكترونيؾ واالتصاالت محاوشي عز الديف 5
 رئيس قسـ اإلعالـ اآللي وتكنولوجيا المعمومات عشي صالح 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ واالتصاالت شبارة فؤاد 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي وتكنولوجيا المعمومات قريشي أحمد 8
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ واالتصاالت بولصباع دمحم  9
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي وتكنولوجيا المعمومات خالدؼ أميف  10
 معموماتممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي وتكنولوجيا ال سعيد بشير 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف محجوب دمحم بشير 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف الصيد خالد 13
 مدير مخبر بحث جعفور أحمد 14
 مسؤوؿ المكتبة بقاط حسيف 15
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2021فيفري  04مؤرخ في  118رقم  قــرار
 سوق أىراس-لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة دمحم الشريف مساعدية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذؼ القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ والمتّمـ ف تعييف أعضاء الحكومة،والمتضمّ 
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ14 المؤرخ في 245-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

  .المتضمف إنشاء جامعة سوؽ أىراس
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية 2018انفي ج 28المؤّرخ في  77وبموجب القرار رقـ  -

 .سوؽ أىراس-الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة دمحم الشريف مساعدية
بالمجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة دمحم الشريف وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة  -

 .2020أكتوبر  06في سوؽ أىراس المؤّرخ  -مساعدية
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 ُيـقـــــّرر
 

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

جمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة دمحم الشريف تحديد القائمة االسمية ألعضاء الم
 سوؽ أىراس. -مساعدية

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة دمحم الشريف  :2المادة 
 سوؽ أىراس، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-مساعدية

سوؽ أىراس، كل فيما -عاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الشريف مساعديةيكمف المدير ال :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2021 فيفري  04في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2021فيفري  04المؤرخ في  118رقم  رارــق بالقـــممح
 سوق أىراس- الشريف مساعديةلكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة دمحم

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  بخوش زيف العابديف 1
 عميد الكمية بديار ماىر 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة منار فاطمة الزىراء 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية قواسمية أسماء 4
 رئيس قسـ الحقوؽ  اشوؼ عماد 5
 رئيس المجنة العممية لقسـ الحقوؽ  بف بوعبد هللا مونية 6
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  رياحي الطاىر 7
 ساتذة المساعديفممّثل عف األ صيودة رفيق 8
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عمروش حميـ 9
 مسؤوؿ المكتبة جميل مميكة 10
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممييحـدّ ، 2021فيفري  04مؤرخ في  119رقـم  قــرار
 2باتنة-د مصطفى بن بولعيلجامعة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441 المؤرخ في أوؿ ّذؼ القعدة عاـ 163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المتمـ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
غشت سنة  23الموافق  1424 جمادػ الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  180-15تضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمق -
 .2والمتضمف إنشاء جامعة باتنة

المؤّرخ في  2باتنة  -بالمجمس العممي لجامعة مصطفى بف بولعيدوبناء  عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة  -
 .2020أكتوبر  16

 ُيـقـــــّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  20تطبيقا ألحكاـ المادة  :المادة األولى
والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ، المعّدؿ والمتّمـ،2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .2باتنة-القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة مصطفى بف بولعيد
، وفقا لمجدوؿ الممحق 2باتنة-تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة مصطفى بف بولعيد :2المادة 

 بيذا القرار.
، كل فيما يخصو، 2باتنة-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى بف بولعيد :3المادة 

 لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية 
 2021 فيفري  04في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي الذي يحّدد 2021فيفري  04المؤرخ في  119 ـمرقممحق بالقرار 

 2باتنة-مصطفى بن بولعيدلجامعة 
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة حساف صمادؼ 1
والثاني والتكويف المتواصل  ؿاألو بالتكويف العالي في الطور كّمف م مدير الجامعةنائب  مراد بريوة 2

 والشيادات والتكويف العالي في التدرج
بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي كّمف م مدير الجامعةنائب  شفيق عرعار 3

 والتكويف العالي فيما بعد التدرج
 ية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العمميةبالعالقات الخارج ةكّمفم مدير الجامعةنائب  لمير سعيدؼ 4
 بالتنمية واالستشراؼ والتوجيوكّمف م مدير الجامعةنائب  نورالديف لحبارؼ  5
 عميد كمية الرياضيات واإلعالـ اآللي حمومة مومف 6
 عميد كمية اآلداب والمغات األجنبية عمر غوار 7
 والحياةعميد كمية عمـو الطبيعة  إسماعيل شافعة 8
 عميد كمية التكنولوجيا نور الديف سعيداني 9
 عميد كمية الطب المنصف عباس 10
 مدير معيد عمـو األرض والكوف  ميدؼ قالة 11
 مدير معيد الوقاية واألمف الصناعي دمحم مودة 12
 مدير معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية السعيد يحياوؼ  13
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 يس المجمس العممي لكمية الرياضيات واإلعالـ اآلليرئ دمحم زرقيف 14
 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات األجنبية بيموؿ آماؿ 15
 رئيس المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة عبد الكريـ سي بشير 16
 رئيس المجمس العممي لكمية التكنولوجيا سفياف طالبي 17
 لمجمس العممي لكمية الطبرئيس ا حورية محجوب 18
 رئيس المجمس العممي لمعيد عمـو األرض والكوف  أحمد عقاقبة 19
 رئيس المجمس العممي لمعيد الوقاية واألمف الصناعي رشيد نايت السعيد 20
 رئيس المجمس العممي لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية دمحم مرتات 21
 ساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الرياضيات واإلعالـ اآلليممّثل األ بوعاـ سييمة 22
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الرياضيات واإلعالـ اآللي ممكمي خالد 23
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات األجنبية خضراوؼ السعيد 24
 اتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات األجنبيةممّثل األس نجاؼ دمحم الصالح 25
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة سيناتور عبد الرحماف 26
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة لوصيف لطفي 27
 صّف األستاذية عف كمية التكنولوجياممّثل األساتذة ذوؼ م مزوز حمودؼ 28
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية التكنولوجيا نعوف محي الديف 29
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الطب بوىيدؿ جالؿ الديف عمر 30
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الطب طبي عياش 31
 ّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف معيد عمـو األرض والكوف مم جايز فؤاد 32
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف معيد عمـو األرض والكوف  بوحتة رابح 33
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف معيد الوقاية واألمف الصناعي بف أوجيت جماؿ 34
 ألستاذية عف معيد الوقاية واألمف الصناعي ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف ا سعدؼ سعدية 35
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية لباد معمر 36
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية سحساحي ميدؼ 37
 عف األساتذة المساعديف ممّثل بوقرف فطومة 38
 ممّثل عف األساتذة المساعديف كرارشة حدة 39
 الجزائر -أستاذ بالمدرسة العميا لإلعالـ اآللي شعالؿ ياسيف 40
  1باتنة-أستاذ بجامعة الحاج لخضر بمحسف موسى 41
 مسؤوؿ المكتبة المركزية سعاد قيراط 42

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2021فيفري  04مؤرخ في  120رقم  قــرار

 قسنطينة-الوطنية العميا لمبيو تكنولوجيامدرسة بال لقسم الطور التحضيري 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  ؿ ّذؼ القعدةأوّ خ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  399-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضّمف إنشاء مدرسة وطنية عميا في البيو تكنولوجيا بقسنطينة
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الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13المرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى  -
 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -
 .جي لممدرسة العمياالذؼ يحدد القانوف األساسي النموذ

لقسـ  المجنة العمميةألعضاء الذؼ يحّدد القائمة االسمية  2018جانفي  28المؤرخ في  73وبموجب القرار رقـ  -
 .قسنطينة-الوطنية العميا لمبيو تكنولوجيامدرسة الطور التحضيرؼ بال

بالمدرسة الوطنية العميا لمبيو  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الطور التحضيرؼ  -
 .2020نوفمبر  24قسنطينة المؤرخ في  -تكنولوجيا

 

 ُيـقـــــّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
القائمة االسمية ألعضاء  ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد2016يونيو سنة  14الموافق 

 .قسنطينة-العميا لمبيو تكنولوجيا المجنة العممية لقسـ الطور التحضيرؼ بالمدرسة الوطنية
لقسـ الطور التحضيرؼ بالمدرسة الوطنية العميا لمبيو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 

 قرار.قسنطينة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا ال-تكنولوجيا
قسنطينة، كل -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمبيو تكنولوجيا :3المادة 

 فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 فيفري  04في حرر بالجزائر 

 البحث العمميوزير التعميم العالي و 
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا 2021فيفري  04المؤرخ في  120ممحق بالقرار رقم 
 قسنطينة-الوطنية العميا لمبيو تكنولوجيامدرسة بال سم الطور التحضيري لق

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ غواطي أمينة 1
 رئيس القسـ شحالط سياـ 2
 أستاذ نعيمي دليمة 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" رحيـ نور الديف 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عاللة عفاؼ 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بشتارزؼ فيصل 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" فروج نواؿ 7
 أستاذ مساعد قسـ "ب" برمكي أمينة 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ن إنشاء خمية مركزية وخاليا محمية يتضمّ ، 2021فيفري  09خ في مؤرّ  121 رقم قــرار
 2021-2020 سنة الجامعيةمتابعة سير الل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ
 1995 مارس سنة 22 الموافق 1415ـ شواؿ عا 21 في المؤرخ 84-95تنفيذؼ رقـ المرسوـ وبمقتضى ال -

 .وعممو، المعّدؿ وتنظيمو الجامعية لمخدمات وطني ديواف والمتضّمف إنشاء
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .دؿ والمتمـالذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المع 2003
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيره مياـ المركزالذؼ يحدد 
 سنة نوفمبر 24 الموافق 1432ذؼ الحجة عاـ  28 في المؤرخ 396-11تنفيذؼ رقـ المرسوـ وبمقتضى ال -

 .والتكنولوجي العممي الطابع ذات العمومية لممؤسسة النموذجي األساسي القانوف  ذؼ يحددال 2011
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  78-13 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -

 .والمتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية في وزارة التعميـ العالي والبحث العممي، المعدؿ
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .اسي النموذجي لممدرسة العمياالذؼ يحدد القانوف األس
 2020مارس سنة  21الموافق  1434رجب عاـ  26المؤرخ في  69-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ومجموع النصوص الالحقة بو ،( ومكافحتو19-تعمق بتدابير الوقاية مف انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيدوالم
ضمف إنشاء خمية مركزية وخاليا محمية والمت  2020 سنة  ميةجوي 15مؤرخ في ال 453قػػرار رقـ الوبمقتضى  -

 .2021-2020والدخوؿ الجامعي  2020-2019لمتابعة سير اختتاـ السنة الجامعية 
 

 ُيـقـــــّرر
 

خمية مركزية تتولى متابعة  تنشأ عمى مستوػ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي المادة األولى:
 .2021-2020 نة الجامعيةسير الس

تتولى متابعة  خاليا محميةوالبحث العممي  عمى مستوػ مؤسسات التعميـ العاليزيادة عمى ذلؾ، تنشأ 
 .2021-2020السنة الجامعية  سير

 :اآلتيةتكمف الخمية المركزية بالمياـ  :2المادة 
 ،اختتاـ السنة الجامعيةو  اإلشراؼ عمى عممية التحضير لمدخوؿ الجامعي -
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نة في بروتوكوؿ اإلطار الخاص متابعة مؤسسات التعميـ والبحث في تنفيذ التدابير المتضمَّ  -
 ،النشاطات البيداغوجيةب

 يْ منشاطات ذات الصمة بعمميتَ لاقتراح التدابير التي مف شأنيا المساىمة في ضماف السير الحسف  -
 ،اختتاـ السنة الجامعيةو الدخوؿ الجامعي 

 ،مطات العمومية السيما السمطة المكمفة بالصحةالتنسيق والتشاور مع الس -
 .2021-2020متابعة مؤسسات القطاع في تنفيذ البروتوكوؿ الصحي اإلطار طيمة السنة الجامعية  -

 :اآلتيةتكمف الخاليا المحمية بالمياـ  :3المادة 
وؿ النشاطات البيداغوجية لكل مؤسسة، يستمد أحكامو مف البروتوك بسيرإعداد بروتوكوؿ خاص  -

 ،اإلطار
 ،خاصالمتابعة تنفيذ البروتوكوؿ  -
 ،التنسيق والتشاور مع السمطات المحمية في المسائل المتعمقة بالتدابير الصحية -
 .2021-2020متابعة تنفيذ البروتوكوؿ الصحي اإلطار طيمة السنة الجامعية  -

 مف:المركزية والخاليا المحمية ل الخمية تتشكّ  :4المادة 
 زية:الخمية المرك أوال:
 األميف العاـ لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، 
 رئيس الديواف، 
 المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف، 
 المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، 
 المفتػشة العػامة لمبيداغوجيا، 
 المفتػش العػاـ، 
 ة،ماعييف والجمعيات الطالبيالمسؤوؿ عف ممف الشركاء االجت مكمف بالدراسات والتمخيصال 
 سؤوؿ عف اإلعالـ واالّتصاؿ،الم مكمف بالدراسات والتمخيصال 
 مديرة تحسيف إطار حياة الطمبة والتنشيط في الوسط الجامعي، 
 ،مدير التنمية واالستشراؼ 
 رؤساء الندوات الجيوية لمجامعات، 
 ،المدير العاـ لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية 
 ث في البيوتكنولوجيامدير مركز البح، 
 مدير الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عمـو الصحة، 
 المديرة الفرعية لمعمـو الطبية، 
 األستاذ بيطاـ إيدير، خبيرا، 
 األميف العاـ لالتحادية الوطنية لمتعميـ العالي والبحث العممي، 
  الجامعييف االستشفائييفرئيس النقابة الوطنية لألساتذة الباحثيف، 
 ف نقابة العماؿممثل ع، 
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 ( عف الجمعيات الطالبية02ممثميف ). 
 الخاليا المحمية: ثانيا:
 مدير المؤسسة الجامعية أو البحثية، 
 األميف العاـ لممؤسسة، 
 والتنمية واالستشراؼ،  نواب المدير المكمفوف بالبيداغوجية وما بعد التدرج والعالقات الخارجية 
 نيةعميد كمية الطب بالنسبة لممؤسسات المع، 
 ممثل عف كمية البيولوجيا بالنسبة لممؤسسات التي ال تحوؼ كمية الطب، 
  مدير أو مديرو الخدمات الجامعية أو ممثال عنيـ حسب االرتباطات القائمة بيف مديريات الخدمات

 أو البحثية،  الجامعية والمؤسسات الجامعية
 الجامعية المسؤوؿ عف وحدة الطب الوقائي في المؤسسة الجامعية واإلقامة، 
 ممثل عف نقابة األساتذة الباحثيف والباحثيف الدائميف واألساتذة االستشفائييف الجامعييف، 
 مكمف باإلعالـ واالتصاؿ، 
 ممثل عف نقابة العماؿ، 
 ( عف الجمعيات الطالبية02ممثميف ). 

 في أداء مياميا.يمكف الخمية المركزية والخاليا المحمية االستعانة بكل شخص بإمكانو مساعدة كل منيما 
بالنسبة لممدينة الجامعية التي تضـ أكثر مف مؤسسة جامعية وبحثية، وبغية ضماف تنسيق فعاؿ مع  :5المادة 

 ق عف طريق مقرر وزارؼ.السمطات المحمية، سيتـ الحقا تعييف منسّ 
السير الحسف لألنشطة  يمكف الخمية المركزية والخاليا المحمية اقتراح التدابير التي مف شأنيا ضماف :6المادة 

، كما يمكنيا تكييف البروتوكوالت  2021-2020البيداغوجية والخدمات الجامعية خالؿ السنة الجامعية 
 الوبائية.الصحية وفقا لتطوُّرات الوضعية 

نفيذ ، كل فيما يخصو، بتمؤّسسات القطاع يروومد لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي يكمف األميف العاـ :7المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. أحكاـ

 2021 فيفري  09في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019جوان  11المؤرخ في   862يعدل القرار رقم  ، 2021فيفري  09مؤرخ في  122رقم  قــرار
 لذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في المغة والثقافة األمازيغيةا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ أوؿ ذؼ القعدة المؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعدؿ والمتمـ. والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 ةنوفمبر سن 24الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

الذؼ يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما المادة  2011
  .منو 13
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

سنة  فبراير 26الموافق  1438عاـ  جمادػ األولى 29المؤرخ في  95-17رقـ التنفيذؼ  بمقتضى المرسوـو  -
 .منو 4السيما المادة  ،البحث في المغة والثقافة األمازيغيةتضمف إنشاء مركز المو  2017

الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2019جواف  11المؤرخ في  862وبمقتضى القرار رقـ  -
 البحث في المغة والثقافة األمازيغية، المعدؿ.

 ُيـقـــــّرر

 

، المعدؿ، والمذكور أعاله، 2019جواف  11المؤرخ في  862ولى مف القرار رقـ تعدؿ المادة األ المادة األولى:
 وتحرر كما يأتي:

 (.....................................بدون تغيير:................................)المادة األولى"
 زيغية كمايمي:تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في المغة والثقافة األما

 : بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة 
 السيد صمواتشي ىشاـ سفياف، ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا، -
 السيد زيف منير، ممثل عف الوزير المكمف بالمالية، -
 السيد فمة سمير، ممثل عف وزير الدفاع الوطني، -
 مكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية،السيد حمدؼ سميماف، ممثل عف الوزير ال -
 السيد قارؼ كماؿ الديف، ممثل عف الوزير المكمف بالشؤوف الدينية واألوقاؼ، -
 السيد بادر ابراىيـ، ممثل عف الوزير المكمف بالتربية الوطنية، -
 ،السيدة بورويس صورية، ممثمة عف الوزيرة المكمفة بالتكويف والتعميـ المينييف -
 السيد منجور حساف، ممثل عف الوزيرة المكمفة بالثقافة والفنوف، -
 السيد ثابتي طريق، ممثل عف الوزيرة المكمفة بالتضامف الوطني واألسرة وقضايا المرأة، -
 السيدة منصور فريدة، ممثمة عف الوزير المكمف باإلتصاؿ، -
 ازيغية. السيدة بيالؾ بف لعمارة شريفة، ممثمة عف المحافظة السامية لألم -

 

 "...................................والباقي بدوف تغيير.............................."
 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.     :2المادة 
 2021 فيفري  09في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 زيان أ.د عبد الباقي بن

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2018 جوان 25المؤرخ في  591يعدل القرار رقم ، 2021فيفري  09مؤرخ في  123 رقم قــرار
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا

 

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

 .منو 3والمتعمق بتنظيـ جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441ذؼ القعدة  أوؿالمؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .،المعدؿ والمتمـتعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 12الذؼ  يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة  ،2003
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13المرسوـ التنفيذؼ رقـ  وبمقتضى -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 2018 جواف 25المؤرخ في  591وبمقتضى القرار رقـ  -

 نولوجيا.وىراف لمعموـ والتك
 

 ُيـقـــــّرر
 

أعاله، كما  والمذكػورالمعدؿ  ،2018 جواف 25المؤرخ في  591يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار. ىو

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 فيفري  09في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا

 ن:وء المعيناألعضا -1
 القطاع الصفة والمقب اإلسم

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس بالسكة إسماعيل -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو سعدوت دمحم -
 ممثل وزير الدفاع الوطني عضو أكساس عادؿ -
 نييفبالتكويف والتعميـ المي ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو بمعربي سيد أحمد -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ  عضو عثماني يحي -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو أوبمعيد عبد القادر -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو سعيدؼ فيصل -
 ةممثل الوزير المكمف بالشباب والرياض عضو سيافي ياسيف -
 والمواصالت السمكية والالسمكيةممثل الوزير المكمف بالبريد  عضو تمار عبد القادر  -
 ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة عضو عايسي فؤاد -
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 بالصناعة ممثل الوزير المكمف عضو جاب هلل فريد -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة عضو سباع عمر -
 ر المكمف باألشغاؿ العموميةممثمة الوزي عضو مقداد جميمة -
 الوالي ةممثم عضو لعباف أسماء -

 

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

  2018 ديسمبر 13المؤرخ في  1300يعدل القرار رقم  ،2021فيفري  09مؤرخ في  124 رقم قــرار
 1الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة وىران

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .منو 3المادة وسيرىا، المعدؿ والمتمـ السيما  1والمتعمق بتنظيـ  جامعة وىراف
 2020سنة جواف  23الموافق  1441ذؼ القعدة  أوؿالمؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .،المعدؿ والمتمـتعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
غشت سنة  23ق المواف 1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 12الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة ، 2003
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .مميلي والبحث العاالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ الع
مجمس إدارة  عضاءاإلسمية ألالذؼ يحدد القائمة ، 2018 ديسمبر 13المؤرخ في  1300رقـ  وبمقتضى القرار -

 .، المعدؿ1وىرافجامعة 
 

 ُيـقـــــّرر
 

والمذكػور أعاله،  ، المعدؿ2018ديسمبر  13المؤرخ في  1300يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 دوؿ الممحق بيذا القرار.محدد في الج كما ىو

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 فيفري  09في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  1قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة وىران

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي  ممثل رئيس بالسكة إسماعيل -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو سعدوت دمحم -
 ممثل وزير الدفاع الوطني عضو عبد الباقي جربوعة -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو أوبمعيد عبد القادر -
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 بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو بمعربي سيد أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو نيف عمي -
 السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل  عضو عثماني يحي -
صالح المستشفياتاممثل الوزير المكمف بالصحة والسك عضو بودعة عبد الناصر -  ف وا 
 ممثل الوزير المكمف بالشؤوف الدينية واألوقاؼ عضو عمروش مسعود -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو جاب هللا فريد -
 والفنوف  بالثقافة ةالمكمف ةوزير ممثمة ال عضو صالحي بشرػ  -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية عضو حريزؼ معمر -
 ممثل الوالي عضو بوستة دمحم -
 .".......................................والباقي بدون تغيير....................................."
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019 جانفي 21المؤرخ في  57يعدل القرار رقم ، 2021فيفري  09مؤرخ في  125رقم  قــرار
  2وىران جامعةيحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  الذي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة جواف  23الموافق  1441لقعدة ذؼ ا أوؿالمؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .،المعدؿ والمتمـتعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 12ا المادة الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيم، 2003
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
سبتمبر سنة  22الموافق  1435ذؼ القعدة عاـ  27المؤرخ في  261-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

  .2والمتضمف إنشاء جامعة وىراف ،2014
الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة  ،2019 جانفي 21المؤرخ في  57وبمقتضى القرار رقـ  -

 ، المعدؿ.2وىراف
 ُيـقـــــّرر

 ه، كما ىوأعالر والمذكػو المعدؿ ،2019 جانفي 21المؤرخ في  57يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 فيفري  09في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة وىران
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة والمقب اإلسم
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس حمو أحمد -
 لماليةممثل الوزير المكمف با عضو سعدوت دمحم -
 ممثل الوزير المكمفة بالتربية الوطنية عضو أوبمعيد عبد القادر -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو بمعربي سيد أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو سعيدؼ فيصل -
 مية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمو  عضو عثماني يحي -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ  عضو خميس عبد العزيز -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو الطيب عبد الحميد فيصل -
 والفنوف  بالثقافة ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو بوزياف قويدر -
 بالفالحة والتنمية الريفية ممثل الوزير المكمف عضو حريزؼ معمر -
 ممثل الوزير المكمف باالتصاؿ عضو يلجغادر عبد الجم -
 بالموارد المائيةممثل الوزير المكمف  عضو ترشوف جموؿ -
 اعات المحمية والتييئة العمرانيةممثل الوزير المكمف بالداخمية والجم عضو سكينة جياللي -
 ممثل الوالي عضو بوستة دمحم -
 .".......................................والباقي بدون تغيير....................................."
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019جوان  19المؤرخ في  944يعدل القرار رقم  ، 2021فيفري  09مؤرخ في  126رقم  قــرار
 التقنيات بوىرانلوطنية المتعددة المدرسة ا الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

     .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ  فوالمتضم
أكتوبر سنة  29الموافق  1433ة عاـ ذؼ الحج 13المؤرخ في  376-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

لوطنية المتعددة والمتضمف تغيير تسمية المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بوىراف إلى المدرسة ا 2012
 التقنيات بوىراف.

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .د صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحد

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 منو. 24رسة العميا،السيما المادة الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة  الذؼ 2019جواف  19المؤرخ في  944وبمقتضى القرار رقـ  -
 .المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف، المعدؿ



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   342

 

 

 ُيـقـــــّرر

، المعدؿ، والمذكور أعاله، كما 2019جواف  19المؤرخ في  944يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر  :2المادة 
 2021 فيفري  09في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لوطنية المتعددة التقنيات بوىرانالمدرسة ا قائمة أعضاء مجمس إدارة

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيسا بالسكة اسماعيل -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو دمحم تسعدو  -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو أوبمعيد عبد القادر -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو بمعربي سيد أحمد -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو عثماني يحيى -
 األشغاؿ العموميةبممثمة الوزير المكمف  عضو بممقداد جميمة -
 الطاقةبل الوزير المكمف ممث عضو سباع عمر -
 الموارد المائيةبممثل الوزير المكمف  عضو طرشوف جموؿ -
 المكمف بالصناعة ممثل الوزير عضو جاب هللا فريد -
 لسكف والعمراف والمدينةممثمة الوزير المكمف با عضو جبرؼ فيروز -
 .".......................................والباقي بدون تغيير....................................."
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    2019مارس  05المؤرخ في  212يعدل القرار رقم ، 2021فيفري  09مؤرخ في  127رقم  قــرار
 ية بوىرانيحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقو

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
  2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ  فوالمتضم
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 منو. 24سة العميا، السيما المادة الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدر 
فبراير سنة  15الموافق   1438جمادػ االولى عاـ  18المؤرخ في  84-17سوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المر  -

والمتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات بوىراف، الى مدرسة عميا في اليندسة  2017
 .منو 4الكيربائية والطاقوية، السيما المادة 

الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة   2019 مارس 05المؤرخ في  212وبمقتضى القرار رقـ  -
 .المدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىراف
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 ُيـقـــــّرر

 

، والمذكور أعاله، كما ىو 2019مارس  05المؤرخ في  212الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  يعدؿ المادة األولى:
 محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2 المادة
 2021 فيفري  09في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىران

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ي والبحث العمميممثل الوزير المكمف بالتعميـ العال رئيسا حمو بوزياف أميف -
 ماليةالوزير المكمف بال ممثل عضو بف عودة ايوب -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو أوبمعيد عبد القادر -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ممثل الوزيرة المكمفة عضو بمعربي سيد أحمد -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ  عضو عثماني يحيى -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو جاب هللا فريد -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة عضو باع عمرس -
 غرفة الجزائرية لمتجارة والصناعةممثمة عف ال عضو عدو سعاد -
 CITALممثل عف مؤسسة  عضو سالمي اليوارؼ  -
 شركة صيانة التجييزات الصناعية ممثل عف عضو بف صغير عبد الرحماف -

 

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

  2019مارس  19المؤرخ في  299يعدل القرار رقم ، 2021فيفري  09مؤرخ في  128رقم  قــرار
 بوىران الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لإل قتصاد  

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
  2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

     .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ  فوالمتضم
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 منو. 24رسة العميا،السيما المادة الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد
فبراير سنة  15الموافق   1438جمادػ االولى عاـ  18المؤرخ في  85-17سوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المر  -

والمتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بوىراف إلى مدرسة  2017
 .عميا لإلقتصاد
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ئمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة الذؼ يحدد القا 2019مارس  19المؤرخ في  299وبمقتضى القرار رقـ  -
 .المدرسة العميا لإلقتصاد بوىراف

 ُيـقـــــّرر
، والمذكور أعاله، كما ىو 2019مارس  19المؤرخ في  299يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:

 محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 العالي والبحث العممي. ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ :2المادة 

 2021فيفري  09حرر بالجزائر في 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المدرسة العميا لإل قتصاد بوىران قائمة أعضاء مجمس إدارة
 األعضاء المعينون:  -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيسا حمو بوزياف أميف -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو سعدوت دمحم -
 الوزير  المكمف بالتربية الوطنيةممثل  عضو أو بمعيد عبد القادر -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ممثل الوزيرة المكمفة عضو بمعربي سيد أحمد  -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو عثماني يحيى -
 رةممثل الوزير المكمف بالتجا عضو الطيب فيصل عبدالرحماف -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو جاب هللا فريد -
 غرفة الجزائرية لمتجارة والصناعةممثل عف ال عضو ؿ الديفبونعامة جما -
 ممثل مؤسسة صوميز عضو كمـو يزيد -
 ممثل مؤسسة الفاتروف  عضو غازؼ حبيب -

 

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

 2019أفريل  22المؤرخ في  402يعدل القرار رقم ، 2021فيفري  09مؤرخ في  129رقم  قــرار
 لعميا لمعموم البيولوجية بوىرانالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة ا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة عاـ  163-20قـ بمقتضى المرسوـ الرئاسي ر  -

 المعدؿ والمتمـ. تعييف أعضاء الحكومة،  فوالمتضم
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .لعمميالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث ا
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 24رسة العميا،السيما المادة الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد
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فبراير سنة  15الموافػػػػػػػػػق  1438جمادػ األولى عاـ  18المؤرخ في  86-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -
والمتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في عمـو الطبيعة والحياة بوىراف إلى مدرسة عميا في العمـو  2017

  .البيولوجية
الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  2019أفريل  22المؤرخ في  402وبمقتضى القرار رقـ  -

 لعميا لمعمـو البيولوجية بوىراف.المدرسة ا
 ــــّررُيـقـ

 

، والمذكور أعاله، كما ىو محدد 2019أفريل  22المؤرخ في  402يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 فيفري  09في حرر بالجزائر 

 يم العالي والبحث العمميوزير التعم
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 العميا لمعموم البيولوجية بوىرانالمدرسة  قائمة أعضاء مجمس إدارة

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع الصفة م والمقباالس

 العمميممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث  رئيسا بالسكة اسماعيل   -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو طرفاية نبيل -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو أوبمعيد عبد القادر  -
 عميـ المينييفممثل الوزيرة المكمفة بالتكويف والت عضو بمعربي سيد أحمد -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو عثماني يحيى -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو جاب هللا فريد -
 لمكمف بالفالحة والتنمية الريفيةممثمة الوزير ا عضو اصوالح رشيدة -
 رفة الجزائرية لمتجارة والصناعةممثل عف الغ عضو ولد عمي فريد -
 ممثل عف مجمع صيداؿ عضو اوسنة حفيظة -
 كة المياه والتطيير بوىراف)سيور(ممثل عف شر  عضو اليادؼ سامية -

 

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

   2019جانفي  24المؤرخ في  70يعدل القرار رقم ، 2021فيفري  09مؤرخ في  130رقم  قــرار
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بوىران 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
  2020يونيو سنة  23الموافق  1441دة عاـ المؤرخ في أوؿ ذؼ القع 163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ فوالمتضم
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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 2014غشت سنة  25الموافق  1435شواؿ عاـ  29المؤرخ في  230-14رقـ  وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ -
 .منو 4والمتضمف إنشاء مدرسة عميا لألساتذة بوىراف، السيما المادة 

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 24سة العميا،السيما المادة الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدر 

الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة   2019جانفي  24المؤرخ في  70وبمقتضى القرار رقـ  -
 العميا لألساتذة بوىراف.المدرسة 

 ُيـقـــــّرر
 

ه، كما ىو محدد ، والمذكور أعال2019جانفي  24المؤرخ في  70يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 فيفري  09في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بوىران

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس بالسكة اسماعيل -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية وعض بف عودة ايوب -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو أوبمعيد عبدالقادر -
 مفة بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزيرة المك عضو بمعربي سيدأحمد -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو عثماني يحيى -
 زير المكمف بالصناعةممثل الو  عضو جاب هللا فريد -
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 الخــدمــات اإلجتـمــاعيــة  يتـضمـن تجديــد تـشكـيــمــة لـجنـة 2021فيفري  09مـؤرخ فـي  08رقـم  قــرار
 لــدى جــامعـة تيسمسيمت

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 األساسي العاـ لموظيفة العمومية. المتضمف القانػػوف 
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا. لمحتوػ الخدمػػات
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 جتماعية.اإل الخدمات المتعمق بتسيير
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، 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة عاـ  163-20ـ بمقتضى المرسوـ الرئاسي رق -
 أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ. تعييف يتضمف

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

المتضمف إنشاء جامعة ، 2020سنة نوفمبر  22ؤرخ في مال 337-20ذؼ رقـ يالمرسـو التنفبمقتضى  -
 .تيسمسيمت

، المتضمف التشكيمة النيائية ألعضاء لجنة الخدمات 2021 جانفي سنة 20 نظػػػػػ را  لممحضر المؤرخ في -
 .تيسمسيمتجامعة  اإلجتماعية  لدػ

 ُيـقـــــّرر

 

 تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ جامعة تيسمسيمت. تجدد المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المـادة 

 األعضاء الدائمون:
 وكاؿ غالـ -03 نوباجي دمحم المسعود -02 وابل حبيب -01
 لوصيف دمحم -06 ناظر اميني -05 شمراؾ دمحم األميف -04
     ير نذيرمشبؾ زوب -07

 

 األعضاء اإلضافيون :
   زافر الجياللي -02 زىرة مصطفى -01

 

 ( سنوات إبتداء مف تاري  اإلمضاء عمى القرار.03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
 وزارة التعميػـبتنفيػذ ىػذا القػرار والذؼ سينشر في النشرة الرسمية ل تيسمسيمتيكمف السيػد مديػر جامعة  :4المـادة 

 العالي والبحث العممي.
 2021 فيفري  09حرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة يتـضمـن تجديــد تـشكـيـ 2021فيفري  09مـؤرخ فـي  09رقـم  قــرار
 لدى مديرية الخدمات الجامعية خنشمة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82ى المرسوـ رقـ بمقتض -

 اإلجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا. لمحتوػ الخدمػػات
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، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .المتعمق بتسييػر الخدمات اإلاجتماعية

، 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة عاـ  163-20ضى المرسوـ الرئاسي رقـ بمقت -
 ضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ.يتضمف تعييف أع

المتضمف إنشاء الديواف الوطني  ،2010سنة  جانفي 12ؤرخ في ػالم 15-10ذؼ رقـ ػالمرسوـ التنفيبمقتضى  -
سبتمبر سنة  14المؤرخ في  312-03و، المعدؿ والمتمـ بالمرسوـ التنفيذؼ رقـ لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعمم

2003. 
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، يعدؿ ويتمـ القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ 2016فيفرؼ سنة  17رخ في بمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤ  -

، المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات 2004ديسمبر سنة  22في 
 الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا.

ء لجنة الخدمات اإلجتماعية، لػدػ ، المتضمف تشكيمة أعضا2021سنة جانفي  17 المؤرخ في لممحضر نظػػػػػػرا -
 مديرية الخدمات الجامعية خنشمة.

 ُيـقـــــّرر

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

 

 األعضاء الدائمون : 
 بوعقاؿ فاروؽ، -03 بوقفة ىشاـ، -02 بوغديرؼ حسيف، -01
 كركارعبد الوىاب، -06 بوصكة موسى، -05 بوطبة بمقاسـ، -04
     حمير نبيمة. -07

 

 األعضاء اإلضافيون :  
   خالؼ عبد الكريـ. -02 زردـو دمحم، -01

   اإلمضاء عمى ىذا القرار.( سنوات إبتداء مف تاري03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
يكمف السيػد مديرمديرية الخدمات الجامعية خنشمة بتنفيذ ىػذا القػرار، الذؼ سينشػر في النشرة الرسمية  :4المـادة 

 لمتعميػـ العالي والبحث العممي.
 2021 فيفري  09حرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام
 دينغوالي نور ال

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة  2021فيفري  09مـؤرخ فـي  10رقـم  قــرار
 لدى مديرية الخدمات الجامعية بسكرة شتمة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06ر رقـ بمقتضى األم -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 ػميا.اإلجتماعيػػػة وكيفية تمويػ لمحتوػ الخدمػػات
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 اإلاجتماعية.المتعمق بتسييػر الخدمات 
، 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتمـ. أعضاء الحكومة، المعدؿ يتضمف تعييف
المتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات  ،2010سنة  جانفي 12ؤرخ في ػالم 15-10ذؼ رقـ ػالمرسـو التنفيبمقتضى  -

 .2003سبتمبر سنة  14المؤرخ في  312-03الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ بالمرسـو التنفيذؼ رقـ 
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 والبحث العممي.المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي 
، يعدؿ ويتمـ القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ 2016فيفرؼ سنة  17بمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  -

معية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات ، المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجا2004ديسمبر سنة  22في 
 الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا.

، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية، لػدػ 2021سنة جانفي  25 المؤرخ في لممحضر نظػػػػػػرا -
 مديرية الخدمات الجامعية بسكرة شتمة.

 ُيـقـــــّرر

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

 األعضاء الدائمون : 
 بف عزريف أحمد -03 شعباني طارؽ  -02 مصمودؼ الطاىر -01
 حسايف عبد الحميد -06 قرقازؼ نبيل -05 برمضاف سعيد -04
     دأحمعرعار  -07

 

 األعضاء اإلضافيون :  
 طرشة عبد القادر -03 سعيد فؤاد -02 مشقوؽ بمقاسـ -01

 ( سنوات إبتداء مف تاري  اإلمضاء عمى ىذا القرار.03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ): 3المـادة 
رار، الذؼ سينشػر في النشرة يكمف السيػد مديرمديرية الخدمات الجامعية بسكرة شتمة بتنفيذ ىػذا القػ :4المـادة 

 الرسمية لمتعميػـ العالي والبحث العممي.
 2021 فيفري  09حرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة  2021 فيفري  09مـؤرخ فـي  11رقـم  قــرار
 لدى مديرية الخدمات الجامعية عين الدفمى 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .ساسي العاـ لموظيفة العموميةالمتضمف القانػػوف األ
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .لمحتوػ الخدمػػات اإلجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .بتسييػر الخدمات اإلاجتماعية المتعمق
، 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ
وطني لمخدمات المتضمف إنشاء الديواف ال ،2010سنة  جانفي 12ؤرخ في ػالم 15-10ذؼ رقـ ػالمرسـو التنفيبمقتضى  -

 .2003سبتمبر سنة  14المؤرخ في  312-03الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ بالمرسـو التنفيذؼ رقـ 
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، يعدؿ ويتمـ القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ 2016فيفرؼ سنة  17بمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  -

، المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات 2004ديسمبر سنة  22في 
 .الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا

، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية، لػدػ 2020سنة يسمبر د 21 المؤرخ في لممحضر نظػػػػػػرا -
 مديرية الخدمات الجامعية عيف الدفمى.

 ُيـقـــــّرر
 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ مديرية الخدمات الجامعية عيف الدفمى. المـادة األولى:

 عضاء اآلتية أسماؤىـ :تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األ :2المــادة 
 األعضاء الدائمون: 

 وليحيف مراد، -03 دمحم لفراس، -02 دمحم قصاد، -01
 سفياف فمفوؿ، -06 عثماف سعدؼ، -05 ىشاـ بمقاضي، -04
     دمحم زناد. -07

 

 األعضاء اإلضافيون :  
   مصطفى بف حميمة. -02 دمحم األميف حواس، -01

 ( سنوات إبتداء مف تاري  اإلمضاء عمى ىذا القرار.03مجنة لمدة ثالث )تسرؼ عيدة ىذه ال :3المـادة 
يكمف السيػد مديرمديرية الخدمات الجامعية عيف الدفمى بتنفيذ ىػذا القػرار، الذؼ سينشػر في النشرة  :4المـادة 

 الرسمية لمتعميػـ العالي والبحث العممي.
 2021 فيفري  09حرر بالجزائر في 
 لعالي والبحث العمميع/وزير التعميم ا

 األمين العام
 غوالي نور الدين

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2019جانفي  02المؤرخ في    03يعدل القرار رقم  ، 2021فيفري  11مؤرخ في  131رقم  قــرار
 ألساتذة التعميم التكنولوجي بسكيكدةالذي  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 

،  2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
     .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ  فوالمتضم

 2009غشت سنة  10الموافق  1430شعباف عاـ  19المؤرخ في  254-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 امعة لمتعميـ التكنولوجي بسكيكدة.والمتضمف إنشاء مدرسة خارج الج

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .عمميالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث ال

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 منو. 24سة العميا، السيما المادة الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدر 

ة المدرسة الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدار  2019جانفي  02المؤرخ في  03رقـ وبمقتضى القرار  -
 تذة التعميـ التكنولوجي بسيكيكدة.العميا ألسا

 

 ُيـقـــــّرر
 

، والمذكور أعاله، كما ىو محدد 2019جانفي  02المؤرخ في   03يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ المادة األولى:
 بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العال :2المادة 
 2021 فيفري  11في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 سة العميا ألساتذة التعميم التكنولوجي بسكيكدةقائمة أعضاء مجمس إدارة المدر 

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة االسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيس العقوف صالح
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو صبحي أحمد

 ،ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو بف يسرػ بمقاسـ
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو بف سيف رضا

 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ، عضو بوطربوشة حميد
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة. عضو زحنيت دمحم عدناف

 

 .".......................................والباقي بدون تغيير....................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ، 2021فيفري  11مؤرخ في  132رقم  قــرار
 المدرسة العميا لممحاسبة والمالية بقسنطينة

 

 ي،إن وزير التعميم العالي والبحث العمم
  2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ فوالمتضم
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .زير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات و 
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 24سة العميا، السيما المادة الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدر 
فبراير سنة  15الموافق   1438عاـ  جمادػ األولى 18المؤرخ في  87-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

والمتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بقسنطينة، إلى  2017
 منو. 4ة، السيما المادة مدرسة عميا لممحاسبة والمالي

 

 ُيـقـــــّرر 
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16رقـ مف المرسـو التنفيذؼ  24تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية  2016يونيو سنة  14الموافق 

 العميا لممحاسبة والمالية بقسنطينة. ألعضاء مجمس إدارة المدرسة
ة والمالية بقسنطينة ،طبقا لمجدوؿ تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لممحاسب :2المادة 

 الممحق بيذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2021 فيفري  11في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ينةالمدرسة العميا لممحاسبة والمالية بقسنط قائمة أعضاء مجمس إدارة
 األعضاء المعينون: -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس بوراس أحمد -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية عضو مسي  كريمة -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو منصر عبد المجيد -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ممثمة الوزيرة المكمفة عضو ليمور زناتي رحيمة -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو عروسي سميماف -
 بالصناعة ممثل الوزير المكمف عضو البشيرصحراوؼ  -
 ير المكمف بالتجارةممثل الوز  عضو قوميدة عزوز -
 ممثل عف الغرفة الجزائرية لمتجارة والصناعة بوالية قسنطينة عضو سويسي العربي -
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 اعة آالت الوسائل بوالية قسنطينةممثل عف المؤسسة العمومية لصن عضو جمعة دمحم -
 ف مدرسة االتصاالت الجزائر بوالية قسنطينةممثل ع عضو شيباني رضا -

 

 األعضاء المنتخبون  -2
 الييئة الصفة االسم والمقب

 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ب" عضو بف عبيد الحفيع ماية -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ب" عضو تنيو عفاؼ -
 ذة المساعديف قسـ "ا"ممثل منتخب عف سمؾ األسات عضو زعيوة رضا -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف قسـ "ا" عضو العرياف سمية -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المشاركيف عضو شويطر وليد دمحم لطفي -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثمة منتخبة عف الموظفيف اإل عضو جمعة عبد الكريـ -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتعف الموظفيف اإلممثل منتخب  عضو نوارة موسى -
 عف الطمبة ممثمة منتخبة عضو يخمف كريمة -
 عف الطمبة ممثمة منتخبة عضو بوبنديرة بشرػ  -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    2019مارس  05ي المؤرخ ف 213يعدل القرار رقم ، 2021فيفري  11مؤرخ في  133رقم  قــرار
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لإلعالم اآللي بسيدي بمعباس  

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
  2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ  القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .الحكومة، المعدؿ والمتمـ تعييف أعضاء  فوالمتضم
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2014غشت سنة  25الموافق  1435شواؿ عاـ  29المؤرخ في  232-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 4يدؼ بمعباس، السيما المادة والمتضمف إنشاء مدرسة عميا لإلعالـ اآللي بس
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 24رسة العميا،السيما المادة الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد
الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة  2019مارس  05المؤرخ في  213قـ وبمقتضى القرار ر  -

 ، المعدؿ.المدرسة العميا لإلعالـ اآللي بسيدؼ بمعباس
 

 ُيـقـــــّرر

 

، المعدؿ، والمذكور أعاله، كما 2019مارس  05المؤرخ في  213الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  يعدؿ المادة األولى:
 ؿ الممحق بيذا القرار.ىو محدد بالجدو 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 فيفري  11في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لإلعالم اآللي بسيدي بمعباس
 األعضاء المعينون: -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس بف طاطا سمير -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو نجادؼ دمحم -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو أوالد العيد كماؿ -
 يـ المينييفممثمة الوزيرة المكمفة بالتكويف والتعم عضو اليادؼ ليندة -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو دريبيف رابح -
 ل الوزير المكمف بالصناعةممث عضو بف عتو نجيب عبد الرحيـ -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة عضو زنوش ليازيد -
 د والمواصالت السمكية والالسمكيةممثل الوزير المكمف بالبري عضو لخضر حمينة اسماعيل -

 

 األعضاء المنتخبون: -2
 الييئة الصفة االسم والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة عضو رحموف عبد المطيف -
 ممثل منتخب عف األساتذة عضو عيسى انوار بادسي ىشاـ بف -
 ممثل منتخب عف األساتذة المحاضريف قسـ "ب" عضو مالكي عبد الحميد -
 المحاضريف قسـ "ب" ممثل منتخب عف األساتذة عضو بمفضل عالء الديف -
 قسـ "أ" ممثمة منتخبة عف األساتذة المساعديف عضو بف نابي سكينة ريـ -
 قسـ "أ"ثل منتخب عف األساتذة المساعديف مم عضو سي دمحم نصر الديف -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثمة منتخبة عف الموظفيف اإل عضو حافضي فاطمة -
 دماتممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخ عضو سحنوف عبدالرحماف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو عمارؼ سييل -
 ب عف الطمبةممثل منتخ عضو شريف أشواؽ -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2019ماي  27المؤرخ في  794يعدل القرار رقم ، 2021فيفري  11مؤرخ في  134رقم  قــرار
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحل

 

 ميم العالي والبحث العممي،إن وزير التع
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في اوؿ ذؼ القعدة عاـ   163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ فوالمتضم
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  221-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ة الساحل إلى مدرسة خارج الجامعة.لمتضمف تحويل المعيد الوطني لعمـو البحر وتييئوا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 .منو 24الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة 
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، المعدؿ، الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس 2019ماؼ  27المؤرخ في  794وبمقتضى القرار رقـ  -
 .البحر وتييئة الساحلإدارة المدرسة الوطنية العميا لعمـو 

 

 ُيـقـــــّرر

 

أعاله، كما  ر، المعدؿ، والمذكو 2019ماؼ  27المؤرخ في  794يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ   المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 فيفري  11في زائر حرر بالج

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لبحر وتييئة الساحللعميا لعموم االمدرسة الوطنية ا قائمة أعضاء مجمس إدارة

 األعضاء المنتخبون  -1
 الييئة الصفة االسم والمقب

 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة عضو لوانشي فرياؿ -
 األساتذة ممثل منتخب عف سمؾ عضو قريمس سمير -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ب" عضو بوفرساوؼ سميرة -
 األساتذة المحاضريف قسـ "ب"ممثمة منتخبة عف سمؾ  عضو خميفة نجمة -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف قسـ "ا" عضو قصار عبد الرحماف -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف قسـ "ا" عضو بف تشيكو لطيفة -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو أقشوش مصطفى -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتمة منتخبة عف الموظفيف اإلممث عضو اليادؼ وردية -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو أمزاؿ أكمي رياف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو لبديرؼ مصطفى أحسف -
 .".......................................والباقي بدون تغيير....................................."
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بيداغوجية يتضمن إنشاء شيادة فوق التخصص في، 2021فيفري  11مؤرخ في  135رقم  قــرار
 2بكمية الطب بجامعة باتنة العموم الصحية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1971غشت سنة  25الموافق  1391رجب عاـ  4المؤرخ في  215-71بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 ، المعّدؿ والمتمـ.تنظيـ الدروس الطبية
و المتضّمف  1971ديسمبر سنة  3الموافق  1391شواؿ عاـ  15المؤرخ في  275-71وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .إحداث شيادة الدروس الطبية الخاصة
 1974افق أوؿ أكتوبر سنة المو  1394رمضاف عاـ  14المؤرخ في  200-74وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 ي العمـو الطبية.والمتضّمف إنشاء شيادة دكتور ف
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 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ذؼ القعدة عاـ  163-20وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتّمـ

، 2001الموافق أوؿ أكتوبر سنة  1422رجب عاـ  13في  المؤرخ 294-01و بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 التكويف العالييف.الذؼ يحدد شروط توظيف األساتذة المشاركيف واألساتذة المدعويف وعمميـ في مؤسسات التعميـ و 

 2013يناير سنة  30 الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .د صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممياّلذؼ يحدّ 

 2015 يوليو سنة 11الموافق  1436رمضاف عاـ   24المؤرخ في  180-15 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -
 .2والذؼ يتضمف إنشاء جامعة باتنة

ريف النقل الذؼ يحّدد كيفيات التكفل بمصا 2001فبراير سنة  2وبموجب القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في   -
 .واإلقامة لألساتذة المدعويف المقيميف وغير المقيميف

المتضمف إنشاء شيادة فوؽ التخصص في العمـو  2011أكتوبر سنة  8المؤرخ في  618وبموجب القرار رقـ  -
 .الطبية

، الذؼ يحدد الخدمات و/أو الخبرات التي يمكف أف 2013ماؼ سنة  13المؤرخ في  353وبموجب القرار رقـ  -
ـ بيا المؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والثقافي والميني، زيادة عف مياميا الرئيسية وكيفيات تخصيص تقو 

 الموارد المتصمة بيا.
 .2وبناء عمى موافقة المجمس العممي لكمية الطب بجامعة باتنة -

 

 ُيـقـــــّرر

 

، المذكور أعاله، 2011أكتوبر سنة  8رخ في المؤ  618تطبيقا ألحكاـ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
ويتوج بشيادة فوؽ التخصص بيداغوجية العموـ الصحية ينشأ طور الدراسات الطبية فوؽ التخصص في 

 .» بيداغوجية العمـو الصحية «في
 يفتح التكويف لألطباء المتخصصيف. :2المادة 

 مترشحا. 20تستقبل الدفعة  
 .2وػ كمية الطب لجامعة باتنةيجرػ التعميـ عمى مست :3المادة 
 (.01( ساعة موزعة عمى سنة واحدة )100يحدد الحجـ الساعي لمتكويف بمائة ) :4المادة 

 يشمل التكويف دروس نظرية و تطبيقية.
 يتضمف الممحق المرفق بيذا القرار البرنامج البيداغوجي المفصل لمتكويف.

 العامة لمتعميـ والتكويف العالييف()الممحق المرفق موجود عمى مستوػ مصالح المديرية 
 يتوج التكويف بامتحانيف: :5المادة 

 .امتحاف نظرؼ 
 .امتحاف تطبيقي 

( أو تفوقيا في كل مف 10/20يعمف ناجحا المرشحيف الحائزيف عمى عالمة تساوؼ عشر مف عشريف )
ؾ إما االمتحاف الكتابي االختباريف النظرؼ والتطبيقي، بالنسبة لممرشحيف الراسبيف ليـ الحق في االستدرا

 أو االمتحاف التطبيقي.
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تتشكل لجنة المداوالت مف األساتذة الذيف ضمنوا الدروس النظرية وأطروا التكويف التطبيقي، وتعيف لجنة  :6المادة 
 .2االمتحاف مف طرؼ المجنة البيداغوجية لمتكويف بالتنسيق مع كمية الطب بجامعة باتنة

" وتمنح مف طرؼ كمية الطب بجامعة الطبيةبيداغوجية اللتخصص في "يتوج التكويف بشيادة فوؽ ا
 .2باتنة

، 2يكمف األستاذ قجاتي دمحم رضا، أستاذ استشفائي جامعي في الفيزيولوجية بكمية الطب لجامعة باتنة  :7المادة 
 بصفتو المسؤوؿ البيداغوجي لمتكويف، بالمياـ التالية:

 موف ومتابعة التعميـ(،ضماف تنظيـ التعميـ )الرزنامة والمض 
 ،انتقاء ممفات المترشحيف، بالتنسيق مع المجنة البيداغوجية فوؽ التخصص 
  ضبط قائمة المترشحيف المسموح ليـ التسجيل في التكويف، بالتنسيق مع المجنة البيداغوجية فوؽ

 تقدـ ىذه القائمة إلى مجمس العممي بالكمية لمدراسة والمصادقة عمييا،، التخصص
 صل وحدات التعميـ،ضماف ف 
 ،ضماف حسف سير التكويف ومتابعتو 
 .ضماف تحضير االجتماعات بصورة منتظمة مف أجل اإلشراؼ والتنسيق البيداغوجي 

يمكف دعوة األساتذة اإلستشفائييف الجامعييف  مف اجل تدعيـ القدرات الوطنية في التكويف والتكفل الطبي، :8المادة 
 بصفة أساتذة مدعويف غير مقيميف طبقا لمتنظيـ المعوؿ بو. األجانب األكفاء في ىذا المجاؿ

 يضمف التنسيق بشأف التكويف لجنة بيداغوجية وتتكوف مف: :9المادة 
 :األساتذة الجزائرييف 
 .2، أستاذ استشفائي جامعي في الفيزيولوجية بكمية الطب لجامعة باتنةقجاتي دمحم رضااألستاذ  -
 .2ذ استشفائي جامعي في عمـ الصيدلة بكمية الطب لجامعة باتنة، أستابوحيدل جالل الديناألستاذ  -
 .2، أستاذ استشفائي جامعي في جراحة العظاـ بكمية الطب لجامعة باتنةدردوس شوقياألستاذ  -
، أستاذ استشفائي جامعي في طب التشريح الجيوب األنفية بكمية الطب لجامعة خضراوي حناشياألستاذ  -

 .2باتنة
 .2في عمـ األوبئة بكمية الطب لجامعة باتنةإستشفائية جامعية أستاذة باحثة  حنان بن عمجيةالدكتورة  -
 .2أستاذ باحث استشفائي جامعي في الفيزيولوجية بكمية الطب لجامعة باتنة كرميش بوبكرالدكتور  -
 .2في الفيزيولوجية بكمية الطب لجامعة باتنةإستشفائية جامعية أستاذة باحثة  شيبوت نوالالدكتورة  -
 .2أستاذ باحث استشفائي جامعي في الفيزيولوجية بكمية الطب لجامعة باتنة فرحي صالحالدكتور  -

 

قامة األساتذة المدعويف غير المقيميف وا   :10المادة  قامتيـ طبقا لمتنظيـ تتكفل المجنة البيداغوجيو بمصاريف نقل وا 
 المعموؿ بو.

وعميد كمية الطب، كل فيما يخصو،  2عالييف، مدير جامعة باتنةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ال :11المادة 
 بتنفيذ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 فيفري  11في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن إنشاء شيادة فوق التخصص في البداغوجية الطبية، 2021فيفري  11مؤرخ في  136رقم  قــرار
 1بكمية الطب جامعة وىران

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، والمتضمف  1971أوت سنة  25، الموافق 1391رجب عاـ  4المؤرخ في  215-71رقـ بمقتضى المرسوـ  -

 .تنظيـ الدروس في العمـو الطبية، المعدؿ والمتمـ
، المتضمف 1971ديسمبر سنة  3، الموافق 1391شواؿ عاـ  15المؤرخ في  275-71وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 حداث شيادة الدروس الطبية الخاصة.إ
، 1974، الموافق أوؿ أكتوبر سنة 1394رمضاف عاـ  14المؤرخ في  200-74وـ رقـ وبمقتضى المرس -

 اء شيادة دكتور في العمـو الطبية.المتضمف إنش
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ذؼ القعدة عاـ  163-20وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ـ.أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمّ  والمتضّمف تعييف
 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذوالقعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 وسيرىا، المعدؿ والمتمـ. 1والذؼ يتضمف إنشاء جامعة احمد بف بمة وىراف
، 2001الموافق أوؿ أكتوبر سنة  1422رجب عاـ  3المؤرخ في  294-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 شروط توظيف األساتذة المشاركيف وألساتذة المدعويف وعمميـ في المؤسسات التعميـ والتكويف العالييف،يحدد 
 2013 يونيو سنة 30، الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 البحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و 
، الذؼ يحدد كيفيات التكفل بمصاريف النقل 2001فبراير سنة  2الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في وبموجب القرار  -

 غير المقيميف.واإلقامة لألساتذة المدعويف المقيميف و 
سات فوؽ التخصص في ، والمتضمف إنشاء شيادة درا2011أكتوبر سنة  8المؤرخ في  618وبموجب القرار رقـ  -

 العمـو الطبية.
 .1قة المجمس العممي لكمية الطب بجامعة احمد بف بمة وىرافوبناء عمى مواف -

 

 ُيـقـــــّرر

 

، المذكور أعاله، 2011أكتوبر سنة  8المؤرخ في  618تطبيقا ألحكاـ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 في ويتوج بشيادة فوؽ التخصص داغوجية الطبيةيالب ينشأ طور الدراسات الطبية فوؽ التخصص في

 .»داغوجية الطبيةيالب«
 يفتح التكويف لألطباء المتخصصيف. :2المادة 

 مترشحا. 20تستقبل الدفعة  
 .1يجرػ التعميـ عمى مستوػ كمية الطب لجامعة وىراف :3المادة 
 ( ساعة موزعة عمى سداسييف.120يحدد الحجـ الساعي لمتكويف بمائة وعشروف ) :4المادة 

 تطبيقية.يشمل التكويف دروس نظرية و 
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 يتضمف الممحق المرفق بيذا القرار البرنامج البيداغوجي المفصل لمتكويف.
 )الممحق المرفق موجود عمى مستوػ مصالح المديرية العامة لمتعميـ والتكويف العالييف(

 يتوج التكويف بامتحانيف: :5المادة 
 - .امتحاف نظرؼ 
 - .امتحاف تطبيقي 

( أو تفوقيا في كل مف 10/20عالمة تساوؼ عشر مف عشريف )يعمف ناجحا المرشحيف الحائزيف عمى 
االختباريف النظرؼ والتطبيقي، بالنسبة لممرشحيف الراسبيف ليـ الحق في االستدراؾ إما االمتحاف الكتابي 

 أو االمتحاف التطبيقي.
التطبيقي، وتعيف لجنة  تتشكل لجنة المداوالت مف األساتذة الذيف ضمنوا الدروس النظرية وأطروا التكويف :6المادة 

 .1وىرافاالمتحاف مف طرؼ المجنة البيداغوجية لمتكويف بالتنسيق مع كمية الطب بجامعة 
يتوج التكويف بشيادة  فوؽ التخصص في "البيداغوجية الطبية" وتمنح مف طرؼ كمية الطب بجامعة  

 .1وىراف
 اغوجية لمتكويف، بالمياـ التالية:تكمف األستاذة كامف فوزية ، بصفتيا المسؤولة البيد  :7المادة 

 .)ضماف تنظيـ الدروس )الرزنامة والمضموف ومتابعة التعميـ 
 .تنظيـ انتقاء ممفات المترشحيف 
 .ضماف فصل وحدات التعميـ 
  متابعتو.ضماف حسف سير التكويف و 
 .تنظيـ وتحديد قائمة المترشحيف المقبوليف لمتكويف 
  مف أجل اإلشراؼ والتنسيق البيداغوجي.ضماف تحضير اإلجتماعات بصورة منتظمة 

يمكف دعوة األساتذة اإلستشفائييف الجامعييف  مف اجل تدعيـ القدرات الوطنية في التكويف والتكفل الطبي، :8المادة 
 األجانب األكفاء في ىذا المجاؿ بصفة أساتذة مدعويف غير مقيميف طبقا لمتنظيـ المعوؿ بو.

 لتكويف لجنة بيداغوجية وتتكوف مف:يضمف التنسيق بشأف ا :9المادة 
 األساتذة الجزائريين:

 ،1، أستاذة استشفائية جامعي وعميدة كمية الطب لجامعة احمد بف بمة وىرافحمداوي عياد فاطمةاألستاذة  -
 ،1، أستاذة استشفائية جامعي في طب العمل بكمية الطب لجامعة احمد بف بمة وىرافكامن فوزيةاألستاذة  -
، أستاذة استشفائية جامعي في طب الداخمي بكمية الطب لجامعة احمد بف بمة ن بن تاج مونةقوريألستاذة ا -

 ،1وىراف
 ،1، أستاذ استشفائي جامعي في طب العمل بكمية الطب لجامعة احمد بف بمة وىرافغزيني يونساألستاذ  -
 ،1مد بف بمة وىراف، أستاذة استشفائي جامعي في طب األذف واألنف والحنجرة احفرغوق ابراىيماألستاذ  -
، أستاذ مساعد استشفائي جامعي في طب األعصاب بكمية الطب احمد بف بمة باحماني عبد الحميداألستاذ  -

 ،1وىراف
، أستاذ استشفائي جامعي في التخدير واإلنعاش الطبي بكمية الطب لجامعة احمد بالعربي خمميشاألستاذ   -

 ،1بف بمة وىراف
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فائي جامعي في الطب أمراض النساء التوليد بكمية الطب لجامعة احمد بف ، أستاذ استشمقني لياساألستاذ  -
 ،1بمة وىراف

 

 األساتذة األجانب:
، أستاذ استشفائي جامعي في الطب الشرعي في دائرة الخبراء بكمية الطب في منستير عمي شادلياألستاذ  -

 بتونس. 
 مـو الصحية بالمغرب.  ، أستاذ استشفائي جامعي في مركز العاحمد غسان األديباألستاذ  -
قامة األساتذة المدعويف غير المقيميف وا   :10المادة  قامتيـ طبقا لمتنظيـ تتكفل المجنة البيداغوجيو بمصاريف نقل وا 

 المعموؿ بو.
وعميد كمية الطب، كل فيما يخصو،  1يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف، مدير جامعة وىراف :11المادة 

 .ا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العمميبتنفيذ ىذ

 2021 فيفري  11في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2018جويمية  22  المؤرخ  في 625رقم  عدل القراري، 2021فيفري  11مؤرخ في  137رقم  قــرار
  الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز تنمية الطاقات المتجددة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء  1988مارس سنة  22الموافق  1408شعباف عاـ  4المؤرخ في  60-88بمقتضى المرسـو رقـ  -

 .ز تنمية الطاقات المتجددة، المعدؿ والمتمـمرك
 2020يونيو سنة  23 الموافق 1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة عاـ  163-20وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعدؿ والمتمـ. المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
نوفمبر سنة  24  الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما المادة  2011
 منو. 21

 2013يناير سنة  30  الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .لي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العا

الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2018جويمية  22المؤرخ في  625وبمقتضى القرار رقـ  -
 .لمركز تنمية الطاقات المتجددة، المعدؿ

 

 ُيـقـــــّرر
 

كور أعاله ، المعدؿ والمذ2018جويمية  22المؤرخ في  625تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 وتحرر كما يأتي: 

 .......................،..........(...بدون تغيير.................)................ المادة األولى:"
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 كما يأتي: تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز تنمية الطاقات المتجددة 
 

 :بالنسبة لباحثي المركز 
 كماؿ بف يموؿ -
 وىيبة قرؼ  -
 عبد الرحماف حميدات -
 عاشور ميراف -
 أمينة عزيزة ماجدة -
 خالد توافق -
 عبد الحميد كعباش -
 رشيد معوج -
 صالح بزارؼ  -

 

 :األعضاء بحكم القانون 
 دير المركزم عمر حاج أعراب -
 مدير وحدة بحث جياللي تساليت -
 مدير وحدة بحث سمير مياجر -
 بحث" مدير وحدة جموؿ جعفر -

 (.................................والباقي بـدون تغـيير .........)...................
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2 المادة

 2021 فيفري  11في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عمى مداولة مجمس -عمى سبيل التسوية-يتضمن الموافقة  ،2021 فيفري  11مؤرخ في  138رقم  قــرار

 ، 2013جوان 03في  المؤرخة إدارة مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية
 مة.والمتضمن إنشاء مؤسسة فرعية في شكل شركة مساى

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 .، والمتضمف القانوف التجارؼ، المعدؿ والمتمـ1975سبتمبر  26المؤرخ في  59 –75بمقتضى األمر رقـ  -
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة عاـ  163–20وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ة، المعدؿ والمتمـف أعضاء الحكوموالمتضمف تعيي
، 1992مايو سنة  23الموافق  1412ذؼ القعدة عاـ  20مؤرخ في  214–92وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .، المعدؿ والمتمـالعممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائيةيتضمف إحداث مركز البحث 
، 2011نوفمبر  24الموافق  1432جة عاـ ذؼ الح 28المؤرخ في  396–11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 14السيما المادتيف  الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي،
 .منو 53و
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، 2013يناير سنة  30الموافق  1433ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77–13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .يات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالح

العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية المؤرخ في مركز البحث وبناء عمى محضر مداولة مجمس إدارة  -
 .2013جواف  03

يـ وبناء عمى المحضر النيائي لمجنة التقنية المكمفة بدراسة طمبات إنشاء المؤسسات الفرعية لدػ مؤسسات التعم -
 .2021جانفي  18العالي والبحث العممي، والمتضمف رأيا بالموافقة والموقع بتاري  

 

 ُيـقـــــّرر

 

نوفمبر  24المؤرخ في  396 –11مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  53طبقا لمفقرة األولى مف المادة  المادة األولى:
العممي مركز البحث إدارة عمى مداولة مجمس  -عمى سبيل التسوية -والمذكور أعاله، يوافق ،2011

، والمتضمنة إنشاء مؤسسة فرعية 2013جواف  03والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية المؤرخة في 
 في شكل شركة مساىمة، وتدعى:

Spa CRAPC EXPERTISE» « 
والمتمـ،  ، المعدؿ1975سبتمبر  26المؤرخ في  59–75تخضع المؤسسة الفرعية ألحكاـ األمر رقـ  :2المادة 

، والمذكور 2011نوفمبر  24المؤرخ في  396–11والمذكور أعاله، وكذا أحكاـ المرسوـ التنفيذؼ رقـ 
 أعاله.

العممي والتقني في مركز البحث يكمف كل مف المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، ومدير  :3المادة 
بتنفيذ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ  التحاليل الفيزيائية والكيميائية، كل فيما يخصو،

 العالي والبحث العممي.
 2021 فيفري  11في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،2020أكتوبر  12المؤرخ في  750يعدل ويتمم القــرار رقم  ،2021 ري فيف 13مؤرخ في  139قــرار رقم 

 يتضّمن تأىيل مؤسسات الّتعميم العالي لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي ومنحـو

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441ذؼ القعدة عاـ  المؤرخ في أوؿ 163–20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ
غشػت سنة  17الموافػق  1419ربيع الثاني سنة  24المؤرخ في  254-98وبمقتضى المرسوـ التػنفيذؼ رقػـ  -

جامػعي، المعّدؿ والمتّمـ، السيما والمتعمق بالتػكويف في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأىيل ال 1998
 منو. 113و 9المادتيف 

غشت سنػة  23الموافق  1424جمادػ الثاني عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ  -
 والمحّدد لممياـ والقواعد الخاصة بتنظيـ وسير الجامعة، المعّدؿ والمتّمـ. 2003
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 2013ينايػر سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18ؤرخ في الم 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقػـ  -
 يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.ذؼ والّ 

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -
 واّلذؼ يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا.

، والذؼ يتضّمف تأىيل مؤسسات الّتعميـ العالي 2020أكتوبر  12المؤرخ في  750وبموجب القػػرار الوزارؼ رقـ  -
 لمّتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيػـ الّتأىيػل الجامعػي ومنحػو.    

 

 ُيـقـــــّرر 
 

غشت سػنة  17المؤرخ في  254-98ذؼ رقػـ مف المرسػوـ التنفي 113و 9تطبيقا ألحكػاـ المادتيف  المادة األولى:
، ييػدؼ ىػذا القػرار إلى تػأىيل مؤسسات التعميـ العالي اآلتي ه، المعدؿ والمتمـ، المذكور أعال1998

 ذكرىا لمتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه وتػنظيـ التأىيل الجامعي ومنحػو:
 وـ والتكنولوجيا بوىراف.جامعة تيزؼ وزو، جامعة المسيمة، جامعة العم الجامعات:
 .الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيا بقسنطينةالمدرسة الوطنية العميا لممناجمنت، المدرسة  المدارس:

 المركز الجامعي بتمنراست. المركز الجامعي:
 تحػّدد قػائػمة الشعب المفػتوحة لمّتأىيل في ممحق ىذا القرار.   :2المادة 
( سنوات ابتداء  مف تػاري  إمضائو 04نوح بموجػب ىذا القرار سارؼ المفعوؿ لمدة أربع )يبقى الّتأىيل المم :3المادة 

 1998أوت  17المؤرخ في  254-98مػف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  115و 12مع الػتقيد بأحكاـ المادتيف 
 المذكور أعاله.              

مدراء مؤسسات الّتعميـ العالي المذكورة أعاله، كّل فيػما يكّمػف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف و  :4المادة 
 يخصو، بتنفيذ ىػذا القرار.                        

 يػنشر ىػذا الػقػرار في النػشرة الرسػمية لمتعػميـ العالي والبحث العممي. :5المادة 
 2020 فيفري  13 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 د الباقي بن زيانأ.د عب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 تيزي وزوجامعـة ، والمتضمن تأىيل 2021فيفري  13المؤرخ في  139رقم ممحق بالقرار 

 التالية: تنظيـم الّتأىيـل الجامعـي ومنحـو في الشعبلمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه و 
 

  :المغة والثقافة األمازيغية 
 .لغة وحضارة 
 .لغة وآداب 
 .لسانيات وتعميمية 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المسيمةجامعـة ، والمتضمن تأىيل 2021فيفري  13المؤرخ في  139رقم ر ممحق بالقرا

 التالية: لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي ومنحـو في الشعب
 

 .المغة االنجميزية 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 العموم والتكنولوجيا بوىرانجامعـة ، والمتضمن تأىيل 2021فيفري  13المؤرخ في  139رقم ممحق بالقرار 
 التالية: لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي ومنحـو في الشعب

 

  والرياضية:عموم وتقنيات النشاطات البدنية 
 .النشاط البدني الرياضي التربوي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ      
  لممناجمنتالمدرسة الوطنية العميا ، والمتضمن تأىيل 2021فيفري  13المؤرخ في  139رقم ممحق بالقرار 

 التالية: لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي ومنحـو في الشعب
 

 .عموم التسيير 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    

 لبيوتكنولوجيا بقسنطينةفي ا المدرسة الوطنية العميا، والمتضمن تأىيل 2021فيفري  13المؤرخ في  139رقم  ممحق بالقرار 
 التالية: لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي ومنحـو في الشعب

 

 .البيوتكنولوجيا 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ      

 المركز الجامعي بتمنراست، والمتضمن تأىيل 2021فيفري  13المؤرخ في  139رقم ممحق بالقرار 
   التالية: لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي ومنحـو في الشعب

 

 .عمم النفس 
 عمم االجتماع. 
  :المغة واألدب العربي 

  .دراسات أدبية 
  .دراسات لغوية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2019جويمية  10المؤرخ في  1141يعدل القرار رقم ، 2021فيفري  13مؤرخ في  140رقم  قــرار

 المدرسة الوطنية العميا لمفالحةمجمس إدارة الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ  فوالمتضم
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  219-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 لى مدرسة خارج الجامعة.والمتضمف تحويل المعيد الوطني لمفالحة إ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .مميالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث الع
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 24رسة العميا،السيما المادة الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد
ارة ، الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إد2019جويمية  10المؤرخ في  1141وبمقتضى القرار رقـ  -

 .المدرسة الوطنية العميا لمفالحة، المعدؿ
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 ُيـقـــــّرر

 

، المعدؿ، والمذكور أعاله، 2019جويمية  10المؤرخ في  1141يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 كما ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 الي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ الع :2المادة 
 2021 فيفري  13في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 العميا لمفالحةدرسة الوطنية الم قائمة أعضاء مجمس إدارة

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس راموؿ خالد -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو مسعودؼ عبدهللا -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو شالؿ عبدالرحماف -
 لتعميـ المينييفوا ةبالتكوين ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو  يفعودار نورالد -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو بف ساسي قدور -
 بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانيةممثل الوزير المكمف  عضو ظاىر الطيب التوفيق -
صالح المستشفياتب ممثمة الوزير المكمف عضو خوالد ليندة -  الصحة والسكاف وا 
 بالصناعة ممثل الوزير المكمف عضو عرابة لخضر -
 بالفالحة والتنمية الريفيةالوزير المكمف  ةممثم عضو قريشي مميكة فضيمة زوجة حمانة -
 الموارد المائيةبالوزير المكمف  ةممثم عضو لوني فريدة  -

 

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

  2015ديسمبر  07مؤّرخ في ال 1220قرار رقم اليعدل  ،2021فيفري  13مؤرخ في  141قــرار رقم 
 زارة التعميم العالي والبحث العممييحدد تشكيمة الّمجنة القطاعية لمصفقات لو  الذي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2015سبتمبر سنة  16الموافق  1436ذؼ الحجة عاـ  2المؤرخ في  247-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ
 ،2020يونيو سنة  23الموافق  1441مؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة عاـ ال 163-20وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ.تعيي  فوالمتضم
الذؼ  2013يناير  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
الذؼ يحدد تشكيمة الّمجنة القطاعية لمصفقات لوزارة  2015ديسمبر  07المؤّرخ في  1220القرار رقـ  وبمقتضى -

 ، المعدؿ.التعميـ العالي والبحث العممي
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 ُيـقـــــّرر

 

، المعدؿ والمذكور أعاله، 2015ديسمبر  07المؤّرخ في  1220مف القرار رقـ  2: تعدؿ المادة المادة األولى
 :وتحرر كما يأتي

 : تتشكل الّمجنة القطاعية لمصفقات لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي مف:2ـمـادة ال
 :عن وزارة التعميم العالي والبحث العممي 

 سرئي السيد: بوىيشة دمحم -
 نائب رئيس السيد: جبراني عبد الحكيـ -

  

 :عن ممثمي القطاع المعني 
 عضو دائـ السيدة: بف موسى آماؿ -
 عضو دائـ اس مولودالسيد: بورب -
 عضو مستخمف السيد: شيدة خالد -
 عضو مستخمف السيد: بوغابة عابد -

  

 :)عن وزارة المالية )المديرية العامة لمميزانية 
 عضو دائـ السيدة: جرماف صبيحة -
 عضو مستخمف اآلنسة: طالح حواء -

  

 :)عن وزارة المالية )المديرية العامة لممحاسبة 
 عضو دائـ يةالسيدة: بف كزيـ صف -
 عضو مستخمف السيد: صادقي أورمضاف -

  

 :عن وزارة عن وزارة التجـــارة 
 عضو دائـ السيدة: عياشي فاطمة -
    عضو مستخمف السيدة: حراد جازية -

 ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. : 3المادة 
 2021 فيفري  13في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شيادة الماستر لمتكوين التكميمي لنيل يحّدد البرنامج البيداغوجي، 2021فيفري  14مؤرخ في  143رقم  قــرار

 1طرية بجامعة البميدةبمعيد العموم البيلمطمبة المسجمين 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419الحجة عاـ  ؼذ 18المؤّرخ في  99-05بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتمـ
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441 ة عاـلقعدالمؤرخ في أوؿ ذؼ ا 163-20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
 سنة غشت أوؿ الموافق 1409 عاـ الحجة ذؼ 29 في المؤّرخ 137-89 رقـ التنفيذؼ المرسوـ وبمقتضى -

 .والمتّمـ المعّدؿ ،1البميدة جامعة إنشاء والمتضّمف 1989
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 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08رقـ  وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ -
 .المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهو 

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .حيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صال

الذؼ يحدد شروط الحصوؿ عمى شيادة الماستر لمطمبة  2017مارس  9المؤرخ في  272وبمقتضى القرار رقـ  -
المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة، دبموـ الميندس المعمارؼ أو شيادة دكتور بيطرؼ، في بعض مؤسسات 

 .التعميـ العالي
 .2021جانفي  17لمطب البيطرؼ، المنعقد بتاري  البيداغوجية  الوطنية المجنةجتماع عمى محضر ا بناء  و  -

 

 ُيـقـــــّرر
 

المشار إليو أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى  2017 مارس 9المؤرخ في  272طبقا ألحكاـ القرار رقـ  المادة األولـى:
 العمـو بمعيد ر لمطمبة المسجميفتحديد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماست

 ، وفقا لممحق ىذا القرار.1البميدة بجامعة البيطرية
 والحياة.  الطبيعة ضمف ميداف عموـالتكميمي المذكور في المادة األولى ليذا القرار  التكويف يندرج :2لمــادة ا

والمحدد في  1البميدة بجامعة البيطرية العموـ يمنح الطالب، الذؼ تابع بنجاح التكويف التكميمي بمعيد :3المــادة 
 ممحق ىذا القرار، شيادة ماستر وفقا لمقانوف المعموؿ بو.

، ابتداء مف 1البميدة بجامعة البيطرية العموـ بمعيدىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف  تطبق أحكاـ :4المــادة 
 .2020/2021نة الجامعية السّ 

، كّل فيما يخّصو، بتطبيق ىذا القرار 1البميدة جامعة لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير يكّمف المدير العاـ :5المــادة 
 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.سالذؼ 

 2021 فيفري  14في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 شيادة الماستر لمتكوين التكميمي لنيل المحدد لمبرنامج البيداغوجي 2021فيفري  14مؤرخ في  143رقم  ممحق القرار
 1بمعيد العموم البيطرية بجامعة البميدةلمطمبة المسجمين 

 : 09اٌغذاعٍ 
اٌغذاعٍ  ِغّىع أعجىع( 12) ٌٍغذاعٍ اٌؾغُ اٌغبػٍ اٌّبدح

 اٌّؼبًِ )عبػخ(
 أخشي* أػّبي رطجُمُخ أػّبي ِىعهخ دسوط

 3 02   02 70 ِٕبهظ اٌجؾش

 0 02  20  20 زشخُض فٍ اٌطت اٌجُطشٌاٌ

 0 02    40 رغُُش رشثُخ ؽُىأبد االٔزبط

 0 32    30 ؼذَخ واٌطفٍُُخاألِشاع اٌؾُىأُخ إٌّشؤ اٌّ

 9 211 1 21 21 160 09اٌغذاعٍ   ِغّىع
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 : 10اٌغذاعٍ 
  ٌٍغذاعٍ اٌؾغُ اٌغبػٍ اٌّبدح

 اٌّؼبًِ )عبػخ( ّغّىعاٌ
 رؾؼُش ِزوشح اٌّبعزش

 4  ِزوشح اٌّبعزش

 4 60 10ِغّىع اٌغذاعٍ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ، 2021فيفري  14مؤرخ في  143رقم  قــرار
 العميا لمتسيير واإلقتصاد الرقميالمدرسة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
  2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة عاـ  163-20سوـ الرئاسي رقـ بمقتضى المر  -

 ف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ.تعيي فوالمتضم
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 عالي والبحث العممي.ير التعميـ الالذؼ يحدد صالحيات وز 
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 24سة العميا، السيما المادة الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدر 
 2019يوليو سنة  10ق المواف  1440ذؼ القعدة عاـ  7المؤرخ في  198-19وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

والمتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بالجزائر، إلى مدرسة عميا 
 منو. 4السيما المادة  لمتسيير واإلقتصاد الرقمي،

 

 ُيـقـــــّرر

 

 1437رمضاف عاـ  9لمؤرخ في ا 176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  24تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 العميا لمتسيير واإلقتصاد الرقمي. مجمس إدارة المدرسة
مي، طبقا لمجدوؿ تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لمتسيير واإلقتصاد الرق :2المادة 

 الممحق بيذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2021 فيفري  14في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العميا لمتسيير واإلقتصاد الرقميالمدرسة  قائمة أعضاء مجمس إدارة
 األعضاء المعينون: -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس مزراؽ مختار -
 مثل الوزير المكمف بالماليةم عضو صايبي سمير -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو تبوف دمحم فوزؼ  -
 مفة بالتكويف والتعميـ المينييفممثمة الوزيرة المك عضو رشيد عبد المطيف -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثمة السمطة المكمفة بال عضو تمود نجية -
 بالصناعة المكمف ممثمة الوزير عضو بف حبيمس نسيمة -
 د والمواصالت السمكية والالسمكيةممثمة الوزير المكمف بالبري عضو طالب نادية -
 ممثمة الوزير المكمف بالتجارة عضو بوقريط سياـ -
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 ممثمة الوزير المكمف بالسياحة والصناعة التقميدية والعمل العائمي عضو العمرؼ سامية -
 ئرية لمتجارة والصناعةممثمة عف الغرفة الجزا عضو فالح فيروز  -
 ممثل عف مؤسسة سوناطراؾ عضو زرداني رشيد -

 

 األعضاء المنتخبون   -2
 الييئة الصفة االسم والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة عضو جبار ياسيف -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة عضو العايب المية -
 سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ب" ممثمة منتخبة عف عضو جعيدر نجية -
 سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ب" ممثمة منتخبة عف عضو ريق مسعودةط -
 سمؾ األساتذة المساعديف قسـ "أ" ممثمة منتخبة عف عضو بف قنة فرياؿ فاطمة الزىراء -
 سمؾ األساتذة المساعديف قسـ "أ" ممثل منتخب عف عضو مقراف فريد -
 نييف وعماؿ الخدماتتقممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف وال عضو بف عجاؿ عادؿ -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثمة منتخبة عف الموظفيف اإل عضو واضحي فطيمة -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عضو سباح أمينة -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عضو فرحات مريـ -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تضمن الم، 2016أوت  9 مؤّرخ فيال 1199قـرار رقم يعدل ممحق ال ،2021 فيفري  14خ في مؤر  144قــرار رقم 
 عمى سبيل التسوية "في ميدان "عموم وتكنولوجياعنابة بعنوان جامعة  مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ؼ الحجة عاـ ذ 18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
 1984سنة  غشت 18الموافق  1404عاـ  ذؼ القعدة 21المؤّرخ في  214-84رقـ المرسوـ  وبمقتضى  -

 المعّدؿ والمتّمـ. ،وسيرىا جامعة عنابةالمتعمق بتنظيـ 
 2020يونيو سنة  23الموافق لػ  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة  163–20ـ الرئاسي رقـ وبمقتػضى المرسو  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهالميسانس  والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
حدد يجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و المتضّمف إنشاء الم 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا
بعنواف  تضمف مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمةوالم، 2016أوت  9 مؤّرخ فيال 1199رقـ وبمقتضى القرار  -

 .في ميداف "عمـو وتكنولوجيا"عنابة جامعة 
 .2021جانفي  26ميداف "عمـو و تكنولوجيا" المؤرخ في وبناء  عمى تقرير المجنة البيداغوجية الوطنية ل -
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 ُيـقـــــّرر

 

 والمذكور أعاله، طبقا لممحق ىذا القرار. 2016أوت  09المؤرخ في  1199يعّدؿ ممحق القرار رقـ  الماّدة األولـى:
نتيف الجامعيتيف يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في السنة األولى ماستر بعنواف الس :2المــادة 

 .2021-2020و 2020 -2019
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار عنابةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المــادة 

 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 فيفري  14في حرر بالجزائر 

 والبحث العممي وزير التعميم العالي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ،2016أوت  9 مؤّرخ فيال 1199قـرار رقم ممحق اللعدل الم ،2021فيفري  14مؤرخ في ال 144رقم  ممحق القرار
  في ميدان "عموم وتكنولوجيا"عنابة بعنوان جامعة  تضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمةالم

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 عمـو وتكنولوجيا

 أ آلية وا عالـ آلي صناعي آلية
 أ آلية وأنظمة

 أ كيروميكانيؾ كيروميكانيؾ
 أ صيانة صناعية

 أ ظمة المضمنة الكترونيؾ األن إلكترونيؾ
 أ أداتيو 

 كيروتقني
 أ شبكات كيربائية
 أ تحكـ كيربائي

 أ كيروتقني صناعي

 ىندسة مدنية

 أ ىياكل
 أ بناءات معدنية ومختمطة

 أ جيوتقني
 أ مواد اليندسة المدنية

 ىندسة الطرائق
 أ ىندسة كيميائية

 أ ىندسة صيدالنية
 أ ئةلمبي ىندسة الطرائق

 ىندسة ميكانيكية

 أ انشاء ميكانيكي
 أ طاقوية

 أ صناعة ميكانيكية وتقنيات اإلنتاج
 أ ىندسة المواد

 م تكنولوجيا االنتاج الميكانيكي 

 رؼ 
 أ الرؼ الحضرؼ 
 أ منشآت الرؼ 
 أ الموارد المائية

 أ نظافة وأمف صناعي نظافة وأمف صناعي
 أ ىندسة بتروكيمياوية ةصناعات بتروكيمياوي

 أ شبكات واتصاالت اتصاالت سمكية وال سمكية
 أ أنظمة االتصاالت

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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تضمن ، الم2016أوت  9 مؤّرخ فيال 1201قـرار رقم يعدل ممحق ال ،2021فيفري  14مؤرخ في  145قــرار رقم 
 عمى سبيل التسوية "في ميدان "عموم وتكنولوجيا بشاربعنوان جامعة  كوينات في الماستر المؤىمةمواءمة الت

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .ّدؿ والمتّمـالمع القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
 2020يونيو سنة  23الموافق لػ  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهوالمتضّمف ن
المتضّمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر  7المؤّرخ في  07-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـإّنشاء جامعة بشار
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ألّوؿ عاـ ربيع ا 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
حدد يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا
بعنواف  تضمف مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة، والم2016أوت  9 مؤّرخ فيال 1201رقـ وبمقتضى القرار  -

 .في ميداف "عمـو وتكنولوجيا" بشارجامعة 
 .2021جانفي  26وبناء  عمى تقرير المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ و تكنولوجيا" المؤرخ في  -
 

 ُيـقـــــّرر

 

 والمذكور أعاله، طبقا لممحق ىذا القرار. 2016أوت  09المؤرخ في  1201رقـ  يعّدؿ ممحق القرار الماّدة األولـى:
يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في السنة األولى ماستر بعنواف السنتيف الجامعيتيف  :2المــادة 

 .2021-2020و 2019-2020
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذؼ بشارر جامعة : يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدي3المػػادة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 فيفري  14في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، 2016أوت  9 مؤّرخ فيال 1201قـرار رقم ممحق اللعدل الم ،2021فيفري  14مؤرخ في ال 145رقم  ممحق القرار
 في ميدان "عموم وتكنولوجيا" بشاربعنوان جامعة  تضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمةالم

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 أ  آلية وا عالـ آلي صناعي آلية عمـو وتكنولوجيا
 أ  آلية و أنظمة

 أ  الكترونيؾ األنظمة المضمنة  إلكترونيؾ
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 أ  تحكـ كيربائي كيروتقني
 أ  شبكات كيربائية

 ىندسة مدنية
 أ  جيوتقني

 أ  مواد اليندسة المدنية
 أ  ىياكل

 أ ندسة صيدالنيةى ىندسة الطرائق
 أ  ىندسة البيئة

 أ  انشاء ميكانيكي ىندسة ميكانيكية
 أ  طاقوية

 أ  الرؼ الحضرؼ  رؼ 
 أ  أنظمة االتصاالت اتصاالت سمكية وال سمكية

 أ  طرقات ومنشآت فنية أشغاؿ عمومية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تضمن ، الم2016أوت  9 مؤّرخ فيال 1202قـرار رقم يعدل ممحق ال ،2021فيفري  14مؤرخ في  146قم قــرار ر 
 عمى سبيل التسوية "في ميدان "عموم وتكنولوجيابجاية بعنوان جامعة  مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18خ في المؤرّ  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
 2020يونيو سنة  23الموافق لػ  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األّوؿ عاـ  13المؤّرخ في  218-98بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ و  -

 .المتضّمف إّنشاء جامعة بجاية، المعّدؿ والمتّمـ
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .محصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهوالمتضّمف نظاـ الدراسات ل
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
حدد يتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و الم 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا
بعنواف  تضمف مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة، والم2016أوت  9 مؤّرخ فيال 1202رقـ وبمقتضى القرار  -

 .في ميداف "عمـو وتكنولوجيا" بجايةجامعة 
 .2021جانفي  26غوجية الوطنية لميداف "عمـو وتكنولوجيا" المؤرخ في وبناء  عمى تقرير المجنة البيدا  -
 

 ُيـقـــــّرر

 

 والمذكور أعاله، طبقا لممحق ىذا القرار. 2016أوت  09المؤرخ في  1202يعّدؿ ممحق القرار رقـ  الماّدة األولـى:
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ستر بعنواف السنتيف الجامعيتيف يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في السنة األولى ما :2المــادة 
 .2021-2020و 2019-2020

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار بجايةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المــادة 
 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 فيفري  14في حرر بالجزائر 
 لتعميم العالي والبحث العمميوزير ا

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ، 2016أوت  9 خ فيمؤرّ ال 1202قـرار رقم المعدل لممحق ال ،2021فيفري  14المؤرخ في  146ممحق القرار رقم 
 في ميدان "عموم وتكنولوجيا" بجايةبعنوان جامعة  تضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمةالم

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 عمـو وتكنولوجيا

 أ  آلية وا عالـ آلي صناعي آلية
 أ  آلية وأنظمة

 أ  كيروميكانيؾ كيروميكانيؾ
 أ  صيانة صناعية

 أ  أداتيو  يؾإلكترون

 كيروتقني

 ـ آليات صناعية
 أ  تحكـ كيربائي

 أ  كيروتقني صناعي
 أ  ماكنات كيربائية
 أ  شبكات كيربائية

 أ  طاقات متجددة في الكيروتقني

 ىندسة مدنية
 أ  بناءات معدنية ومختمطة

 أ  جيوتقني
 أ  ىياكل

 ىندسة الطرائق

 أ  ائيةالصناعات الغذ ىندسة
 أ  ىندسة كيميائية
 أ  ىندسة المبممرات

 أ  ىندسة الطرائق لممواد
 أ  ىندسة صيدالنية

 أ  ىندسة الطرائق لمبيئة 

 ىندسة ميكانيكية

 أ  انشاء ميكانيكي
 أ  طاقوية

 أ  صناعة ميكانيكية وتقنيات اإلنتاج
 أ  ىندسة المواد

 أ  ىندسة المواد والسطوح
 أ  منشآت طاقوية وماكنات توربينية

 أ  طاقات متجددة في الميكانيؾ
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 أ  استغالؿ المناجـ ىندسة منجمية
 أ  تثميف الموارد المعدنية

 أ  شبكات واتصاالت اتصاالت سمكية وال سمكية
 أ  أنظمة االتصاالت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تضمن ، الم2016أوت  9 مؤّرخ فيال 1203قـرار رقم يعدل ممحق ال ،2021فيفري  14مؤرخ في  147قــرار رقم 

 عمى سبيل التسوية "في ميدان "عموم وتكنولوجيا بسكرةبعنوان جامعة  مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99رقـ  بمقتضى القانوف  -

 .المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
 2020يونيو سنة  23الموافق لػ  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .عّدؿ والمتّمـوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، الم
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األّوؿ عاـ  13المؤّرخ في  219-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المتضّمف إنشاء جامعة بسكرة، المعّدؿ والمتّمـ
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهوالمتضّمف 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
حدد يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا
بعنواف  تضمف مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة، والم2016أوت  9 مؤّرخ فيال 1203رقـ وبمقتضى القرار  -

 .في ميداف "عمـو وتكنولوجيا" بسكرةجامعة 
 .2021جانفي  26ر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عمـو و تكنولوجيا" المؤرخ في وبناء  عمى تقري -
 

 ُيـقـــــّرر

 

 والمذكور أعاله، طبقا لممحق ىذا القرار. 2016أوت  09المؤرخ في  1203يعّدؿ ممحق القرار رقـ  الماّدة األولـى:
السنة األولى ماستر بعنواف السنتيف الجامعيتيف  يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في :2المــادة 

 .2021-2020و 2019-2020
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار بسكرةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المــادة 

 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 يفري ف 14في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ، 2016أوت  9 مؤّرخ فيال 1203رقم  قـرارالمعدل لممحق ال ،2021فيفري  14المؤرخ في  147ممحق القرار رقم 
 في ميدان "عموم وتكنولوجيا" بسكرةبعنوان جامعة  تضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمةالم

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 عمـو وتكنولوجيا

 أ  آلية وا عالـ آلي صناعي آلية
 أ  آلية وأنظمة

 أ  كيروميكانيؾ كيروميكانيؾ

 أ  الكترونيؾ األنظمة المضمنة  إلكترونيؾ
 أ  ميكرو إلكترونيؾ

 كيروتقني
 أ  تحكـ كيربائي

 أ  ماكنات كيربائية
 أ  شبكات كيربائية

 ىندسة مدنية
 أ  جيوتقني

 أ  مواد اليندسة المدنية
 أ  ىياكل

 أ  ىندسة التكييف ىندسة التكييف

 أ  ىندسة كيميائية ىندسة الطرائق
 أ  ىندسة الطرائق لمبيئة 

 ىندسة ميكانيكية
 أ  انشاء ميكانيكي

 أ  طاقوية
 أ  ىندسة المواد

 رؼ 
 أ  الرؼ الحضرؼ 
 أ  منشآت الرؼ 
 أ  الموارد المائية

 أ  ىندسة التعديف تعديف
 أ  شبكات واتصاالت اتصاالت سمكية وال سمكية

 أ  طرقات ومنشآت فنية أشغاؿ عمومية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تضمن ، الم2016أوت  9 مؤّرخ فيال 1204قـرار رقم يعدل ممحق ال ،2021فيفري  14مؤرخ في  148قــرار رقم 
 تسويةعمى سبيل ال "في ميدان "عموم وتكنولوجيا 1البميدةبعنوان جامعة  مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
 2020يونيو سنة  23وافق لػ الم 1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤّرخ في  137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة البميدة، المعّدؿ والمتّمـ. 1989
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 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17ّرخ في المؤ  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .يـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير التعم

حدد يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا

واف بعن تضمف مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة، والم2016أوت  9 مؤّرخ فيال 1204رقـ وبمقتضى القرار  -
 .في ميداف "عموـ وتكنولوجيا" 1البميدةجامعة 

 .2021جانفي  26وبناء  عمى تقرير المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ وتكنولوجيا" المؤرخ في  -
 

 ُيـقـــــّرر

 

 رار.والمذكور أعاله، طبقا لممحق ىذا الق 2016أوت  09المؤرخ في  1204يعّدؿ ممحق القرار رقـ  الماّدة األولـى:
يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في السنة األولى ماستر بعنواف السنتيف الجامعيتيف  :2المــادة 

 .2021-2020و 2019-2020
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار 1البميدةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المــادة 

 لنشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ سينشر في ا
 2021 فيفري  14في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، 2016أوت  9 مؤّرخ فيال 1204قـرار رقم المعدل لممحق ال ،2021فيفري  14المؤرخ في  148محق القرار رقم م

 في ميدان "عموم وتكنولوجيا" 1البميدةبعنوان جامعة  تضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمةالم

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عمـو وتكنولوجيا

 آلية
 أ  صناعيآلية وا عالـ آلي 

 أ  آلية وأنظمة

 إلكترونيؾ
 أ  الكترونيؾ األنظمة المضمنة 

 أ  أداتيو 
 أ  ميكرو إلكترونيؾ

 أ  ماكنات كيربائية كيروتقني
 أ  أجيزة بيوطبية ىندسة بيوطبية

 ىندسة مدنية

 أ  بناءات معدنية ومختمطة
 أ  جيوتقني

 أ  مواد اليندسة المدنية
 أ  ىياكل
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 ىندسة الطرائق

 أ  ىندسة كيميائية
 أ  ىندسة المبممرات

 أ  ىندسة الطرائق لممواد
 أ  صيدلة صناعية

 أ  ىندسة البيئة

 ىندسة ميكانيكية

 أ  بيوميكانيؾ
 أ  انشاء ميكانيكي

 أ  طاقوية
 أ  صناعة ميكانيكية وتقنيات اإلنتاج

 أ  ىندسة المواد
 أ  المواد والسطوح ىندسة

 أ  منشآت طاقوية وماكنات توربينية
 أ  الموارد المائية رؼ 

 أ  شبكات واتصاالت اتصاالت سمكية وال سمكية
 أ  أنظمة االتصاالت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تضمن ، الم2016أوت  9 مؤّرخ فيال 1205قـرار رقم اليعدل ممحق  ،2021فيفري  14مؤرخ في  149قــرار رقم 

 عمى سبيل التسوية "في ميدان "عموم وتكنولوجيا برج بوعريريجبعنوان جامعة  مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4ق المواف 1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
 2020يونيو سنة  23الموافق لػ  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه
 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14 المؤّرخ في 244-12التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ  -

 .يريجإنشاء جامعة برج بوعر المتضّمف و 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 حدديالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا
بعنواف  تضمف مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة، والم2016أوت  9 مؤّرخ فيال 1205رقـ وبمقتضى القرار  -

 .في ميداف "عموـ وتكنولوجيا" برج بوعريريججامعة 
 .2021جانفي  26خ في وبناء  عمى تقرير المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ و تكنولوجيا" المؤر  -
 



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   378

 

 

 ُيـقـــــّرر

 

 والمذكور أعاله، طبقا لممحق ىذا القرار. 2016أوت  09المؤرخ في  1205يعّدؿ ممحق القرار رقـ  الماّدة األولـى:
يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في السنة األولى ماستر بعنواف السنتيف الجامعيتيف  :2المــادة 

 .2021-2020و 2019-2020
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا برج بوعريريجيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المــادة 

 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 فيفري  14في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 لباقي بن زيانأ.د عبد ا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ،2016أوت  9 مؤّرخ فيال 1205قـرار رقم المعدل لممحق ال ،2021فيفري  14المؤرخ في  149ممحق القرار رقم 

 في ميدان "عموم وتكنولوجيا" برج بوعريريجبعنوان جامعة  ينات في الماستر المؤىمةتضمن مواءمة التكو الم

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عمـو وتكنولوجيا

 أ  آلية وا عالـ آلي صناعي آلية
 أ  كيروميكانيؾ كيروميكانيؾ

 أ  ميكرو إلكترونيؾ إلكترونيؾ
 أ  الكترونيؾ األنظمة المضمنة 

 أ  حكـ كيربائيت كيروتقني

 أ  مواد اليندسة المدنية ىندسة مدنية
 أ  ىياكل

 أ  طاقوية ىندسة ميكانيكية
 أ  طاقات متجددة في الميكانيؾ

 أ  ىندسة الطرائق لمبيئة  ىندسة الطرائق
 أ  أنظمة االتصاالت اتصاالت سمكية وال سمكية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتضّمن  2016أوت  09المؤرخ في  1207يعدل ممحق القرار رقم   ،2021فيفري  14مؤرخ في  150 رقمقــرار 

 و تكنولوجيا" عمى سبيل التسوية بومرداس في ميدان "عمومجـامعـة مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 يونيو سنة 23الموافق لػ  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المتّمـ.اء الحكومة، المعّدؿ و والمتضمف تعييف أعض
 1998سنة  يونيو 2الموافق  1419صفر عاـ  7المؤّرخ في  189-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المتضّمف إنشاء جامعة بومرداس، المعّدؿ والمتّمـو 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه لماسترالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة او 
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و 2012مارس  26ؤّرخ في الم 75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىاحدد مي

والمتضّمف مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف  2016أوت  09المؤرخ في  1207بمقتضى القرار رقـ  -
 داس في ميداف "عمـو و تكنولوجيا".جامعة بومر 

 .2021جانفي  26ولوجيا" المؤرخ في اء  عمى تقرير المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ و تكنوبن -
 

 ُيـقـــــّرر
 

 والمذكور أعاله، طبقا لممحق ىذا القرار. 2016أوت  09المؤرخ في  1207يعّدؿ ممحق القرار رقـ  الماّدة األولـى:
المسجميف في السنة األولى ماستر بعنواف السنتيف الجامعيتيف  يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى الطمبة :2المــادة 

 .2021-2020و 2019-2020
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار بومرداسيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المــادة 

 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 فيفري  14في لجزائر حرر با

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2016أوت  09المؤرخ في  1207لممحق القرار رقم  المعّدل 2021فيفري  14المؤرخ في  150ممحق القرار رقم 

 و تكنولوجيا" بومرداس في ميدان "عمومجـامعـة المتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان 
 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 وتكنولوجيا عمـو

 أ آلية و إعالـ آلي صناعي آلية

 كيروميكانيؾ
 أ كيروميكانيؾ

 أ صيانة صناعية
 أ ميكاترونيؾ

 أ إلكترونيؾ األنظمة المضمنة إلكترونيؾ
 أ ماكنات كيربائية كيروتقني

 أ أجيزة بيوطبية ىندسة بيوطبية

 ىندسة مدنية

 أ جيوتقني
 أ مواد اليندسة المدنية

 أ ىياكل
 ـ ىياكل و بناء

 ىندسة الطرائق
 أ ىندسة الصناعات الغذائية

 أ يةىندسة كيميائ
 أ ىندسة المبممرات
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 أ ىندسة الطرائق لممواد
 أ ىندسة البيئة

 أ ىندسة الطرائق لمبيئة
 أ ىندسة و تسيير المياه

 أ ىندسة صناعية ىندسة صناعية

 ىندسة ميكانيكية

 أ إنشاء ميكانيكي
 أ طاقوية

 أ صناعة ميكانيكية وتقنيات االنتاج
 أ ىندسة المواد

 أ منشآت طاقوية و ماكنات توربينية 
 ـ منشآت و أنابيب حديدية

 أ طاقات متجددة في الميكانيؾ
 أ شبكات واتصاالت اتصاالت سمكية وال سمكية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تضمن ، الم2016أوت  9 مؤّرخ فيال 1364قم قـرار ر يعدل ممحق ال ،2021فيفري  14مؤرخ في  151قــرار رقم 

 عمى سبيل التسوية "في ميدان "عموم وتكنولوجيا جيجلبعنوان جامعة  مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
 2020يونيو سنة  23الموافق لػ  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
 يوليو سنة 22الموافق  1424مادػ األولى عاـ ج 22المؤّرخ في  258-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المتضّمف إنشاء جامعة جيجل، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .كتوراهوالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الد
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
دد حيالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا
بعنواف  تضمف مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمةوالم 2016أوت  9 مؤّرخ فيال 1364رقـ وبمقتضى القرار  -

 .في ميداف "عموـ وتكنولوجيا"جيجل جامعة 
 .2021جانفي  26وبناء  عمى تقرير المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ وتكنولوجيا" المؤرخ في  -
 

 ُيـقـــــّرر
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 والمذكور أعاله، طبقا لممحق ىذا القرار. 2016أوت  09المؤرخ في  1364يعّدؿ ممحق القرار رقـ  الماّدة األولـى:
يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في السنة األولى ماستر بعنواف السنتيف الجامعيتيف  :2المــادة 

 .2021-2020و 2019-2020
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار جيجليكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المــادة 

 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 فيفري  14في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ،2016أوت  9 مؤّرخ فيال 1364قـرار رقم المعدل لممحق ال ،2021فيفري  14المؤرخ في  151ممحق القرار رقم 

 في ميدان "عموم وتكنولوجيا"جيجل بعنوان جامعة  المؤىمةتضمن مواءمة التكوينات في الماستر الم

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم وتكنولوجيا

 آلية
 أ  آلية وا عالـ آلي صناعي

 أ  آلية وأنظمة

 أ  كيروميكانيؾ كيروميكانيؾ

 إلكترونيؾ
 أ  ميكرو إلكترونيؾ

 أ  الكترونيؾ األنظمة المضمنة 

 كيروتقني

 أ  ربائيتحكـ كي

 أ  كيروتقني صناعي

 أ  ماكنات كيربائية

 أ  شبكات كيربائية

 أ  طاقات متجددة في الكيروتقني

 ىندسة مدنية
 أ  جيوتقني

 أ  ىياكل

 أ  ىندسة الطرائق لممواد ىندسة الطرائق

 أ  ىندسة الطرائق لمبيئة 

 ىندسة ميكانيكية
 أ  انشاء ميكانيكي

 أ  طاقوية

 أ  الرؼ الحضرؼ  رؼ 

 أ  أنظمة االتصاالت اتصاالت سمكية وال سمكية

 أ  طرقات ومنشآت فنية أشغاؿ عمومية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تضمن الم، 2016أوت  9 مؤّرخ فيال 1366قـرار رقم يعدل ممحق ال ،2021فيفري  14مؤرخ في  152قــرار رقم 

 عمى سبيل التسوية "في ميدان "عموم وتكنولوجيا خنشمةبعنوان جامعة  مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ متعميـ العالي،القانوف التوجييي ل
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 2020يونيو سنة  23الموافق لػ  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ

 2008نة غشت س 19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه

 2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عاـ  رجب 14مؤّرخ في ال 246-12رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ  -
 .خنشمةجامعة المتضّمف إنشاء 

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

حدد يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا

بعنواف  تضمف مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة، والم2016أوت  9 مؤّرخ فيال 1366رقـ وبمقتضى القرار  -
 .في ميداف "عموـ وتكنولوجيا"خنشمة جامعة 

 .2021جانفي  26وبناء  عمى تقرير المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ و تكنولوجيا" المؤرخ في  -
 

 ُيـقـــــّرر

 

 والمذكور أعاله، طبقا لممحق ىذا القرار. 2016أوت  09المؤرخ في  1366القرار رقـ  يعّدؿ ممحق الماّدة األولـى:
يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في السنة األولى ماستر بعنواف السنتيف الجامعيتيف  :2المــادة 

 .2021-2020و 2019-2020
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار خنشمةيف ومدير جامعة يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالي :3المــادة 

 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 فيفري  14في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، 2016أوت  9 مؤّرخ فيال 1366قـرار رقم المعدل لممحق ال ،2021فيفري  14المؤرخ في  152ممحق القرار رقم 

 "في ميدان "عموم وتكنولوجياخنشمة بعنوان جامعة  تضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمةالم
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عمـو وتكنولوجيا

 أ  آلية وا عالـ آلي صناعي آلية

 أ  تحكـ كيربائي كيروتقني

 أ  ىياكل ىندسة مدنية

 ىندسة ميكانيكية
 أ  انشاء ميكانيكي

 أ  ىندسة المواد

 أ  ىندسة الطرائق لمبيئة  ىندسة الطرائق

 أ  تصاالتأنظمة اال اتصاالت سمكية وال سمكية

 أ  طرقات ومنشآت فنية أشغاؿ عمومية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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تضمن ، الم2016أوت  9 مؤّرخ فيال 1367قـرار رقم يعدل ممحق ال ،2021فيفري  14مؤرخ في  153قــرار رقم 
 عمى سبيل التسوية "في ميدان "عموم وتكنولوجيا ألغواطابعنوان جامعة  مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
 2020يونيو سنة  23الموافق لػ  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة  163–20ي رقـ وبمقتػضى المرسوـ الرئاس -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادػ الثانية عاـ  30المؤّرخ في  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 والمتّمـ. ؿوالمتضّمف إنشاء جامعة األغواط، المعدّ  2001
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه
 2013يناير سنة  30موافق ال 1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
حدد يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا
بعنواف  تضمف مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمةوالم 2016أوت  9 مؤّرخ فيال 1367رقـ وبمقتضى القرار  -

 .في ميداف "عموـ وتكنولوجيا" األغواطجامعة 
 .2021جانفي  26وبناء  عمى تقرير المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ و تكنولوجيا" المؤرخ في  -
 

 ُيـقـــــّرر

 

 والمذكور أعاله، طبقا لممحق ىذا القرار. 2016أوت  09خ في المؤر  1367يعّدؿ ممحق القرار رقـ  الماّدة األولـى:
يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في السنة األولى ماستر بعنواف السنتيف الجامعيتيف  :2المــادة 

 .2021-2020و 2019-2020
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار األغواطيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المــادة 

 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 فيفري  14في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، 2016أوت  9 مؤّرخ فيال 1367قـرار رقم المعدل لممحق ال ،2021فيفري  14المؤرخ في  153رقم  ممحق القرار
 في ميدان "عموم وتكنولوجيا"األغواط بعنوان جامعة  تضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمةالم

 طبيعة تخصصال الفرع الميدان
 عمـو وتكنولوجيا

 آلية 
 أ  آلية وا عالـ آلي صناعي

 أ  آلية و أنظمة
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 عمـو وتكنولوجيا

 كيروميكانيؾ

 أ  كيروميكانيؾ

 أ  صيانة صناعية

 أ  ميكاترونيؾ

 إلكترونيؾ

 أ  الكترونيؾ األنظمة المضمنة 

 أ  أداتيو 

 أ  ميكرو إلكترونيؾ

 روتقنيكي

 أ  تحكـ كيربائي

 أ  كيروتقني صناعي

 أ  ماكنات كيربائية

 أ  شبكات كيربائية

 طاقات متجددة
 أ  طاقات متجددة في الكيروتقني

 أ  طاقات متجددة في الميكانيؾ

 ىندسة مدنية

 أ  جيوتقني

 أ  مواد اليندسة المدنية

 أ  ىياكل

 ىندسة الطرائق

 أ  يةىندسة كيميائ

 أ  ىندسة الطرائق لممواد

 أ  ىندسة صيدالنية

 أ  ىندسة الطرائق لمبيئة 

 ىندسة ميكانيكية

 أ  انشاء ميكانيكي

 أ  طاقوية

 أ  صناعة ميكانيكية وتقنيات اإلنتاج

 أ  ىندسة المواد

 م تمحيـ و مراقبة 

 رؼ 
 أ  منشآت الرؼ 

 أ  الموارد المائية

 أ  ىندسة الغاز الطبيعي قاتمحرو 

 أ  نظافة وأمف صناعي نظافة وأمف صناعي

 أ  ىندسة بتروكيمياوية صناعات بتروكيمياوية

 اتصاالت سمكية وال سمكية
 أ  شبكات واتصاالت

 أ  أنظمة االتصاالت

 أ  طرقات ومنشآت فنية أشغاؿ عمومية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتضّمن  2016أوت  09المؤرخ في  1369، يعدل ممحق القرار رقم 2021فيفري  14مؤرخ في  154 رقمقــرار 

 و تكنولوجيا" عمى سبيل التسوية المدية في ميدان "عمومبجـامعـة مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .تعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي لم
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 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ.عضاء والمتضمف تعييف أ 

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .وشيادة الدكتوراه الماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة 

المتضّمف و  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرـ عاـ  7مؤّرخ في  11-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .المعّدؿ والمتّمـ  إنشاء جامعة المدية،

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 يحددالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26في  المؤّرخ 75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام

والمتضّمف مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف  2016أوت  09المؤرخ في  1369بمقتضى القرار رقـ  -
 ة،  في ميداف "عمـو و تكنولوجيا".جامعة المدي

 .2021جانفي  26وجيا" المؤرخ في عمـو وتكنولعمى تقرير المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "وبناء   -
 

 ُيـقـــــّرر
 

 والمذكور أعاله، طبقا لممحق ىذا القرار. 2016أوت  09المؤرخ في  1369يعّدؿ ممحق القرار رقـ  الماّدة األولـى:
جميف في السنة األولى ماستر بعنواف السنتيف الجامعيتيف يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى الطمبة المس :2المــادة 

 .2021-2020و 2020 -2019
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار المدية يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة :3 المــادة

 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 فيفري  14في ر حرر بالجزائ

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2016أوت  09المؤرخ في  1369ق القرار رقم المعّدل لممح 2021فيفري  14المؤرخ في  154ممحق القرار رقم 

 و تكنولوجيا" المدية في ميدان "عمومجـامعـة المتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان 
 طبيعة التخصص الفرع الميداف

 عمـو وتكنولوجيا
 

 أ  آلية و أنظمة آلية
 أ  ميكاترونيؾ كيروميكانيؾ

 أ  ة المضمنة الكترونيؾ األنظم إلكترونيؾ
 أ  أداتيو 

 كيروتقني
 أ  تحكـ كيربائي

 أ  شبكات كيربائية
 أ طاقات متجددة في الكيروتقني

 أ  معدات البنايات  ىندسة مدنية
 أ  جيوتقني
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 أ  مواد اليندسة المدنية
 أ  ىياكل

 أ  ىندسة التكييف ىندسة التكييف

 ىندسة الطرائق
 أ  ةىندسة كيميائي

 أ  ىندسة الطرائق لممواد
 أ  ىندسة الطرائق لمبيئة 

 ىندسة ميكانيكية

 أ  انشاء ميكانيكي
 أ  طاقوية

 أ  ىندسة المواد والسطوح
 أ  طاقات متجددة في الميكانيؾ

 أ  نظافة وأمف صناعي نظافة وأمف صناعي
 أ  أنظمة االتصاالت اتصاالت سمكية وال سمكية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تضمن ، الم2016أوت  9 مؤّرخ فيال 1370قـرار رقم يعدل ممحق ال ،2021فيفري  14مؤرخ في  155قــرار رقم 

 عمى سبيل التسوية "في ميدان "عموم وتكنولوجيا مستغانمبعنوان جامعة  مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
 2020يونيو سنة  23ػ الموافق ل 1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األّوؿ عاـ  13المؤّرخ في  220-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المتضّمف إنشاء جامعة مستغانـ، المعّدؿ والمتّمـ
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17في المؤّرخ  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .لعالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ ا
حدد يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا
بعنواف  تضمف مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمةوالم 2016أوت  9 مؤّرخ فيال 1370رقـ وبمقتضى القرار  -

 .في ميداف "عموـ وتكنولوجيا" مستغانـامعة ج
 .2021جانفي  26وبناء  عمى تقرير المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ و تكنولوجيا" المؤرخ في  -
 

 ُيـقـــــّرر

 

 والمذكور أعاله، طبقا لممحق ىذا القرار. 2016أوت  09المؤرخ في  1370يعّدؿ ممحق القرار رقـ  الماّدة األولـى:
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يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في السنة األولى ماستر بعنواف السنتيف الجامعيتيف  :2المــادة 
 .2021-2020و 2019-2020

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار مستغانـيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المــادة 
 الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ سينشر في النشرة 

 2021 فيفري  14في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ،2016أوت  9 مؤّرخ فيال 1370قـرار رقم المعدل لممحق ال ،2021فيفري  14المؤرخ في  155قرار رقم ممحق ال
 في ميدان "عموم وتكنولوجيا" مستغانمبعنوان جامعة  تضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمةالم

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عمـو وتكنولوجيا

 أ  لمضمنة الكترونيؾ األنظمة ا إلكترونيؾ

 كيروتقني
 أ  كيروتقني صناعي

 أ  طاقات متجددة في الكيروتقني

 أ  ىياكل ىندسة مدنية

 ىندسة الطرائق

 أ  ىندسة كيميائية

 أ  ىندسة الطرائق لممواد

 أ  ىندسة الطرائق لمبيئة 

 ىندسة ميكانيكية

 أ  انشاء ميكانيكي

 أ  طاقوية

 أ  نيات اإلنتاجصناعة ميكانيكية وتق

 أ  ىندسة بتروكيمياوية صناعات بتروكيمياوية

 أ  أنظمة االتصاالت اتصاالت سمكية وال سمكية

 أ  طرقات ومنشآت فنية أشغاؿ عمومية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتضّمن  2016أوت  09المؤرخ في  1373ار رقم  ، يعدل ممحق القر 2021فيفري  14مؤرخ في  156 رقمقــرار 

 و تكنولوجيا" عمى سبيل التسوية ورقمة في ميدان "عمومجـامعـة مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999ل سنة أبري 4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
 2001يوليو سنة  23الموافق  1422األولى عاـ  جمادؼ 2المؤّرخ في  210-01وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المتضّمف إنشاء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتّمـ
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .راهة الدكتو وشياد الماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة 
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 يحددالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام

والمتضّمف مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف  2016أوت  09المؤرخ في  1373بمقتضى القرار رقـ  -
 ة،  في ميداف "عموـ و تكنولوجيا".جامعة ورقم

 .2021جانفي  26وجيا" المؤرخ في وبناء  عمى تقرير المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ وتكنول -
 

 ُيـقـــــّرر
 

 والمذكور أعاله، طبقا لممحق ىذا القرار. 2016أوت  09المؤرخ في  1373يعّدؿ ممحق القرار رقـ  الماّدة األولـى:
يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في السنة األولى ماستر بعنواف السنتيف الجامعيتيف  :2المــادة 

 .2021-2020و 2019-2020
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذؼ ورقمة يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة: 3 المادة

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 فيفري  14في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2016أوت  09المؤرخ في  1373المعّدل لممحق القرار رقم  2021فيفري  14المؤرخ في  156ممحق القرار رقم 

 و تكنولوجيا" في ميدان "عموم ورقمةجـامعـة مؤىمة بعنوان المتضمن مواءمة التكوينات في الماستر ال
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عمـو وتكنولوجيا

 آلية
 أ  آلية وأنظمة

 ـ أداتيو صناعية

 أ  صيانة صناعية كيروميكانيؾ

 أ  الكترونيؾ األنظمة المضمنة  إلكترونيؾ

 كيروتقني

 أ  كيروتقني صناعي

 أ  ةماكنات كيربائي

 أ  شبكات كيربائية

 ىندسة مدنية
 ـ دراسات ومراقبة العمارات والطرؽ 

 أ  ىياكل

 ىندسة الطرائق
 أ  ىندسة كيميائية

 أ  ىندسة الطرائق لمبيئة 

 ىندسة ميكانيكية

 أ  طاقوية

 أ  صناعة ميكانيكية و تقنيات اإلنتاج

 أ  طاقات متجددة في الميكانيؾ

 رؼ 

 ـ ر المائيالحف

 أ  الموارد المائية

 ـ معالجة، تطيير وتسيير المياه
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 صناعات بتروكيمياوية
 أ  ىندسة التكرير

 أ  ىندسة بتروكيمياوية

 أ  أنظمة االتصاالت اتصاالت سمكية وال سمكية

 أ  طرقات ومنشآت فنية أشغاؿ عمومية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2016أوت  09المؤرخ في  1384، يعدل ممحق القرار رقم  2021فيفري  14مؤرخ في  157 رقمقــرار 

ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا في ميدان جـامعـة المتضّمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان 
 وتكنولوجيا" عمى سبيل التسوية "عموم

 

 يم العالي والبحث العممي،إن وزير التعم
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .المتّمـالقانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ و 
عمق المت 1984سنة  غشت 18الموافق  1404عاـ  ذؼ القعدة 21المؤّرخ في  210-84رقـ المرسوـ وبمقتضى  -

 المعّدؿ والمتّمـ. ،ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىاجامعة بتنظيـ 
 2020 يونيو سنة 23 الموافق 1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المتّمـ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17خ في المؤرّ  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير التعمي
حدد يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام
ف والمتضّمف مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوا 2016أوت  09المؤرخ في  1384بمقتضى القرار رقـ  -

 ا،  في ميداف "عموـ و تكنولوجيا".جامعة ىوارؼ بومديف لمعمـو والتكنولوجي
 .2021جانفي  26ولوجيا" المؤرخ في عمـو وتكنوبناء  عمى تقرير المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " -

 

 ُيـقـــــّرر
 

 أعاله، طبقا لممحق ىذا القرار.والمذكور  2016أوت  09المؤرخ في  1384يعّدؿ ممحق القرار رقـ  الماّدة األولـى:
يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في السنة األولى ماستر بعنواف السنتيف الجامعيتيف  :2المــادة 

 .2021-2020و 2020 -2019
، كّل فيما ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيايكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المــادة 

 يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 فيفري  14في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المتضمن 2016أوت  09المؤرخ في  1384المعّدل لممحق القرار رقم  2021فيفري  14المؤرخ في  157ممحق  القرار رقم  
 كنولوجيا"وت ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا في ميدان "عمومجـامعـة مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان 

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 عمـو و تكنولوجيا

 أ آلية وأنظمة آلية
 ـ تألية صناعية ومسار

 أ صيانة صناعية كيروميكانيؾ

 أ إلكترونيؾ األنظمة المضمنة إلكترونيؾ
 أ أداتية

 كيروتقني

 أ كيروتقني صناعي
 ـ ىندسة األنظمة الصناعية و الخدماتية

 أ كيربائيةماكنات 
 أ شبكات كيربائية

 أ طاقات متجددة في الكيروتقني
 أ أجيزة بيوطبية ىندسة بيوطبية

 أ معّدات البنايات ىندسة مدنية
 أ ىياكل

 أ ىندسة التكييف ىندسة التكييف

 ىندسة الطرائق

 أ ىندسة الصناعات الغذائية
 أ ىندسة كيميائية

 أ ىندسة صيدالنية
 أ ندسة البيئةى

 أ ىندسة وتسيير المياه

 ىندسة ميكانيكية

 أ إنشاء ميكانيكي
 أ طاقوية

 أ صناعة ميكانيكية و تقنيات االنتاج
 أ ىندسة المواد

 أ ىندسة المواد و السطوح
 أ منشآت طاقوية و ماكنات توربينية

 أ تكنولوجيا التصنيع الميكانيكي
 أ ي الميكانيؾ  طاقات متجددة ف

 أ الرؼ الحضرؼ  رؼ 
 أ منشآت الرؼ 

 أ ىندسة التكرير صناعات بتروكيمياوية
 أ ىندسة بتروكيمياوية

 أ شبكات واتصاالت اتصاالت سمكية و ال سمكية
 أ انظمة االتصاالت

 أ طرقات و منشآت فنية أشغاؿ عمومية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن تأىيل الماستر المفتوح بعنوان السنة الجامعية ، 2021فيفري  14مؤرخ في  158 رقم قــرار
 ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا عمى سبيل التسويةجـامعـة وتكنولوجيا" ب في ميدان "عموم 2018-2019

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99نوف رقـ بمقتضى القا -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
المتعمق  1984سنة  غشت 18الموافق  1404عاـ  ذؼ القعدة 21المؤّرخ في  210-84رقـ المرسوـ وبمقتضى  -

 المعّدؿ والمتّمـ. ،والتكنولوجيا وسيرىا ىوارؼ بومديف لمعموـجامعة بتنظيـ 
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
 2008شت سنة غ 19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ و  -

 .وشيادة الدكتوراه لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .حث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والب
حدد يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75ار رقـ وبمقتضى القر  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام
 .2021جانفي  26ولوجيا" المؤرخ في عمـو وتكنوبناء  عمى تقرير المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " -

 

 ُيـقـــــّرر
 

جػامعػة وتكنولوجيا" ب في ميداف "عمـو 2019-2018لماستر المفتوح بعنواف السنة الجامعية يؤىل ا الماّدة األولـى:
 ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا، طبقا لممحق ىذا القرار.

يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في السنة األولى ماستر بعنواف السنتيف الجامعيتيف  :2المــادة 
 .2021-2020و 2019-2020

، كّل فيما ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيايكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المــادة 
 يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 فيفري  14في حرر بالجزائر 
 بحث العمميوزير التعميم العالي وال

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 تأىيل الماستر المفتوحالمتضمن ، 2021فيفري  14مؤرخ في ال 158 رقم ممحق بالقرار
 ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجياجـامعـة ب، 2019-2018 بعنوان السنة الجامعية

 

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 عموم وتكنولوجيا
 أ ىندسة التنمية المستدامة ىندسة الطرائق

 أ ىندسة التمحيـ ىندسة ميكانيكية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المتضّمن  2016أوت  09المؤرخ في  1206، يعدل ممحق القرار رقم  2021فيفري  14 مؤرخ في 161 رقمقــرار 
 وتكنولوجيا" عمى سبيل التسوية البويرة في ميدان "عمومجـامعـة مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ؼ الحجة عاـ ذ 18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة  163–20بمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -

 المتّمـ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08ـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسو  -

 .وشيادة الدكتوراه لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا
 2012يونيو سنة  4الموافق 1433رجب عاـ  14المؤّرخ في 241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .بويرةالشاء جامعة والمتضّمف إن
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
حدد يلمميداف و المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام
والمتضّمف مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة  2016أوت  09المؤرخ في  1206بمقتضى القرار رقـ و  -

 ة،  في ميداف "عموـ و تكنولوجيا".بعنواف جامعة بوير 
 .2021جانفي  26ا" المؤرخ في ولوجيوبناء  عمى تقرير المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ وتكن -

 

 ُيـقـــــّرر
 

 والمذكور أعاله، طبقا لممحق ىذا القرار. 2016أوت  09المؤرخ في  1206يعّدؿ ممحق القرار رقـ  الماّدة األولـى:
يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في السنة األولى ماستر بعنواف السنتيف الجامعيتيف  :2المــادة 

 .2021-2020و 2020 -2019
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذؼ بويرةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3ة المــادّ 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 فيفري  14في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 د الباقي بن زيانأ.د عب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2016أوت  09المؤرخ في  1206المعّدل لممحق القرار رقم 2021فيفري  14المؤرخ في  161ممحق  القرار رقم 

 وتكنولوجيا" في ميدان "عموم بويرةالجـامعـة كوينات في الماستر المؤىمة بعنوان المتضمن مواءمة الت
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ  كيروميكانيؾ كيروميكانيؾ عمـو وتكنولجيا
 أ  صيانة صناعية

 أ  الكترونيؾ األنظمة المضمنة  إلكترونيؾ
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 أ  كيروتقني صناعي كيروتقني
 أ  شبكات كيربائية

 أ  أجيزة بيوطبية ىندسة بيوطبية

 ىندسة مدنية
 م بناء 

 أ  مواد اليندسة المدنية
 أ  ىياكل

 أ  ىندسة التكييف ىندسة التكييف

 ىندسة الطرائق
 أ  ىندسة كيميائية

 أ  ىندسة صيدالنية
 أ  ىندسة البيئة

 أ  انشاء ميكانيكي ىندسة ميكانيكية
 أ  طاقوية

 أ  الموارد المائية رؼ 
 أ  أنظمة االتصاالت اتصاالت سمكية وال سمكية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتضّمن  2016أوت  09المؤرخ في  1200، يعدل مالحق القرار رقم  2021فيفري  14مؤرخ في  162 رقمقــرار 

 و تكنولوجيا" عمى سبيل التسوية ، في ميدان "عموم2باتنةجـامعـة ىمة بعنوان مواءمة التكوينات في الماستر المؤ 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .تعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي لم
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة  163–20مقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ وب -

 المتّمـ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه لماسترعمى شيادة الميسانس وشيادة ا والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
 2015سنة  يوليو11الموافق  1436ف عاـ رمضا 24في المؤّرخ  180-15بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ و  -

 .2المتضّمف إّنشاء جامعة باتنة
حدد يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75بمقتضى القرار رقـ و  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام
ف مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة والمتضمّ  2016أوت  09المؤرخ في  1200بمقتضى القرار رقـ و  -

 في ميداف "عموـ و تكنولوجيا". 2ةبعنواف جامعة باتن
 .2021جانفي  26ولوجيا" المؤرخ في وبناء  عمى تقرير المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ و تكن -
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 ُيـقـــــّرر
 ،طبقا لممحق ىذا القرار. و المذكور أعاله 2016أوت  09المؤرخ في 1200يعّدؿ ممحق القرار رقـ  الماّدة األولـى:

يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في السنة األولى ماستر بعنواف السنتيف الجامعيتيف  :2المــادة 
 .2021-2020و 2020 -2019

يخّصو بتطبيق ىذا القرار ، كّل فيما 2باتنة يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المــادة 
 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 فيفري  14في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2016أوت  09المؤرخ في  1200المعّدل لممحق القرار رقم  2021فيفري  14المؤرخ في  162القرار رقم ممحق 
 وتكنولوجيا" في ميدان "عموم 2باتنةجـامعـة المتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان 

 
 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عمـو وتكنولوجيا

 أ  الدفع الطيراني عمـ الطيراف

 أ  آلية وا عالـ آلي صناعي آلية
 أ  آلية و أنظمة

 كيروميكانيؾ
 أ  كيروميكانيؾ

 أ  صيانة صناعية
 أ  ميكاترونيؾ

 أ  ميكرو إلكترونيؾ إلكترونيؾ
 أ  الكترونيؾ األنظمة المضمنة 

 كيروتقني

 أ  ماكنات كيربائية
 أ  شبكات كيربائية
 أ  تحكـ كيربائي

 أ  كيروتقني صناعي
 أ  طاقات متجددة في الكيروتقني

 أ  أجيزة بيوطبية ىندسة بيوطبية

 ىندسة مدنية

 أ  ىياكل
 ـ منشآت مدنية

 أ  بناءات معدنية ومختمطة
 أ  جيوتقني

 أ  مواد اليندسة المدنية
 أ  سة التكييفىند ىندسة التكييف
 أ  ىندسة الطرائق لممواد ىندسة الطرائق

 ىندسة صناعية
 أ  ىندسة صناعية
 أ  ىندسة لوجستية
 أ  إدارة صناعية
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 رؼ 
 أ  الرؼ الحضرؼ 
 أ  منشآت الرؼ 
 أ  الموارد المائية

 أ  ىندسة التعديف تعديف
 أ  أنظمة االتصاالت اتصاالت سمكية وال سمكية

 أ  طرقات ومنشآت فنية شغاؿ عموميةأ

 ىندسة ميكانيكية

 أ  بيوميكانيؾ
 أ  انشاء ميكانيكي

طرؽ التشخيص الصناعي لمماكنات 
 ـ الصناعية واآلليات المتحركة

 أ  طاقوية
 أ  صناعة ميكانيكية وتقنيات اإلنتاج

 أ  ىندسة المواد
 أ  منشآت طاقوية و ماكنات توربينية

 ـ صيانة اآلليمت الحرارية والييدوليكية
 أ طاقات متجددة في الميكانيؾ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتضّمن  2016أوت  09المؤرخ في  1209، يعدل ممحق القرار رقم  2021فيفري  14مؤرخ في  163 رقمقــرار 

 وتكنولوجيا" عمى سبيل التسوية في ميدان "عموم 1قسنطينةجـامعـة المؤىمة بعنوان  مواءمة التكوينات في الماستر
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .ـالقانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتمّ 
 2020 يونيو سنة 23 الموافق 1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  24المؤّرخ في  213-84المرسوـ التنفيذؼ رقـ بمقتضى و  -

 وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ. 1قسنطينة  والمتعمق بتنظيـ جامعة 1984
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
حدد يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام
و المتضّمف مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة  2016أوت  09المؤرخ في  1209بمقتضى القرار رقـ  -

 في ميداف "عمـو و تكنولوجيا". 1ة بعنواف جامعة قسنطين
 .2021جانفي  26ولوجيا" المؤرخ في وبناء  عمى تقرير المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ وتكن -
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 ُيـقـــــّرر

 طبقا لممحق ىذا القرار. والمذكور أعاله، 2016أوت  09المؤرخ في  1209ممحق القرار رقـ يعّدؿ  الماّدة األولـى:
يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في السنة األولى ماستر بعنواف السنتيف الجامعيتيف  :2المــادة 

 .2021-2020و 2019-2020
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار 1قسنطينةعالييف ومدير جامعة يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ال :3المــادة 

 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 فيفري  14في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2016أوت  09المؤرخ في  1209المعّدل لممحق القرار رقم ، 2021فيفري  14المؤرخ في  163القرار رقم ممحق 

 وتكنولوجيا" في ميدان "عموم 1قسنطينةجـامعـة المتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان 
 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عمـو وتكنولوجيا

 أ  الدفع الطيراني عمـ الطيراف
 أ  ىياكل الطيراف

 أ  آلية وا عالـ آلي صناعي آلية
 أ  صيانة صناعية كيروميكانيؾ

 أ  أداتيو  إلكترونيؾ
 أ  ميكرو إلكترونيؾ

 كيروتقني
 أ  تحكـ كيربائي
 أ  عيكيروتقني صنا
 أ  شبكات كيربائية

 أ  أجيزة بيوطبية ىندسة بيوطبية

 ىندسة مدنية

 ـ قيادة مشاريع العمارة 
 أ  بناءات معدنية ومختمطة

 أ  جيوتقني
 أ  مواد اليندسة المدنية

 أ  ىياكل
 أ  ىندسة التكييف ىندسة التكييف

 ىندسة ميكانيكية

 أ  انشاء ميكانيكي
 أ  ةطاقوي

 ـ ىندسة السيارات 
 ـ أنظمة طاقوية و صناعية 

 أ طاقات متجددة في الميكانيؾ
 أ  نظافة وأمف صناعي نظافة وأمف صناعي

 أ  شبكات واتصاالت اتصاالت سمكية وال سمكية
 أ  أنظمة االتصاالت

 أ  طرقات ومنشآت فنية أشغاؿ عمومية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المتضّمن  2016أوت  09المؤرخ في  1211، يعدل ممحق القرار رقم  2021فيفري  14مؤرخ في  164 رقمقــرار 
 و تكنولوجيا" عمى سبيل التسوية جمفة في ميدان "عمومجـامعـة مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان 

 

 لبحث العممي،إن وزير التعميم العالي وا
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 عضاء الحكومة، المعّدؿ و المتّمـ.تعييف أ والمتضمف 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا
المتضّمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرـ عاـ  7ي المؤّرخ ف 09-09بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ و  -

 .، المعّدؿ والمتّمـإنشاء جامعة الجمفة
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
حدد يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75قـ وبمقتضى القرار ر  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام
والمتضّمف مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف  2016أوت  09المؤرخ في  1211بمقتضى القرار رقـ  -

 .ا"جامعة جمفة في ميداف "عمـو و تكنولوجي
 .2021جانفي  26ولوجيا" المؤرخ في وبناء  عمى تقرير المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ وتكن -

 

 ُيـقـــــّرر

 

 طبقا لممحق ىذا القرار. و المذكور أعاله، 2016أوت  09المؤرخ في 1211يعّدؿ ممحق القرار رقـ  الماّدة األولـى:
طمبة المسجميف في السنة األولى ماستر بعنواف السنتيف الجامعيتيف يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى ال :2المــادة 

 .2021-2020و 2019-2020
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذؼ جمفةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3 المــادة

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 فيفري  14في الجزائر حرر ب

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2016أوت  09المؤرخ في  1211ل لممحق القرار رقم المعدّ  2021فيفري  14المؤرخ في  164القرار رقم  ممحق

 وتكنولوجيا" المتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جـامعـة جمفة في ميدان "عموم
 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عمـو وتكنولوجيا

 أ  آلية و أنظمة آلية

 أ  كيروميكانيؾ كيروميكانيؾ
 أ  صيانة صناعية

 أ  الكترونيؾ األنظمة المضمنة  ترونيؾإلك
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 كيروتقني

 أ  تحكـ كيربائي
 أ  كيروتقني صناعي
 أ  ماكنات كيربائية
 أ  شبكات كيربائية

 أ  طاقات متجددة في الكيروتقني
 أ  أجيزة بيوطبية ىندسة بيوطبية

 ىندسة مدنية
 أ  جيوتقني

 أ  مواد اليندسة المدنية
 أ  ىياكل

 أ  ىندسة صناعية ىندسة صناعية

 ىندسة ميكانيكية

 أ  انشاء ميكانيكي
 أ  طاقوية

 أ  منشآت طاقوية و ماكنات توربينية
 أ طاقات متجددة في الميكانيؾ

 أ  منشآت الرؼ  رؼ 
 اتصاالت سمكية وال 

 سمكية
 أ  شبكات واتصاالت
 أ  أنظمة االتصاالت

 أ  ومنشآت فنية طرقات أشغاؿ عمومية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتضّمن  2016أوت  09المؤرخ في  1212، يعدل ممحق القرار رقم  2021فيفري  14مؤرخ في  165 رقمقــرار 

 وجيا" عمى سبيل التسويةو تكنول الوادي  في ميدان "عمومجـامعـة مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441ؼ القعدة المؤرخ في أوؿ ذ 163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .اهوشيادة الدكتور  لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا
 2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عاـ  رجب 14مؤّرخ في ال 243-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 متّمـ.جامعة الوادؼ، المعّدؿ والالمتضّمف إنشاء 
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ر التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزي
حدد يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا
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مة بعنواف والمتضّمف مواءمة التكوينات في الماستر المؤى 2016أوت  09المؤرخ في  1212بمقتضى القرار رقـ  -
 .جامعة الوادؼ في ميداف "عموـ وتكنولوجيا"

 .2021جانفي  26عمـو وتكنولوجيا" المؤرخ في وبناء  عمى تقرير المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " -
 

 ُيـقـــــّرر
 

 القرار.طبقا لممحق ىذا  والمذكور أعاله، 2016أوت  09المؤرخ في 1212يعّدؿ ممحق القرار رقـ  الماّدة األولـى:
يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في السنة األولى ماستر بعنواف السنتيف الجامعيتيف  :2المــادة 

 .2021-2020و 2019-2020
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الوادؼيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3 المــادة

 النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ سينشر في 
 2021 فيفري  14في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2016أوت  09المؤرخ في  1212المعّدل لممحق القرار رقم  2021فيفري  14المؤرخ في  165القرار رقم ممحق 

 وتكنولوجيا" الوادي في ميدان "عمومجـامعـة المتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان 
  

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عمـو وتكنولوجيا

 أ  يؾكيروميكان كيروميكانيؾ

 كيروتقني
 أ  تحكـ كيربائي

 أ  ماكنات كيربائية
 أ  شبكات كيربائية

 أ  ىندسة كيميائية ىندسة الطرائق

 ىندسة ميكانيكية
 أ  طاقوية

 أ طاقات متجددة في الميكانيؾ

 رؼ 
 ـ تصميـ وتشخيص أنظمة التمويف بمياه الشرب والتطيير

 أ  منشآت الرؼ 

 مياويةصناعات بتروكي
 أ  ىندسة التكرير

 أ  ىندسة بتروكيمياوية
 أ  أنظمة االتصاالت اتصاالت سمكية وال سمكية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتضّمن  2016أوت  09المؤرخ في  1213، يعدل ممحق القرار رقم  2021فيفري  14مؤرخ في  166 رقمقــرار 
 و تكنولوجيا" عمى سبيل التسوية غرداية في ميدان "عمومجـامعـة ءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان موا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي لمتعميـ 
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 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 عضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف تعييف أ 

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .وشيادة الدكتوراه لماسترلمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة اوا

 2012سنة  يونيو 4الموافق  1433رجب عاـ  14مؤّرخ في ال 248-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 جامعة غرداية.المتضّمف إنشاء 

 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ؿ عاـ ربيع األوّ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 

حدد يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام

والمتضّمف مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف  2016أوت  09في  المؤرخ 1213بمقتضى القرار رقـ  -
 .اية في ميداف "عموـ وتكنولوجيا"جامعة غرد

 .2021جانفي  26ولوجيا" المؤرخ في وبناء  عمى تقرير المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ وتكن -
 

 ُيـقـــــّرر
 

 طبقا لممحق ىذا القرار. و المذكور أعاله، 2016أوت  09المؤرخ في 1213ـ يعّدؿ ممحق القرار رق الماّدة األولـى:
في السنة األولى ماستر بعنواف السنتيف الجامعيتيف  يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف :2المــادة 

 .2021-2020و 2019-2020
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار غردايةامعة يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير ج :3المــادة 

 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 فيفري  14في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2016أوت  09المؤرخ في  1213المعّدل لممحق القرار رقم  2021فيفري  14المؤرخ في  166القرار رقم ممحق 

 وتكنولوجيا" غرداية في ميدان "عمومجـامعـة المتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان 
 

 طبيعة التخصص الفرع نالميدا

 عمـو وتكنولوجيا

 أ  آلية و أنظمة آلية
 أ  صيانة صناعية كيروميكانيؾ

 أ  طاقات متجددة في الكيروتقني كيروتقني
 أ  ىندسة كيميائية ىندسة الطرائق

 رؼ 
 أ  الرؼ الحضرؼ 
 أ  الموارد المائية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المتضّمن  2016أوت  09المؤرخ في  1371، يعدل ممحق القرار رقم  2021فيفري  14مؤرخ في  167 رقمقــرار 
 و تكنولوجيا" عمى سبيل التسوية مسيمة في ميدان "عمومجـامعـة مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99القانوف رقـ  بمقتضى -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة  163–20بمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -

 ، المعّدؿ والمتّمـ.عضاء الحكومةوالمتضمف تعييف أ 
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادػ الثانية عاـ  30المؤّرخ في  274-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المتضّمف إنشاء جامعة المسيمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
حدد يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26لمؤّرخ في ا 75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام
والمتضّمف مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف  2016أوت  09المؤرخ في  1371بمقتضى القرار رقـ  -

 يمة في ميداف "عموـ و تكنولوجيا".جامعة مس
 .2021جانفي  26ولوجيا" المؤرخ في عمـو وتكنء  عمى تقرير المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "وبنا -

 

 ُيـقـــــّرر
 

 طبقا لممحق ىذا القرار. والمذكور أعاله، 2016أوت  09المؤرخ في 1371يعّدؿ ممحق القرار رقـ  الماّدة األولـى:
مسجميف في السنة األولى ماستر بعنواف السنتيف الجامعيتيف يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى الطمبة ال :2المــادة 

 .2021-2020و 2020 -2019
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار مسيمةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3 المــادة

 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 فيفري  14في ئر حرر بالجزا

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2016أوت  09المؤرخ في  1371حق القرار رقم المعّدل لمم 2021فيفري  14المؤرخ في  167القرار رقم  ممحق

 وتكنولوجيا" مسيمة في ميدان "عمومجـامعـة المتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان 
 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عمـو وتكنولوجيا
 أ  آلية و أنظمة آلية

 كيروميكانيؾ
 أ  كيروميكانيؾ

 أ  صيانة صناعية
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 يؾإلكترون
 أ  الكترونيؾ األنظمة المضمنة 

 أ  أداتيو 
 أ  ميكرو إلكترونيؾ

 كيروتقني

 ـ التحكـ في الماكنات الدوارة
 أ  تحكـ كيربائي

 أ  شبكات كيربائية
 أ  طاقات متجددة في الكيروتقني

 ىندسة مدنية
 أ  ىياكل

 أ  جيوتقني
 أ  مواد اليندسة المدنية

 كانيكيةىندسة مي

 أ  انشاء ميكانيكي
 أ  طاقوية

 أ  صناعة ميكانيكية و تقنيات اإلنتاج
 أ  ىندسة المواد

 ـ تقنيات اإلنتاج الصناعي

 رؼ 
 أ  الرؼ الحضرؼ 
 أ  منشآت الرؼ 
 أ  الموارد المائية

 أ  أنظمة االتصاالت اتصاالت سمكية وال سمكية
 أ  فنية طرقات ومنشآت أشغاؿ عمومية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتضّمن  2016أوت  09المؤرخ في  1372، يعدل ممحق القرار رقم  2021فيفري  14مؤرخ في  168 رقمقــرار 

 ى سبيل التسويةوتكنولوجيا" عم في ميدان "عموم 1وىرانبجـامعـة مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
المتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤّرخ في  211-84وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 1بتنظيـ جامعة وىراف
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17مؤّرخ في ال 265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه الماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .عميـ العالي والبحث العمميير التالذؼ يحدد صالحيات وز 
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 يحددالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا

نواف المتضّمف مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعو  2016أوت  09المؤرخ في  1372قـ بمقتضى القرار ر  -
 تكنولوجيا".،  في ميداف "عموـ و 1جامعة وىراف

 .2021جانفي  26ولوجيا" المؤرخ في عمـو وتكنوبناء  عمى تقرير المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " -
 

 ُيـقـــــّرر
 

 قرار.والمذكور أعاله، طبقا لممحق ىذا ال 2016أوت  09المؤرخ في  1372يعّدؿ ممحق القرار رقـ  :الماّدة األولـى
يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في السنة األولى ماستر بعنواف السنتيف الجامعيتيف  :2المــادة 

 .2021-2020و 2019-2020
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار 1وىراف يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة :3 المــادة

 نشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ سينشر في ال
 2021 فيفري  14في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2016أوت  09المؤرخ في  1372المعّدل لممحق القرار رقم ، 2021فيفري  14المؤرخ في  168حق القرار رقم مم

 وتكنولوجيا" في ميدان "عموم ،1المتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جـامعـة وىران
 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عمـو وتكنولوجيا
 ىندسة الطرائق

 أ  دالنيةىندسة صي
 أ  ىندسة البيئة

 أ  نظافة وأمف صناعي نظافة وأمف صناعي
 أ  قياس البصر بصريات وميكانيؾ الدقة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تضمنالم، 2019سبتمبر  17 مؤّرخ فيال 1494قـرار رقم يعدل ال ،2021فيفري  14مؤرخ في  169م ققــرار ر 

 عمى سبيل التسوية تمنراستببالمركز الجامعي  2020-2019بعنوان الّسنة الجامعية  تأىيل الماستر المفتوح
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ عميـ العالي،القانوف التوجييي لمت
 2020يونيو سنة  23الموافق لػ  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11مؤّرخ في ال 301-05رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ  -

 .المتضّمف إنشاء مركز جامعي بتمنراست
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18ي المؤّرخ ف 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

سنة نوفمبر  22الموافق  1442عاـ  ربيع الثاني 06مؤّرخ في ال 336-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ستغمناتة المتضّمف إنشاء جامع 2020

حدد يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26لمؤّرخ في ا 75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا

بعنواف الّسنة  تأىيل الماستر المفتوح تضمفوالم 2019سبتمبر  17 مؤّرخ فيال 1494رقـ وبمقتضى القرار  -
 .تمنراستببالمركز الجامعي  2020-2019الجامعية 

 .2021جانفي  26اء  عمى تقرير المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ و تكنولوجيا" المؤرخ في وبن -
 

 ُيـقـــــّرر

 

، 2019سبتمبر  17 مؤّرخ فيال 1494رقـ القرار الجدوؿ المذكور في المادة األولى مف يعّدؿ  الماّدة األولـى:
 القرار. يذابلممحق كما ىو محدد في الجدوؿ ا المذكور أعاله،

يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في السنة األولى ماستر بعنواف السنتيف الجامعيتيف  :2المــادة 
 .2021-2020و 2019-2020

 .تمغى كل األحكاـ السابقة ومخالفة ألحكاـ ىذا القرار بالنسبة لمتخصص المذكور في ممحق ىذا القرار :3المــادة 
ست، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار غمناالمدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تيكّمف  :4المــادة 

 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 فيفري  14في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ،2019سبتمبر  17 مؤّرخ فيال 1494قـرار رقم مالمعدل ل ،2021فيفري  14مؤرخ في ال 169رقم  ممحق القرار
 تمنراستببالمركز الجامعي  2020-2019 بعنوان الّسنة الجامعية تأىيل الماستر المفتوح تضمنوالم

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عمـو وتكنولوجيا
 أ  متجددة في الكيروتقنيالطاقات  كيروتقني

 أ  ىياكل ىندسة مدنية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتضّمن  2016أوت  09المؤرخ في  1376لقرار رقم  ، يعدل ممحق ا2021فيفري  14مؤرخ في  170 رقمقــرار 

 وتكنولوجيا" عمى سبيل التسوية ، في ميدان "عموم1سطيفبجـامعـة مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
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الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29خ في المؤرّ  140-89المرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى  -
 ، المعّدؿ والمتّمـ.1المتضّمف إنشاء جامعة سطيف 1989

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .دة الدكتوراهوشيا الماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة 

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 

 يحدداف و المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميد 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام

والمتضّمف مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف  2016أوت  09المؤرخ في  1376بمقتضى القرار رقـ  -
 ، في ميداف "عموـ وتكنولوجيا".1جامعة سطيف

 .2021جانفي  26رخ في ولوجيا" المؤ وبناء  عمى تقرير المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ و تكن -
 ُيـقـــــّرر

 

 والمذكور أعاله، طبقا لممحق ىذا القرار. 2016أوت  09المؤرخ في 1376يعّدؿ ممحق القرار رقـ  الماّدة األولـى:
يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في السنة األولى ماستر بعنواف السنتيف الجامعيتيف  :2المــادة 

 .2021-2020و 2019-2020
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار 1سطيف يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة :3 المــادة

 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 فيفري  14في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 زيان أ.د عبد الباقي بن

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2016أوت  09المؤرخ في  1376المعّدل لممحق القرار رقم  2021فيفري  14المؤرخ في  170ممحق القرار رقم 

 وتكنولوجيا" في ميدان "عموم، 1ماستر المؤىمة بعنوان جـامعـة سطيفالمتضمن مواءمة التكوينات في ال
 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عمـو وتكنولوجيا

 آلية
 أ  آلية وا عالـ آلي صناعي

 أ  آلية و أنظمة

 إلكترونيؾ
 أ  الكترونيؾ األنظمة المضمنة 

 أ  أداتيو 
 أ  ميكرو إلكترونيؾ

 كيروتقني

 أ  ئيتحكـ كيربا
 أ  كيروتقني صناعي
 أ  ماكنات كيربائية
 أ  شبكات كيربائية

 أ  طاقات متجددة في الكيروتقني
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 ىندسة مدنية
 أ  جيوتقني

 أ  مواد اليندسة المدنية
 أ  ىياكل

 ىندسة الطرائق
 أ  ىندسة كيميائية

 أ  ىندسة صيدالنية
 أ  ىندسة البيئة

 أ  شبكات واتصاالت وال سمكية اتصاالت سمكية
 أ  طرقات ومنشآت فنية أشغاؿ عمومية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتضّمن  2016أوت  09المؤرخ في  1377، يعدل ممحق القرار رقم  2021فيفري  14مؤرخ في  171 رقمقــرار 

 وتكنولوجيا" عمى سبيل التسوية سيدي بمعباس في ميدان "عمومبجـامعـة ىمة بعنوان مواءمة التكوينات في الماستر المؤ 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .متعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي ل
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 عضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف تعييف أ 
 1989الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤّرخ في  141-89وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .يدؼ بمعباس، المعّدؿ والمتّمـالمتضّمف إنشاء جامعة س
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه الماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434األّوؿ عاـ ربيع  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
 يحددالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام
و المتضّمف مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة  2016أوت  09مؤرخ في ال 1377بمقتضى القرار رقـ  -

 س،  في ميداف "عموـ وتكنولوجيا".بعنواف جامعة سيدؼ بمعبا
 .2021جانفي  26ولوجيا" المؤرخ في وبناء  عمى تقرير المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ وتكن -

 

 ُيـقـــــّرر

 

 .والمذكور أعاله ، طبقا لممحق ىذا القرار 2016أوت  09المؤرخ في 1377حق القرار رقـ يعّدؿ مم الماّدة األولـى:
يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في السنة األولى ماستر بعنواف السنتيف الجامعيتيف  :2المــادة 

 .2021-2020و 2019-2020
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، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا سيدؼ بمعباس لييف ومدير جامعةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العا :3 المــادة
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 فيفري  14في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2016أوت  09المؤرخ في  1377المعّدل لممحق القرار رقم  2021فيفري  14في المؤرخ  171ممحق القرار رقم 
 وتكنولوجيا" ومالمتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جـامعـة سيدي بمعباس في ميدان "عم

 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عمـو وتكنولوجيا

 أ  ىياكل الطيراف عمـ الطيراف
 أ  آلية و أنظمة آلية

 أ  كيروميكانيؾ كيروميكانيؾ

 إلكترونيؾ
 أ  الكترونيؾ األنظمة المضمنة 

 أ  أداتيو 
 أ  ميكرو إلكترونيؾ

 كيروتقني

 أ  تحكـ كيربائي
 أ  كيربائيةماكنات 

 أ  شبكات كيربائية
 أ  طاقات متجددة في الكيروتقني

 ىندسة مدنية

 أ  بناءات معدنية ومختمطة
 أ  جيوتقني

 أ  مواد اليندسة المدنية
 أ  ىياكل

 أ  ىندسة كيميائية ىندسة الطرائق

 ىندسة ميكانيكية

 أ انشاء ميكانيكي
 أ طاقوية

 أ ة و تقنيات اإلنتاجصناعة ميكانيكي
 أ ىندسة المواد

 أ  طاقات متجددة في الميكانيؾ

 رؼ 
 أ الرؼ الحضرؼ 
 أ منشآت الرؼ 

 اتصاالت سمكية وال سمكية
 أ شبكات واتصاالت
 أ أنظمة االتصاالت

 أ طرقات ومنشآت فنية أشغاؿ عمومية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ة الجـامعيــ ةمفتــوح بعنــوان الّسنــالماستر التأىيل يتضّمن ، 2021فيفري  14مؤرخ في  172 رقم قــرار
 عمى سبيل التسوية وتكنولوجيا" بجامعة سيدي بمعباس في ميدان "عموم 2018-2019

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18في المؤّرخ  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 عضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف تعييف أ 
الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤّرخ في  141-89ضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقت - -

 .المتضّمف إنشاء جامعة سيدؼ بمعباس، المعّدؿ والمتّمـ 1989
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه الماسترصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة والمتضّمف نظاـ الدراسات لمح
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 يحددّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و المتض 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام
 .2021جانفي  26ولوجيا" المؤرخ في وبناء  عمى تقرير المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ وتكن -

 

 ُيـقـــــّرر
 

في ميداف "عموـ وتكنولوجيا" بجامعة  2019 –2018يؤىل الماستر المفتوح بعنواف السنة الجامعية  الماّدة األولـى:
 سيدؼ بمعباس، طبقا لممحق ىذا القرار.

يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في السنة األولى ماستر بعنواف السنتيف الجامعيتيف  :2المــادة 
 .2021-2020و 2019-2020

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا سيدؼ بمعباس ف ومدير جامعةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العاليي :3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 فيفري  14في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المتضمن تأىيل الماستر المفتوح بعنوان 2021فيفري  14المؤرخ في  172القرار رقم  ممحق
 بجـامعـة سيدي بمعباس 2019-2018السنة الجامعية 

 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ ىندسة الطرائق لمبيئة رائقىندسة الط عمـو و تكنولوجيا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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تضمن ، الم2016أوت  9 مؤّرخ فيال 1379قـرار رقم يعدل ممحق ال ،2021فيفري  14مؤرخ في  173رقم قــرار 
 عمى سبيل التسوية "عموم وتكنولوجيافي ميدان " سوق أىراسبعنوان جامعة  مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
 2020يونيو سنة  23الموافق لػ  1441رخ في أوؿ ذؼ القعدة المؤ  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراهوالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر 
المتضّمف  2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عاـ  رجب 14مؤّرخ ال 245-12رقـ وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ  -

 .جامعة سوؽ أىراسإنشاء 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .تعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير ال
حدد يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا
بعنواف  تضمف مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة، والم2016أوت  9 مؤّرخ فيال 1379رقـ وبمقتضى القرار  -

 .في ميداف "عموـ وتكنولوجيا" سوؽ أىراسجامعة 
 .2021جانفي  26وبناء  عمى تقرير المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ وتكنولوجيا" المؤرخ في  -

 

 ُيـقـــــّرر

 

 القرار. والمذكور أعاله، طبقا لممحق ىذا 2016أوت  09المؤرخ في  1379يعّدؿ ممحق القرار رقـ  الماّدة األولـى:
يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في السنة األولى ماستر بعنواف السنتيف الجامعيتيف  :2المــادة 

 .2021-2020و 2019-2020
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا سوؽ أىراسيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة : 3المــادة 

 في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. القرار الذؼ سينشر
 2021 فيفري  14في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ،2016أوت  9 مؤّرخ فيال 1379قـرار رقم المعدل لممحق ال ،2021فيفري  14المؤرخ في  173ممحق القرار رقم 

 في ميدان "عموم وتكنولوجيا" سوق أىراسبعنوان جامعة  تضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمةالم

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عمـو وتكنولوجيا
 أ  آلي صناعي آلية وا عالـ آلية

 كيروميكانيؾ
 أ  كيروميكانيؾ

 أ  صيانة صناعية
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 أ  ماكنات كيربائية كيروتقني

 ىندسة مدنية

 أ  جيوتقني

 أ  مواد اليندسة المدنية

 أ  ىياكل

 ىندسة الطرائق
 أ  ىندسة كيميائية

 أ ىندسة الطرائق لمبيئة 
 أ  ات اإلنتاجصناعة ميكانيكية وتقني ىندسة ميكانيكية

 رؼ 
 أ  الرؼ الفالحي

 أ الرؼ الحضرؼ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تضمن ، الم2016أوت  9 مؤّرخ فيال 1378قـرار رقم يعدل ممحق ال ،2021فيفري  14مؤرخ في  174قــرار رقم 
 التسويةعمى سبيل  "في ميدان "عموم وتكنولوجيا سكيكدةامعة بعنوان ج مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
 2020يونيو سنة  23الموافق لػ  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة  163–20لرئاسي رقـ وبمقتػضى المرسوـ ا -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادػ الثانية عاـ  30المؤّرخ في  272-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -

 .ّدؿ والمتّمـالمتضّمف إنشاء جامعة سكيكدة، المع 2001
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
حدد يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا
بعنواف  تضمف مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة، والم2016أوت  9 مؤّرخ فيال 1378رقـ وبمقتضى القرار  -

 .في ميداف "عموـ وتكنولوجيا"سكيكدة جامعة 
 .2021جانفي  26وبناء  عمى تقرير المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ وتكنولوجيا" المؤرخ في  -

 

 ُيـقـــــّرر

 

 والمذكور أعاله، طبقا لممحق ىذا القرار. 2016أوت  09رخ في المؤ  1378يعّدؿ ممحق القرار رقـ  الماّدة األولـى:
يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في السنة األولى ماستر بعنواف السنتيف الجامعيتيف  :2المــادة 

 .2021-2020و 2019-2020
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، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار سكيكدةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المــادة 
 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 فيفري  14في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ،2016أوت  9 مؤّرخ فيال 1378قـرار رقم المعدل لممحق ال ،2021فيفري  14المؤرخ في  174ممحق القرار رقم 
 في ميدان "عموم وتكنولوجيا"سكيكدة بعنوان جامعة  تضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمةالم

 طبيعة صصالتخ الفرع الميدان

 عمـو وتكنولوجيا

 آلية
 أ  آلية وا عالـ آلي صناعي

 أ  آلية وأنظمة

 كيروميكانيؾ

 أ  كيروميكانيؾ

 أ  صيانة صناعية

 أ  ميكاترونيؾ

 إلكترونيؾ
 أ  الكترونيؾ األنظمة المضمنة 

 أ  أداتيو 

 كيروتقني

 أ  تحكـ كيربائي

 أ  كيروتقني صناعي

 أ  ائيةشبكات كيرب

 أ  طاقات متجددة في الكيروتقني

 أ  أجيزة بيوطبية ىندسة بيوطبية

 ىندسة مدنية

 أ  معدات البنايات 

 أ  جيوتقني

 أ  مواد اليندسة المدنية

 أ  ىياكل

 ىندسة الطرائق

 أ  ىندسة كيميائية

 أ  ىندسة المبممرات

 أ  ىندسة البيئة

 أ  هىندسة وتسيير الميا

 أ  ىندسة صناعية ىندسة صناعية

 ىندسة ميكانيكية

 أ  انشاء ميكانيكي

 أ  طاقوية

 أ  صناعة ميكانيكية و تقنيات اإلنتاج

 أ  ىندسة المواد

 نظافة وأمف صناعي
 أ  نظافة وأمف صناعي

 م أمف الطرائق الصناعية وتحكـ في األخطار

 أ  االتصاالت أنظمة اتصاالت سمكية وال سمكية

 أ  طرقات ومنشآت فنية أشغاؿ عمومية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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، 2016أوت  9 مؤّرخ فيال 1385قـرار رقم يعدل ممحق ال ،2021فيفري  14مؤرخ في  175قــرار رقم 
 في ميدانوىران لمعموم والتكنولوجيا ة بعنوان جامع تضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمةالم

 عمى سبيل التسوية ""عموم وتكنولوجيا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
سنة   غشت 18الموافق  1404عاـ  ذؼ القعدة 21المؤّرخ في  212-84مقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وب -

 المعّدؿ والمتّمـ. ،وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىاجامعة المتعمق بتنظيـ  1984
 2020يونيو سنة  23الموافق لػ  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
حدد يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا
بعنواف  تضمف مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة، والم2016أوت  9 مؤّرخ فيال 1385رقـ تضى القرار وبمق -

 .في ميداف "عموـ وتكنولوجيا"وىراف لمعمـو والتكنولوجيا جامعة 
 .2021جانفي  26وبناء  عمى تقرير المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ وتكنولوجيا" المؤرخ في  -
 

 ـــّررُيـقــ

 

 والمذكور أعاله، طبقا لممحق ىذا القرار. 2016أوت  09المؤرخ في  1385يعّدؿ ممحق القرار رقـ  الماّدة األولـى:
يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في السنة األولى ماستر بعنواف السنتيف الجامعيتيف  :2المــادة 

 .2021-2020و 2019-2020
كّل فيما يخّصو وىراف لمعموـ والتكنولوجيا، لمدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة يكّمف ا :3المــادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 فيفري  14في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ،2016أوت  9المؤّرخ في  1385، المعدل لممحق القـرار رقم 2021فيفري  14المؤرخ في  175ممحق القرار رقم 

 في ميدان "عموم وتكنولوجيا"وىران لمعموم والتكنولوجيا ر المؤىمة بعنوان جامعة المتضمن مواءمة التكوينات في الماست
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 
 أ  آلية وا عالـ آلي صناعي آلية 

 أ  آلية وأنظمة
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 عمـو وتكنولوجيا

 كيروميكانيؾ
 أ  كيروميكانيؾ

 م صيانة صناعية

 إلكترونيؾ
 أ  المضمنة الكترونيؾ األنظمة 

 أ  أداتيو 
 أ  ميكرو إلكترونيؾ

 كيروتقني

 أ  تحكـ كيربائي
 أ  كيروتقني صناعي
 أ  ماكنات كيربائية
 أ  شبكات كيربائية

 أ  طاقات متجددة في الكيروتقني
 أ  أجيزة بيوطبية ىندسة بيوطبية

 ىندسة مدنية

 أ  بناءات معدنية ومختمطة
 أ  نايات معدات الب
 أ  جيوتقني

 أ  مواد اليندسة المدنية
 أ  ىياكل

 ىندسة الطرائق

 م كيمياء المواد الصناعية 
 أ  ىندسة كيميائية
 أ  ىندسة المبممرات

 أ  ىندسة الطرائق لممواد
 أ  ىندسة صيدالنية

 أ  ىندسة صناعية ىندسة صناعية

 ىندسة ميكانيكية

 أ  يكيانشاء ميكان
 أ  طاقوية

 أ  صناعة ميكانيكية وتقنيات اإلنتاج
 أ  ىندسة المواد

 أ  منشآت طاقوية و ماكنات توربينية
 أ  تثميف الموارد المعدنية ىندسة منجمية

 أ  نظافة وأمف صناعي نظافة وأمف صناعي
 أ  ىندسة بتروكيمياوية صناعات بتروكيمياوية

 أ  ىندسة الطرائق لمبيئة  ئةعمـو وىندسة البي

 اتصاالت سمكية وال سمكية
 أ  شبكات واتصاالت
 أ  أنظمة االتصاالت

 أ  طرقات ومنشآت فنية أشغاؿ عمومية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ة الجـامعيــ ةتــوح بعنــوان الّسنــمفال الماسترتأىيل يتضّمن ، 2021فيفري  14مؤرخ في  176 رقم قــرار
 عمى سبيل التسوية وتكنولوجيا" بالمركز الجامعي بالنعامة في ميدان "عموم 2018-2019

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .تعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـتوجييي لمالقانوف ال
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 عضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف تعييف أ 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه الماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة 
 2010سبتمبر سنة  9الموافق  1431رمضاف عاـ  30مؤّرخ في 205-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. ،المتضّمف إنشاء مركز جامعي بالنعامة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13تنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ ال -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
 يحددالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .يا وسيرىاياميا وتشكيمتيا وتنظيمم
 .2021جانفي  26ولوجيا" المؤرخ في عمـو وتكنوبناء  عمى تقرير المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " -

 

 ُيـقـــــّرر
 

في ميداف "عموـ وتكنولوجيا" بالمركز  2019-2018يؤىل الماستر المفتوح بعنواف السنة الجامعية  الماّدة األولـى:
 ا القرار.طبقا لممحق ىذ ،جامعي بالنعامةال

يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في السنة األولى ماستر بعنواف السنتيف الجامعيتيف  :2المــادة 
 .2021-2020و 2019-2020

جامعي بالنعامة، كّل فيما يخّصو بتطبيق المركز اليكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير   :3 المادة
 ذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار ال

 2021 فيفري  14في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المتضمن تأىيل الماستر المفتوح ، 2021فيفري  14المؤرخ في  176ممحق القرار رقم  
 بالمركز الجامعي بالنعامة، 2019-2018بعنوان السنة الجامعية 

 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ طاقات المتجددة في الكيروتقني كيروتقني عمـو وتكنولوجيا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 مفتــوح ال الماسترتأىيل يتضّمن ، 2021فيفري  14مؤرخ في  177 رقم قــرار
 في ميدان "فنون" بجامعة سعيدة 2021-2020ة الجـامعيــ ةبعنــوان الّسنــ

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرس -

 .وشيادة الدكتوراه الماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة 
المتضّمف  2009سنة  بناير 4الموافق  1430عاـ محـر  7 مؤّرخ في 10-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. ة سعيدة،اء جامعإنش
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
 يحدداغوجية الوطنية لمميداف و المتضّمف إنشاء المجنة البيد 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام
 .2020نوفمبر  11"فنوف" المؤرخ في لميداف محضر المجنة البيداغوجية الوطنية وبمقتضى  -

 

 ُيـقـــــّرر
 

"، طبقا بجامعة سعيدة، في ميداف "فنوف  2021-2020تؤىل الماستر المفتوح بعنواف السنة الجامعية  الماّدة األولـى:
 لممحق ىذا القرار.

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار ة سعيدةجامعيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :2المادة 
 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 فيفري  14في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المفتــوح  المتضّمن تأىيل الماستر، 2021فيفري  14المؤرخ في  177رقم  ممحق بالقرار
 بجامعة سعيدة 2021-2020 عنــوان الّسنــة الجـامعيــةب

 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ دراسات سينمائية وتحميل فممي العرض فنوف  فنوف 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2018 ديسمبر 9المؤرخ في  1282يعدل القرار رقم ، 2021فيفري  15مؤرخ في  178 رقم قــرار
 سمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سيدي بمعباسإلالقائمة االذي يحدد 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة يونيو  23الموافق  1441ذؼ القعدة  أوؿالمؤرخ في  163-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .، المعدؿ والمتمـتعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
 1989الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤرخ في  141–89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 3المتضمف إنشاء جامعة سيدؼ بمعباس، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة و 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 12لقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة الذؼ يحدد مياـ الجامعة وا، 2003
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .لي والبحث العممياالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ الع
الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة  ،2018 مبرديس 9المؤرخ في  1282وبمقتضى القرار رقـ  -

 جامعة سيدؼ بمعباس.
 ُيـقـــــّرر

 

 والمذكػور أعاله، كما ىو 2018ديسمبر  9المؤرخ في  1282يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشر  :2المادة 
 2021 فيفري  15في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 أعضاء مجمس إدارة جامعة سيدي بمعباس قائمة

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة والمقب اإلسم

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس بمحاكـ مصطفى -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو سعدوت دمحم -
 يفبالتكويف والتعميـ الميني ةالمكمف ةالوزير  ةممثم عضو اليادؼ ليندة -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ  عضو دريبيف رابح -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو أوالد العيد كماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو جالد كماؿ -
 والفنوف  بالثقافة ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو طيبي دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو بمي دمحم         ج -
صالح المستشفيات عضو خوجة الحاج إدريس -  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 والمواصالت السمكية والالسمكيةممثل الوزير المكمف بالبريد  عضو قارة سمير -
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 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو بف عتو نجيب عبد الرحيـ -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو دؼ دمحمبف إي -
 الوالي ممثل عضو بف عودة عاليمي -

 
 

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

 2019جوان  23المؤرخ في  954يعدل القرار رقم ، 2021فيفري  16مؤرخ في  179رقم  قــرار
 العميا لممناجم والمعادن بعنابة الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
  2020يونيو سنة  23الموافق  1441عاـ  المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة 163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعدؿ والمتمـ. تعييف أعضاء الحكومة، فوالمتضم
 2009غشت سنة  10الموافق  1430شعباف عاـ  19المؤرخ في  253-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف بعنابة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13ذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفي -

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

 منو. 24العميا، السيما المادة  سةالذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدر 
الذؼ يحدد القائمة الإلسمية ألعضاء مجمس إدارة  2019جواف  23المؤرخ في  954وبمقتضى القرار رقـ  -

 المعدؿ.المدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف بعنابة، 
 

 ُيـقـــــّرر

 

، المعدؿ، والمذكور أعاله، كما 2019جواف  23المؤرخ في  954يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 فيفري  16في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 العميا لممناجم والمعادن بعنابةالمدرسة الوطنية  قائمة أعضاء مجمس إدارة

 ن:واألعضاء المعين 
 القطاع الصفة االسم والمقب

 التعميـ العالي والبحث العمميف بممثل الوزير المكم رئيسا مانع دمحم  -
 الوزير المكمف بالمالية ممثمة عضو حرزهللا نوارة  -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثمة عضو بف طاىر نادية  -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ممثل الوزيرة المكمفة عضو زبار عبد القادر  -
 مية واإلصالح اإلدارؼ وظيفة العمو ممثل السمطة المكمفة بال عضو شوعيب دمحم  -
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 الدفاع الوطنيممثل وزير  عضو سالخ عنتر  -
 بالطاقة ممثل الوزير المكمف عضو عاشورؼ دمحم  -
 ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية عضو بمعريبي نور الديف  -
 بالصناعة ممثل الوزير المكمف عضو بمدىاف سفياف  -
 باألشغاؿ العمومية ممثل الوزير المكمف عضو الديف بوحامد جماؿ  -
 التجارةممثل الوزير المكمف ب عضو بمحوت رابح  -

 

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

 يتضمن إعالن نتائج الدورة الثالثة والعشرين، 2021فيفري  18مؤرخ في  180 رقم قــرار
 لمجنة الوطنية لتقييم الباحثين

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2020يونيو سنة  23الموافق  1441 عاـ أوؿ ذؼ القعدة في المؤرخ 163–20 رقـ الرئاسي بمقتضى المرسـو -

 .عدؿ والمتمـمف تعييف أعضاء الحكومة، الموالمتض
 2008مايو سنة  03الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27في   المؤرخ 131–08رقـ  وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ -

 .المتضمف القانوف األساسي الخاص بالباحث الدائـ
 ،2013يناير سنة  30ق المواف 1434األوؿ عاـ  ربيع 18المؤرخ في  77–13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الوطنية لتقييـ الباحثيف ، الذؼ يحدد تنظيـ المجنة 2009ديسمبر  24المؤرخ في  349وبناء عمى القرار رقـ  -

 .وسيرىا،
ييـ الباحثيف وطنية لتق، المتضمف تشكيمة المجنة ال2020جويمية  23المؤرخ في  545وبناء عمى القرار رقـ  -

 .وسيرىا
وبناء عمى نتائج تقييـ ممفات الترشح عف بعد مف طرؼ المجنة الوطنية لتقييـ الباحثيف في دورتيا الثالثة والعشريف  -

 .2020ديسمبر  23لى إ 2020ديسمبر  13المنعقدة خالؿ الفترة الممتدة مف 
 

 ُيـقـــــّرر
 

 .مدير بحثأسمائيـ والمرتبوف حسب درجة االستحقاؽ، مؤىموف لشغل رتبة  يعتبر المترشحوف اآلتية ׃المادة األولى
 

 ׃فرع العموم والتكنولوجيا 
 مركز البحث في الميكانيؾ خزار لياس -
 مركز تنمية الطاقات المتجددة حسايف ليندة -
 مركز تنمية الطاقات المتجددة فروجي فاتح -
 مركز تنمية الطاقات المتجددة بودية سيدؼ دمحم -
 مركز البحث في االعالـ العممي والتقني  ياف عبد الكريـمز  -
  مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة زناتي ىندة نادية -
 مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة حساني سميـ -
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  ׃فرع العموم األساسية 
 مركز البحث العممي و التقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية لورارؼ جييدة -
 مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة نورالديف أوديني -
 مركز البحث العممي و التقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية حميطوش ضياء الديف -
 مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة بف ىدية دمحم لميف  -
 مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة  طرايش دمحم  -
 تنمية التكنولوجيات المتطورة مركز أوشعباف دمحم  -

 

 ׃فرع عموم األرض، الكون والحياة 
 المعيد الوطني لألبحاث الغابية نادية  براؽ بورقبة -
 مركز البحث في البيوتكنولوجيا حرفي بوعالـ -
 المركز الوطني لمبحث المطبق في ىندسة مقاومة الزالزؿ مولواؿ حكيـ -
 بيةالمعيد الوطني لألبحاث الغا عمدوف رياض -
 مركز البحث في عمـ الفمؾ والفيزياء الفمكية والفيزياء األرضية بوزيد عبد الرزاؽ -
 المعيد الوطني لألبحاث الغابية بمواىـ جميمة -
 مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة بوشحـ  طبوش نورة -
 مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة ساقع بشير -
 مركز البحث في عمـ الفمؾ والفيزياء الفمكية والفيزياء األرضية ريدةأوسعدو ف -

 

 ׃فرع العموم االجتماعية واإلنسانية 
 والتاري  المركز الوطني لمبحوث في عصور ما قبل التاري  وعمـ اإلنساف صارؼ لطيفة -
 المعيد الوطني لمبحث في التربية خالد كريـ -
 مف أجل التنمية المطبق مركز البحث في االقتصاد زىناتي أحسف -
 مركز البحث العممي و التقني في عمـ اإلنساف اإلجتماعي والثقافي دمحمؼ سيدؼ دمحم -
     جل التنمية أمركز البحث في االقتصاد المطبق مف  لعساسي منذر -
 مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية بمعربي جماؿ -
 ممي والتقني لتطوير المغة العربيةمركز البحث الع حاج  دمحم الحبيب -

 

 يعتبر المترشحوف اآلتية أسمائيـ والمرتبوف حسب درجة االستحقاؽ، مؤىموف لشغل رتبة أستاذ بحث قسـ أ. ׃2المادة 
 

 ׃فرع العموم األساسية 
 مركز البحث العممي و التقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية طواىرة فوزية -
 لبحث في العممي والتفني في التحاليل الفيزيائية والكيميائيةمركز ا بايت نادية -
 مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية زازوة حناف -
 مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية وعراب نور الديف -
 مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية رباحي لياسيف -
 ركز تنمية التكنولوجيات المتطورةم عقوف سامية -
 مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة بارة الجمعي -
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 مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة بف عبد المومف عبد المجيد -
 مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية حسايف رضا -
 لتحاليل الفيزيائية والكيميائيةمركز البحث العممي والتقني في ا عزوز عماد الديف -
 مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية آيت حمودؼ سييمة -
 مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية طايبة نورؼ لبنة -
 مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية مزياني سمير -
 مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة ةيحياوؼ كنز  -
 مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة طجيف رابح -
 مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية جامع زوليخة -
 مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية جرير وىيبة -
 يةمركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقو  مرازقة سموػ  -

 

 ׃فرع العموم والتكنولوجيا 
 مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة صفيح فيصل -
 مركز تنمية الطاقات المتجددة باكمي يحي -
 مركز تطوير االقمار الصناعية بالر عبد المطيف -
 مركز البحث في االعالـ العممي والتقني بمعزوقي جماؿ -
 مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة أكمي إسما -
 مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية قصة براىيـبم -
 مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية خروبة نبيل -
 مركز تنمية الطاقات المتجددة بف جباس ىشاـ -
 مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة بف بمقاسـ سمير -
 مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة ىنداوؼ نور الديف -
 ية التكنولوجيات المتطورةمركز تنم إسعد دمحم -
 مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية نعامة صبرينة -

 

 

 ׃فرع عموم األرض، الكون والحياة 
 مركز البحث العممي و التقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية طايبي نادية -
 مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة ىاشمي عمي -

 

يكمف المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي ومديرؼ المؤسسات العمومية ذات الطابع العممي  ׃3دة الما
 .2020ديسمبر 24والتكنولوجي المعنييف كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذؼ يسرؼ مفعولو ابتداء مف 

 البحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و  ׃ 4المادة 
 2021 فيفري  18في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2019أكتوبر  13المؤرخ في  1841يعدل القرار رقم ، 2021فيفري  18مؤرخ في  181رقم  قــرار
 د القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لألشغال العموميةيحد الذي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ فوالمتضم
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  218-08مقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وب -

 سة خارج الجامعة.والمتضمف تحويل المدرسة الوطنية العميا لألشغاؿ العمومية إلى مدر 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 منو. 24السيما المادة  الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة  2019كتوبر أ 13المؤرخ في  1841وبمقتضى القرار رقـ  -

 العمومية، المعدؿ. المدرسة الوطنية العميا لألشغاؿ
 

 ُيـقـــــّرر

 

أعاله،  ر، المعدؿ، والمذكو 2019أكتوبر  13المؤرخ في  1841يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ار.كما ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القر 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 فيفري  18في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الوطنية العميا لألشغال العموميةالمدرسة  قائمة أعضاء مجمس إدارة

 المنتخبون: األعضاء -1
 الييئة الصفة االسم والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة عضو حديد دمحم -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة عضو دريش الزىرة -
 ساتذة المحاضريف قسـ "أ"ممثل منتخب عف األ عضو بف أمغار أحسف -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة المحاضريف قسـ "ب" عضو ديب خولة -
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف قسـ "أ" عضو بف رضواف مصطفى -
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف قسـ "أ" عضو تونسي خالد -
 المشاركيف ممثل منتخب عف األساتذة عضو قومتر احمد -
 ماتممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخد عضو عالء الديفسويسي  -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو قندؿ رشيد -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو عمارؼ أكـر -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو كالـ رامي -

 

 ......والباقي بدون تغيير.........................................."."....................................
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 2019أفريل  22المؤرخ في  401يعدل القرار رقم ، 2021فيفري  18مؤرخ في  182رقم  قــرار
 ساتذة ببوسعادة )والية المسيمة(المدرسة العميا لأل الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعدؿ والمتمـ. تعييف أعضاء الحكومة، فوالمتضم
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2015يوليو سنة  16الموافق  1436رمضاف عاـ  29المؤرخ في  187- 15وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ة )والية المسيمة(والمتضمف إنشاء المدرسة العميا لألساتذة ببوسعاد
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 24سة العميا، السيما المادة الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدر 
عضاء مجمس إدارة الذؼ يحدد القائمة اإلسمية أل 2019أفريل  22المؤرخ في  401وبمقتضى القرار رقـ  -

 المعدؿ. المدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة )والية المسيمة(،
 

 ُيـقـــــّرر

 

، المعدؿ، والمذكور أعاله، كما 2019أفريل  22المؤرخ في  401يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. ينشر ىذا القرار في :2المادة 
 2021 فيفري  18في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة )والية المسيمة( قائمة أعضاء مجمس إدارة

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 بالتعميـ العالي والبحث العممي ممثل الوزير المكمف رئيس بف يعيش كريـ -
 ماليةممثل الوزير المكمف بال عضو طاىرؼ المسعود -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية لممث عضو بطاؿ دمحم الطيب -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ممثل الوزيرة المكمفة عضو ميداوؼ أحمد -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو عفيصة عبد الرزاؽ -
 بالصناعة ممثمة الوزير المكمف عضو رحماني لطيفة -

 

 ...........والباقي بدون تغيير........................................"."...............................
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة، 2021فيفري  18مؤرخ في  183رقم  قــرار
 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ فوالمتضم
 2011سنة  نوفمبر 28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  400-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 طنية المتعددة التقنيات بقسنطينة.والمتضمف إنشاء المدرسة الو 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9رخ في المؤ  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 24سة العميا، السيما المادة الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدر 
 

 ُيـقـــــّرر 

 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  24تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية  2016يونيو سنة  14الموافق 

  .ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة، طبقا لمجدوؿ  :2المادة 

 الممحق بيذا القرار.
 .ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :3ادة الم

 2021 فيفري  18في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 نية المتعددة التقنيات بقسنطينةقائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوط

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس بوراس أحمد -
 الوزير المكمف بالمالية ممثمة عضو مسي  كريمة -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو المجيد منصر عبد -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ممثمة الوزيرة المكمفة عضو زناتي ليمور رحيمة -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو عروسي سميماف -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو صحراوؼ البشير -
 بالطاقةممثمة الوزير المكمف  وعض بف تركي رقية -
 المكمف بالسكف والعمراف والمدينةممثل الوزير  عضو بوبربارة الحاسف  -
 بالموارد المائية ممثمة الوزير المكمف عضو بوقفة يمينة -
 ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية عضو اورابح رشيد -
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 األعضاء المنتخبون  -2
 الييئة الصفة االسم والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة عضو سميماف عاشور  -
 ممثل منتخب عف األساتذة عضو لعداسي سمير -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ب" عضو بوعشيبة ياسيف -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ب" عضو بوطبجة ميدؼ -
 "أ" ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف قسـ عضو وازع نبيل -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف قسـ "أ" عضو فغموس نعيمة -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو غربي عبد النور -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو مزىود نجيب -
 ةممثل منتخب عف الطمب عضو بوظريفة ناصر -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو زغاد دمحم حساف -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة      ، 2021فيفري  18مؤرخ في  184رقم  قــرار
 لمدرسة العميا لألساتذة ببوزريعةا

 

 ث العممي،إن وزير التعميم العالي والبح
،  2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعدؿ والمتمـ. تعييف أعضاء الحكومة، فوالمتضم
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  211-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

الجزائر إلى مدرسة  مدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في اآلداب والعموـ اإلنسانية في مدينةوالمتضمف تحويل ال
 خارج الجامعة.

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16لمرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى ا -
 منو. 24سة العميا، السيما المادة الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدر 

 

 ُيـقـــــّرر
 

 1437عاـ رمضاف  9المؤرخ في  176-16 مف المرسـو التنفيذؼ رقـ 24تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة طبقا لمجدوؿ الممحق بيذا : 2المادة 

 ار.القر 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2021 فيفري  18في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 مدرسة العميا لألساتذة ببوزريعةال قائمة أعضاء مجمس إدارة
 األعضاء المعينون: -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيسا بومعيزة السعيد -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو مسعودؼ عبد هللا -
 الوطنية ممثل الوزير المكمف بالتربية عضو راف عبدالرحمافمق -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ممثمة الوزيرة المكمفة عضو بعداش ليمى -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو عثامنة جماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو بوقرة سميماف -

 

 ن:األعضاء المنتخبو -2
 الييئة الصفة االسم والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة عضو بوطارف مبارؾ -
 عف األساتذة ممثمة منتخبة عضو مقراف فضيمة -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة المحاضريف قسـ "أ" عضو ميالط سييمة -
 محاضريف قسـ "أ"ممثمة منتخبة عف األساتذة ال عضو مخموؼ رانية -
 قسـ "أ" ل منتخب عف األساتذة المساعديفممث عضو خميفي فؤاد محسف -
 قسـ "أ"ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف  عضو مجذوبي عثماف -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو كموش رضواف -
 ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو بف عنتر حميدة -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو رضابف يطو  -
 الطمبةممثل منتخب عف  عضو مسعود حمزة -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس العمـمي، 2021فيفري  21مؤرخ في  185رقم  قــرار
 لكميـة اآلداب والمغــات بجــامعة غــرداية

 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي، إن
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتّمـ ؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدّ 
 غشت سنة 23ق المواف 1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  248-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

  .والمتضمف إنشاء جامعة غرداية
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية 2014أوت  12المؤّرخ في  446وبموجب القرار رقـ  -

 .اآلداب والمغات بجامعة غرداية
 29ّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة غرداية المؤّرخ في وبناء  عمى محضر انتخاب مم -

 .2020جواف 



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   426

 

 

 ُيـقـــــّرر

 

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى ، المعّدؿ والمتّمـ2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة غرداية.
اآلداب والمغات بجامعة غرداية، وفقا لمجدوؿ  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة  

 الممحق بيذا القرار.
دير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة غرداية، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار يكمف الم :3المادة 

 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 فيفري  21في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس العمـمي، 2021فيفري  21المؤرخ في  185رقم  رارــق بالقـــمحم

 لكميـة اآلداب والمغــات بجــامعة غــرداية
 الصفـة والمقـباالسم  الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي بشير موالؼ لخضر 1
 عميد الكمية سرقمة عاشور 2
 نائب العميد المكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بمقاسـ غزيل 3
 ّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجيةنائب العميد المك بف سمعوف سميماف  4
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي يوسف بف أودينة 5
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغات األجنبية معمر أوالد أحمد 6
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي دمحم مدور 7
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ المغات األجنبية ب أوالد عميزين 8
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ المغات األجنبية سميماف عبد الحاكـ 9
 ممّثل عف األساتذة المساعديف يوسف خنفر 10
 ممّثل عف األساتذة المساعديف دمحم زاوؼ  11
 ير مخبر بحثمد دمحم السعيد بف سعد 12
 مدير مخبر بحث مختار سويمـ 13
 مسؤوؿ المكتبة  عيسى عبد هللا 14
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2021فيفري  21مؤرخ في  186رقم  قــرار
 ردايةوالتكنــولوجيا بجامعة غ لكمية العــموم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتّمـ ؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدّ 
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   427

 

 

 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  248-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
  .والمتضمف إنشاء جامعة غرداية

 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

والتكنولوجيا بجامعة غرداية المؤّرخ في  بالمجمس العممي لكمية العمـووبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة  -
 .2020أكتوبر  20

 ُيـقـــــّرر
 

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  ولى:المادة األ 
والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى  ، المعّدؿ2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 ة غرداية.والتكنولوجيا بجامع تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو
والتكنولوجيا بجامعة غرداية، وفقا لمجدوؿ  العمـو تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة  

 الممحق بيذا القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة غرداية، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار  :3المادة 

 النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ سينشر في 
 2021 فيفري  21في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2021فيفري  21المؤرخ في  186رقم  رارــق بالقـــممح

 والتكنــولوجيا بجامعة غرداية لكمية العــموم
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ية والكيروميكانيؾرئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اآلل داودؼ باحمد 1
 عميد الكمية بوعرعور كماؿ 2
 نائب العميد المكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة مرابط إبراىيـ 3
 نائب العميد المكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية سعدوني رضواف 4
 رئيس قسـ اآللية والكيروميكانيؾ عريف دمحم 5
 رئيس قسـ الرياضيات واإلعالـ االلي عبد الكريـكينة  6
 رئيس قسـ الرؼ واليندسة المدنية أوالد بمخير الشي  7
 رئيس قسـ ىندسة الطرائق حاللي نعيمة 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرؼ واليندسة المدنية زرزور عمي 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بابا عمر الزىرة 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ اآللية والكيروميكانيؾ بشوات محسف 11
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اآللية والكيروميكانيؾ شنيني كمثـو 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بوىاني عبد القادر 13
 ممّثل عف األساتذة المساعديف فركوس خالد 14
 مخبر بحثمدير  كماسي عبد هللا 15
 مدير مخبر بحث بمعور عبد الرحماف 16

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   428

 

 

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021فيفري  21مؤرخ في  187رقم  قــرار
 اآلداب والمغـات بجامعة غرداية بكمية لقســـم الّمغــات األجـنبية 

 

 ن وزير التعميم العالي والبحث العممي،إ
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،المعّدؿ والمتّمـ
 غشت سنة 23فق الموا 1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  248-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

  .والمتضمف إنشاء جامعة غرداية
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18 المؤرخ في 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
اآلداب والمغات بجامعة  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغات األجنبية بكمية -

 .2021جانفي  18غرداية المؤّرخ في 
 ُيـقـــــّرر

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

 داب والمغات بجامعة غرداية.اآل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغات األجنبية بكمية
اآلداب والمغات بجامعة غرداية،  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغات األجنبية بكمية :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
ىذا القرار  بتطبيق يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة غرداية، كل فيما يخصو، :3المادة 

 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 فيفري  21في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021فيفري  21المؤرخ في  187 رقـمممحــق بالقـرار 

 اآلداب والمغـات بجامعة غرداية بكمية لقســـم الّمغـات األجـنبية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 قسـرئيس المجنة العممية لم صالح حداب 1
 رئيس القسـ معمر أوالد أحمد 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" زينب أوالد عمي 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مريـ بف رحاؿ 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" الزبير محصوؿ 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سعيد عمور  6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" اليادؼ بف ىالؿ  7
 أستاذ مساعد قسـ "ب" خالد سعداوؼ  8
 أستاذ مساعد قسـ "ب" ىرة غانيز  9

ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــــــ ـــ ــــ ــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ  ــــ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس العمـمي، 2021فيفري  21مؤرخ في  188رقم  قــرار
 لكميـة عمــوم الطــبيعة والحيـــاة وعمـــوم األرض بجــامعة غــرداية

 

 يم العالي والبحث العممي،إن وزير التعم
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتّمـ ؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدّ 
نة       غشت س 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  248-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 امعة غرداية.والمتضمف إنشاء ج
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434يع األوؿ عاـ رب 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة وعمـو األرض بجامعة وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس  -

 .2021جانفي  19غرداية المؤّرخ في 
 ُيـقـــــّرر

 

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  ى:المادة األول
والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى  ، المعّدؿ2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

ألرض بجامعة تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو ا
 غرداية.

عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة  
 غرداية، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ا القرار يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة غرداية، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذ :3المادة 
 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 فيفري  21في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس العمـمي 2021فيفري  21المؤرخ في  188رقم  رارــق بالقـــمحم
 لكميـة عمــوم الطــبيعة والحيـــاة وعمـــوم األرض بجــامعة غــرداية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 كمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو الفالحيةرئيس المجمس العممي لم بف ريمة عتيقة 1
 عميد الكمية خف بشير 2
 نائب العميد المكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بف سانية وفاء 3
 نائب العميد المكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بمغيث السعيد 4
 رئيس قسـ العمـو الفالحية شيدحويشيتي ر  5
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 رئيس قسـ البيولوجيا بف سمعوف يوسف 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو الفالحية سعديف صالح الديف 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ البيولوجيا قرقب اليميف 8
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو الفالحية عربوش رفيق 9
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ البيولوجيا اس نور الديف بور  10
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ البيولوجيا بوناب شعيب 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بمعباسي وردة 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف بختب زيف الديف 13
 ة مسؤوؿ المكتب ليزيل باحمد 14
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ميــس العمــاء المجمــد القائمـة االسمية ألعضيحـدّ ، 2021فيفري  21مؤرخ في  189 رقـم قــرار
 غــردايـةامعة ــلج

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441ي أّوؿ ّذؼ القعدة عاـ المؤرخ ف 163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 لمعّدؿ والمتّمـ.نظيميا وسيرىا، ايحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت الذؼ 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  248-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة غرداية.
 2013يناير سنة  30الموافق  1434األوؿ عاـ ربيع  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 يـ العالي والبحث العممي.ير التعمالذؼ يحدد صالحيات وز 
س العممي الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجم 2017ديسمبر  13المؤّرخ في  1136وبموجب القرار رقـ  -

 لجامعة غرداية، المعّدؿ.
 .2020ديسمبر  22وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة غرداية المؤّرخ في  -

 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  20تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة غرداية.
 د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة غرداية ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.تحد :2المادة 
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة غرداية ، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار  :3المادة 

 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 فيفري  21في بالجزائر  حرر

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 غــردايـةامعة ــمي لجــس العمــاء المجمــد القائمـة االسمية ألعضيحـدّ ذي ال 2021فيفري  21المؤرخ في  189 رقـمممحق بالقرار 
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة إلياس بف ساسي 1
واصل نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور األوؿ والثاني والتكويف المت عبد المطيف مصيطفى 2

 والشيادات والتكويف العالي في التدرج
نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي  يحي بف يحي 3

 والتكويف العالي فيما بعد التدرج
 اؿ والتظاىرات العمميةنائب مدير الجامعة مكّمف بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتص معراج ىوارؼ  4
 نائب مدير الجامعة مكّمف بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو عبد الرحمف بف سانية 5
 عميد كمية العمـو االجتماعية واإلنسانية صالح بوساليـ 6
 عميد كمية اآلداب والمغات عاشور سرقمة 7
 عميد كمية العمـو والتكنولوجيا كماؿ بوعرعور 8
 مية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرضعميد ك بشير خف 9
 عميد كمية الحقوؽ والعمـو السياسية بف شيرة شوؿ 10
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االجتماعية واإلنسانية مصطفى وينتف 11
 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بشير موالؼ لخضر 12
 ة العمـو والتكنولوجيارئيس المجمس العممي لكمي باحمد داودؼ 13
 رئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية سعيد فروحات 14
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير دمحم مولود غزيل 15
 رئيس المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض بف ريمة عتيقة 16
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير طفى طويطيمص 17
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بوحفص رواني 18
 ة العمـو االجتماعية واإلنسانيةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمي جمعة أوالد حيمودة 19
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو االجتماعية واإلنسانية دمحم السعيد مصيطفى 20
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات  بوعالـ بوعامر 21
 ة اآلداب والمغاتممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمي فاطمة رزاؽ 22
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو والتكنولوجيا قدور قرباتي 23
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو والتكنولوجيا محسف بشوات 24
 عمـو األرضممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة و  نور الديف بوراس 25
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض صالح الديف سعديف 26
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية عبد الرحمف حاج ابراىيـ 27
 ة الحقوؽ والعمـو السياسيةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمي رابح نيايمي 28
 ممّثل عف األساتذة المساعديف أبو القاسـ الشي  صالح 29
 ممّثل عف األساتذة المساعديف دمحم زاوؼ  30
 ورقمة -أستاذ بجامعة قاصدؼ مرباح بوغالي سميماف 31
 األغواط -أستاذ بجامعة عمار ثميجي قويدرؼ دمحم 32
 زيةمسؤوؿ المكتبة المرك أحمد رقاقبة 33
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المحدد لمقائمة  2020جانفي  19المؤرخ في  011رقم  يعدل القــرار ،2021 فيفري  21مؤرخ في  190قــرار رقم 
 تيارت-ابن خمدون  االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
سبتمبر سنة  18الموافق   1422لثانية عاـ جمادػ ا 30المؤرخ في  271-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضمف إنشاء جامعة تيارت، 2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتمّ  2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
ؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي \اؿ 2020جانفي  19المؤرخ في  11رقـ  وبموجب القػػرار -

 تيارت. -ـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير بجامعة ابف خمدوف لكمية العمو 
وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعمـو  -

 .2021جانفي  11تيارت المؤّرخ في  -التسيير بجامعة ابف خمدوف 
 

 ُيـقـــــّرر

 ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية المادة األولى:
 تيارت. -والعموـ التجارية وعموـ التسيير بجامعة ابف خمدوف 

والعموـ التجارية وعموـ التسيير  لكمية العموـ االقتصاديةالمجمس العممي  تحدد القائمة االسمية ألعضاء :2المادة 
 تيارت. -ة ابف خمدوف بجامع

تيارت، كل فيما يخصو، بتطبيق  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ابف خمدوف  :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 فيفري  21في حرر بالجزائر 
 ميوزير التعميم العالي والبحث العم
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ئمةالمحدد لمقا 2020جانفي  19المؤرخ في  11رقم  يعدل القــرار الذي 2021فيفري  21مؤرخ في ال 190رقم  ممحق بالقرار

 تيارت -االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة ابن خمدون  
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية عبد اليادؼ مختار 1
 عميد الكمية بيببمقنيشي ح 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  حرؼ خميفة 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بف الحاج جموؿ ياسيف 4
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية  بف صوشة ثامر 5
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 رئيس قسـ عمـو التسيير  بوزكرؼ جماؿ 6
 رئيس قسـ العمـو التجارية مرواف صحراوؼ  7
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية  حواس أميف  8
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير ستي حميد  9
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية سدؼ عمي 10
 قسـ العمـو االقتصادية ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف مختارؼ مختار 11
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية كالخي لطيفة 12
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير عبد الرحيـ ليمى 13
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير زياني عبد الحق 14
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية يطالـ عم 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف خياطي مختار 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بوحركات بوعالـ 17
 مخبر بحث ةمدير  يماني خالدية أمينة ليمى 18
 مسؤوؿ المكتبة بودواية مباركة 19
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحدد لمقائمة  2019سبتمبر  18 مؤرخ فيال 1576رقم  يعدل القــرار ،2021فيفري  21مؤرخ في  191قــرار رقم 
 سيدي بمعباس-العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة جياللي ليابسكّمية االسمية ألعضاء المجمس العممي ل

 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤرخ في  141-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ضمف إنشاء جامعة سيدؼ بمعباس، المعّدؿ والمتّمـ.والمت 1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ. 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18ؤرخ في الم 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2019سبتمبر  18 مؤرخ فيال 1576وبموجب القرار رقـ  -

 سيدؼ بمعباس.-يابسالعمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة جياللي لكّمية ل
العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة جياللي كّمية وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي ل -

 .2019ماؼ  19سيدؼ بمعباس المؤّرخ في -ليابس
 

 ـقــــــرريُ 
 

العموـ اإلنسانية كّمية ل ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي المادة األولى:
 سيدؼ بمعباس.-واالجتماعية بجامعة جياللي ليابس
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العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة جياللي كّمية المجمس العممي ل تحدد القائمة االسمية ألعضاء :2المادة 
 سيدؼ بمعباس، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-ليابس

سيدؼ بمعباس، كل فيما -يـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جياللي ليابسيكمف المدير العاـ لمتعم :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 فيفري  21في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحدد 2019سبتمبر  18 مؤرخ فيال 1576رقم  ، يعدل القــرار2021فيفري  21مؤرخ في  191رقم  ممحق بالقرار
 سيدي بمعباس-اإلنسانية واالجتماعية بجامعة جياللي ليابسالعموم كّمية لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ل 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 العمـو االجتماعية قسـعف  ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية، يةرئيس المجمس العممي لمكمّ  قدوسي دمحم  1
 عميد الكمية مجاود دمحم 2
 والمسائل المرتبطة بالطمبة نائب العميد مكّمف بالدراسات ولد النبية كريـ 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية مكحمي دمحم 4
 العمـو االجتماعيةقسـ  ةرئيس صديقي عبد النور 5
 العمـو اإلنسانيةرئيس قسـ  تيزؼ ميمود 6
 ةالعمـو االجتماعي رئيس الّمجنة العممية لقسـ بوعناني إبراىيـ 7
 العمـو اإلنسانية الّمجنة العممية لقسـ ةرئيس عساؿ نور الديف 8
 العمـو اإلنسانية قسـ عف ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية سحولي بشير 9
 العمـو االجتماعية  قسـ عف األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية ةممّثم تممساني فاطمة 10
 األساتذة المساعديفعف ممّثل  شعدو كريـ 11
 األساتذة المساعديفعف  ممّثل عشاش نوريف 12
 مدير مخبر بحث ىاليمي حنيفي 13
 مدير مخبر بحث بمعربي خالد 14
 مسؤوؿ المكتبة ممياني بف عتو 15
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المجمس العمميألعضـاء ية يحدد القائمة االسم، 2021فيفري  21مؤرخ في  192رقم  قــرار
 تيبازة-الجامعي مرسمي عبد هللا زبالمرك لمعيد الّمغة واألدب العربي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ أّوؿ ذؼ القعدة خ في المؤرّ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .لمعّدؿ والمتّمـ، اوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره.الذؼ يحدد مياـ المركز الجامع
 2011غشت سنة  22الموافق  1432رمضاف عاـ  22المؤرخ في  302-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .تضمف إنشاء مركز جامعي بتيبازةوالم
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 

ي بالمركز الجامعي مرسمي وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد المغة واألدب العرب -
 .2020أكتوبر  28تيبازة المؤّرخ في -عبد هللا

 

 ُيـقـــــّرر
 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299- 05مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  38تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
سمية ألعضاء ، والمذكور أعاله،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة اال2005غشت سنة  16الموافق 

 المجمس العممي لمعيد العمـو بالمركز الجامعي تيبازة.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد المغة واألدب العربي بالمركز الجامعي مرسمي عبد  :2المادة 

 تيبازة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-هللا
العالييف ومدير المركز الجامعي تيبازة، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف :3المادة 

 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 فيفري  21في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجمس العمميألعضـاء يحدد القائمة االسمية  الذي 2021فيفري  21المؤرخ في  192ممحق بالقرار رقم 

 تيبازة-الجامعي مرسمي عبد هللا زبالمرك لمعيد الّمغة واألدب العربي
 

 الصفـة والمقـباالسم  الرقم
 رئيس المجمس العممي لممعيد ابراىيـ بوخالفة 1
 مدير المعيد يوسف مقراف 2
 مدير مساعد مكّمف بالّدراسات في التدّرج  يوسف لعساكر 3
 مدير مساعد مكمف لما بعد التدرج والبحث العممي سعيد عمورؼ  4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ناصر بف باجي 5
 محاضر قسـ "ب"أستاذ  أنيسة مناد 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" نصيرة عالؾ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عويشة امكراز 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عامر ناجي 9
 أستاذ مساعد قسـ "أ" موسى درييـ 10
 مديرة مخبر بحث جميمة مصطفى الزقاؼ 11
 مدير مكتبة المعيد رشيد رحموني 12

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المحدد 2019جوان  26مؤرخ في ال 965رقم  قــراريعدل ال ،2021 فيفري  21مؤرخ في  193قــرار رقم 
 سعيدة-مقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة موالي الطاىرل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ أّوؿ ذؼ القعدة خ في المؤرّ  163-20تضى المرسوـ الرئاسي رقـ بمق -

 .، المعّدؿ والمتّمـوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 امعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الج 2003
 2009يناير سنة  04الموافق  1430محّرـ عاـ  07المؤرخ في  10-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة سعيدة، المعّدؿ والمتّمـ.
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
لقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي احدد ذؼ يال 2019جواف  26المؤرخ في  965رقـ  القػػراروبموجب  -

 .سعيدة-لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة موالؼ الطاىر
مّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة موالؼ وبناء  عمى محضر انتخاب م -

 .2019جانفي  20سعيدة، المؤّرخ في -الطاىر
 ُيـقـــــّرر

 

المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء  المادة األولى:
 .عيدةس-بجامعة موالؼ الطاىر

 -المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة موالؼ الطاىرتحدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.سعيدة

سعيدة، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة موالؼ الطاىر :3المادة 
 ذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتطبيق ى

 2021 فيفري  21في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019جوان  26المؤرخ في  965رقم  يعدل القــرار الذي 2021فيفري  21مؤرخ في ال 193رقم  ممحق بالقرار
 سعيدة-المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة موالي الطاىر

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  حفيعنقادؼ  1
 عميد الكمية بف أحمد الحاج 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  طيطوس فتحي 3
 ت الخارجيةنائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقا عثماني عبد الرحمف 4
 رئيس قسـ الحقوؽ  فميح كماؿ دمحم عبد المجيد 5
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 رئيس قسـ العمـو السياسية  بف زايد ادمحم 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ الحقوؽ  مغربي قويدر 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو السياسية خداوؼ دمحم 8
 ـ الحقوؽ ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قس عصموني خميفة 9
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية زيداف جماؿ 10
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية عبد العالي عبد القادر 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف حمامي ميمود 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف العطرؼ عمي 13

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحدد لمقائمة  2019جوان  26مؤرخ في  966رقم  قــراريعدل ال ،2021فيفري  21مؤرخ في  194قــرار رقم 

 سعيدة-الحقوق والعموم السياسية بجامعة موالي الطاىر االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الحقوق بكمية
 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،إن 
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ أّوؿ ذؼ القعدة خ في المؤرّ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23ق المواف 1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ. 2003
 2009يناير سنة  04الموافق  1430محّرـ عاـ  07المؤرخ في  10-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة سعيدة، المعّدؿ والمتّمـ.
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
لقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ احدد ذؼ يال 2019جواف  26مؤرخ في ال 966رقـ  القػػراروبموجب  -

 سعيدة.-جامعة موالؼ الطاىرالحقوؽ والعمـو السياسية ب الحقوؽ بكمية
وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  -

 .2018ديسمبر  17سعيدة، المؤّرخ في -موالؼ الطاىر
 

 ُيـقـــــّرر

 

المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء  المادة األولى:
 .سعيدة-والعمـو السياسية بجامعة موالؼ الطاىر

المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة موالؼ تحدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.سعيدة-الطاىر

سعيدة، كل فيما يخصو، -دير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة موالؼ الطاىريكمف الم :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2021 فيفري  21في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المحدد 2019جوان  26مؤرخ في  966رقم  يعدل القــرار الذي 2021فيفري  21مؤرخ في  194رقم  ممحق بالقرار
 سعيدة-الحقوق والعموم السياسية بجامعة موالي الطاىر لحقوق بكميةلمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ا

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ مغربي قويدر 1
 رئيس القسـ فميح كماؿ دمحم عبد المجيد 2
 أستاذ  بوكمي حسيف شكيب 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ىامل اليوارؼ  4
 اضر قسـ "أ"أستاذ مح بف عيسى أحمد 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قميدؼ دمحم فوزؼ  6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سويمـ فضيمة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" رقراقي دمحم زكريا 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شي  قويدر 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ، 2021فيفري  21مؤرخ في  195رقم  قــرار

 سعيدة-كمية العمــوم بجامعة موالي الطاىرل
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .معّدؿ والمتّمـوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، ال
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،  2003
 2009يناير سنة  04 الموافق 1430محّرـ عاـ  07المؤرخ في  10-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ـ.المتضمف إنشاء جامعة سعيدة، المعّدؿ والمتمّ 
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  2017أفريل  24المؤّرخ في  459وبموجب القرار رقـ  -

 بجامعة سعيدة.العمػػـو 
سعيدة المؤّرخ  -وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة المجمس العممي لكمية العمػػوـ بجامعة موالؼ الطاىر -

 .2021فيفرؼ  01في 
 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 سعيدة. -بجامعة موالؼ الطاىر تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمػػوـ
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سعيدة، وفقا لمجدوؿ -العمػػوـ بجامعة موالؼ الطاىر مة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكميةتحدد القائ :2المادة 
 الممحق بيذا القرار.

سعيدة، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة موالؼ الطاىر :3المادة 
 عميـ العالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمت

 2021 فيفري  21في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2021فيفري  21المؤرخ في  195رقم  رارــق بالقـــممح
 سعيدة-لكمية العمــوم بجامعة موالي الطاىر

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ البيولوجيا  مسكيف دمحم 1
 ميد الكميةع عباس عكاشة 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  قايد أمػحمد 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بف زيادؼ فاطمة 4
 رئيس قسـ البيولوجيا عماـ عبد القادر 5
 رئيس قسـ الرياضيات  جبورؼ جموؿ 6
 ئيس قسـ الفيزياءر  مختارؼ حبيبة 7
 رئيس قسـ الكيمياء قندوزؼ عبد الكريـ 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ البيولوجيا  بروكش عبد الكريـ 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات قندوسي عبد الجبار 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ الفيزياء جعفرؼ الطيب 11
 عممية لقسـ الكيمياءرئيس المجنة ال ويسي ىوارؼ بومديف 12
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ البيولوجيا  سي الطيب طيب 13
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ البيولوجيا  زياني قدور 14
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات حتحوت فوزؼ  15
 ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات ممّثل األساتذة  رحماني سعدية 16
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الفيزياء  عمارة قادة 17
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الكيمياء  حداد بومديف 18
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الكيمياء حاجي جبار 19
 ف األساتذة المساعديفممّثل ع زقموؼ أحمد 20
 ممّثل عف األساتذة المساعديف فارس صورية 21
 مدير مخبر بحث كحمولة خالد 22
 مدير مخبر بحث تراس دمحم 23
 مدير مخبر بحث وقاص صديق 24
 مدير مخبر بحث الكرطي دمحم 25
 مدير مخبر بحث براىيـ ىوارؼ  26
 مديرة مخبر بحث مصطفاػ أسماء 27
 مسؤولة المكتبة خطاريةبوطالبي م 28

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ميــس العمـد القائمـة االسمية ألعضاء المجميحـدّ ، 2021فيفري  21مؤرخ في  196 رقـم قــرار
 سعيـدة-مــوالي الطـاىرامعة ــلج

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ذؼ القعدة عاـ  163-20ـ الرئاسي رقـ بمقتضى المرسو  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.عد الخاصة بتيحّدد مياـ الجامعة والقوا  الذؼ 2003
 2009يناير سنة  04الموافق  1430محّرـ عاـ  07المؤرخ في  10-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ـ.المتضمف إنشاء جامعة سعيدة، المعّدؿ والمتمّ 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2017جواف  15المؤّرخ في  619وبموجب القرار رقـ  -

 .لجامعة سعيدة
 22دة المؤّرخ في سعي -بالمجمس العممي لجامعة موالؼ الطاىروبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة  -

 .2020ديسمبر 
 ُيـقـــــّرر

 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03رقـ  مف المرسوـ التنفيذؼ 20تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 سعيدة.-ء المجمس العممي لجامعة موالؼ الطاىرالقائمة االسمية ألعضا
سعيدة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة موالؼ الطاىر :2المادة 

 القرار.
سعيدة، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة موالؼ الطاىر :3المادة 

 طبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بت
 2021 فيفري  21في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي الذي يحّدد 2021فيفري  21المؤرخ في  196 رقـمممحق بالقرار 

 سعيدة-موالي الطاىرلجامعة 
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقم
 مدير الجامعة ،رئيس المجمس العممي لمجامعة تبوف فتح هللا وىبي 1

والثاني والتكويف المتواصل  ؿبالتكويف العالي في الطور األو كّمف م مدير الجامعةائب ن خاطر معمر 2
 والشيادات والتكويف العالي في التدرج

بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي كّمف م مدير الجامعةنائب  مزوار عبد القادر 3
 والتكويف العالي فيما بعد التدرج
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 بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية ةكّمفم مدير الجامعةنائب  أميف عبد المالؾ 4
 بالتنمية واالستشراؼ والتوجيوكّمف م مدير الجامعةنائب  قندوزؼ توفيق 5
 عميد كمية العمـو عباس عكاشة 6
 عميد كمية التكنولوجيا بوعسرية فاطمة 7
 عميد كمية الحقوؽ والعمـو السياسية د الحاجبف أحم 8
 عميد كمية العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير جبورؼ دمحم 9
 عميد كمية اآلداب والمغات والفنوف  مسكيف دمحم ياسيف 10
 عميد كمية العمـو االجتماعية واإلنسانية  بكرؼ عبد الحميد 11
 العممي لكمية التكنولوجيا رئيس المجمس جمولي بوعزة 12
 رئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية نقادؼ حفيع 13
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير  بوطيبة فيصل 14
 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات والفنوف  عبو عبد القادر 15
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية التكنولوجيا اؼ لطفيمصطف 16
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية التكنولوجيا غالي نور الديف 17
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو قندوزؼ عبد الكريـ 18
 عف كمية العمـوممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية  حداد بومديف 19
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات والفنوف  بف عدلة جماؿ 20
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات والفنوف  مذكور برزوؽ  21
 اعية واإلنسانيةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو االجتم بف دوبة شريف الديف 22
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو االجتماعية واإلنسانية لكحل مصطفى 23
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية ىيشور أحمد 24
 لسياسيةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو ا خداوؼ دمحم 25
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير حجماوؼ توفيق 26
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير رممي دمحم 27
 لمساعديفممّثل عف األساتذة ا بربار رضواف 28
 ممّثل عف األساتذة المساعديف مختارؼ حبيبة 29
 سيدؼ بمعباس -أستاذ بجامعة جياللي اليابس بوزياني مراحي 30
 معسكر -أستاذ بجامعة مصطفة اسطمبولي بمفضل عبد القادر 31
 مسؤولة المكتبة المركزية ادريس خوجة جميمة 32
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة  2019جوان  12المؤرخ في  877يعّدل القرار رقم ، 2021فيفري  21مؤرخ في  197رقـم  قــرار

 خميس مميانة-الجياللي بونعامةالعموم والتكنولوجيا بجامعة  االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ذؼ القعدة عاـ  163-20رسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى الم -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،المعّدؿ والمتّمـ
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 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤّرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .واعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والق 2003

 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  247-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 لمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة.وا

 2013ة يناير سن 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي

الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية  2019جواف  12المؤرخ في  877وبموجب القرار رقـ  -
 .خميس مميانة-العموـ والتكنولوجيا بجامعة الجياللي بونعامة

ػػذة بالمجمػس العممػػي لكّميػػة العمـو والتكنولوجيا بجامعػػة الجياللي وبنػػاء  عمى محضػر انتخاب ممّثمي األسات -
 .2019أفريل  10خميس مميانة المؤّرخ في  -بونعامة

 .2021فيفرؼ  08المؤرخ في  09وبنػػاء  عمى إرساؿ الجامعة رقـ  -
 

 ُيـقـــــّرر

 

لمجمس العممي لكّمية العموـ والتكنولوجيا ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء ا المادة األولى:
 خميس مميانة.  -بجامعة الجياللي بونعامة

-العموـ والتكنولوجيا بجامعة الجياللي بونعامة تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية :2المادة 
 خميس مميانة، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

خميس مميانة، كّل فيما  -ـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة الجياللي بونعامةيكّمف المدير العا :3المادة 
 يخصو، بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذؼ سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. 

 2021 فيفري  21في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 زيانأ.د عبد الباقي بن 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2019جوان  12المؤرخ في  877الذي يعّدل القرار رقم ، 2021فيفري  21المؤرخ في  197رقـم ممحــق بالقـرار 
 خميس مميانة-الجياللي بونعامةالعموم والتكنولوجيا بجامعة  المجمس العممي لكميةيحدد القائمة االسمية ألعضاء 

 

 فـةالّص  االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ التكنولوجيا حميس دمحم 1
 عميد الكمية بف زايد جموؿ 2
 ف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجيةنائب العميد مكمّ  شطي بوعالـ 3
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة البعة دمحم 4
 رئيس قسـ التكنولوجيا بف دوحة بوعالـ 5
 رئيس قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي حواس دمحم 6
 رئيس قسـ عمـو المادة دويسي دمحم 7
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ التكنولوجيا وجةعمي بف يحي خ 8
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي شاوشي بمقاسـ 9
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 رئيس الّمجنة العممية لقسـ عمـو المادة بف تريدؼ صالح الديف 10
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ التكنولوجيا نورة بمخير 11
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـو المادة ورداف عبد هللا 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف كراسي عبد القادر 13
 ممّثل عف األساتذة المساعديف حربوش أسامة 14
 مدير مخبر بحث خضراوؼ عبد القادر 15
 مدير مخبر بحث عزوزوؼ جموؿ 16
 مدير مخبر بحث محي الديف عمي 17
 مدير مخبر بحث مصطفى صدوقي 18
 مسؤوؿ مكتبة الكمية رشيدؼ عمي 19
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019جوان  12المؤرخ في  876يعّدل القرار رقم ، 2021فيفري  21مؤرخ في  198رقم  قــرار
 العموم والتكنولوجيا ت واإلعالم اآللي بكميةيحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الرياضيا

 خميس مميانة -الجياللي بونعامةبجامعة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ّمـوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،المعّدؿ والمت
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  247-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 لمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة.وا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
ة ألعضاء المجنة العممية لقسـ الذؼ يحدد القائمة االسمي 2019جواف  12المؤرخ في  876وبموجب القرار رقـ  -

  .خميس مميانة-الجياللي بونعامةالعموـ والتكنولوجيا بجامعة  الرياضيات و اإلعالـ اآللي بكمية
العمـو  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي بكمية -

 .2021جانفي  04المؤّرخ في  مميانةيس خم-الجياللي بونعامةوالتكنولوجيا بجامعة 
 

 ُيـقـــــّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي  المادة األولى:
 .خميس مميانة-بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة الجياللي بونعامة

العموـ والتكنولوجيا  عضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي بكميةتحدد القائمة االسمية أل :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.خميس مميانة-الجياللي بونعامةبجامعة 
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، كل فيما خميس مميانة-الجياللي بونعامةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. تطبيقيخصو، ب

 2021 فيفري  21في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة 2019جوان  12رخ في المؤ  876الذي يعّدل القرار رقم  2021فيفري  21المؤرخ في  198رقـم ممحــق بالقـرار 
 مميانة خميس-الجياللي بونعامةالعموم والتكنولوجيا بجامعة  االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الرياضيات واإلعالم اآللي بكمية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ شاوشي بمقاسـ 1
 رئيس القسـ حواس دمحم 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قرليفة عمي 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" كراس مسمـ 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ حربوش أسامة 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بودربالة مييوب 6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن إنشاء مخابر بحث ، 2021فيفري  21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت114 رقم قــرار

 دى بعض مؤسسات التعميم العاليل
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ
أوت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ2003
، 2013 جانفي سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13ـو التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرس -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، 2013 جانفي سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  81-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .عامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنظيمياالذؼ يحدد مياـ المديرية ال
غشت سنة  13الموافق  1440ذؼ الحجة عاـ  12المؤرخ في  231-19وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 1الفقرة  9، الذؼ يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيميا وسيرىا، السيما المادة 2019
غشت سنة  13الموافق  1440ذؼ الحجة عاـ  12المؤرخ في  232-19وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .، الذؼ يحدد مياـ الوكاالت الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا2019
جانفي سنة  11الموافق  1441جمادػ األولى عاـ  15المؤرخ في  04-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

  .، الذؼ يرخص ألعضاء الحكومة تفويض إمضائيـ2020
، والمتضمف التفويض باإلمضاء لمسيد المدير العاـ 2020جويمية سنة  29المؤرخ في  550بمقتضى القرار رقـ و  -

   .لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   445

 

 

جانفي  28وبعد اإلطالع عمى رأؼ المجمس العممي لموكالة  الموضوعاتية لمبحث في عمـو الصحة المنعقد بتاري   -
2021.  

 .مدراء مؤسسات التعميـ العالي وبناء عمى اقتراح -
 ُيـقـــــّرر

 

 1440ذؼ الحجة عاـ  12المؤرخ في  231-19مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  9طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشاء مخابر بحث لدػ بعض 2019غشت سنة  13الموافق 

 مؤسسات التعميـ العالي.
 تحدد قائمة مخابر البحث المنشأة لدػ بعض مؤسسات التعميـ العالي في ممحق ىذا القرار. :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  :3المادة 

 2021 فيفري  21في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 المدير العام 
 طوير التكنولوجيلمبحث العممي والت

 األستاذ حفيع أوراق
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق القرار المتضمن إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعميم العالي
  1جامعة البميدة : 

 اث عمى الجدار الشرياني وارتفاع ضغط الدـ في الجزائر،مخبر معمل أبح .1
 السريرية، –مخبر البحث والتطوير في الصيدلة  .2

  1جامعة الجزائر: 
 مخبر عمـ الوراثة الخموية وعمـ الوراثة، .3
 مخبر عدـ انتظاـ ضربات القمب الشديد والوقاية مف الموت، .4

  1جامعة سطيف: 
 صيدالنية،مخبر الصيدلية الحيوية والتكنولوجيا ال .5
 مخبر جراحة األطفاؿ التطبيقية، .6

 :جامعة سيدي بمعباس 
 مخبر التغذية والصحة، عمـ األمراض والتكنولوجيا الحيوية الزراعية، .7

  3جامعة قسنطينة: 
 ،2مخبر الروماتيـز العصبي النوع  .8

  1جامعة وىران: 
 مخبر البيوكيمياء الطبية والبيولوجية الجزيئية، .9

 رض الخبيث في الغرب الجزائرؼ،مخبر البحث والتكفل بالم .10
 مخبر تطوير زرع الخاليا الجذعية الدموية والعالج المناعي الخموؼ والجيني. .11

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن تجديد لجنة الخدمات االجتماعية، 2021فيفري  21 مؤرخ في /م.ع.ب.ع.ت.ت115 رقم قــرار
 ة العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجيلممديري 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006يوليو 15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06رقـ  بمقتضى األمر -

 .العموميةالقانوف األساسي العاـ لموظيفة 
 المحدد لمحتوػ ، 1982ماؼ  15الموافق  1402ـ رجب عا 21في  المؤرخ 179-82بمقتضى المرسوـ رقـ و  -

 .المتمـ وكيفية تمويمياالخدمات اإلجتماعية 
متعمق ، ال1982سبتمبر  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ و  -

 االجتماعية.بتسيير الخدمات 
المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي ، 2013جانفي  30المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ و  -

 .والبحث العممي
، المتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية في 2013جانفي  30المؤرخ في  78-13بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ و  -

  .وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
، 2013جانفي  30الموافق ؿ  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  81-13بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ و  -

 .وتنظيميا والتطوير التكنولوجيالمديرية العامة لمبحث العممي  المحدد لمياـ
، 2020جانفي  11الموافق  1441جمادػ األولى عاـ  15المؤرخ في  04–20وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ص ألعضاء الحكومة تفويض إمضائيـ.يرخ
مبحث ، المتضمف تفويض باإلمضاء إلى المدير العاـ ل2020جويمية  29في  المؤرخ 550وبناء عمى القرار رقـ  -

 العممي والتطوير التكنولوجي.
لتجديد لجنة  ، المتضمف فرز األصوات الخاص بعممية االنتخاب2021فيفرؼ  09المحضر المؤرخ في بناء عمى  -

 الخدمات االجتماعية.
 ُيـقـــــّرر

 

  اإلجتماعية لممديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي،تجدد لجنة الخدمات  المادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المادة 

 :األعضاء الدائمون 
          عبد الحميد أمير،السيد:  -
           سميماني ذىبية،: ةالسيد -
     خروؼ فتحية،: ةالسيد -
       مسعودؼ دمحم،السيد:  -
      قازد حساف.السيد:  -
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 :األعضاء اإلضافيون 
        يونس عبد الرحماف،السيد:  -
      مغموؿ نجية.: ةالسيد -

 .2021فيفرؼ  09( ثالث سنوات، ابتداء مف تاري : 03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ) :3المادة 
ي بتنفيذ ىذا القرار، الذؼ سينشر في النشرة يكمف مدير إدارة وتمويل البحث العممي والتطوير التكنولوج :4المادة 

 الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 فيفري  21في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 المدير العام 

 لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي
 األستاذ حفيع أوراق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة، 2021فيفري  22مؤرخ في  199رقم  قــرار

 مركز البحث في البيئة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ أوؿ ذؼ القعدة المؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعدؿ والمتمـ. تعييف أعضاء الحكومة، والمتضمف
 ةنوفمبر سن 24الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

تكنولوجي، السيما المادة الذؼ يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي وال 2011
 منو. 13

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ 18المؤرخ في  77-13تنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ ال -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 

 2018سنة  أكتوبر 17الموافق  1440عاـ  صفر 8المؤرخ في  264-18رقـ التنفيذؼ  بمقتضى المرسوـو  -
 منو. 4يما المادة سال المتضمف إنشاء مركز البحث في البيئة،و 

 

 ُيـقـــــّرر
 

ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11رقـ  مف المرسـو التنفيذؼ 13تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة  2011نوفمبر سنة  24الموافق  1432

 مركز البحث في البيئة، كما يمي:
 ممثمي مؤسسات الدولة:بالنسبة ل 

 السيد بوىيشة دمحم، ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا، -
 السيد بمعقوف الطاىر، ممثل عف الوزير المكمف بالمالية، -
 السيد بوجادؼ نجيب، ممثل عف وزير الدفاع الوطني، -
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 عات المحمية والتييئة العمرانية،السيدة تواتي سعيدة، ممثمة عف الوزير المكمف بالداخمية والجما -
 السيد خابر عمر، ممثل عف الوزيرة المكمفة بالبيئة، -
 السيد بالدىاف سفياف، ممثل عف الوزير المكمف بالصناعة، -
 السيد عاشورؼ دمحم، ممثل عف الوزير المكمف بالطاقة، -
 السيدة العابد أماؿ، ممثمة عف الوزير المكمف بالموارد المائية، -
 ي مميكة فضيمة زوجة حمانة، ممثمة عف الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية،السيدة قريش -
صالح  - السيدة بف يحي سعيدة زوجة بدر الديف، ممثمة عف الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 

 المستشفيات.
 : بالنسبة لممديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي 

 السيد عمارة نور الديف. -
 بة لمباحثين: بالنس 

 السيد جبار دمحم رضا، -
 السيد كيمور دمحم الطاىر. -
 : بالنسبة لمستخدمي دعم البحث 

 السيدة فريسو نجاة زوجة إمكراز. -
   :األعضاء اآلخرين 

 السيدة بوسالمة زىاد / مديرة المركز. -
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  :2المادة 

 2021 فيفري  22في لجزائر حرر با
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2019 جويمية 18المؤرخ في  1223يعدل القرار رقم ، 2021فيفري  22مؤرخ في  200 رقم قــرار
  2ضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينةالذي يحدد القائمة االسمية ألع

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة يونيو  23الموافق  1441ذؼ القعدة  أوؿالمؤرخ في  163-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .، المعدؿ والمتمـتعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
غشت سنة  23الموافق  1424مادػ الثانية عاـ ج 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 12متمـ، السيما المادة الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ وال 2003
، 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  401-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 2السيما المادة  2ة ة قسنطينالمتضمف إنشاء جامع
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
مس إدارة الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مج 2019 جويمية 18المؤرخ في  1223وبمقتضى القرار رقـ  -

 ، المعدؿ.2قسنطينةجامعة 
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 ُيـقـــــّرر

أعاله،  والمذكػورالبمعدؿ  ،2019 جويمية 18المؤرخ في  1223 يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ المادة األولى:
 كما ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبح :2المادة 
 2021 فيفري  22في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2ةقائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطين

 :المعينون األعضاء  -1
 القطاع الصفة والمقب اإلسم

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس بوراس أحمد -
 الوزير المكمف بالمالية ةممثم عضو مسي  كريمة -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةالوزير  ةممثم عضو ليمور زناتي رحيمة  -
 ل الوزير المكمف بالتربية الوطنيةممث عضو منصر عبد المجيد -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو لقماف مسعودؼ -
 واإلصالح اإلدارؼ  ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو  عروسي سميماف -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو عمورة فوزؼ  -
 والمواصالت السمكية والالسمكيةلمكمف بالبريد ممثل الوزير ا عضو عبد الرزاؽ خالد -
 ممثل الوزير المكمف بالشباب والرياضة  عضو عممي دمحم -
 والفنوف  بالثقافة ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو عريبي زيتوني -
 الوالي ةممثم عضو زوارؼ مميكة -

 

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

  2019 مارس 31المؤرخ في  305يعدل القرار رقم ، 2021فيفري  22مؤرخ في  201رقم  قــرار
  1البميدة الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 

 الي والبحث العممي،إن وزير التعميم الع
 2020سنة جواف  23الموافق  1441ذؼ القعدة  أوؿالمؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .،المعدؿ والمتمـتعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 3ال سيما المادة  المعدؿ، ،1البميدةنشاء جامعة والمتضمف إ ،1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 12يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  ؼ، الذ2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13ـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسو  -

 .لي والبحث العممياالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ الع



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   450

 

 

جامعة  إدارة الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس 2019 مارس 31المؤرخ في  305وبمقتضى القرار رقـ  -
 ، المعدؿ.1البميدة

 ّررُيـقـــــ

 

أعاله، كما  والمذكػور المعدؿ ،2019 مارس 31المؤرخ في  305يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى: 
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار. ىو

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 فيفري  22في حرر بالجزائر 

 التعميم العالي والبحث العمميوزير 
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  1قائمة أعضاء مجمس اإلدارة جامعة البميدة

 ن:واألعضاء المعين -1
 قطاعال الصفة اإلسم والمقب

 والبحث العممي ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي رئيس عيالـ الحاج  -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو بوعدالوؼ سالـ -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةالوزير  ةممثم عضو  مزياني حميمة -
 اإلدارؼ الح واإلص ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو  سيدؼ معمر يوسف -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ةممثم عضو غاشي نجية -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو قاسـ دمحم -
 لمكمف بالفالحة والتنمية الريفيةممثل الوزير ا عضو زنخيرؼ أدمحم -
صالح المستشفبالصحة والسممثل الوزير المكمف  عضو   جمعي أحمد -  ياتكاف وا 
 ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة عضو فرحي عبد الرحماف -
 الوزير المكمف بالصناعة ةممثم عضو  مرفوعة لطفية -
 بالبيئة ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو تشاشي وحيد -
 باألشغاؿ العمومية ممثل الوزير المكمف عضو مشقاؽ دمحم -
 الوالي ةممثم ضو   بف ويس شيرزاد -

 

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

    2019مارس  05المؤرخ في  212يعدل القرار رقم ، 2021فيفري  22مؤرخ في  202رقم  قــرار
 ة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىرانيحدد القائم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
  2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .متمـتعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ وال  فوالمتضم
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 24انوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا، السيما المادة الذؼ يحدد الق

فبراير سنة  15الموافق   1438جمادػ االولى عاـ  18المؤرخ في  84-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
والمتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات بوىراف، الى مدرسة عميا في اليندسة  2017

 .منو 4والطاقوية، السيما المادة الكيربائية 
الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة   2019مارس  05المؤرخ في  212وبمقتضى القرار رقـ  -

 بوىراف، المعدؿ.المدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية 
 

 ُيـقـــــّرر
 

، المعدؿ والمذكور أعاله، كما 2019مارس  05خ في المؤر  212رقـ  الجدوؿ الممحق بالقرار يعدؿالمادة األولى: 
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 .ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :2المادة 
 2021 فيفري  22في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىران

 األعضاء المنتخبون: -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 األساتذة منتخب عف ممثل عضو خرصي عز الديف -
 ممثل منتخب عف األساتذة عضو أحمد باشا دمحم رضا -
 سـ " أ "ممثمة منتخبة عف األساتذة المحاضريف ق عضو كسايرؼ خضرة -
 عف األساتذة المحاضريف قسـ " ب "ممثل منتخب  عضو بف الذيب دمحم اليادؼ -
 عف األساتذة المساعديف قسـ " أ "ممثل منتخب  عضو حمداف كريـ -
 عف األساتذة المساعديف قسـ " ب "ممثل منتخب  عضو بف حبارة الحاج -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو درقي عبد القادر -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو بمعربي أحمد -
 طمبةممثمة منتخبة عف ال عضو أحمد فواتيح شيماء -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو بف دردور دمحم أميف -

 

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

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ، 2021فيفري  22مؤرخ في  203رقم  قــرار
 المدرسة العميا في العموم التطبيقية بتممسان

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
  2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .متمـتعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ وال فوالمتضم



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   452

 

 

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 منو. 24سة العميا، السيما المادة نوف األساسي النموذجي لممدر القا دالذؼ يحد

فبراير سنة  15الموافق   1438جمادػ األولى عاـ  18المؤرخ في  82-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
والمتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في العمـو والتقنيات بتممساف، إلى مدرسة عميا في العمـو التطبيقية،  2017

 .منو 4سيما المادة ال
 ُيـقـــــّرر

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  24تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية  2016يونيو سنة  14الموافق 

 ـو التطبيقية.العميا في العم ألعضاء مجمس إدارة المدرسة
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في العموـ التطبيقية، طبقا لمجدوؿ الممحق بيذا  :2المادة 

 القرار.
  ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2021 فيفري  22في حرر بالجزائر 
 والبحث العمميوزير التعميم العالي 

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في العموم التطبيقية بتممسان
 األعضاء المعينون: -1

 القطاع الصفة باالسم والمق
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميعف الوزير المكم ممثل رئيسا مقنونيف عبد المطيف -
 ممثل عف الوزير المكمف بالمالية عضو تاج الديف عبد الكريـ  -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثمة عف عضو بكوش حورية -
 يف والتعميـ المينييفمفة بالتكو ممثل عف الوزيرة المك عضو بمحسف بف ناصر -
 ارؼ ممثل عف السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلد عضو قدورؼ أبو األرباح -
 ممثل عف الوزير المكمف بالصناعة عضو الكريـ ميمودؼ عبد -
 ممثل عف الوزير المكمف بالطاقة عضو صغيرؼ بومديف -
 ع الكيرباء والغاز بتممسافلتوزي ممثل عف الشركة الجزائرية عضو مزراؽ عبد الكريـ -
 بتممساف  MEGA PAPIERممثل عف شركة  عضو ىبرؼ سيد أحمد كماؿ -

 

 األعضاء المنتخبون   -2
 الييئة الصفة االسم والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة عضو رحو دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة عضو بف عصماف أحمد سفياف -
 ذة المحاضريف قسـ "ب"سمؾ األسات ممثل منتخب عف عضو مميكي فؤاد -
 األساتذة المحاضريف قسـ "ب" ممثل منتخب عف سمؾ عضو مقنافي ىشاـ -
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 سمؾ األساتذة المساعديف قسـ "أ" ممثل منتخب عف عضو بف منصور سيد أحمد -
 سمؾ األساتذة المساعديف قسـ "أ" ممثمة منتخبة عف عضو العايدؼ الياسميف -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتظفيف اإلممثل منتخب عف المو  عضو بف ناصر سمير -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو بف عبد هللا سمير -
 الطمبةممثمة منتخبة عف  عضو خميل غزالف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو رابح دمحم عبد النور -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذي يحّدد  2021فيفري  04المؤّرخ في  120، يعّدل القرار رقم 2021فيفري  24مؤرخ في  204رقم قــرار 
 قسنطينة-الوطنية العميا لمبيو تكنولوجيامدرسة لقسم الطور التحضيري بال المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذؼ القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ ا بمقتضى -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  399-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .عميا في البيو تكنولوجيا بقسنطينةوالمتضّمف إنشاء مدرسة وطنية 
الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 .الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
لقسـ  المجنة العمميةألعضاء الذؼ يحّدد القائمة االسمية  2021فيفرؼ  04المؤرخ في  120وبموجب القرار رقـ  -

 .قسنطينة -الوطنية العميا لمبيو تكنولوجيامدرسة الطور التحضيرؼ بال
 .2021فيفرؼ  18المؤرخ في  20رقـ  قسنطينة-ية العميا لمبيو تكنولوجياوبناء  عمى إرساؿ المدرسة الوطن -

 

 ُيـقـــــّرر
 

ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطور التحضيرؼ  ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية المادة األولى:
 قسنطينة-بالمدرسة الوطنية العميا لمبيو تكنولوجيا

لقسـ الطور التحضيرؼ بالمدرسة الوطنية العميا لمبيو  ية ألعضاء المجنة العمميةتحدد القائمة االسم :2المادة 
 قسنطينة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -تكنولوجيا

قسنطينة، كل -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمبيو تكنولوجيا :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.فيما يخصو، بتطبيق 

 2021 فيفري  24في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 مقائمةالمحّدد ل 2021فيفري  04المؤّرخ في  120الذي يعّدل القرار رقم  2021فيفري  24المؤرخ في  204ممحق بالقرار رقم 
 قسنطينة-الوطنية العميا لمبيو تكنولوجيامدرسة لقسم الطور التحضيري بال المجنة العمميةاالسمية ألعضاء 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ غواطي أمينة 1
 رئيس القسـ شحالط سياـ 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" العمدة سعاد 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" رحيـ نور الديف 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عاللة عفاؼ 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بشتارزؼ فيصل 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" فروج نواؿ 7
 أستاذ مساعد قسـ "ب" ي أمينةبرمك 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2021فيفري  24مؤرخ في  205رقم  قــرار

 قسنطينة-الوطنية العميا لمبيو تكنولوجيامدرسة بال لقسم البيوتكنولوجيا
 

 م العالي والبحث العممي،إن وزير التعمي
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذؼ القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  399-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 عميا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة.والمتضّمف إنشاء مدرسة وطنية 
الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437ضاف عاـ رم 9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -

 .الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
لقسـ  المجنة العمميةألعضاء الذؼ يحّدد القائمة االسمية  2018جانفي  28المؤرخ في  74وبموجب القرار رقـ  -

 .قسنطينة -الوطنية العميا لمبيو تكنولوجيامدرسة البيوتكنولوجيا بال
ناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البيوتكنولوجيا بالمدرسة الوطنية العميا لمبيو وب -

 .2020نوفمبر  24قسنطينة المؤرخ في  -تكنولوجيا
 

 ُيـقـــــّرر

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 قسنطينة-المجنة العممية لقسـ البيوتكنولوجيا بالمدرسة الوطنية العميا لمبيو تكنولوجيا
رسة الوطنية العميا لمبيو لقسـ البيوتكنولوجيا بالمد تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 

 قسنطينة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -تكنولوجيا
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قسنطينة، كل -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمبيو تكنولوجيا :3المادة 
 عالي والبحث العممي.فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ ال

 

 2021 فيفري  24في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لقسم البيوتكنولوجيا المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا 2021فيفري  24ؤرخ في الم 205ممحق بالقرار رقم 
 قسنطينة-الوطنية العميا لمبيو تكنولوجيامدرسة بال

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ كشكار دمحم عادؿ 1
 رئيس القسـ مرواف فاتح 2
 تاذ محاضر قسـ "ب"أس بف معطي محبوبة 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوزياف أحمد 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ناجي وسيمة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" زروقي صييب 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" خناقة كريمة 7
 أستاذ مساعد قسـ "ب" سيميني سمية 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2021فيفري  24مؤرخ في  206 رقم ـرارقـ

 قسنطينة-الوطنية العميا لمبيو تكنولوجيالممدرسة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذؼ القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  399-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 عميا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة.والمتضّمف إنشاء مدرسة وطنية 
الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434األوؿ ربيع  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.يحدد صالحيات وز 
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -

 ة العميا.الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرس
المجمس العممي ألعضاء الذؼ يحّدد القائمة االسمية  2015جواف  18رخ في المؤ  268وبموجب القرار رقـ  -

 قسنطينة، المعّدؿ. -بيو تكنولوجياالوطنية العميا لممدرسة بال
سنطينة ق -وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمبيو تكنولوجيا -

 .2020نوفمبر  24المؤرخ في 
 ـقـــــّرريُ 
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 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  44تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 طينة.قسن-المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمبيو تكنولوجيا
قسنطينة، وفقا  -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمبيو تكنولوجيا :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
قسنطينة، -تكنولوجيا يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا الوطنية العميا لمبيو :3المادة 

 فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. كل
 2021 فيفري  24في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمميالذي  2021فيفري  24المؤرخ في  206 ممحق بالقرار رقم

 قسنطينة-الوطنية العميا لمبيو تكنولوجيالممدرسة 
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مي لممدرسةمدير المدرسة، رئيس المجمس العم خميفي دوادؼ 1
 مدير مساعد مّكمف بالتعميـ والشيادات والتكويف المتواصل  فردؼ يوسف 2
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تضمن ، الم2016أوت  9 مؤّرخ فيال 1368قـرار رقم يعدل ممحق ال ،2021فيفري  25مؤرخ في  207قم قــرار ر 
 عمى سبيل التسوية "في ميدان "عموم وتكنولوجيا معسكربعنوان جامعة  مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة

 

 عممي،إن وزير التعميم العالي والبحث ال
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ رجب  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  لحكومة،والمتضمف تعييف أعضاء ا
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه
المتضّمف  2009ر سنة يناي 4الموافق  1430محّرـ عاـ  7مؤّرخ في  12-09رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ  -

 .إنشاء جامعة معسكر
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
حدد يالبيداغوجية الوطنية لمميداف و المتضّمف إنشاء المجنة  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا
بعنواف  تضمف مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة، والم2016أوت  9 مؤّرخ فيال 1368رقـ وبمقتضى القرار  -

 .في ميداف "عموـ وتكنولوجيا" معسكرجامعة 
 .2021جانفي  26ف "عمـو وتكنولوجيا" المؤرخ في وبناء  عمى تقرير المجنة البيداغوجية الوطنية لميدا -

 

 ُيـقـــــّرر

 

 والمذكور أعاله، طبقا لممحق ىذا القرار. 2016أوت  09المؤرخ في  1368يعّدؿ ممحق القرار رقـ  الماّدة األولـى:
الجامعيتيف يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في السنة األولى ماستر بعنواف السنتيف  :2المــادة 

 .2021-2020و 2019-2020
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار معسكريكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المــادة 

 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 فيفري  14في حرر بالجزائر 

 ث العمميوزير التعميم العالي والبح
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ،2016أوت  9 مؤّرخ فيال 1368قـرار رقم المعدل لممحق ال ،2021فيفري  25المؤرخ في  207ممحق القرار رقم 

 "في ميدان "عموم وتكنولوجيا معسكربعنوان جامعة  تضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمةمال
 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عمـو وتكنولوجيا

 أ  آلية و أنظمة آلية

 أ  كيروميكانيؾ كيروميكانيؾ

 أ  الكترونيؾ األنظمة المضمنة  إلكترونيؾ

 أ  شبكات كيربائية كيروتقني
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 أ  أجيزة بيوطبية ىندسة بيوطبية

 ىندسة مدنية
 أ  مواد اليندسة المدنية

 أ  ىياكل

 ىندسة الطرائق

 أ  ىندسة كيميائية

 أ  ىندسة صيدالنية

 أ  ىندسة الطرائق لمبيئة 

 ىندسة ميكانيكية

 أ  انشاء ميكانيكي

 أ  طاقوية

 أ  ىندسة المواد

 رؼ 
 أ  منشآت الرؼ 

 أ  موارد المائيةال

 اتصاالت سمكية وال سمكية
 أ  شبكات واتصاالت

 أ  أنظمة االتصاالت

 أ  طرقات ومنشآت فنية أشغاؿ عمومية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تضمن ، الم2016أوت  9 يمؤّرخ فال 1375قـرار رقم يعدل ممحق ال ،2021فيفري  25مؤرخ في  208قــرار رقم 

 عمى سبيل التسوية "في ميدان "عموم وتكنولوجيا سعيدةبعنوان جامعة  مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ نوف التوجييي لمتعميـ العالي،القا
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ رجب  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهوالمت
المتضّمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرـ  7مؤّرخ في ال 10-09رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ، إنشاء جامعة سعيدة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
حدد يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا
بعنواف  تضمف مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمةوالم 2016أوت  9 مؤّرخ فيال 1375رقـ وبمقتضى القرار  -

 .في ميداف "عموـ وتكنولوجيا" سعيدةجامعة 
 .2021جانفي  26وبناء  عمى تقرير المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ وتكنولوجيا" المؤرخ في  -

 

 ُيـقـــــّرر
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 والمذكور أعاله، طبقا لممحق ىذا القرار. 2016أوت  09المؤرخ في  1375القرار رقـ يعّدؿ ممحق  الماّدة األولـى:
يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في السنة األولى ماستر بعنواف السنتيف الجامعيتيف  :2المــادة 

 .2021-2020و 2019-2020
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار سعيدةف ومدير جامعة يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العاليي :3المــادة 

 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 فيفري  14في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ،2016أوت  9 مؤّرخ فيال 1375قـرار رقم المعدل لممحق ال ،2021فيفري  25المؤرخ في  208ممحق القرار رقم 

 في ميدان "عموم وتكنولوجيا" سعيدةبعنوان جامعة  تضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمةالم

 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عمـو وتكنولوجيا

 أ  آلية وأنظمة آلية

 إلكترونيؾ
 أ  الكترونيؾ األنظمة المضمنة 

 أ  أداتيو 

 كيروتقني

 أ  تحكـ كيربائي

 أ  كيروتقني صناعي

 أ  ماكنات كيربائية

 أ  شبكات كيربائية

 أ  طاقات متجددة في الكيروتقني

 أ  أجيزة بيوطبية طبيةىندسة بيو 

 ىندسة مدنية

 أ  بناءات معدنية ومختمطة

 أ  جيوتقني

 أ  ىياكل

 ىندسة الطرائق

 أ  ىندسة الطرائق لممواد

 أ  ىندسة صيدالنية

 أ  ىندسة الطرائق لمبيئة 

 أ  ىندسة وتسيير المياه

 رؼ 
 أ  الرؼ الحضرؼ 

 أ  الموارد المائية

 كية وال سمكيةاتصاالت سم
 أ  شبكات واتصاالت

 أ  أنظمة االتصاالت

 أ  طرقات ومنشآت فنية أشغاؿ عمومية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يحدد الذي  2018سبتمبر  27المؤرخ في  665يعدل القرار رقم ، 2021فيفري  28مؤرخ في  209 رقم قــرار
 سمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني في عمم اإلنسان االجتماعي والثقافيالقائمة اال

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ رجب  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 1992ماؼ سنة  23 الموافق 1412ذؼ القعدة عاـ  20المؤرخ في  215-92لتنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ ا -

والمتضمف إنشاء مركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف االجتماعي والثقافي، المعدؿ والمتمـ، السيما 
  .منو 4المادة 

نوفمبر سنة  24 الموافق 1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
والذؼ يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، ال سيما  2011
 منو.  13المادة 

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .عميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير الت

الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2018سبتمبر  27المؤرخ في  665وبمقتضى القرار رقـ  -
 البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف االجتماعي والثقافي، المعدؿ.

 

 ُيـقـــــّرر

 

 وتحرر كما يأتي:أعاله  والمذكور 2018سبتمبر  27مؤرخ في ال 665تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ المادة األولى:
 ...................... ...........(.....بدون تغيير.....).............:...............المادة األولى"
ساف االجتماعي نتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني في عمـ اإل    

 ، كما يمي:والثقافي
 :بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة 

 الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا، عف ، ممثل تومي ذىبيالسيد  -
 الوزير المكمف بالمالية، عف ،  ممثلسعدوت دمحمالسيد  -
 ،والفنوف  بالثقافة ةالمكمف ةالوزير عف ، ممثل السيد خربوش فريد -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية، ف عالسيد أرزقي سميماف، ممثل  -
صالح المستشفيات،عف ، ممثل بودعة عبد الناصرالسيد  -  الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية،عف ، ممثل تميويف دمحمالسيد  -
 العمل والتشغيل والضماف االجتماعي،الوزير المكمف بعف السيدة نوالي فاطمة الزىراء، ممثمة  -
 بالتكويف والتعميـ المينييف. ةالمكمف رةالوزيعف السيد ريابي زاكي زىير، ممثل  -

 ".................................والباقي بدون تغيير............................".
 ث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبح :2المادة 

 2021 فيفري  28في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة، 2021فيفري  28مؤرخ في  210رقم  قــرار
 رة األعمال بتممسانالمدرسة العميا إلدا 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .تعييف أعضاء الحكومة فوالمتضم
 2013ير سنة ينا 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 منو. 24سة العميا، السيما المادة الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدر 
فبراير سنة  15الموافق  1438جمادػ األولى عاـ  18المؤرخ في  86-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

والمتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بتممساف إلى مدرسة  2017
 عميا إلدارة األعماؿ.

 ُيـقـــــّرر

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16رقـ  مف المرسوـ التنفيذؼ 24تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 مجمس إدارة المدرسة العميا إلدارة األعماؿ بتممساف.
ماؿ بتممساف، طبقا لمجدوؿ الممحق تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا إلدارة األع :2المادة 

 بيذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2021 فيفري  28في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المدرسة العميا إلدارة األعمال بتممسان قائمة أعضاء مجمس إدارة
 األعضاء المعينون:  -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس مقنونيف عبد المطيف -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو اج الديف عبد الكريـت -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثمة عضو بكوش حورية -
 مفة بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزيرة المك عضو بف ناصر بمحسف -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو قدورؼ أبو األرباح -
 ممثل الوزير المكمف التجارة عضو عير مرادبوالش -
صالح المستشفياتممثل الوزير المكمف ب عضو بوخيار منصور -  الصحة والسكاف وا 
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو بف قيدة زياف  -
 التجارة والصناعة لوالية تممساف ممثل عف غرفة عضو ربيعي دمحم -
 مسافممثل مؤسسة سوجرويت بتم عضو رمضاني دمحم -
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 األعضاء المنتخبون   -2
 الييئة الصفة االسم والمقب

 ممثمة منتخبة عف األساتذة عضو بسوح نضيرة -
 ممثل منتخب عف األساتذة عضو صوير ميدؼ -
 سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "أ" ممثمة منتخبة عف عضو ثابت دراز إيماف -
 "ب"سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ  ممثمة منتخبة عف عضو حايد زىية -
 المساعديف قسـ "أ"ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة  عضو بف خدة دمحم -
 سمؾ األساتذة المساعديف قسـ "أ" ممثمة منتخبة عف عضو ألس يمينة -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو مجاىدؼ عبد الحفيع -
 ف والتقنييف وعماؿ الخدماتدارييممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو طيراوؼ دمحم -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو عيساني إلياس -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عضو بف يخمف إيماف -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2018 أفريل 30المؤرخ في  400يعدل القرار رقم ، 2021فيفري  28مؤرخ في  211رقم  قــرار
 سمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سكيكدةإلي يحدد القائمة االذ

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2021سنة فبراير  21الموافق  1442 عاـ رجب 9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -

  .تعييف أعضاء الحكومة تضمفي
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادػ الثانية عاـ  30المؤرخ في  272 -01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 2المادة  والمتضمف إنشاء جامعة سكيكدة، المعدؿ والمتمـ، السيما 2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذؼ رقـ  وبمقتضى المرسـو -

 .منو 12المادة  ا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيمايحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمي ،2003
، 2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .لي والبحث العممياالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ الع
مجمس إدارة جامعة  قائمة اإلسمية ألعضاءالذؼ يحدد ال ،2018 أفريل 30المؤرخ في  400وبمقتضى القرار رقـ  -

 سكيكدة.
 

 ُيـقـــــّرر

 

 أعاله، كما ىو والمذكػور ،2018 أفريل 30المؤرخ في  400يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 البحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و  :2المادة 
 2021 فيفري  28في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 كيكدةس قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة والمقب اإلسم
 ،ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس لطرش دمحم اليادؼ -
 ،ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو صبحي أحمد -
 ،بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو بف سيف رضا -
 ،مثل الوزير المكمف بالتربية الوطنيةم عضو بف يسرػ بمقاسـ -
 ،ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ  عضو بوطربوشة حميد -
 ،ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو شالغمة أحمد -
 ،ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو طبوش سميماف -
 ،وزير المكمف بالتجارةممثل ال عضو عيشاوؼ عبد المطيف -
  ،ةوالمدين فممثل الوزير المكمف بالسكف والعمرا عضو مييوبي عمي -
 ،ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية عضو بف معمر ميمود -
 ،المكمف بالصناعة ممثل الوزير عضو زحنيط دمحم عدناف -
 .ممثل الوالي عضو حمحاز عبد الحميد -

 

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

ل ممحق ال، 2021مارس  01مؤرخ في  212رقم  قــرار  2019فيفري  7 المؤّرخ في 133 رقم قراريعدِّ
 لالقتصاد بوىران العميا بالمدرسة "الطاقة اقتصاد"في لنيل شيادة ماستر  داغوجيمبرنامج البيلد حدِّ الم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419الحجة عاـ  ؼذ 18المؤّرخ في  99-05بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتمـ
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442 رجب عاـ 9المؤرخ في  78-21وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس و 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 .الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
 سنة فبراير 15 الموافق 1438 عاـ االولى جمادػ 18 في المؤّرخ 85-17 رقـ التنفيذؼ المرسوـ وبمقتضى -

 درسةم إلى بوىراف، التسيير وعمـو والتجارية االقتصادية العمـو في التحضيرية المدرسة تحويل والمتّضمف 2017
 .لالقتصاد عميا
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 في ماستر شيادة لنيل مبرنامج البيداغوجيلد المحدّ  2019 فيفرؼ  7في  المؤّرخ 133رقـ  وبمقتضى القرار -
 .لالقتصاد بوىراف العميا بالمدرسة "الطاقة اقتصاد"

 ُيـقـــــّرر

 

د 2019 فيفرؼ  7 في المؤّرخ 133 رقـ القرار ممحق يعدؿ :الماّدة األولـى  شيادة لنيل البيداغوجي رنامجلمب المحدِّ
 .القرار ىذا لممحق طبقا بوىراف، لالقتصاد العميا بالمدرسة"  الطاقة في "اقتصاد ماستر

، لالقتصاد بوىراف العميا بالمدرسة ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني تطبق أحكاـ :2المــادة 
 .2017/2018ابتداء مف السنة الجامعية 

، كّل فيما يخّصو، لالقتصاد بوىراف العميا المدرسة ةكويف العالييف ومدير عميـ والتَّ يكّمف المدير العاـ لمتَّ  :3لماّدة ا
 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.سبتطبيق ىذا القرار الذؼ 

 2021 مارس 01في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 د عبد الباقي بن زيانأ.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ل 2021مارس  01مؤرخ في  212ممحق القرار رقم   2019 فيفري  7 في المؤّرخ 133 رقم قرارلممحق ال المعدِّ
د  لالقتصاد بوىران العميا بالمدرسة"الطاقة  اقتصاد "في لنيل شيادة ماستر  ج البيداغوجيمبرنامل المحدِّ

 

 ِٓ اٌطىس اٌضبٍٔ: األوًٌاٌغٕخ 

 1اٌغذاعٍ ط

  
 األسطذح

  
 اٌّؼبًِ

 اٌؾغُ اٌغبػٍ األعجىػٍ
اٌؾغُ اٌغبػٍ 

 اٌغذاعٍ )عبػبد(
 وؽذح اٌزؼٍُُ و د

 أعجىع 16-14 دسوط أػّبي ِىعهخ أػّبي رطجُمُخ أخشي اٌّغّىع

 وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ  

 1.1و د أط  432 6 6 0 15 27 14 18

 االلزظبد اٌذوٌٍ 120 1.5 1.5 / 4.5 7.5 4 5

 1االلزظبد اٌىٍٍ اٌزطجُمٍ 120 1.5 1.5 / 4.5 7.5 4 5

 الزظبد اٌّئعغبد 96 1.5 1.5 / 3 6 3 4

 ِشالجخ اٌزغُُش 96 1.5 1.5   3 6 3 4

 اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ وؽذاد  

 1.1و د َ  224 1.5 3 0 9.5 14 6 9

 اإلؽظبئُبد االعزٕزبعُخ 96 1.5 1.5   3 6 3 4

 1إٌّهغُخ اٌؼٍُّخ  72   1.5   3 4.5 2 3

 رشثض اعزىشبفٍ 56       3.5 3.5 1 2

 وؽذاد اٌزؼٍُُ  االعزىشبفُخ  

 1.1و د ا  40 1.5 0 0 1 2.5 1 2

 اٌمبٔىْ اٌخبص االلزظبدٌ 40 1.5     1 2.5 1 2

 وؽذاد اٌزؼٍُُ  األفمُخ  

 1.1و د أف  24 0 1.5 0 0 1.5 1 1

 1ٌغخ ؽُخ  24   1.5     1.5 1 1

 1ِغّىع اٌغذاعٍ ط  720 9 10.5 0 25.5 45 22 30
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2اٌغذاعٍ ط

  اٌّؼبًِ   األسطذح
 غُ اٌغبػٍ األعجىػٍاٌؾ

اٌؾغُ اٌغبػٍ 

 وؽذح اٌزؼٍُُ و د اٌغذاعٍ )عبػبد(

 أعجىع 16-14 دسوط أػّبي ِىعهخ أػّبي رطجُمُخ أخشي اٌّغّىع

 وحدات التعليم األساسية  

 2.1و د أط  432 6 6 0 15 27 14 18

 االلزظبدٌ إٌمذٌ واٌّبٌٍ 120 1.5 1.5 / 4.5 7.5 4 5
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 2االلزظبد اٌىٍٍ اٌزطجُمٍ 120 1.5 1.5 / 4.5 7.5 4 5

 االلزظبد اٌظٕبػٍ 96 1.5 1.5 / 3 6 3 4

 اداسح األػّبي االعزشارُغُخ 96 1.5 1.5   3 6 3 4

 وحدات التعليم المنهجية  

 2.1و د َ  224 3 3 0 8 14 7 9

 1االلزظبد اٌمُبعٍ 96 1.5 1.5   3 6 3 4

 ىرعخاألِضٍخ وإٌّ 72 1.5 1.5   1.5 4.5 2 3

 رشثض اعزىشبفٍ 56       3.5 3.5 2 2

 وحدات التعليم  االستكشافية  

 2.1و د ا  40 1.5 0 0 1 2.5 1 2

 اٌمبٔىْ اٌؼبَ االلزظبدٌ 40 1.5     1 2.5 1 2

 وحدات التعليم  األفقية  

 2.1و د أف  24 0 1.5 0 0 1.5 1 1

 2ٌغخ ؽُخ  24   1.5     1.5 1 1

 2ِغّىع اٌغذاعٍ ط  720 10.5 10.5 0 24 45 23 30

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اٌغٕخ اٌضبُٔخ ِٓ اٌطىس اٌضبٍٔ:

 :3اٌغذاعٍ ط 

 اٌّؼبًِ  األسطذح
 اٌؾغُ اٌغبػٍ األعجىػٍ

اٌؾغُ اٌغبػٍ 

 وؽذح اٌزؼٍُُ و د اٌغذاعٍ )عبػبد(

 أعجىع 16-14 سوطد أػّبي ِىعهخ أػّبي رطجُمُخ أخشي اٌّغّىع

 وحدات التعليم األساسية  

 1.2و د أط  432 6 6 0 15 27 14 18

 ِذخً اللزظبد اٌطبلخ 120 1.5 1.5 / 4.5 7.5 4 5

 إٌشبؽبد اٌطبلىَخ 120 1.5 1.5 / 4.5 7.5 4 5

 الزظبد ٔمً اٌطبلخ 96 1.5 1.5 / 3 6 3 4

 ٌمطبع اٌطبلىٌاداسح أػّبي اٌّشبسَغ فٍ ا 96 1.5 1.5   3 6 3 4

 وحدات التعليم المنهجية  

 1.2و د َ  224 3 3 0 8 14 7 9

 2االلزظبد اٌمُبعٍ 96 1.5 1.5   3 6 3 4

 رؾًٍُ اٌجُبٔبد 72 1.5 1.5   1.5 4.5 2 3

 رشثض أذِبط 56       3.5 3.5 2 2

 وحدات التعليم  االستكشافية  

 1.2و د ا  40 1.5 0 0 1 2.5 1 2

 اٌمبٔىْ اٌّطجك ػًٍ اٌطبلخ 40 1.5     1 2.5 1 2

 وحدات التعليم  األفقية  

 1.2و د أف  24 0 1.5 0 0 1.5 1 1

 ِظطٍؾبد اٌطبلخ ثبٌغخ اٌؾُخ 24   1.5     1.5 1 1

 3ِغّىع اٌغذاعٍ ط  720 10.5 10.5 0 24 45 23 30

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4ٍ ط اٌغذاع  

 اٌّؼبًِ األسطذح
 اٌؾغُ اٌغبػٍ األعجىػٍ 

اٌؾغُ اٌغبػٍ 

 وؽذح اٌزؼٍُُ و د اٌغذاعٍ )عبػبد(

 أعجىع 16-14 دسوط أػّبي ِىعهخ أػّبي رطجُمُخ أخشي اٌّغّىع

 وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ  

 2.2و د أط  432 6 1.5 0 19.5 27 14 18

5 4 7.5 6 /   1.5 120 
ٌٍطبلخ واٌغغشافُب اٌغُبعُخ األعىاق اٌؼبٌُّخ 

 ٌٍطبلخ

 أعىاق, اٌغؼش ورغؼُش اٌطبلخ 120 1.5   / 6 7.5 4 5

 اٌّؾبعجخ اٌطبلىَخ 96 1.5 1.5 / 3 6 3 4

 اإللزظبد اٌجُئٍ و اٌطبلبد اٌّزغذدح 96 1.5     4.5 6 3 4

 وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ  

 2.2و د َ  224 3 3 0 8 14 7 9

 اإللزظبد اٌمُبعٍ ألعىاق اٌطبلخ 96 1.5 1.5   3 6 3 4

 ٔظشَخ اٌؼٍُّبد 72 1.5 1.5   1.5 4.5 2 3

 رشثض أذِبط 56       3.5 3.5 2 2

 وؽذاد اٌزؼٍُُ االعزىشبفُخ  

 2.2و د ا  40 1.5 0 0 1 2.5 1 2

 عجبَخ اٌطبلخ 40 1.5     1 2.5 1 2
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 وؽذاد اٌزؼٍُُ  األفمُخ  

 2.2أف  و د 24 0 1.5 0 0 1.5 1 1

 ِظطٍؾبد اٌطبلخ ثبٌغخ اٌؾُخ 24   1.5     1.5 1 1

 4ِغّىع اٌغذاعٍ ط  720 10.5 6 0 28.5 45 23 30

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اٌغٕخ اٌضبٌضخ ِٓ اٌطىس اٌضبٍٔ:

5اٌغذاعٍ ط   

  اٌّؼبًِ األسطذح
 اٌؾغُ اٌغبػٍ األعجىػٍ

ٌؾغُ اٌغبػٍ اٌغذاعٍ ا

 وؽذح اٌزؼٍُُ و د )عبػبد(

 أعجىع 16-14 دسوط أػّبي ِىعهخ أػّبي رطجُمُخ أخشي اٌّغّىع

 وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ  

 1.3و د أط  432 4.5 1.5 0 21 27 12 18

 عُبعخ وِضَظ اٌطبلىٌ 144 1.5 / / 7.5 9 4 6

 أداء اٌّئعغبداالثزىبس اٌزىٕىٌىعٍ و 144 1.5 1.5 / 6 9 4 6

 اٌزغىَك اٌطبلىٌ 144 1.5   / 7.5 9 4 6

 وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ  

 1.3و د َ  208 3 3 0 7 13 7 9

 رغُُش ورمىَُ اٌّخبؽش 112 1.5 1.5   4 7 4 5

 2إٌّهغُخ اٌؼٍُّخ 96 1.5 1.5   3 6 3 4

 وؽذاد اٌزؼٍُُ االعزىشبفُخ  

 1.3و د  ا  96 4.5 0 0 1.5 6 4 3

 ِؾبػشاد ػٓ االلزظبد اٌغضائشٌ 24 1.5       1.5 2 1

 اٌزؾىُُ اٌزغبسٌ اٌذوٌٍ 24 1.5       1.5 1 1

 اٌّمبوالرُخ 24 1.5     1.5 3 1 1

 5ِغّىع اٌغذاعٍ ط  736 12 4.5 0 29.5 46 23 30
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
6اٌغذاعٍ ط   

   اٌؾغُ اٌغبػٍ اٌّؼبًِ األسطذح
 أػّبي فشدَخ )اٌّزوشح( 16*30 1 20

 اٌزشثض فٍ اٌّئعغخ 16*15 1 10

 6ِغّىع اٌغذاعٍ ط 720 2 30

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لالقتصاد بوىران العميا المدرسة يتضّمن تأىيل، 2021مارس  01مؤرخ في  213رقم  رارقــ

 "البنكية والرقمنة المالية" تخصصماستر الطور الثاني لنيل شيادة  لضمان التكوين في
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4وافق الم 1419الحجة عاـ  ؼذ 18المؤّرخ في  99-05بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتمـ
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442 رجب عاـ 9المؤرخ في  78-21وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2008غشت سنة  19الموافق  1429عاـ شعباف  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهو 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث 
 2016سنة  يونيو 14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
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 سنة فبراير 15 الموافق 1438 عاـ االولى جمادػ 18 في المؤّرخ 85 -17 رقـ التنفيذؼ المرسوـ وبمقتضى -
 مدرسة بوىراف إلى التسيير وعموـ والتجارية االقتصادية العموـ في التحضيرية المدرسة تحويل والمتّضمف 2017
 .لالقتصاد عميا

والمتضّمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقـ  -
 .وصالحياتيا وسيرىا

لممدارس  والمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية 2016أكتوبر  5المؤرخ في  1564القرار رقـ بمقتضى و  -
 .سيرىاوتنظيميا و تشكيمتيا و  و يحدد صالحيتيا العميا حسب الميداف

 وعمـو والتجارية االقتصادية العموـ ميداف -العميا لممدارس الوطنية البيداغوجية المجنة اجتماع محضر عمى وبناء   -
 .2020أكتوبر 21 المنعقد بتاري  التسيير،

 ُيـقـــــّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تأىيل المدرسة العميا لالقتصاد بوىراف لضماف التكويف في الطور الثاني لنيل  الماّدة األولـى:
 .شيادة ماستر تخصص " المالية و الرقمنة البنكية "

 وعمـو والتجارية االقتصادية داف العموـضمف ميالتكويف المذكور في المادة األولى ليذا القرار  يندرج :2المــادة 
 البنكية، نوع ) أ ( أكاديمي. الرقمنة و فرع عمـو اقتصادية، تخصص المالية التسيير،

لالقتصاد  العميا بالمدرسة "البنكية الرقمنة و المالية" في استرحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة مي :3المــادة 
 .ممحق ىذا القرارل، طبقا بوىراف

، لالقتصاد بوىراف العميا بالمدرسةىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني  تطبق أحكاـ :4الماّدة 
 .2019/2020ابتداء مف السنة الجامعية 

ّصو، ، كّل فيما يخلالقتصاد بوىراف العميا المدرسة ةكويف العالييف ومدير عميـ والتَّ يكّمف المدير العاـ لمتَّ  :5الماّدة 
 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.سبتطبيق ىذا القرار الذؼ 

 2021 مارس 01في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بوىران لالقتصاد العميا المدرسة تأىيل المتضّمن 2021مارس  01مؤرخ في  213ممحق القرار رقم 
 "البنكية والرقمنة المالية"تخصص ماستر شيادة لنيل الثاني الطور في التكوين لضمان

 1اٌغذاعٍ ط

 وؽذح اٌزؼٍُُ
اٌؾغُ اٌغبػٍ 

 اٌغذاعٍ 

 غبػٍ األعجىػٍاٌؾغُ اٌ

 األسطذح اٌّؼبًِ

 ٔىع اٌزمُُُ

 ِؾبػشح
أػّبي 

 ِىعهخ

أػّبي 

 رطجُمُخ

أػّبي 

 أخشي

ؽغُ عبػٍ 

 اعّبٌٍ
 اِزؾبْ ِزىاطً

                     وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ

     18 14 27 15 0 6 6 432 )اط/اؿ( 1و د أ 

 x x 5 4 7,5 4,5 / 1,5 1,5 120 االلزظبد اٌذوٌٍ

 x x 5 4 7,5 4,5 / 1,5 1,5 120 1االلزظبد اٌىٍٍ اٌزطجُمٍ 

 x x 4 3 6 3 / 1,5 1,5 96 الزظبد اٌّئعغخ

 x x 4 3 6 3   1,5 1,5 96 ِشالجخ اٌزغُُش

                     وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ

     9 6 14 9,5 0 3 1,5 224 )اط/اؿ( 1و د َ 

 x x 4 3 6 3   1,5 1,5 96 االؽظبئُبد االعزذالٌُخ

 x x 3 2 4,5 3   1,5   72 1إٌّهغُخ اٌؼٍُّخ 
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 x   2 1 3.5 3,5       56 رشثض اعزىشبفٍ

                     وؽذاد اٌزؼٍُُ االعزىشبفُخ

     2 1 2,5 1 0 0 1,5 40 )اط/اؿ(1و د ا  

 x   2 1 2,5 1     1,5 40 اٌمبٔىْ االلزظبدٌ اٌخبص 

                     ُ األفمُخوؽذح اٌزؼٍُ

     1 1 1,5 0 0 1,5 0 24 )اط/اؿ(1و د أ ف

 x x 1 1 1,5     1,5   24  1اٌٍغخ اإلٔغٍُضَخ ٌألػّبي 

 x x 30 22 45 25,5 0 10,5 9 720 1ِغّىع اٌغذاعٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2اٌغذاعٍ

 وؽذح اٌزؼٍُُ

اٌؾغُ 

ٍ اٌغبػ

 اٌغذاعٍ 

 اٌؾغُ اٌغبػٍ األعجىػٍ

 األسطذح اٌّؼبًِ

 ٔىع اٌزمُُُ

 ِؾبػشح
أػّبي 

 ِىعهخ

أػّبي 

 رطجُمُخ

أػّبي 

 أخشي

ؽغُ عبػٍ 

 اعّبٌٍ
 اِزؾبْ ِزىاطً

                     وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ

     18 14 27 15 0 6 6 432 )اط/اؿ( 1و د أ 

 x x 5 4 7,5 4,5 / 1,5 1,5 120 االلزظبد إٌمذٌ واٌّبٌٍ

 x x 5 4 7,5 4,5 / 1,5 1,5 120 2االلزظبد اٌىٍٍ اٌزطجُمٍ 

 x x 4 3 6 3 / 1,5 1,5 96 االلزظبد اٌظٕبػٍ

اداسح االػّبي 

 االعزشارُغُخ
96 1,5 1,5   3 6 3 4 x x 

                     وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ

     9 6 14 9,5 0 3 1,5 224 )اط/اؿ( 1و د َ 

 x x 4 3 6 3   1,5 1,5 96 1االلزظبد اٌمُبعٍ 

 x x 3 2 4,5 1,5   1,5 1,5 72 االِضٍخ و إٌّزعخ

 x   2 2 3,5 3,5       56 رشثض اعزىشبفٍ

                     وؽذاد اٌزؼٍُُ االعزىشبفُخ

     2 1 2,5 1 0 0 1,5 40 )اط/اؿ(1و د ا  

 x   2 1 2,5 1     1,5 40 َاٌمبٔىْ االلزظبدٌ اٌؼب

                     وؽذح اٌزؼٍُُ األفمُخ

     1 1 1,5 0 0 1,5 0 24 )اط/اؿ(1و د أ ف

 x x 1 1 1,5     1,5   24 2اٌٍغخ اإلٔغٍُضَخ ٌألػّبي 

 x x 30 23 45 24 0 10,5 10,5 720 2ِغّىع اٌغذاعٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3اٌغذاعٍ

 وؽذح اٌزؼٍُُ

اٌؾغُ 

اٌغبػٍ 

 اٌغذاعٍ 

 اٌؾغُ اٌغبػٍ األعجىػٍ

 األسطذح اٌّؼبًِ

 ٔىع اٌزمُُُ

أػّبي  ِؾبػشح

 ِىعهخ

أػّبي 

 رطجُمُخ

أػّبي 

 أخشي

 عبػٍ ؽغُ

 اعّبٌٍ
 اِزؾبْ ِزىاطً

           وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ

)اط/اؿ( 1و د أ   432 6 4,5 0 16,5 27 14 18   

اٌشلٍّ االلزظبد  120 1,5 1,5 / 4,5 7,5 4 5 x x 

اإلٌىزشؤُخ اٌزغبسح  120 1,5 / / 6 7,5 4 5  x 

االلزظبد ورّىًَ اٌؼٍّخ  96 1,5 1,5 / 3 6 3 4 x x 

اٌُّضأُخ رغُُش  96 1,5 1,5 / 3 6 3 4 x X 

           وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ

)اط/اؿ( 1و د َ   168 3 3 0 4.5 10.5 7 9   

اٌّبٌٍ اٌزغىَك  72 1,5 1,5  1.5 4,5 3 4 x x 

اٌّششوع ورمُُُ اداسح  48 1,5 1,5   3 2 3 X X 

ٌالدِبط رشثض    48    3 3 2 2  X 

           وؽذاد اٌزؼٍُُ االعزىشبفُخ

)اط/اؿ(1و د ا    40 1,5 0 0 1 2,5 1 2   

اٌىزبثخ رمُٕبد  40 1,5   1 2,5 1 2  x 

ٌزؼٍُُ األفمُخوؽذح ا            

)اط/اؿ(1و د أ ف  24 0 1,5 0 0 1,5 1 1   

ٌألػّبي  اإلٔغٍُضَخ اٌٍغخ

1اٌّبٌُخ(  ػًٍ )ِطجك  
24  1,5   1,5 1 1 x x 

3 ِغّىع اٌغذاعٍ  664 10,5 9 0 22 41,5 23 30 x x 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 4اٌغذاعٍ

ٍُُوؽذح اٌزؼ  

اٌؾغُ 

اٌغبػٍ 

 اٌغذاعٍ 

 اٌؾغُ اٌغبػٍ األعجىػٍ

 األسطذح اٌّؼبًِ

 ٔىع اٌزمُُُ

أػّبي  ِؾبػشح

 ِىعهخ

أػّبي 

 رطجُمُخ

أػّبي 

 أخشي

 عبػٍ ؽغُ

 اعّبٌٍ

 اِزؾبْ ِزىاطً

           وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ

)اط/اؿ( 1و د أ   432 6 3 0 18 27 14 18   

اٌّبٌٍ اٌزؾًٍُ و االداسح  120 1,5 1,5 / 4,5 7,5 4 5 x X 

اٌزمٍُذَخ غُش اٌّبٌُخ  120 1,5 / / 6 7,5 3 5  X 

اٌذاخٍٍ اٌؾغبثبد ِشاعؼخ  96 1,5 1,5 / 3 6 3 4 x X 

اإلٌىزشؤُخ االرظبالد  96 1,5 / / 4,5 6 4 4  X 

           وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ

)اط/اؿ( 1و د َ   168 3 1,5 1,5 4.5 10.5 7 9   

واٌشلٍّ اإلٌىزشؤٍ اٌذفغ  72 1,5 / 1,5 1.5 4.5 3 4 x X 

 اٌجٕىُخ إٌّزغبد سلّٕخ

 واٌّبٌُخ

48 1,5 1,5 /  3 2 3 x X 

ٌالدِبط رشثض    48    3 3 2 2  X 

           وؽذاد اٌزؼٍُُ االعزىشبفُخ

)اط/اؿ(1و د ا    40 1,5 0 0 1 2,5 1 2   

 ٌألٔشطخ اٌمبٔىُٔخ اٌجُئخ

اٌزؤُُِٕخو اٌجٕىُخ  
40 1,5   1 2,5 1 2  x 

           وؽذح اٌزؼٍُُ األفمُخ

)اط/اؿ(1و د أ ف  24 0 1,5 0 0 1,5 1 1   

ٌألػّبي  اإلٔغٍُضَخ اٌٍغخ

2اٌّبٌُخ(  ػًٍ )ِطجك  
24  1,5   1,5 1 1 x x 

4ِغّىع اٌغذاعٍ   664 10,5 6 1,5 23.5 41.5 23 30 x X 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5اٌغذاعٍ

 وؽذح اٌزؼٍُُ

اٌؾغُ 

اٌغبػٍ 

 اٌغذاعٍ 

 اٌؾغُ اٌغبػٍ األعجىػٍ

 األسطذح اٌّؼبًِ

 ٔىع اٌزمُُُ

أػّبي  ِؾبػشح

 ِىعهخ

أػّبي 

 رطجُمُخ

أػّبي 

 أخشي

 عبػٍ ؽغُ

 اعّبٌٍ
 اِزؾبْ ِزىاطً

           وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ

)اط/اؿ( 1و د أ   432 4,5 1,5 0 21 27 14 18   

اٌذوٌُخ اٌّبٌُخ   

144 

 

1,5 

 

/ 

 

/ 

 

7,5 

 

9 

 

5 

 

6 
 

 

x 

اٌّخبؽش ورمُُُ اداسح  144 1,5 1,5 / 6 9 5 6 x x 

اٌّئعغبد ػشائت ٔظبَ   

144 

 

1,5 

 

/ 
/ 

 

7,5 

 

9 
4 6  

 

x 

           وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ

)اط/اؿ( 1و د َ   192 3 3 / 6 12 6 9   

 ّؼٍىِبداٌ رىٕىٌىعُب

اٌّبٌُخ فٍ واالرظبالد  
96 1,5 1,5 

 

/ 
3 6 3 5 x x 

2اٌؼٍُّخ  إٌّهغُخ  96 1,5 1,5 / 3 6 3 4 x x 

           وؽذاد اٌزؼٍُُ االعزىشبفُخ

)اط/اؿ(1و د ا    72 4,5 0 0 0 4,5 3 3   

اٌزغبسٌ اٌمبٔىْ  24 1,5 / / / 1,5 1 1  x 

 ِئعغخ خٍك ِششوع اداسح

 ٔبشئخ
24 1,5 / / / 1,5 1 1  X 

اٌّهٍٕ ٌالدِبط ػًّ وسشخ  24 1,5 / / / 1,5 1 1  x 

5ِغّىع اٌغذاعٍ   696 12 4.5 / 27 43,5 23 30   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6اٌغذاعٍ

 اٌؾغُ اٌغبػٍ اٌغذاعٍ اٌّؼبًِ األسطذح 

شخظٍ)أؽشوؽخ( ػًّ  30*16 1 20 

 10 1 16*15 رشثض فٍ ِئعغخ

6ِغّىع اٌغذاعٍ   720 2 30 
 

 اٌذساعخ  ٔهبَخ ثّزوشح   رشثض فٍ ٔهبَخ اٌذساعخ َزىط -

 ػبِخ ثّٕبلشخ رزىط اٌذساعخ ٔهبَخ ِزوشح -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الرقمي لضمان  واالقتصاد يرلمتسي العميا المدرسة يتضّمن تأىيل، 2021مارس  01مؤرخ في  214رقم  قــرار
 "التدقيق ومراقبة التسيير" تخصصماستر الطور الثاني لنيل شيادة  التكوين في

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419الحجة عاـ  ؼذ 18المؤّرخ في  99 -05بمقتضى القانوف رقـ  -

 .لعالي، المعّدؿ و المتمـالقانوف التوجييي لمتعميـ ا
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442 رجب عاـ 9المؤرخ في  78-21وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .محصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهالمتضمف نظاـ الدراسات لو 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016سنة  يونيو 14الموافق  1437مضاف عاـ ر  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
 2019 سنة يوليو 10 الموافق 1440 عاـ القعدة ذؼ 7 في المؤّرخ 189 -19 رقـ التنفيذؼ المرسوـ وبمقتضى -

 لمتسيير العميا المدرسة إلى  تسيير،ال وعموـ والتجارية االقتصادية عموـ في التحضيرية المدرسة تحويل المتّضمف
 .الرقمي واالقتصاد

والمتضّمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقـ  -
 .وصالحياتيا وسيرىا

لممدارس  الوطنيةوالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية  2016أكتوبر  5المؤرخ في  1564القرار رقـ بمقتضى و  -
 .سيرىاوتنظيميا و تشكيمتيا و  ويحدد صالحيتيا العميا حسب الميداف

 وعمـو والتجارية االقتصادية العموـ ميداف -العميا لممدارس الوطنية البيداغوجية المجنة اجتماع محضر عمى وبناء   -
 .2020أكتوبر 21 المنعقد بتاري  التسيير،

 ُيـقـــــّرر
 

ؼ ىذا القرار إلى تأىيل المدرسة العميا لمتسيير واالقتصاد الرقمي لضماف التكويف في الطور ييد الماّدة األولـى:
 ."التسييرالثاني لنيل شيادة ماستر تخصص "التدقيق ومراقبة 

 وعمـو والتجارية االقتصادية ضمف ميداف العموـالتكويف المذكور في المادة األولى ليذا القرار  يندرج :2المــادة 
 التسيير، نوع ) أ ( أكاديمي. ومراقبة المحاسبة، تخصص التدقيق و المالية ، فرع عموـالتسيير

 لمتسيير العميا بالمدرسة "التسيير ومراقبة التدقيقفي " استرحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة مي :3المــادة 
 ممحق ىذا القرار.ل، طبقا الرقمي واالقتصاد

 واالقتصاد لمتسيير العميا بالمدرسةقرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني ىذا ال تطبق أحكاـ :4الماّدة 
 .2019/2020، ابتداء مف السنة الجامعية الرقمي
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، كّل فيما الرقمي واالقتصاد لمتسيير العميا المدرسةكويف العالييف ومدير عميـ والتَّ يكّمف المدير العاـ لمتَّ  :5الماّدة 
 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.سذا القرار الذؼ يخّصو، بتطبيق ى

 2021 مارس 01في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الرقمي واالقتصاد لمتسيير العميا المدرسة تضّمن تأىيلالم، 2021مارس  01مؤرخ في  214ممحق القرار رقم 
 " التدقيق ومراقبة التسيير" تخصصماستر الطور الثاني لنيل شيادة  لضمان التكوين في

 

 1اٌغذاعٍ 

 وؽذح اٌزؼٍُُ
اٌؾغُ اٌغبػٍ 

 اٌغذاعٍ

ٍ األعجىػٍاٌؾغُ اٌغبػ  
 األسطذح اٌّؼبًِ

 ٔىع اٌزمُُُ

 ِؾبػشح
أػّبي 

 ِىعهخ

أػّبي 

 رطجُمُخ

أػّبي 

 أخشي
 اِزؾبْ ِزىاطً

          وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ

)اط/اؿ( 1و د أ            

30عب 1 64 ِذخً ٌإلداسح 30عب  2     2 4   

30عب 1 64 اٌذوٌُخ ِجبدئ اٌزغبسح 30عب  2     2 4   

1ؾبعجخ اٌّؼّمخ اٌّ 30عب 1 88  30عب  1  30عب  2    2 5   

30عب 1 88 اٌشَبػُبد اٌّبٌُخ 30عب  1  30عب  2    2 5   

          وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ

)اط/اؿ( 1و د َ            

30عب 1 48 1ٔظبَ اٌّؼٍىِبد 30عب  1     1 2   

30عب 1 64 ثؾىس اٌؼٍُّبد 30عب  1  00عب  1    1 3   

30عب 1 64 االعزذالٌٍ اإلؽظبء 30عب  1  00عب  1    1 3   

          وؽذاد اٌزؼٍُُ االعزىشبفُخ

)اط/اؿ(1و د ا             

30عب 1 48 اٌشلٍّ ِجبدئ االلزظبد 30عب 1     2 1   

          وؽذح اٌزؼٍُُ األفمُخ

)اط/اؿ(1و د أ ف           

30عب 1 48 لبٔىْ اٌششوبد 30عب 1     1 2   

30عب 1 24 أغٍُضَخ األػّبي     1 1   

00عب  600 1ِغّىع اٌغذاعٍ  00عب 15  00عب 6  30عب 16    15 30   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2 اٌغذاعٍ

 وؽذح اٌزؼٍُُ
اٌؾغُ اٌغبػٍ 

 اٌغذاعٍ 

 اٌؾغُ اٌغبػٍ األعجىػٍ
 األسطذح اٌّؼبًِ

 ٔىع اٌزمُُُ

ػّبي أ ِؾبػشح

 ِىعهخ

أػّبي 

 رطجُمُخ
 اِزؾبْ ِزىاطً أػّبي أخشي

          وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ

)اط/اؿ( 1و د أ            

30عب 1 80 اإلداسح االعزشارُغُخ 30عب 1  00عب  2    2 5   

30عب 1 80 اٌزغىَك اٌذوٌٍ 30عب 1  00عب  2    2 5   

30عب 1 80 2اٌّؾبعجخ اٌّؼّمخ  30عب 1  00عب  2    2 4   

30عب 1 80 ِبٌُخ اٌّئعغخ 30عب 1  00عب  2    2 4   

          وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ

)اط/اؿ( 1و د َ            

30عب 1 48  2اٌّؼٍىِبد ٔظبَ 30عب 1     1 2   

30عب 1 48 اٌزمُٕبد اٌجٕىُخ 30عب 1     1 2   

30عب 1 24 ِشالجخ اٌزغُُش     2 1   

اٌزشثض رمشَش  00عب  3    48   2 2   

          وؽذاد اٌزؼٍُُ االعزىشبفُخ

)اط/اؿ(1و د ا             

 واالرظبالد اٌّؼٍىِبد رىٕىٌىعُب

 واٌُمظخ اٌشلُّخ
30عب 1 48   

 
30عب 1  2 2   

          وؽذح اٌزؼٍُُ األفمُخ

)اط/اؿ(1و د أ ف           

30عب 1 48 لبٔىْ األػّبي 30عب 1     1 2   

30عب 1 48 أغٍُضَخ األػّبي     1 1   

00عب 608  2ِغّىع اٌغذاعٍ  00عب 15  30عب  7  30عب  15    18 30   
 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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 3اٌغذاعٍ 

 وؽذح اٌزؼٍُُ
اٌؾغُ اٌغبػٍ 

 اٌغذاعٍ

 اٌؾغُ اٌغبػٍ األعجىػٍ
 األسطذح اٌّؼبًِ

 ٔىع اٌزمُُُ

 اِزؾبْ ِزىاطً أػّبي أخشي أػّبي رطجُمُخ أػّبي ِىعهخ ِؾبػشح

          وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ

          )اط/اؿ( 1و د أ 

   5 3 00عب  3  30عب 1 30عب 1 48 1ِؾبعجخ اٌششوبد

   5 3 00عب  3  30عب 1 30عب 1 48 اٌّؾبعجُخ اٌزذلُك واٌخجشح

   4 3 00عب  3  30عب 1 30عب 1 48 1رغُُش اٌّىاصٔخ 

   4 3 00عب  2   30عب 1 48 واٌزؾىي اٌشلٍّ اداسح اٌّىاسد اٌجششَخ

          وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ

          )اط/اؿ( 1و د َ 

   2 2 30عب 1  30عب 1 30عب 1 48  1ؼطُبدرؾًٍُ اٌّ

   3 2 00عب 1  30عب 1 30عب 1 64 1 رغُُش اٌّششوع

   3 2 30عب 1   30عب 1 48 ؼشائتاٌغجبَخ ولبٔىٔبٌ

          وؽذاد اٌزؼٍُُ االعزىشبفُخ

          )اط/اؿ(1و د ا  

   1 1 30عب 1   30عب 1 48 واٌزوبء اٌزغبسٌ اٌجُبٔبد اٌؼخّخ

          وؽذح اٌزؼٍُُ األفمُخ

          )اط/اؿ(1و د أ ف

   2 1 30عب 1   30عب 1 48 ولبٔىْ اٌؼًّ  اٌمبٔىْ االعزّبػٍ

   1 1 30عب 1   30عب 1 48 األػّبي   اأغٍُضَخ 

   30 21 30عب  19  30عب  7  00عب  15 496 3ِغّىع اٌغذاعٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4  اٌغذاعٍ

 وؽذح اٌزؼٍُُ
اٌؾغُ اٌغبػٍ 

 اٌغذاعٍ 

 اٌؾغُ اٌغبػٍ األعجىػٍ
 األسطذح اٌّؼبًِ

 ٔىع اٌزمُُُ

 اِزؾبْ ِزىاطً أػّبي أخشي أػّبي رطجُمُخ أػّبي ِىعهخ ِؾبػشح

          وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ

          )اط/اؿ( 1و د أ 

   5 3   30عب 1 30عب 1 48 2 ِؾبعجخ اٌششوبد

   5 3    30عب 1 24 اٌزذلُك اٌّؾبعجٍ

   4 3   30عب 1 30عب 1 48  2رغُُش اٌّىاصٔخ 

   4 2   30عب 1 30عب 1 24 سح اٌزىبٌُفادا

          وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ

          )اط/اؿ( 1و د َ 

   2 2   30عب 1 30عب 1 48  2ؼطُبداٌّ رؾًٍُ

   2 2 30عب 1  30عب 1  48 ِششوع ِبَىشوعىفذ 2:اٌّششوعرغُُش 

   2 1 30عب 1   30عب 1 48 اداسح اٌغىدح

   2 2 00عب 3    48 ض رمشَش اٌزشث

          وؽذاد اٌزؼٍُُ االعزىشبفُخ

          )اط/اؿ(1و د ا  

اٌّزىبٍِخ ٌزخطُؾ  ثشِغُبد اإلداسح

 اٌّئعغبد ِىاسد
 30عب 1  48

 
   2 2 30عب 1

          وؽذح اٌزؼٍُُ األفمُخ

          )اط/اؿ(1و د أ ف

   1 1    30عب 1 24 لبٔىْ اٌشلُّبد

   1 1 30عب 1   30عب 1 48 خ االػّبي  ٔغٍُضَا

   30 22 00عب  9  00عب  9  30عب h00 10 480 4ِغّىع اٌغذاعٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 5اٌغذاعٍ

 وؽذح اٌزؼٍُُ
اٌؾغُ اٌغبػٍ 

 اٌغذاعٍ 

 اٌؾغُ اٌغبػٍ األعجىػٍ
 األسطذح اٌّؼبًِ

 ٔىع اٌزمُُُ

 اِزؾبْ ِزىاطً أػّبي أخشي أػّبي رطجُمُخ خأػّبي ِىعه ِؾبػشح

          وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ

          )اط/اؿ( 1و د أ 

   6 3   30عب 1 30عب 1 48 اٌخبطخ اٌّؾبعجخ

   6 3 30عب 1   30عب 1 48 شاداسح اٌّخبؽ

   6 3   30عب 1 30عب 1 48 اٌششوبد اداسح

          وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ

          )اط/اؿ( 1و د َ 

   5 2   30عب 1 30عب 1 48 اٌمُبعُخ االلزظبدَخ إٌّزعخ

   4 2 30عب 1   30عب 1 48 ساعخاٌذ  ِزوشح ٔهبَخ  ِٕهغُخ اػذاد
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          وؽذاد اٌزؼٍُُ االعزىشبفُخ

          )اط/اؿ(1و د ا  

   1 1 30عب 1   30عب 1 48 اٌؼّىُِخ اٌّؾبعجخ

          وؽذح اٌزؼٍُُ األفمُخ

          )اط/اؿ(1و د أ ف

   3 1 30عب 1  30عب 1  48 اٌشلٍّ اٌزذلُك

   30 15 00عب  6  00عب  6  00عب  9 00عب  336 5ِغّىع اٌغذاعٍ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 6اٌغذاعٍ 

 وؽذح اٌزؼٍُُ
 اٌؾغُ اٌغبػٍ األعجىػٍ اٌؾغُ اٌغبػٍ اٌغذاعٍ 

 األسطذح اٌّؼبًِ
 ٔىع اٌزمُُُ

 إٌّبلشخ أػّبي أخشي أػّبي رطجُمُخ أػّبي ِىعهخ ِؾبػشح

         وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ

         )اط/اؿ( 1و د َ 

  30 1  45 00عب     عب 720 اٌذساعخ  ِزوشح ٔهبَخ

  30 1  45 00عب      عب 720 6ِغّىع اٌغذاعٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الرقمي واالقتصاد لمتسيير العميا المدرسة يتضّمن تأىيل، 2021مارس  01مؤرخ في  215 رقم قــرار

 "الرقمية لمبنوك اإلدارة "تخصصاستر مالطور الثاني لنيل شيادة  لضمان التكوين في
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419الحجة عاـ  ؼذ 18المؤّرخ في  99 -05بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتمـ
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442 رجب عاـ 9رخ في المؤ  78-21وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهو 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13المرسوـ التنفيذؼ رقـ  وبمقتضى -

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

 .النموذجي لممدرسة العميا الذؼ يحدد القانوف األساسي
 2019 سنة يوليو 10 الموافق 1440 عاـ القعدة ذؼ 7 في المؤّرخ 189-19 رقـ التنفيذؼ المرسوـ وبمقتضى -

 لمتسيير العميا المدرسة إلى  التسيير، وعموـ والتجارية االقتصادية عموـ في التحضيرية المدرسة تحويل المتّضمف
 .الرقمي واالقتصاد

والمتضّمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167ر رقـ وبمقتضى القرا -
 .وصالحياتيا وسيرىا

لممدارس  والمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية 2016أكتوبر  5المؤرخ في  1564القرار رقـ بمقتضى و  -
 .سيرىاميا و وتنظيتشكيمتيا و  و يحدد صالحيتيا العميا حسب الميداف

 وعمـو والتجارية االقتصادية العموـ ميداف -العميا لممدارس الوطنية البيداغوجية المجنة اجتماع محضر عمى وبناء   -
 .2020أكتوبر 21 المنعقد بتاري  التسيير،

 ُيـقـــــّرر
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اف التكويف في الطور لضم الرقمي واالقتصاد لمتسيير العميا المدرسة ييدؼ ىذا القرار إلى تأىيل الماّدة األولـى:
 ." لمبنوؾ الرقمية اإلدارة "تخصص ماستر الثاني لنيل شيادة 

 وعمـو والتجارية االقتصادية ضمف ميداف العموـالتكويف المذكور في المادة األولى ليذا القرار  يندرج :2المــادة 
 ي.لمبنوؾ، نوع ) أ ( أكاديم الرقمية اإلدارة التسيير، تخصص فرع عموـ التسيير،

 لمتسيير العميا بالمدرسة " لمبنوؾ الرقمية اإلدارة في " استرحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة مي :3المــادة 
 ممحق ىذا القرار.ل، طبقا الرقمي واالقتصاد

 تصادواالق لمتسيير العميا بالمدرسةعمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني  ىذا القرار تطبق أحكاـ :4الماّدة 
 .2019/2020، ابتداء مف السنة الجامعية الرقمي

، كّل فيما الرقمي واالقتصاد لمتسيير العميا المدرسةكويف العالييف ومدير عميـ والتَّ يكّمف المدير العاـ لمتَّ  :5الماّدة 
 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.سيخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ 

 2021 مارس 01في جزائر حرر بال
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الرقمي واالقتصاد لمتسيير العميا المدرسة ىيلتضّمن تأالم، 2021مارس  01مؤرخ في  215ممحق القرار رقم 
 "الرقمية لمبنوك اإلدارة"تخصصماستر الطور الثاني لنيل شيادة  لضمان التكوين في

 
 

 1اٌغذاعٍ 

 وؽذح اٌزؼٍُُ
اٌؾغُ اٌغبػٍ 

 اٌغذاعٍ 

 اٌؾغُ اٌغبػٍ األعجىػٍ
 األسطذح اٌّؼبًِ

 ٔىع اٌزمُُُ

 اِزؾبْ ِزىاطً ّبي أخشيأػ أػّبي رطجُمُخ أػّبي ِىعهخ ِؾبػشح

          وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ

          )اط/اؿ( 1و د أ 

   4 2 30عب  2   30عب 1 64 ِذخً ٌإلداسح

   4 2 30عب  2   30عب 1 64 اٌذوٌُخ ِجبدئ اٌزغبسح

   5 2 30عب  2  30عب 1 30عب 1 88 1اٌّؾبعجخ اٌّؼّمخ 

   5 2 30عب  2  30عب 1 30عب 1 88 اٌشَبػُبد اٌّبٌُخ

          وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ

          )اط/اؿ( 1و د َ 

   2 1 30عب 1   30عب 1 48  1ٔظبَ اٌّؼٍىِبد

   3 1 30عب 1  30عب 1 30عب 1 64 ثؾىس اٌؼٍُّبد

   3 1 30عب 1  30عب 1 30عب 1 64 االعزذالٌٍ اإلؽظبء

          وؽذاد اٌزؼٍُُ االعزىشبفُخ

          )اط/اؿ(1و د ا  

   1 2 30عب 1   30عب 1 48 اٌشلٍّ ِجبدئ االلزظبد

          وؽذح اٌزؼٍُُ األفمُخ

          )اط/اؿ(1و د أ ف

   2 1 30عب 1   30عب 1 48 لبٔىْ اٌششوبد

   1 1    30عب 1 24 أغٍُضَخ األػّبي

   30 15 30عب  16  00عب  6 00عب  15 00عب  600 1ِغّىع اٌغذاعٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2اٌغذاعٍ 

 وؽذح اٌزؼٍُُ

اٌؾغُ اٌغبػٍ 

 اٌغذاعٍ 

 اٌؾغُ اٌغبػٍ األعجىػٍ

 األسطذح اٌّؼبًِ

 ٔىع اٌزمُُُ

أػّبي  أػّبي ِىعهخ ِؾبػشح

 رطجُمُخ

أػّبي 

 أخشي

 اِزؾبْ ِزىاطً

          وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ

          )اط/اؿ( 1و د أ 

   5 2 00عب  2  30عب 1 30عب 1 80 االعزشارُغُخ اإلداسح

   5 2 00عب  2  30عب 1 30عب 1 80 اٌزغىَك اٌذوٌٍ

   4 2 00عب  2  30عب 1 30عب 1 80 2اٌّؾبعجخ اٌّؼّمخ 

   4 2 00عب  2  30عب 1 30عب 1 80 ِبٌُخ اٌّئعغخ
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          إٌّهغُخ وؽذاد اٌزؼٍُُ

          )اط/اؿ( 1و د َ 

   2 1 30عب 1   30عب 1 48  2ٔظبَ اٌّؼٍىِبد

   2 1   30عب 1 30عب 1 48 اٌزمُٕبد اٌجٕىُخ

   1 2    30عب 1 24 ِشالجخ اٌزغُُش

   2 2 00عب  3    48 رمشَش اٌزشثض 

          وؽذاد اٌزؼٍُُ االعزىشبفُخ

          اؿ()اط/1و د ا  

 واالرظبالد اٌّؼٍىِبد رىٕىٌىعُب
 واٌُمظخ اٌشلُّخ

  30عب 1 48
 

   2 2 30عب 1

          وؽذح اٌزؼٍُُ األفمُخ

          )اط/اؿ(1و د أ ف

   2 1 30عب 1   30عب 1 48 األػّبيلبٔىْ 

   1h 30    1 1 48 خ األػّبيأغٍُضَ

   30 18 30عب  15  30عب  7 00عب  15 00عب  608 2ِغّىع اٌغذاعٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :3اٌغذاعٍ 

 وؽذح اٌزؼٍُُ
اٌؾغُ اٌغبػٍ 

 اٌغذاعٍ 
 اٌؾغُ اٌغبػٍ األعجىػٍ

 األسطذح اٌّؼبًِ
 ٔىع اٌزمُُُ

 اِزؾبْ ِزىاطً أػّبي أخشي أػّبي رطجُمُخ أػّبي ِىعهخ ِؾبػشح

          وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ

          )اط/اؿ( 1و د أ 

   6 3 00عب  3  30عب 1 30عب 1 96 االلزظبد اٌجٕىٍ

   6 3 00عب  3  30عب 1 30عب 1 96 اٌّؾبعجخ اٌجٕىُخ

   6 3 00عب  3  30عب 1 30عب 1 96 1 اٌّبٌُخ اٌذوٌُخ

          وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ

          )اط/اؿ( 1و د َ 

   2 2 30عب 1   30عب 1 48 ٌّششوعرغُُش ا

   3 2 30عب 1  30عب 1 30عب 1 64 1 اٌّؼطُبد  رؾًٍُ

   2 2 30عب 1  30عب 1  48 اٌشلٍّ اٌىَت: اٌجٕه رظُُّ ِىالغ

          وؽذاد اٌزؼٍُُ االعزىشبفُخ

          )اط/اؿ(1و د ا  

   1 1 30عب 1   30عب 1 48 اإلٌىزشؤُخ اٌزغبسح

   1 1 30عب 1   30عب 1 48 واٌزوبء اٌزغبسٌ اٌؼخّخ اٌجُبٔبد

          وؽذح اٌزؼٍُُ األفمُخ

          )اط/اؿ(1و د أ ف

   2 1 30عب 1   30عب 1 48 اٌؼشائت اٌغجبَخ ولبٔىْ

   1 1 30عب 1   30عب 1 48  األػّبي  أغٍُضَخ

   30 19 00عب  19  30عب  7 30عب  13 00عب  640 3ِغّىع اٌغذاعٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4اٌغذاعٍ 

 وؽذح اٌزؼٍُُ

اٌؾغُ اٌغبػٍ 
 اٌغذاعٍ 

 اٌؾغُ اٌغبػٍ األعجىػٍ

 األسطذح اٌّؼبًِ

 ٔىع اٌزمُُُ

أػّبي  ِؾبػشح
 ِىعهخ

أػّبي 
 رطجُمُخ

أػّبي 
 أخشي

 اِزؾبْ ِزىاطً

          وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ

          )اط/اؿ( 1د أ و 

   6 3 00عب  3   30عب 1 72 اٌّظشفُخ اإلٌىزشؤُخ اٌؼّالد واٌخذِبد

   6 3 00عب  3  30عب 1 30عب 1 96 ِؾبعجخ األدواد اٌّبٌُخ

   6 3 00عب  3  30عب 1 30عب 1 96  2اٌّبٌُخ اٌذوٌُخ

          وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ

          )اط/اؿ( 1و د َ 

   3 2 30عب 1  30عب 1 30عب 1 72  2اٌّؼطُبد  رؾًٍُ

 اٌّزىبٍِخ ٌزخطُؾ ِىاسد ثشِغُبد اإلداسح
 اٌّئعغبد

   2 2 30عب 1  30عب 1  48

   2 2 00عب  3    48 )فٍ ثٕه)رمشَش اٌزشثض 

          وؽذاد اٌزؼٍُُ االعزىشبفُخ

          )اط/اؿ(1و د ا  

   1 1 30عب 1   30عب 1 48 ٌُخرغُُش اٌّخبؽش اٌّب

   1 1 30عب 1  30عب 1  48 ِششوع ِبَىشوعىفذ :اٌّششوعرغُُش 

          وؽذح اٌزؼٍُُ األفمُخ

          )اط/اؿ(1و د أ ف

   2 1 30عب 1   30عب 1 48 لبٔىْ اٌشلُّبد

   1 1 30عب 1   30عب 1 48  االػّبي  أغٍُضَخ

   30 19 00عب  21  30عب  7  30عب  10 00عب  624 4ِغّىع اٌغذاعٍ 
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 :5اٌغذاعٍ 

 وؽذح اٌزؼٍُُ
اٌؾغُ اٌغبػٍ 

 اٌغذاعٍ 

 اٌؾغُ اٌغبػٍ األعجىػٍ
 األسطذح اٌّؼبًِ

 ٔىع اٌزمُُُ

 اِزؾبْ ِزىاطً أػّبي أخشي أػّبي رطجُمُخ أػّبي ِىعهخ ِؾبػشح

          وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ

          )اط/اؿ( 1و د أ 

   6 3 00عب  3  30عب 1 30عب 1 96 اٌّظشفٍ واٌزذلُك اٌزٕظُُ

   6 3 00عب  3  30عب 1 30عب 1 96 اٌّظشفٍ واٌزغىَكاالعزشارُغُخ 

   6 3 00عب  3   30عب 1 72 اٌّبٌُخ اٌزىٕىٌىعُب

          وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ

          )اط/اؿ( 1و د َ 

   4 2 00عب  2  30عب 1 30عب 1 80 اٌمُبعُخ دَخااللزظب إٌّزعخ

   4 2 00عب  2   30عب 1 56 ساعخ اٌذ ِزوشح ٔهبَخ ِٕهغُخ اػذاد

          وؽذاد اٌزؼٍُُ االعزىشبفُخ

          )اط/اؿ(1و د ا  

   1 1 30عب 1   30عب 1 48 اٌشلُّخ إٌبشئخ اٌششوبد

          وؽذح اٌزؼٍُُ األفمُخ

          )اط/اؿ(1د أ فو 

   3 1 00عب  2   30عب 1 56 اٌّؼٍىِبد وأِٓ اٌغُجشأٍ األِٓ

   30 15 30عب  16  30عب  4  30عب  10 00عب  504 5ِغّىع اٌغذاعٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6اٌغذاعٍ      

 وؽذح اٌزؼٍُُ
 ىػٍاٌؾغُ اٌغبػٍ األعج اٌؾغُ اٌغبػٍ اٌغذاعٍ 

 األسطذح اٌّؼبًِ
 ٔىع اٌزمُُُ

 إٌّبلشخ أػّبي أخشي أػّبي رطجُمُخ أػّبي ِىعهخ ِؾبػشح

         وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ

         )اط/اؿ( 1و د َ 

  30 1 45    720 خذساعاٌ ِزوشح ٔهبَخ

  30 1 45    720 6ِغّىع اٌغذاعٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الرقمي واالقتصاد لمتسيير العميا المدرسة يتضّمن تأىيل، 2021مارس  01مؤرخ في  216رقم  قــرار

 "اإللكترونية األعمال"تخصصماستر الطور الثاني لنيل شيادة  لضمان التكوين في
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419الحجة عاـ  ؼذ 18ؤّرخ في الم 99 -05بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتمـ
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442 رجب عاـ 9المؤرخ في  78-21وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ  -

 .المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهو 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .يات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالح
 2016سنة  يونيو 14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
 2019 سنة يوليو 10 الموافق 1440 عاـ القعدة ذؼ 7 في المؤّرخ 189-19 رقـ التنفيذؼ المرسوـ وبمقتضى -

 لمتسيير العميا المدرسة إلى  التسيير، وعموـ والتجارية االقتصادية عموـ في التحضيرية المدرسة تحويل المتّضمف
 .الرقمي واالقتصاد
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والمتضّمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ىاوصالحياتيا وسير 

لممدارس  والمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية 2016أكتوبر  5المؤرخ في  1564القرار رقـ بمقتضى و  -
 .سيرىاوتنظيميا و تشكيمتيا و  و يحدد صالحيتيا العميا حسب الميداف

 وعمـو التجاريةو  االقتصادية العموـ ميداف -العميا لممدارس الوطنية البيداغوجية المجنة اجتماع محضر عمى وبناء   -
 .2020أكتوبر 21 المنعقد بتاري  التسيير،

 ُيـقـــــّرر

لضماف التكويف في الطور  الرقمي واالقتصاد لمتسيير العميا المدرسة ييدؼ ىذا القرار إلى تأىيل الماّدة األولـى:
 ." اإللكترونية األعماؿ "تخصص ماستر الثاني لنيل شيادة 

 وعمـو والتجارية االقتصادية ضمف ميداف العموـذكور في المادة األولى ليذا القرار التكويف الم يندرج :2المــادة 
 اإللكترونية، نوع ) أ ( أكاديمي. التسيير، تخصص األعماؿ التسيير، فرع عموـ

 لمتسيير العميا بالمدرسة " اإللكترونية األعماؿ في " استرحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة مي :3المــادة 
 ممحق ىذا القرار.ل، طبقا الرقمي االقتصادو 

 واالقتصاد لمتسيير العميا بالمدرسةىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني  تطبق أحكاـ :4الماّدة 
 .2019/2020، ابتداء مف السنة الجامعية الرقمي

، كّل فيما الرقمي واالقتصاد لمتسيير العميا المدرسةير كويف العالييف ومدعميـ والتَّ يكّمف المدير العاـ لمتَّ  :5الماّدة 
 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.سيخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ 

 2021 مارس 01في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الرقمي واالقتصاد لمتسيير العميا المدرسة تضّمن تأىيلالم 2021مارس  01مؤرخ في  216ممحق القرار رقم 
 "يةاإللكترون األعمال"تخصصماستر الطور الثاني لنيل شيادة  لضمان التكوين في

 

 1اٌغذاعٍ

 وؽذح اٌزؼٍُُ
اٌؾغُ اٌغبػٍ 

 اٌغذاعٍ 

 اٌؾغُ اٌغبػٍ األعجىػٍ
 األسطذح اٌّؼبًِ

 ٔىع اٌزمُُُ

 اِزؾبْ ِزىاطً أػّبي أخشي أػّبي رطجُمُخ أػّبي ِىعهخ ِؾبػشح

          وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ

          )اط/اؿ( 1و د أ 

   4 2 30عب  2   30عب 1 64 ِذخً ٌإلداسح

   4 2 30عب  2   30عب 1 64 اٌذوٌُخ ِجبدئ اٌزغبسح

   5 2 30عب  2  30عب 1 30عب 1 88 1اٌّؾبعجخ اٌّؼّمخ 

   5 2 30عب  2  30عب 1 30عب 1 88 اٌشَبػُبد اٌّبٌُخ

          وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ

          )اط/اؿ( 1و د َ 

   2 1 30 عب1   30عب 1 48  1ٔظبَ اٌّؼٍىِبد

   3 1 00عب 1  30عب 1 30عب 1 64 ثؾىس اٌؼٍُّبد

   3 1 00عب 1  30عب 1 30عب 1 64 االعزذالٌٍ اإلؽظبء

          وؽذاد اٌزؼٍُُ االعزىشبفُخ

          )اط/اؿ(1و د ا  

   1 2 30عب 1   30عب 1 48 اٌشلٍّ االلزظبدِجبدئ 

          وؽذح اٌزؼٍُُ األفمُخ

          )اط/اؿ(1د أ ف و

   2 1 30عب 1   30عب 1 48 لبٔىْ اٌششوبد

   1 1    30عب 1 24 أغٍُضَخ األػّبي

   30 15 30عب  16  00عب  6 00عب  15 00عب  600 1ِغّىع اٌغذاعٍ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 2 اٌغذاعٍ

 وؽذح اٌزؼٍُُ
اٌؾغُ اٌغبػٍ 

 اٌغذاعٍ 

 ٌغبػٍ األعجىػٍاٌؾغُ ا
 األسطذح اٌّؼبًِ

 ٔىع اٌزمُُُ

 اِزؾبْ ِزىاطً أػّبي أخشي أػّبي رطجُمُخ أػّبي ِىعهخ ِؾبػشح

          وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ

          )اط/اؿ( 1و د أ 

   5 2 00عب  2  30عب 1 30عب 1 80 العزشارُغُخ ا اإلداسح

   5 2 00عب  2  30عب 1 30عب 1 80 اٌزغىَك اٌذوٌٍ

   4 2 00عب  2  30عب 1 30عب 1 80 2اٌّؾبعجخ اٌّؼّمخ 

   4 2 00عب  2  30عب 1 30عب 1 80 ِبٌُخ اٌّئعغخ

          وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ

          )اط/اؿ( 1و د َ 

   2 1 30عب 1   30عب 1 48  2ٔظبَ اٌّؼٍىِبد

   2 1   30عب 1 30عب 1 48 اٌزمُٕبد اٌجٕىُخ

   1 2    30عب 1 24 ِشالجخ اٌزغُُش

   2 2 00عب  3    48 رمشَش اٌزشثض 

          وؽذاد اٌزؼٍُُ االعزىشبفُخ

          )اط/اؿ(1و د ا  

 واالرظبالد اٌّؼٍىِبد رىٕىٌىعُب

 واٌُمظخ اٌشلُّخ
  30عب 1 48

 
   2 2 30عب 1

          وؽذح اٌزؼٍُُ األفمُخ

          )اط/اؿ(1أ ف و د

   2 1 30عب 1   30عب 1 48 األػّبيلبٔىْ 

   1 1    30عب 1 48 خ األػّبيأغٍُضَ

   30 18 30عب  15  30عب  7 00عب  15 00عب  608 2ِغّىع اٌغذاعٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3 اٌغذاعٍ

 وؽذح اٌزؼٍُُ
اٌؾغُ اٌغبػٍ 

 اٌغذاعٍ 

 اٌؾغُ اٌغبػٍ األعجىػٍ
 األسطذح اٌّؼبًِ

 ٔىع اٌزمُُُ

 اِزؾبْ ِزىاطً أػّبي أخشي أػّبي رطجُمُخ أػّبي ِىعهخ ِؾبػشح

          وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ

          )اط/اؿ( 1و د أ 

   6 3 00عب  3  30عب 1 30عب 1 96  1األعىاق ودساعخ االعزىشبف

   6 3 00عب  3  30عب 1 30عب 1 96 اٌزغبسح اإلٌىزشؤُخ

   6 3 00عب  3  30عب 1 30عب 1 96 1اٌذوٌُخ  رمُٕبد اٌزغبسح

          وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ

          )اط/اؿ( 1و د َ 

   2 2   30عب 1 30عب 1 48 1اٌّؼطُبد رؾًٍُ 

   2 2 30عب 1   30عب 1 48 ِٕظبد اٌجُغ و رظُُّ ِىالغ اٌىَت

   2 2 00عب 1  30عب 1 30عب 1 64  1 رغُُش اٌّششوع

          وؽذاد اٌزؼٍُُ االعزىشبفُخ

          )اط/اؿ(1و د ا  

   1 1 30عب 1   30عب 1 48 االططٕبػٍ األػّبي واٌزوبء

   2 1 30عب 1   30عب 1 48 سَبدح األػّبي

          وؽذح اٌزؼٍُُ األفمُخ

          )اط/اؿ(1و د أ ف

   2 1 30عب 1   30عب 1 48 ػّبياأل اٌغجبَخ ولبٔىْ

   1 1 30عب 1   30عب 1 48 أغٍُضَخ األػّبي 

   30 19 30عب  17  30عب  7 00عب  15 00عب  640 3ِغّىع اٌغذاعٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4  اٌغذاعٍ

 وؽذح اٌزؼٍُُ
اٌؾغُ اٌغبػٍ 

 ٌغذاعٍ ا

 اٌؾغُ اٌغبػٍ األعجىػٍ
 األسطذح اٌّؼبًِ

 ٔىع اٌزمُُُ

 اِزؾبْ ِزىاطً أػّبي أخشي أػّبي رطجُمُخ أػّبي ِىعهخ ِؾبػشح

          وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ

          )اط/اؿ( 1و د أ 

   5 3 00عب  3  30عب 1 30عب 1 96 2األعىاق  دساعخ و االعزىشبف

   5 3 00عب  3   30عب 1 72 ٍّاٌزغىَك اٌشل

   5 3 00عب  3  30عب 1 30عب 1 96  2رمُٕبد اٌزغبسح اٌذوٌُخ

   3 3 00عب  2   30عب 1 56 اإلٌىزشؤُخ اٌخذِبد اٌٍىعغزُخ

          وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ

          )اط/اؿ( 1و د َ 

   3 2 00عب 1  30عب 1 30عب 1 64  2طُبد اٌّؼ رؾًٍُ
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اٌّزىبٍِخ ٌزخطُؾ  ثشِغُبد اإلداسح

 اٌّئعغبد ِىاسد
   3 2 30عب 1  30عب 1  48

   2 2 00عب  3    48 رمشَش اٌزشثض 

          وؽذاد اٌزؼٍُُ االعزىشبفُخ

          )اط/اؿ(1و د ا  

   1 1 30عب 1  30عب 1  48 ِششوع ِبَىشوعىفذ 2:اٌّششوعرغُُش 

          خوؽذح اٌزؼٍُُ األفمُ

          )اط/اؿ(1و د أ ف

   2 1 30عب 1   30عب 1 48 لبٔىْ اٌشلُّبد

   1 1 30عب 1   30عب 1 48 2خ األػّبي أغٍُضَ

   30 21 00عب  21  30عب  7  30عب  10 00عب  624 4ِغّىع اٌغذاعٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 5اٌغذاعٍ 

 وؽذح اٌزؼٍُُ
اٌؾغُ اٌغبػٍ 

 اٌغذاعٍ 
 اٌؾغُ اٌغبػٍ األعجىػٍ

 األسطذح اٌّؼبًِ
 ٔىع اٌزمُُُ

 اِزؾبْ ِزىاطً أػّبي أخشي أػّبي رطجُمُخ أػّبي ِىعهخ ِؾبػشح

          وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ

          )اط/اؿ( 1و د أ 
   6 3 00عب  3  30عب 1 30ب ع1 96 رطجُمه اٌغذَذح وِغبي اٌزغىَمُخ االرغبهبد

   6 3 00عب  2   30عب 1 56 إٌبشئخ اٌشلُّخ اٌششوبد

   6 3 00عب  3  30عب 1 30عب 1 96 اإلٌىزشؤُخ اٌغّؼخ

          وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ

          )اط/اؿ( 1و د َ 

   4 2 00عب  2  30عب 1 30عب 1 80 اٌمُبعُخ  االلزظبدَخ إٌّزعخ

   4 2 00عب  2   30عب 1 56 ساعخاٌذ ِزوشح ٔهبَخ ِٕهغُخ اػذاد

          وؽذاد اٌزؼٍُُ االعزىشبفُخ

          )اط/اؿ(1و د ا  

   1 1 00عب  2   30عب 1 56 اٌغذَذح ِهٓ اٌىَت

          وؽذح اٌزؼٍُُ األفمُخ

          )اط/اؿ(1و د أ ف

   3 2 00عب  2   30عب 1 56 ِبدوأِٓ اٌّؼٍى األِٓ اٌغُجشأٍ

   30 16 30عب  16  30عب  4  30عب  10 00عب  496 5ِغّىع اٌغذاعٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6  اٌغذاعٍ

 اٌؾغُ اٌغبػٍ اٌغذاعٍ وؽذح اٌزؼٍُُ
 اٌؾغُ اٌغبػٍ األعجىػٍ

 األسطذح اٌّؼبًِ
 ٔىع اٌزمُُُ

 إٌّبلشخ أػّبي أخشي أػّبي رطجُمُخ ىعهخأػّبي ِ ِؾبػشح

         وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ

         )اط/اؿ( 1و د َ 

  30 1 45    720 اٌذساعخ   ِزوشح ٔهبَخ

  30 1 45    720  6ِغّىع اٌغذاعٍ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2021مارس  02 مؤرخ في 217رقم  قــرار

 الوطنية العميـا لإلعــالم اآللــيمدرسة بال لقسـم ىندسة المعمومات وأنظمة الحاسوب
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذؼ القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  252-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ـ اآللي إلى مدرسة خارج الجامعة.الذؼ يتضّمف تحويل المعيد الوطني لمتكويف في اإلعال
الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13فيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ التن -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.يحدد صالحيات وز 
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -

 .لعمياالذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة ا
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العممية لقسـ ىندسة المعمومات وأنظمة الحاسوب بالمدرسة وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة  -
 .2021فيفرؼ  03الوطنية العميا لإلعالـ اآللي المؤرخ في 

 

 ُيـقـــــّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء  ، والمذكور أعاله،2016يونيو سنة  14الموافق 

 المجنة العممية لقسـ ىندسة المعمومات وأنظمة الحاسوب بالمدرسة الوطنية العميا لإلعالـ اآللي.
ىندسة المعمومات وأنظمة الحاسوب بالمدرسة الوطنية  لقسـ تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 

 العميا لإلعالـ اآللي ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لإلعالـ اآللي، كل فيما  :3المادة 

 لرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة ا
 2021 مارس 02في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا 2021مارس  02المؤرخ في  217رار رقم ممحق بالق

 الوطنية العميـا لإلعــالم اآللــيمدرسة بال لقسـم ىندسة المعمومات وأنظمة الحاسوب
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ غمارؼ عبد الصمد رضا 1
 ئيس القسـر  شعالؿ ياسيف 2
 أستاذ شعالؿ رشيد 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ"  حمداد ليمى 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" أفيدة ىدػ 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" محيو رمضاف 6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجنة العمميةعضاء لقائمة االسمية أليحّدد ا، 2021مارس  02مؤرخ في  218رقم  قــرار

 الوطنية العميـا لإلعــالم اآللــيمدرسة بال لقسـم التكـوين التحضيـري 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذؼ القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .معّدؿ والمتّمـال والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  252-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يتضّمف تحويل المعيد الوطني لمتكويف في اإلعالـ اآللي إلى مدرسة خارج الجامعة
الذؼ  2013يناير سنة  30 الموافق 1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 .الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
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نة العممية لقسـ التكويف التحضيرؼ بالمدرسة الوطنية العميا وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمج -
 .2021فيفرؼ  03لإلعالـ اآللي المؤرخ في 

 ُيـقـــــّرر

 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16رقـ  مف المرسوـ التنفيذؼ 50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء ، والمذكور أعاله، ييدؼ ى2016يونيو سنة  14الموافق 

 المجنة العممية لقسـ التكويف التحضيرؼ بالمدرسة الوطنية العميا لإلعالـ اآللي.
لقسـ التكويف التحضيرؼ بالمدرسة الوطنية العميا لإلعالـ  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 

 ا القرار.اآللي ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذ
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لإلعالـ اآللي ، كل فيما  :3المادة 

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

 2021 مارس 02في حرر بالجزائر 
 العممي وزير التعميم العالي والبحث

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا، 2021مارس  02المؤرخ في  218ممحق بالقرار رقم 
 الوطنية العميـا لإلعــالم اآللــيمدرسة بال التكـوين التحضيـري لقسـم  

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ حدادو حميد 1
 رئيس القسـ آيت عمراف رشيد 2
 أستاذ بالة عمار 3
 أستاذ  لوديني مميؾ 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ايت عمراف لياس 5
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  كرمي عادؿ 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" زاوش خميل 7
 أستاذ محاضر قسـ "ب" العمارؼ شفيقة آمنة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف شريف عبد الوىاب 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اء المجمس العممييحدد القائمة االسمية ألعض، 2021مارس  02مؤرخ في  219 رقم قــرار

 الوطنية العميا لإلعــالم اآللــيلممدرسة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذؼ القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ والمتمـّ  والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  252-08ـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسو  -

 .الذؼ يتضّمف تحويل المعيد الوطني لمتكويف في اإلعالـ اآللي إلى مدرسة خارج الجامعة



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   482

 

 

الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممييحدد ص

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -
 .الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا

ألعضاء المجمس العممي  ،الذؼ يحدد القائمة االسمية 2017نوفمبر  22المؤرخ في  1091وبموجب القرار رقـ  -
 .لممدرسة الوطنية العميا لإلعالـ اآللي

 25وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لإلعالـ اآللي المؤرخ في  -
 .2020أكتوبر 

 ُيـقـــــّرر

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  44تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لإلعالـ اآللي.
ـ اآللي وفقا لمجدوؿ الممحق تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لإلعال :2المادة 

 بيذا القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لإلعالـ اآللي، كل فيما  :3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 مارس 02في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ألعضاء المجمس العمميد القائمة االسمية يحدّ الذي ، 2021مارس  02المؤرخ في  219 محق بالقرار رقمـم

 الوطنية العميا لإلعــالم اآللــيلممدرسة 
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة كوديل مولود 1
 مديرة مساعدة مّكمفة بالدراسات في الّتدرج والّشيادات  شريد نصيرة 2
 ـ واالتصاؿ والعالقات الخارجيةمدير مساعد مكّمف بأنظمة اإلعال دحاؾ فؤاد 3
 مدير مساعد مكّمف بالتكويف المتواصل والعالقات الخارجية خميفاتي سي العرابي 4
 رئيس قسـ التكويف التحضيرؼ  آيت عمراف رشيد 5
 رئيس قسـ ىندسة المعمومات وأنظمة الحاسوب شعالؿ ياسيف 6
 ضيرؼ رئيس المجنة العممية لقسـ التكويف التح حدادو حميد 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة المعمومات وأنظمة الحاسوب غمارؼ رضا عبد الصمد 8
 أستاذة  ناضر فييمة 9
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" بصديق مميكة 10
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" بوزار ليدية 11
 أستاذ مساعد قسـ "ب" خموات بوعالـ 12
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 مديرة مخبر بحث بف عشبة كريمة 13
 مدير مخبر بحث زقور جماؿ الديف 14
 مدير المكتبة بمحرش عبد الرحماف 15
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المجمـس العـممي يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2021مارس  02مؤرخ في  220رقم  قــرار
 تتيـار -ابن خــمدون  عــموم البيطـرة بجـامعة لمعيد

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادػ الثانية عاـ  30المؤرخ في  271-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة تيارت، 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18مؤرخ في ال 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
تيارت  -وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد عموـ البيطرة بجامعة ابف خمدوف  -

 .2021جانفي  13المؤرخ في 
 ُيـقـــــّرر

 

جمادؼ الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03رقـ  مف المرسوـ التنفيذؼ 67تطبيقا ألحكاـ المادة  ولى:المادة األ 
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 رت.تيا-القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عموـ البيطرة بجامعة ابف خمدوف 
تيارت، وفقا -عموـ البيطرة بجامعة ابف خمدوف  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد: 2المادة 

 .لمجدوؿ الممحق بيذا القرار
تيارت، كل فيما يخصو، بتطبيق -ابف خمدوف  ةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامع :3المادة 

 في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. ىذا القرار الذؼ سينشر
 2021 مارس 02في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجمـس العـممي الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2021مارس  02المؤرخ في  220ممحـــق بالقــرار رقم  

 تيـارت-ابن خــمدون  عــموم البيطـرة بجـامعة لمعيد
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 اذية عف قسـ البيوطبي بيطرؼ رئيس المجمس العممي لممعيد، ممّثل األساتذة ذوؼ مصف األست سمس سيدؼ دمحم عمار 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 عبد اليادؼ سي عامر 4
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 رئيس قسـ الصحة الحيوانية عكرمي عمر 5
 رئيس قسـ البيوطبي بيطرؼ  حميدة ىوارؼ  6
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ البيوطبي بيطرؼ  بنية دمحم رضا 7
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ الصحة الحيوانية عيسات سعد 8
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ الصحة الحيوانية عياد دمحم أميف 9
 المساعديف ةممّثل عف األساتذ حمدؼ دمحم 10
 المساعديف ةممّثل عف األساتذ بوريشة زينب 11
 مدير مخبر بحث زيداف خالد 12
 مدير مخبر بحث عقاد حبيب 13
 مديرة مخبر بحث بف عرابة رشيدة 14
 مسؤوؿ المكتبة تواتي بالؿ 15
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2021مارس  02مؤرخ في  221رقم  قــرار
 تممسان-العميا في العموم التطبيقيةمدرسة بال لقسم التكوين التحضيري 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  فبراير 21لموافق ا 1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437اـ رمضاف ع 9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -

 .الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
فبراير سنة  15الموافق  1438جمادػ األولى عاـ  18المؤرخ في  82-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ميا في العمـو التطبيقيةوالمتضّمف تحويل المدرسة التحضيرية في العمـو والتقنيات بتممساف، إلى مدرسة ع 2017
 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذؼ يحّدد ا 2017نوفمبر  28المؤّرخ في  1095وبموجب القرار رقـ  -

 .تممساف -العميا في العمـو التطبيقيةمدرسة لقسـ التكويف التحضيرؼ بال
ف التحضيرؼ بالمدرسة العميا في العموـ وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التكوي -

 .2020ديسمبر  15تممساف المؤرخ في  -التطبيقية
 

 ُيـقـــــّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ 50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
تحديد القائمة االسمية ألعضاء ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2016يونيو سنة  14الموافق 

 تممساف. -المجنة العممية لقسـ التكويف التحضيرؼ بالمدرسة العميا في العموـ التطبيقية
لقسـ التكويف التحضيرؼ بالمدرسة العميا في العمـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 

 لقرار.تممساف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا ا -التطبيقية
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تممساف، كل فيما  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا في العموـ التطبيقية :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 مارس 02في حرر بالجزائر 
 ث العمميوزير التعميم العالي والبح

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا 2021مارس  02المؤرخ في  221ممحق بالقرار رقم 
 تممسان -العميا في العموم التطبيقيةمدرسة بال تكوين التحضيري لقسم ال

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بف عالؿ رفيق 1
 رئيس القسـ بممكي دمحم 2
 أستاذ  تنوقة لحسف 3
 أستاذ  مجدوب أمينة )ـ( غمرؼ  4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عطار طارؽ  5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" قازؼ تاني نبيل 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف يخمف سمير 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مزياف أسية 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2021مارس  02مؤرخ في  222رقم  قــرار

 تممسان-العميا في العموم التطبيقيةمدرسة بال لقسم الطور الثاني
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 .الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
فبراير سنة  15الموافق  1438جمادػ األولى عاـ  18المؤرخ في  82-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضّمف تحويل المدرسة التحضيرية في العمـو والتقنيات بتممساف، إلى مدرسة عميا في العموـ التطبيقية 2017
 عمميةالمجنة اللقائمة االسمية ألعضاء الذؼ يحّدد ا 2017نوفمبر  28المؤّرخ في  1095وبموجب القرار رقـ  -

 .تممساف -العميا في العمـو التطبيقيةمدرسة لقسـ الطور الثاني بال
وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الطور الثاني بالمدرسة العميا في العمـو  -

 .2020ديسمبر  15تممساف المؤرخ في  -التطبيقية
 

 ُيـقـــــّرر
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 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  50لمادة تطبيقا ألحكاـ ا المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 تممساف.-المجنة العممية لقسـ الطور الثاني بالمدرسة العميا في العمـو التطبيقية
 -لقسـ الطور الثاني بالمدرسة العميا في العمـو التطبيقية مة االسمية ألعضاء المجنة العمميةتحدد القائ :2المادة 

 تممساف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
تممساف، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا في العموـ التطبيقية :3المادة 

 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.يخصو، بتطبيق ىذا 
 2021 مارس 02في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا 2021مارس  02المؤرخ في  222ممحق بالقرار رقم 

 تممسان-العميا في العموم التطبيقيةمدرسة بال لقسم الطور الثاني
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ طيور أحمد 1
 يس القسـرئ مراد لطفي 2
 أستاذ  بف عبد هللا نادية 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" فرواني عبد الكريـ 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف حمو سيدؼ دمحم 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عبد الموؼ غوتي 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دمحمؼ دمحم 7
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021مارس  02مؤرخ في  223رقم  رارقــ
 جيجل-بجامعة دمحم الصديق بن يحي العموم اإلنسانية واالجتماعية لقسم عمم االجتماع بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

  ،والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
يوليو سنة  22الموافق  1424جمادػ األولى عاـ  22المؤرخ في  258-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة جيجل، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 غشت سنة 23الموافق  1424ػ الثانية عاـ جماد 24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .العممي الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث
الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة لقسـ عمـ  2017سبتمبر  23المؤّرخ في  889وبموجب القرار رقـ  -

 .االجتماع بكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة جيجل
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نية واالجتماعية وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع بكمية العموـ اإلنسا -
 .2021جانفي  28جيجل المؤّرخ في -بجامعة دمحم الصديق بف يحي

 

 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
دؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، يي2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة
 جيجل.-دمحم الصديق بف يحي

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية  :2المادة 
 جيجل، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-معة دمحم الصديق بف يحيبجا

جيجل، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي: 3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2021 مارس 02في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لقائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةالذي يحدد ا 2021مارس  02المؤرخ في  223 رقـمممحــق بالقـرار 
 جيجل-بجامعة دمحم الصديق بن يحي العموم اإلنسانية واالجتماعية لقسم عمم االجتماع بكمية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ لعوبي يونس 1
 رئيس القسـ بوقمموف داود 2
 أستاذ  بمعيور الطاىر 3
 اذ محاضر قسـ "أ"أست شييب عادؿ 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سيساوؼ فضيمة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" شتيوؼ الربيع 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوغرزة رضا 7
 أستاذ مساعد قسـ " أ " بف يحي سميرة 8
 أستاذ مساعد قسـ " أ " شرباؿ مصطفى 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021مارس  02مؤرخ في  224رقم  قــرار

 جيجل-بجامعة دمحم الصديق بن يحي العموم اإلنسانية واالجتماعية لقسم اإلعالم واالتصال بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
يوليو سنة  22الموافق  1424جمادػ األولى عاـ  22المؤرخ في  258-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة جيجل، المعّدؿ والمتّمـ 2003
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غشت سنة   23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24رخ فيالمؤ  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ 

الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة لقسـ    2017سبتمبر  23المؤّرخ في  889وبموجب القرار رقـ  -
 .اإلعالـ واالتصاؿ بكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة جيجل

صاؿ بكمية العموـ اإلنسانية وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإلعالـ واالت -
 .2021جانفي  28جيجل المؤّرخ في -واالجتماعية بجامعة دمحم الصديق بف يحي

 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03رقـ  مف المرسوـ التنفيذؼ 48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتمّ 2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ واالتصاؿ بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية 
 جيجل.-بجامعة دمحم الصديق بف يحي

عموـ اإلنسانية واالجتماعية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ واالتصاؿ بكمية ال :2المادة 
 جيجل، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة دمحم الصديق بف يحي

جيجل، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي :3المادة 
 ي والبحث العممي.ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العال يخصو، بتطبيق

 2021 مارس 02في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021مارس  02رخ في المؤ  224رقـم ممحــق بالقـرار 
 جيجل-العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم الصديق بن يحي لقسم اإلعالم واالتصالبكمية

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ أسية العجرود 1
 رئيس القسـ مسعود بوسعدية 2
 أستاذ  مير لعرجس 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ىند عزوز 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حورية بولعويدات 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" أميف جنيح 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سامية قرابمي 7
 أستاذ مساعد قسـ " أ " إيدؼ شيباني 8
 أستاذ مساعد قسـ " أ " عز الديف بوطرني  9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عمم النفس ، 2021مارس  02مؤرخ في  225رقم  قــرار
 جيجل-العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم الصديق بن يحي بكمية وعموم التربية واألرطفونيا

 

 بحث العممي،إن وزير التعميم العالي وال
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
يوليو سنة  22الموافق  1424جمادػ األولى عاـ  22المؤرخ في  258-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .معّدؿ والمتّمـوالمتضمف إنشاء جامعة جيجل، ال 2003
غشت سنة   23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30لموافق ا 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
عمـ  الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة لقسـ 2017سبتمبر  23المؤّرخ في  891وبموجب القرار رقـ  -

 .النفس وعمـو التربية واألرطفونيا بكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة جيجل
وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعموـ التربية واألرطفونيا بكمية العمـو  -

 .2021جانفي  28جيجل المؤّرخ في -اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم الصديق بف يحي
 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03نفيذؼ رقـ مف المرسوـ الت 48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعموـ التربية واألرطفونيا بكمية العمـو 
 جيجل.-عة دمحم الصديق بف يحياإلنسانية واالجتماعية بجام

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعموـ التربية واألرطفونيا بكمية العمـو : 2المادة 
 جيجل، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم الصديق بف يحي

جيجل، كل فيما -والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي يكمف المدير العاـ لمتعميـ :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2021 مارس 02في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لقسم الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021مارس  02المؤرخ في  225رقـم ممحــق بالقـرار 
 جيجل -انية واالجتماعية بجامعة دمحم الصديق بن يحيالعموم اإلنس بكمية عمم النفس وعموم التربية واألرطفونيا

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ مجيدر بالؿ 1
 رئيس القسـ بشتة حناف 2
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 أستاذ  حديد يوسف 3
 أستاذ  بكيرؼ نجيبة 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوكراع إيماف 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوطاجيف عادؿ 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مشرؼ زبيدة  7
 أستاذ مساعد قسـ " أ " عبايدية أحالـ 8
 أستاذ مساعد قسـ " أ " بوراوؼ بوجمعة 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي يحدّ ، 2021مارس  02مؤرخ في  226رقـم  قــرار

 قــالمة-1945ماي  08 لجامعة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة

 2001سبتمبر سنة  18فق الموا 1422جمادػ الثاني  30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة قالمة، المعّدؿ والمتّمـ

غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذؼ 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13لتنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ ا -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  ؼ، الذ2018فيفرؼ  26المؤرخ في  187وبموجب القرار رقـ  -
 .قػػالمة-1945ماؼ  08لجامعة 

 10قػػالمة المؤّرخ في  -1945ماؼ  08ء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة وبنا -
 .2021جانفي 

 ُيـقـــــّرر

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  20تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 قػػالمة.-1945ماؼ  08القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة 
قػػالمة، وفقا لمجدوؿ الممحق -1945ماؼ  08تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة  :2المادة 

 بيذا القرار.
قػػالمة، كل فيما يخصو، -1945ماؼ  08ـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة يكّمف المدير العا :3المادة 

 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 2021 مارس 02في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي الذي يحّدد 2021مارس  02المؤرخ في  226 رقـمممحــق بالقـرار 
 قــالمة -1945ماي  08 لجامعة

 

 ةالصفـ االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة العقوف صالح 1

والثػػػػاني والتكػػػػويف المتواصػػػػل  ؿبػػػػالتكويف العػػػػالي فػػػػي الطػػػػور األو كّمػػػػف م مػػػػدير الجامعػػػػةنائػػػػب  بف صويمح عفاؼ آسيا 2
  والشيادات والتكويف العالي في التدرج

الطور الثالػث والتأىيػل الجػامعي والبحػث العممػي  بالتكويف العالي فيكّمف م مدير الجامعةنائب  بورجيبة طارؽ  3
 والتكويف العالي فيما بعد التدرج

 بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العمميةكّمف م مدير الجامعةنائب  حمدؼ رشيد 4
 بالتنمية واالستشراؼ والتوجيوكّمف م مدير الجامعةنائب  لعفيفي ياسيف 5
 عميد كمية الرياضيات واإلعالـ اآللي وعمـو المادة عثمافمدور  6
 عميد كمية العمـو والتكنولوجيا قنفود دمحم 7
 عميد كمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض والكوف  قاشي سميماف 8
 عميد كمية اآلداب والمغات بوميرة عبد العزيز 9
 جارية وعمـو التسييرعميد كمية العمـو االقتصادية والت نعموف وىاب 10
 واالجتماعية ةعميد كمية العمـو اإلنساني معمـ دمحم فوزؼ  11
 عميد كمية الحقوؽ والعمـو السياسية وداد غزالني 12
 رئيس المجمس العممي لكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي وعمـو المادة حدادؼ سميـ 13
 والتكنولوجيا رئيس المجمس العممي لكمية العمـو يمس دمحم عثماف 14
 رئيس المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض والكوف  سويكي ليندة  15
 واالجتماعية ةرئيس المجمس العممي لكمية العمـو اإلنساني بورغدة رمضاف 16
 رئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية منصر جماؿ 17
 س العممي لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسييررئيس المجم بوعزيز ناصر 18
 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات طولقي الدؼ 19
 الرياضيات واإلعالـ اآللي وعمـو المادة ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية بدراوؼ صالح 20
 الرياضيات واإلعالـ اآللي وعمـو المادة تاذية عف كميةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األس فرناف خير الديف 21
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو والتكنولوجيا لمزادمي أحسف 22
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو والتكنولوجيا سباغ عبد النور 23
 ستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض والكوف ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األ بوصبيعة عصاـ 24
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض والكوف  عتوسي الصادؽ 25
 واالجتماعية ةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو اإلنساني بف صويمح ليميا 26
 واالجتماعية ةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو اإلنساني يمةحرقاس وس 27
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير شرياؽ رفيق 28
 ارية وعمـو التسييرممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والتج بف جموؿ خالد 29
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات طواىرؼ صالح 30
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات جودؼ عبد الرحماف 31
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية نجار لويزة 32
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية وفيق بوستيت 33
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 ممّثل عف األساتذة المساعديف زمورؼ العياشي 34
 ممّثل عف األساتذة المساعديف ىجريس مراد 35
 عنابة -أستاذ بجامعة باجي مختار شعالؿ رشيد 36
 1طيفس -أستاذ بجامعة فرحات عباس بف عاشور جعفر 37
 مسؤوؿ المكتبة المركزية بف جودؼ سميـ 38
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021مارس  02مؤرخ في  227رقم  قــرار
 لبواقيأم ا-بجامعة العربي بن مييدي اآلداب والمغات لقسم المغة الفرنسية بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة

غشت سنة   23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  06-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .المعّدؿ والمتّمـ إنشاء جامعة أـ البواقي،

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18خ في المؤر  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

اآلداب والمغات بجامعة  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بكمية -
 .2020بر ديسم 14أـ البواقي المؤّرخ في  -العربي بف مييدؼ

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

اآلداب والمغات بجامعة العربي بف  ـ المغة الفرنسية بكميةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقس
 أـ البواقي.-مييدؼ

اآلداب والمغات بجامعة العربي  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بكمية :2المادة 
 أـ البواقي ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بف مييدؼ

أـ البواقي، كل فيما -العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي بف مييدؼ يكمف المدير :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2021 مارس 02في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021مارس  02المؤرخ في  227رقم رار ــق بالقــممح
 أم البواقي -بجامعة العربي بن مييدي اآلداب والمغات لقسم المغة الفرنسية بكمية 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ  بف عباس سعاد 1
 رئيس القسـ سعودؼ باديس 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" زغيب نرجس 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوزيد دزاير 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف زواؼ عبد الرزاؽ 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ودبوخنوفة نج 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ساكر آمنة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوشف كريمة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" فراؽ فارس 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الذي يحدد  2019أفريل  24المؤّرخ في  482يعّدل القرار رقم ، 2021مارس  02مؤرخ في  228رقم  قــرار

 3قسنطينة-صالح بوبنيدر المجمس العممي لمعيد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة القائمة االسمية ألعضاء
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

  .يف أعضاء الحكومةوالمتضّمف تعي

 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

 2011نوفمبر سنة  28فق الموا 1433محـر عاـ  3المؤرخ في  402-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
  .، المعّدؿ3المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة 

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

المجمس العممي لمعيد  الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء 2019أفريل  24المؤّرخ في  482وبموجب القرار رقـ  -
 .المعّدؿ ،3قسنطينة  -صالح بوبنيدر تسيير التقنيات الحضرية بجامعة

 .2021فيفرؼ  03المؤرخ في  74رقـ  3قسنطينة-وبناء  عمى إرساؿ جامعة صالح بوبنيدر -
 

 ُيـقـــــّرر
 

ئمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد تسيير التقنيات ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القا المادة األولى:
 .3قسنطينة  -الحضرية بجامعة صالح بوبنيدر

 -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة صالح بوبنيدر :2المادة 
 .، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار3قسنطينة 
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، كل فيما يخصو، 3قسنطينة-صالح بوبنيدر ةمدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعيكمف ال :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2021 مارس 02في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019أفريل  24المؤّرخ في  482الذي يعّدل القرار رقم  2021مارس  02المؤرخ في  228ممحـــق بالقــرار رقم 
 3قسنطينة-صالح بوبنيدر العممي لمعيد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة المجمس المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لممعيد، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ المدف والتعمير بف نميسي أحسف 1
 مدير المعيد عميرش حمزة 2
 بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة مدير مساعد مكّمف بمباشة دمحم لميف 3
 والعالقات الخارجية والبحث العممي مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج بوعظـ رقية 4
 رئيس قسـ التقنيات الحضرية والبيئة مدور وليد 5
 رئيس قسـ تسيير المدف والتعمير بوزحزح فؤاد 6
 عف قسـ المدف والتعمير ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية جغار عائشة 7
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ التقنيات الحضرية والبيئة غاشي عز الديف 8
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ التقنيات الحضرية والبيئة شادؼ دمحم 9
 المساعديف ةممّثل عف األساتذ بوعود دمحم 10
 المساعديف ةساتذممّثمة عف األ منادؼ نرجس 11
 مسؤولة المكتبة زغدود أمنة 12
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019ماي  19المؤّرخ في  685يعّدل القرار رقم  2021مارس  02مؤرخ في  229 رقم قــرار
 المسيمة-ساتذة ببوسعادةالعميا لألمدرسة لمالقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  الذي يحّدد

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة

الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 2015يوليو سنة  16الموافق  1436رمضاف عاـ  29المؤرخ في  187-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .المسيمة -والمتضّمف إنشاء مدرسة عميا لألساتذة ببوسعادة

الذؼ  2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9في المؤرخ  176-16 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -
 .يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا

القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  الذؼ يحّدد 2019ماؼ  19المؤّرخ في  685وبموجب القرار رقـ  -
 .المسيمة -العميا لألساتذة ببوسعادةمدرسة لم
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 .2021فيفرؼ  07المؤرخ في  23المسيمة رقـ  -ة العميا لألساتذة ببوسعادةوبناء  عمى إرساؿ المدرس -
 

 ُيـقـــــّرر

 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة  المادة األولى:
 المسيمة.-ببوسعادة

المسيمة، وفقا لمجدوؿ -ممدرسة العميا لألساتذة ببوسعادةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ل :2المادة 
 الممحق بيذا القرار.

المسيمة، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة :3المادة 
 ث العممي.يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبح

 

 2021 مارس 02في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019ماي  19المؤّرخ في  685الذي يعّدل القرار رقم  2021ارس م 02المؤرخ في  229 ممحق بالقرار رقم
 المسيمة -العميا لألساتذة ببوسعادةمدرسة لممقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ل المحّدد

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة الدىيمي والي 1
 عد مّكمف بالتعميـ والشيادات والتكويف المتواصل مدير مسا بف قسمية رشيد 2

 عمي بولنوار 3
مػػدير مسػػاعد مكّمػػف بػػالتكويف فػػي الػػدكتوراه والبحػػث العممػػي والتطػػوير التكنولػػوجي واالبتكػػار 

 وترقية المقاوالتية
 مدير مساعد مكّمف بأنظمة اإلعالـ واالتصاؿ والعالقات الخارجية الحاج دحية 4
 قسـ المغة العربية رئيس موسى بمبوؿ 5
 رئيس قسـ المغة الفرنسية عبد الوحيد منادؼ 6
 رئيس قسـ العمـو الدقيقة فريد نويوة 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية لميف بف قويدر 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو الدقيقة أحمد عباسي 9
 أستاذ حسيف بمواضح 10
 أستاذ رابح بمواضح  11
 أستاذ محاضر قسـ "أ" صالح فايد 12
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عمر جعيجع 13
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عاشور توامة 14
 أستاذ مساعد قسـ "أ" الطيب بف دقفل 15
 أستاذ مساعد قسـ "ب" جماؿ حميدؼ 16
 المسيمة -أستاذ بجامعة دمحم بوضياؼ لعطمي أحميدة 17
 المسيمة -عة دمحم بوضياؼأستاذ بجام بمقريشي عمار 18
 مسؤولة المكتبة الخامسة بوقستور 19

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2019 نوفمبر 14المؤرخ في  1922يعدل القرار رقم ، 2021مارس  02مؤرخ في  230 رقم قــرار
 المديةألعضاء مجمس إدارة جامعة  اإلسميةالذي يحدد القائمة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442 عاـ رجب 9المؤرخ في  78 - 21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة تضمفي

غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 12السيما المادة  يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـالذؼ ، 2003

، 2009سنة يناير  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  11-09وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 2السيما المادة  المتضمف إنشاء جامعة المدية، المعدؿ والمتمـ،و 

، 2013سنة  يناير 30الموافق  1434عاـ  ربيع األوؿ 18المؤرخ في  77-13المرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى  -
 .لي والبحث العممياالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ الع

مجمس إدارة  ، الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء2019نوفمبر  14المؤرخ في  1922وبمقتضى القرار رقـ  -
 جامعة المدية.

 ـّررُيـقــــ
 ، والمذكػور أعاله، كما ىو2019نوفمبر  14المؤرخ في  1922يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:

 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2021 مارس 02في حرر بالجزائر 
 م العالي والبحث العمميوزير التعمي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة المدية
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 والبحث العممي ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي رئيس خالد رموؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو  برياف عيسى -
 لتربية الوطنيةممثل الوزير المكمف با عضو بف بوزيد زيف الديف -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو بمخروبي خالد -
 ل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعيممث عضو زيتوني دمحم لميف -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ   عضو ياسف خير الديف  -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو عشوش الطاىر -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو عماد عبد الرزاؽ -
 لمكمف بالصناعةا ممثل الوزير عضو مصابحية عبد الحميـ -
 التييئة العمرانيةبالداخمية والجماعات المحمية و ممثل الوزير المكمف  عضو  زكور إبراىيـ  -
 ممثل الوزير المكمف باالتصاؿ عضو جغادر عبد الجميل -
 الوالي ممثل عضو حموقة معمر -

 

 ."...................................والباقي بدون تغيير......................................."
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  2020أول فيفري المؤرخ في  44القرار رقم  يتمم، 2021مارس  03مؤرخ في  231رقم  قــرار
 لممدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة األقسام المكونةوالمتضمن إنشاء 

 

 حث العممي،إن وزير التعميم العالي والب
 2021سنة  فبراير 21 الموافق 1442عاـ رجب  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

   .أعضاء الحكومةوالمتضمف تعييف 
 سنة غشت 23 الموافق 1424عاـ  الثانية جمادػ 24 في المؤرخ 279-03 رقـ التنفيذؼ المرسـو وبمقتضى -

 ،منو 58 المادة السيما والمتمـ، المعدؿ وسيرىا، بتنظيميا الخاصة عػدالقوا  و الجامعػة ميػاـ يحدد الذؼ 2003
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  211-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 والمتضمف تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في اآلداب والعموـ اإلنسانية في مدينة الجزائر إلى مدرسة
 خارج الجامعة.

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

لألساتذة لممدرسة العميا والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة  ،2020أوؿ فيفرؼ المؤرخ في  44رقـ وبمقتضى القرار  -
 . ببوزريعة

 ُيـقـــــّرر
 

 ، والمذكور أعاله كما يأتي:2020أوؿ فيفرؼ المؤرخ في  44مف القرار ر رقـ  2تتمـ المادة  :األولى المادة
 :التالية األقساـ - 2الجزائر  جامعػة – المغة العربية وآدابيا والمغات الشرقية كمية لدػ تنشأ:  2 المادة"

 ابيا ،قسـ المغة العربية وآد 
 ،قسـ المغة الفرنسية 
 ،قسـ المغة االنجميزية 
 ،قسـ الفمسفة 
  ،قسـ التاري  والجغرافيا 
 ".قسـ المغة األمازيغية 

 بتنفيذ يخصو، فيما كل ،العالييف والسيدة مديرة المدرسة التكويفالعاـ لمتعميـ و  مديرال السيد مف كل كمفي: 2المادة 
 .والبحث العممي العالي لمتعميـ ميةالرس النشرة في سينشر الذؼ القرار ىذا

 2021 مارس 03في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2013وبر أول أكتالمؤرخ في  747القرار رقم  يتمم، 2021مارس  03مؤرخ في  232رقم  قــرار
 1البميدةلدى جامعة  التكنولوجيالكمية  األقسام المكونةالمتضمن إنشاء و 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  فبراير 21 الموافق 1442عاـ رجب  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .أعضاء الحكومةوالمتضمف تعييف 



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   498

 

 

 1989سنة  غشت أوؿالموافق  1409عاـ  ذؼ الحجة 29المؤرخ في  137-89رقـ  وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ -
 .، المعدؿ والمتمـ1البميدةوالمتضمف إنشاء جامعة 

غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 34المادة ظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما الذؼ يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتن 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 

 التكنولوجيامف إنشاء األقساـ المكونة لكمية و المتض ،2013أوؿ أكتوبر المؤرخ في  747رقـ وبمقتضى القرار  -
 .1البميدة لدػ جامعة

 

 ُيـقـــــّرر

 

 ، والمذكور أعاله كما يأتي:2013أوؿ أكتوبر المؤرخ في  747مف القرار رقـ  2تتمـ المادة  :األولى المادة
 :التالية األقساـ-1البميدة جامعػة – التكنولوجيا كمية لدػ تنشأ  :2 المادة"

 دسة الطرائققسـ ىن،  
 الميكانيؾ، قسـ 
 اإللكترونيؾ، قسـ 
 اليندسة المدنية قسـ، 
 عمـو المياه والبيئة، قسـ 
 ،قسـ الطاقات المتجددة 
 " .قسـ اآللية وااللكتروتقني 

، كل فيما يخصو، 1البميدة  جامعػةيكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :2 المادة
 ا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  بتنفيذ ىذ

 2021 مارس 03في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2013نوفمبر  27المؤرخ في  925القرار رقم  عدلي، 2021مارس  03مؤرخ في  233 رقم قــرار
 1البميدةلدى جامعة  عموم الطبيعة والحياةلكمية  األقسام المكونةوالمتضمن إنشاء 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  فبراير 21 الموافق 1442عاـ رجب  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .أعضاء الحكومةييف والمتضمف تع

 1989سنة  غشت أوؿالموافق  1409عاـ  ذؼ الحجة 29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .، المعدؿ والمتمـ1البميدةوالمتضمف إنشاء جامعة 

غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ   -
 .منو 34لذؼ يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة ا 2003



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   499

 

 

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 

عموـ الطبيعة و المتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية  ،2013نوفمبر  27المؤرخ في  925رقـ ر وبمقتضى القرا -
 .1البميدة لدػ جامعةوالحياة 

 ُيـقـــــّرر
 

 ، والمذكور أعاله كما يأتي:2013نوفمبر  27المؤرخ في  925رقـ مف القرار  2تعدؿ المادة  :األولى المادة
 :التالية األقساـ -1البميدة جامعػة– ـ الطبيعة والحياةعمو  كمية لدػ تنشأ : 2 المادة"

 ،قسـ البيوتكنولوجيا والفالحة البيئية 
 عمـو التغذية، قسـ 
 البيولوجيا." قسـ 

، كل فيما يخصو، 1البميدة جامعػةيكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :2 المادة
 ر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  بتنفيذ ىذا القرار الذؼ سينش

 2021 مارس 03في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2014ماي  15المؤرخ في  357يعدل القرار رقم ، 2021مارس  03مؤرخ في  234رقم  قــرار
 سيدي بمعباس جامعة لدىالعموم اإلنسانية واالجتماعية  لكمية مكونةال األقسام إنشاء والمتضمن

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  فبراير 21 الموافق 1442عاـ رجب  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 الحكومة.أعضاء والمتضمف تعييف 

 1989أوؿ غشت سنة الموافق  1409عاـ ذؼ الحجة  29المؤرخ في  141-89بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ و  -
 .والمتمـ ، المعدؿسيدؼ بمعباسوالمتضمف إنشاء جامعة 

 سنة غشت 23 الموافق 1424 عاـ الثانية جمادػ 24 في المؤرخ 279-03 رقـ التنفيذؼ المرسـو وبمقتضى -
 .منو 34 المادة السيما ،المعدؿ والمتمـ وسيرىا، بتنظيميا الخاصة والقواعػد الجامعػة ميػاـ يحدد الذؼ 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77 - 13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

والمتضمف إنشػاء األقسػاـ المكونػة لكمية العموـ اإلنسانية  2014ماؼ  15المؤرخ في  357رقـ وبمقتضى القرار  -
 جامعػة سيدؼ بمعباس، المتمـ.–واالجتماعية 

 

 ُيـقـــــّرر
 

 ، المتمـ والمذكور أعاله كما يأتي:2014ماؼ  15المؤرخ في  357رقـ مف القرار  2تعدؿ المادة  :األولى المادة
 :التالية األقساـ -سيدؼ بمعباس جامعػة–العمـو اإلنسانية واالجتماعية  كمية لدػ أتنش  :2 المادة"



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   500

 

 

 العمـو اإلنسانية قسـ ،  
 ،قسـ العمـو االجتماعية 
 ،قسـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ 
 ،قسـ عمـ االجتماع 
 ".قسـ عمـ النفس وعمـو التربية 

ف العالييف ومدير جامعة سيدؼ بمعباس، كل فيما يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكوي :2 المادة
 يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  

 2021 مارس 03في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2010نوفمبر  28المؤرخ في  683القرار رقم  يتمم، 2021مارس  03مؤرخ في  235 رقم قــرار
 سكيكدةلدى جامعة  التكنولوجياالمتضمن إنشاء األقسام  المكونة لكمية و 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  فبراير 21 الموافق 1442عاـ جب ر  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .أعضاء الحكومةوالمتضمف تعييف 

سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادػ الثانية عاـ  30المؤرخ في  272-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .سكيكدة، المعدؿ والمتمـ ، و المتضمف إنشاء جامعة2001

غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24رخ في المؤ  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ   -
 .منو 34الذؼ يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي الذؼ يحدد

لدػ  التكنولوجياوالمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية  ،2010نوفمبر  28المؤرخ في  683وبمقتضى القرار رقـ  -
 .سكيكدة جامعة

 ُيـقـــــّرر 
 

 أعاله، كما يأتي: ، والمذكور2010نوفمبر  28المؤرخ في  683رقـ مف القرار  2تتمـ المادة  المادة األولى:
 األقساـ التالية: -سكيكدة جامعة– التكنولوجياتنشأ لدػ كمية :  2"المادة 
 ،قسـ التكنولوجيا 
 ،قسـ اليندسة المدنية 
 ،قسـ اليندسة الميكانيكية 
 ،قسـ اليندسة الكيربائية 
 قسـ البيترو كيمياء، 



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   501

 

 

  ىندسة الطرائق."قسـ 
، كل فيما يخصو، بتنفيذ سكيكدةلمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة يكمف كل مف السادة المدير العاـ  :2 المادة

 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 مارس 03في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2009ديسمبر  13المؤرخ في  337يتمم القرار رقم ، 2021مارس  03مؤرخ في  236رقم  قــرار

 بسكرةلدى جامعة  والتكنولوجياوالمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  فبراير 21 الموافق 1442عاـ رجب  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .أعضاء الحكومةوالمتضمف تعييف 

، و 1998يوليو سنة  7الموافق  1419عاـ  األوؿربيع  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -
  .بسكرة، المعدؿ والمتمـ المتضمف إنشاء جامعة

غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 34سيما المادة الذؼ يحدد ميػاـ الجامعػة و القواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميذؼ يحدد صالحيات وز ال

ـو موالمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية الع 2009ديسمبر  13المؤرخ في  337وبمقتضى القرار رقـ   -
 .بسكرةلدػ جامعة  والتكنولوجيا

 ُيـقـــــّرر
 

 والمذكور أعاله، كما يأتي: ،2009ديسمبر  13المؤرخ في  337مف القرار رقـ  2المادة األولى: تتمـ المادة 
 األقساـ التالية: -بسكرة جامعة – والتكنولوجياوـ م: تنشأ لدػ كمية الع2"المادة     

 ،قسـ اليندسة المدنية والرؼ 
 ،قسـ اليندسة المعمارية 
 ،قسـ اليندسة الميكانيكية 
 ،قسـ اليندسة الكيربائية 
 قسـ الكيمياء الصناعية، 
  الطاقات المتجددةقسـ". 

، كل فيما يخصو، بتنفيذ بسكرةيكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  : 2 المادة
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  

 2021 مارس 03في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 قي بن زيانأ.د عبد البا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2009ديسمبر  13المؤرخ في  342يتمم القرار رقم ، 2021مارس  03مؤرخ في  237رقم  قــرار
 بسكرةوالمتضمن إنشاء األقسام  المكونة لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى جامعة 

 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،إن 
 2021سنة  فبراير 21 الموافق 1442عاـ رجب  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .أعضاء الحكومةوالمتضمف تعييف 

، 1998يوليو سنة  7الموافق  1419عاـ  األوؿربيع  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -
 .بسكرة، المعدؿ والمتمـ اء جامعةوالمتضمف إنش

غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 34ؿ والمتمـ، السيما المادة الذؼ يحدد ميػاـ الجامعػة و القواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعد 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

وـ موالمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية الع 2009ديسمبر  13المؤرخ في  342وبمقتضى القرار رقـ  -
 .كرةبساالقتصادية والتجارية وعموـ التسيير لدػ جامعة 

 

 ُيـقـــــّرر
 

 ، والمذكور أعاله، كما يأتي:2009ديسمبر  13المؤرخ في  342رقـ مف القرار  2تتمـ المادة  المادة األولى:
 األقساـ التالية: -بسكرة جامعة–ـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير متنشأ لدػ كمية الع :2"المادة 
 ،قسـ العمـو االقتصادية 
 رية،قسـ العمـو التجا 
 قسـ عمـو التسيير، 
 المالية والمحاسبة قسـ العموـ". 

، كل فيما يخصو، بتنفيذ بسكرةيكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :2 المادة
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  

 2021 مارس 03في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2009ديسمبر  13المؤرخ في  340يتمم القرار رقم يعدل و ، 2021مارس  03مؤرخ في  238رقم  قــرار

 بسكرةلدى جامعة  ب والمغاتاآلداوالمتضمن إنشاء األقسام  المكونة لكمية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  فبراير 21 الموافق 1442عاـ رجب  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .أعضاء الحكومةوالمتضمف تعييف 

، و 1998يوليو سنة  7الموافق  1419عاـ  األوؿربيع  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -
 .بسكرة، المعدؿ والمتمـ المتضمف إنشاء جامعة
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 34الذؼ يحدد ميػاـ الجامعػة و القواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 

اآلداب والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية  2009ديسمبر  13المؤرخ في  340وبمقتضى القرار رقـ   -
 .بسكرةعة لدػ جام والمغات

 ُيـقـــــّرر
 

، والمذكور أعاله، كما 2009ديسمبر  13المؤرخ في  340رقـ مف القرار  2تتمـ المادة تعدؿ و  المادة األولى:
 يأتي:

 األقساـ التالية: -بسكرة جامعة– اآلداب والمغاتتنشأ لدػ كمية  :2"المادة 
  اآلداب والمغة العربيةقسـ، 
  المغة واألدب الفرنسيقسـ، 
 المغة واألدب االنجميزؼ  قسـ". 

، كل فيما يخصو، بتنفيذ بسكرةيكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة : 2 المادة
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  

 2021 مارس 03في حرر بالجزائر 
 لبحث العمميوزير التعميم العالي وا

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2011أفريل  3المؤرخ في  197يتمم القرار رقم ، 2021مارس  03مؤرخ في  239رقم  قــرار
 بجاية لدى جامعة  والمتضمن إنشاء األقسام  المكونة لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  فبراير 21 الموافق 1442عاـ رجب  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 أعضاء الحكومة.والمتضمف تعييف 
 1998 يوليو 7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  218-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .اء جامعة بجاية، المعدؿ والمتمـوالمتضمف إنش
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 34ؿ والمتمـ، السيما المادة الذؼ يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعد 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرس -

 .البحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و 
وـ االقتصادية موالمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية الع 2011أفريل  3المؤرخ في  197وبمقتضى القرار رقـ  -

 .المتمـ بجاية،ير لدػ جامعة والتجارية وعمـو التسي
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 ُيـقـــــّرر
 

 والمذكور أعاله، كما يأتي: المتمـ، 2011أفريل  3 المؤرخ في 197رقـ مف القرار  2تتمـ المادة  المادة األولى:
 األقساـ التالية: -بجاية جامعة –ـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير متنشأ لدػ كمية الع :2"المادة 
 األساسي في العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، قسـ التعميـ 
 ،قسـ العمـو االقتصادية 
 ،قسـ العمـو التجارية 
 قسـ عمـو التسيير، 
 المالية والمحاسبة قسـ العموـ". 

، كل فيما يخصو، بتنفيذ بجايةيكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :2 المادة
 ذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  ى

 2021 مارس 03في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2011جانفي  18المؤرخ في  49يتمم القرار رقم ، 2021مارس  03مؤرخ في  240رقم  قــرار
 بجايةلدى جامعة  اآلداب والمغاتوالمتضمن إنشاء األقسام  المكونة لكمية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  فبراير 21 الموافق 1442عاـ رجب  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 الحكومة. أعضاءوالمتضمف تعييف 
 1998يوليو  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  218-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .اء جامعة بجاية، المعدؿ والمتمـوالمتضمف إنش
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 34ؿ والمتمـ، السيما المادة الجامعػة و القواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدالذؼ يحدد ميػاـ  2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .البحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و 
والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية اآلداب والمغات  2011جانفي  18رخ في المؤ  49رقـ  وبمقتضى القرار  -

 لدػ جامعة بجاية.
 ُيـقـــــّرر

 

 ، والمذكور أعاله، كما يأتي: 2011جانفي  18المؤرخ في  49مف القرار رقـ  2تتمـ المادة  المادة األولى:
 األقساـ التالية: -بجاية جامعة –: تنشأ لدػ كمية اآلداب والمغات 2"المادة 
  المغة واألدب العربيقسـ، 
  المغة واألدب الفرنسيقسـ، 
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  المغة واألدب االنجميزؼ قسـ، 
  المغة والثقافة األمازيغية،قسـ 
  الترجمةقسـ" 

، كل فيما يخصو، بتنفيذ بجايةيكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :2 المادة
 ر الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  ىذا القرا

 2021 مارس 03في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2011جانفي  18المؤرخ في  54رار رقم يتمم الق، 2021مارس  03مؤرخ في  241رقم  قــرار
 بجايةلدى جامعة  التكنولوجياالمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية و 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  فبراير 21 الموافق 1442عاـ رجب  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 أعضاء الحكومة،.والمتضمف تعييف 
 1998يوليو   7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  218-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .مـ،والمتضمف إنشاء جامعة بجاية، المعدؿ والمت
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 34ؿ والمتمـ، السيما المادة و القواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعد الذؼ يحدد ميػاـ الجامعػة 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي
لدػ  التكنولوجياو المتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية  2011جانفي  18المؤرخ في  54وبمقتضى القرار رقـ  -

 .بجايةجامعة 
 ُيـقـــــّرر

 

 ، والمذكور أعاله، كما يأتي: 2011جانفي  18المؤرخ في  54رقـ مف القرار  2تتمـ المادة  المادة األولى:
 ية:األقساـ التال -بجاية جامعة – التكنولوجياتنشأ لدػ كمية  :2"المادة 

  اليندسة الكيربائيةقسـ، 
  اليندسة المدنيةقسـ، 
  اليندسة الميكانيكيةقسـ، 
  الرؼ،قسـ 
 ،قسـ ىندسة الطرائق 
 ،قسـ اليندسة المعمارية 
 ،قسـ التكنولوجيا 



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   506

 

 

 ،قسـ المناجـ والجيولوجيا 
  اآللية واالتصاالت واإللكترونيؾقسـ" 

، كل فيما يخصو، بتنفيذ بجايةتكويف العالييف ومدير جامعة يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ وال :2 المادة
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  

 2021 مارس 03في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2011جانفي  18المؤرخ في  50القرار رقم يعدل ويتمم ، 2021مارس  03مؤرخ في  242رقم  قــرار
 بجايةلدى جامعة  العموم اإلنسانية واالجتماعيةوالمتضمن إنشاء األقسام  المكونة لكمية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  فبراير 21 الموافق 1442عاـ رجب  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 أعضاء الحكومة.والمتضمف تعييف 
 1998يوليو   7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  218-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .اء جامعة بجاية، المعدؿ والمتمـوالمتضمف إنش
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 34ؿ والمتمـ، السيما المادة الذؼ يحدد ميػاـ الجامعػة و القواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعد 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ر التعميـ العالي و البحث العمميؼ يحدد صالحيات وزيالذ
العموـ اإلنسانية والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية  2011جانفي  18المؤرخ في  50وبمقتضى القرار رقـ   -

 .بجايةلدػ جامعة واالجتماعية 
 ُيـقـــــّرر

 

 ، والمذكور أعاله، كما يأتي: 2011جانفي  18 في المؤرخ 50رقـ مف القرار  2المادة تعدؿ وتتمـ  المادة األولى:
 األقساـ التالية: -بجاية جامعة – العمـو اإلنسانية واالجتماعية: تنشأ لدػ كمية 2"المادة 
  عمـ االجتماعقسـ، 
  عمـ النفس واألرطوفونياقسـ، 
  التاري  وعمـ اآلثارقسـ، 
  عمـو اإلعالـ واالتصاؿ،قسـ 
  ياضية والبدنيةعموـ وتقنيات النشاطات الر قسـ" 

، كل فيما يخصو، بتنفيذ بجاية: يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة 2 المادة
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  

 2021 مارس 03في حرر بالجزائر 
 يوزير التعميم العالي والبحث العمم

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2015جويمية  16المؤرخ في  461القرار رقم  يتمم، 2021مارس  03مؤرخ في  243رقم  قــرار
 2لجزائرالدى جامعة المغة العربية وآدابيا والمغات الشرقية لكمية  األقسام المكونةوالمتضمن إنشاء 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  فبراير 21 الموافق 1442عاـ رجب  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

   .أعضاء الحكومةوالمتضمف تعييف 
 سنة غشت 23 الموافق 1424عاـ  الثانية جمادػ 24 في المؤرخ 279-03 رقـ التنفيذؼ المرسـو وبمقتضى -

 .منو 58 المادة السيما والمتمـ، المعدؿ وسيرىا، بتنظيميا الخاصة القواعػد و الجامعػة ميػاـ يحدد الذؼ 2003
 2009أكتوبر سنة  22الموافق  1430ذؼ القعدة عاـ  3المؤرخ في  340-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .، المعدؿ والمتمـ2والمتضمف إنشاء جامعة الجزائر 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13سوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المر  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
المغة العربية والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية  ،2015جويمية  16المؤرخ في  461رقـ وبمقتضى القرار  -

 .2الجزائرلدػ جامعة ية وآدابيا والمغات الشرق
 ُيـقـــــّرر

 

 ، والمذكور أعاله كما يأتي:2015جويمية  16المؤرخ في  461مف القرار رقـ  2تتمـ المادة  :األولى المادة
 :التالية األقساـ -2الجزائر جامعػة – المغة العربية وآدابيا والمغات الشرقية كمية لدػ تنشأ  :2 المادة"

 ابيا ،قسـ المغة العربية وآد 
 ،قسـ عمـو المساف 
 ،قسـ المغة التركية والروسية 
 ".قسـ الفنوف 

 يخصو، فيما كل ،2الجزائر جامعة ومديرالعالييف  التكويفالعاـ لمتعميـ و  مديرال ةداالس مف كل كمفي :2المادة 
 .والبحث العممي العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذؼ القرار ىذا بتنفيذ

 2021 مارس 03في ر حرر بالجزائ
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمعيد العموم اإلنسانية يتضمن إنشاء األقسام المكونة ، 2021مارس  03مؤرخ في  244 رقم قــرار
 بمغنيةواالجتماعية لدى المركز الجامعي 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  فبراير 21 الموافق 1442عاـ رجب  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .أعضاء الحكومةوالمتضمف تعييف 
الذؼ  2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 30د ميػاـ المركز الجامعي و القواعػد الخاصة بتنظيمو و سيره، السيما المادة يحد
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 2016سنة  أفريل 11الموافق  1437عاـ  رجب 3المؤرخ في  125-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 المركز الجامعي بمغنية.والمتضمف إنشاء 

 ُيـقـــــّرر

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  30تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
قرار إلى إنشػاء القسـ المكوف لمعيد و المذكور أعاله، ييدؼ ىذا ال 2005غشت سنة  16الموافق 

 .العمـو اإلنسانية واالجتماعية لدػ المركز الجامعي بمغنية
 :القسـ التالي –معيد العمـو اإلنسانية واالجتماعيةتنشأ لدػ   :2المادة 

  العمـو االجتماعية.قسـ 
، كل فيما المركز الجامعي بمغنيةيكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :3 المادة

 يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  
 2021 مارس 03في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2017فيفري  13المؤرخ في  201يتمم القرار رقم ، 2021مارس  03مؤرخ في  245رقم  قــرار

 المركز الجامعي بمغنيةلدى  اآلداب والمغات لمعيدالمكون القسم والمتضمن إنشاء 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  فبراير 21 الموافق 1442عاـ رجب  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 أعضاء الحكومة.والمتضمف تعييف 

الذؼ  2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 30يحدد ميػاـ المركز الجامعي و القواعػد الخاصة بتنظيمو و سيره، السيما المادة 

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13يذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ التنف -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 2016سنة  أفريل 11الموافق  1437عاـ  رجب 3المؤرخ في  125-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .المركز الجامعي بمغنيةوالمتضمف إنشاء 

 اآلداب والمغات لمعيدوالمتضمف إنشاء األقساـ المكونة  2017فيفرؼ  13المؤرخ في  201 ضى القرار رقـوبمقت -
 المركز الجامعي بمغنية.لدػ 

 ُيـقـــــّرر
 

 ، والمذكور أعاله، كما يأتي: 2017فيفرؼ  13المؤرخ في  201 مف القرار رقـ 2تتمـ المادة المادة األولى: 
 األقساـ التالية: المركز الجامعي بمغنيةلدػ  يد اآلداب والمغاتمع: تنشأ لدػ 2"المادة 
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  المغة واألدب العربي،قسـ 
 .قسـ المغة االنجميزية " 

، كل فيما المركز الجامعي بمغنيةيكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :2 المادة
 رة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذؼ سينشر في النش

 2021 مارس 03في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2017جويمية  16في المؤرخ  802رقم قـرار اليعدل  ،2021 مارس 04مؤرخ في  246قــرار رقم 
 المجمس العممي لمركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية يحدد القائمة االسمية ألعضاءالذي 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ رجب  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .اء الحكومةوالمتضمف تعييف أعض
ديسمبر سنة  14الموافق  1412جمادػ الثانية عاـ  7المؤرخ في  477-91وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .، المعدؿ والمتمـوالمتضمف إحداث مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية 1991
 ةنوفمبر سن 24الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

والذؼ يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما المادة  2011
  .منو 21

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير التع

 الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2017جويمية  16المؤرخ في  802رقـ وبمقتضى القرار  -
 البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية، المعدؿ.لمركز 

 

 ُيـقـــــّرر
 

والمذكور أعاله، ، المعدؿ  2017جويمية  16المؤرخ في  802تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 تحرر كما يأتي: 

 (.........................................بدون تغيير...........................):1المادة  "
 العممي والتقني لتطوير المغة العربية، كما يمي:البحث  المجمس العممي لمركزتحدد القائمة االسمية ألعضاء 

 

  لمباحثين الخارجين عن المركز:بالنسبة 
 مسعودؼ، الحواس -
 الطاىر، ميمة -
 صحرة دحماف -
 مينية، قرتي -
 حسينة. عمياف -
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 :األعضاء بحكم القانون 
 مدير المركز، الطاىر لوصيف -
 مدير وحدة بحث، عثماف بريحة -
 .مدير وحدة بحث عبد الرحماف خربوش -

 "(......................بدون تغيريوالباقي ...........................)"
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2021 مارس 04في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019جوان  17المؤرخ في  896يعدل القرار رقم ، 2021مارس  04مؤرخ في  247م رق قــرار
 لذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربيةا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ رجب  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 1991ديسمبر سنة  14الموافق  1412جمادػ الثانية عاـ  7المؤرخ في  477-91وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .ومن 4 والمتضمف إحداث مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة
 ةنوفمبر سن 24الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 2013يناير سنة  30الموافق  1434األوؿ عاـ  ربيع18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 عالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ ال

الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2019جواف  17المؤرخ في  896وبمقتضى القرار رقـ  -
 المعدؿ.البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية، 

 

 ُيـقـــــّرر
 

والمذكور أعاله، ، المعدؿ 2019جواف  17المؤرخ في  896تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 تحرر كما يأتي: 

 :...........................)بدوف تغيير(........................................... 1"المادة
 العممي والتقني لتطوير المغة العربية، كما يمي:ث مركز البحتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة 

  :األعضاء اآلخريف 
 السيد لوصيف الطاىر / مدير المركز، -
 السيدة بومعراؼ آسيا / رئيسة المجمس العممي، -
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 السيد بريحة عثماف / مدير وحدة بحث، -
 ". السيد خربوش عبد الرحماف / مدير وحدة بحث -

 ."......................................والباقي بدوف تغيير.................................."
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.     :2المادة 

 2021 مارس 04في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2020 ديسمبر 1المؤرخ في  956يعدل القرار رقم ، 2021مارس  04مؤرخ في  248 رقم قــرار
 معسكرألعضاء مجمس إدارة جامعة  اإلسميةالذي يحدد القائمة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 تضمف، ي2021سنة فبراير  21الموافق  1442 عاـ رجب 9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -

  .تعييف أعضاء الحكومة

غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذؼ رقـ  وبمقتضى المرسـو -
 .منو 12الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة ، 2003

والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  12-09التنفيذؼ رقـ  وبمقتضى المرسـو -
 .منو 2إنشاء جامعة معسكر المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .لي والبحث العممياالحيات وزير التعميـ العالذؼ يحدد ص

، الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة 2020ديسمبر  1المؤرخ في  956وبمقتضى القرار رقـ  -
 .جامعة معسكر

 ُيـقـــــّرر
 

 ما ىوك ، والمذكػور أعاله،2020ديسمبر  1المؤرخ في  956يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى: 
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة  
 2021 مارس 04في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعة معسكرقائمة أعضاء مجمس إدارة 

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة والمقب اإلسم

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس تبوف فتح هللا وىبي -
 المكمف بالماليةممثل الوزير  عضو كبير عبد الكريـ -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو قاسيوؼ مجيد -
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 بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو بف سيدؼ أحمد جماؿ الديف -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو أميف هللا أميف -
 بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ  ممثل السمطة المكمفة عضو بوشنتوؼ لحسف -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو موالؼ أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو لشخب سيف الديف  -
 الوزير المكمف بالصناعة ةممثم عضو بمغمارؼ خيرة -
 بالبيئة ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو فرعوف قويدر -
 كمف بالفالحة والتنمية الريفيةممثل الوزير الم عضو حسايف نصر الديف -
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية عضو بف سايح عبد الحميـ -
صالح المستشفيات عضو عامرؼ دمحم -  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 المواصالت السمكية والالسمكيةبالبريد و ممثمة الوزير المكمف  عضو بف عمي عمار ياسمينة -
 ممثل الوالي عضو بد الكريـمصطفاوؼ كماؿ ع -

 

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

 ء المجمــس العممييحدد القائمة االسمية ألعضا، 2021مارس  07مؤرخ في  249رقم  قــرار
 تيـــارت-لكمية العمــوم اإلنسـانية واالجتمـاعية بجــامعة ابـن خـمدون 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة

سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادػ الثانية عاـ  30المؤرخ في  271-01وـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرس -
 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة تيارت، 2001

 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 .قواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة وال 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 ائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكميةالذؼ يحّدد الق 2018فيفرؼ  26المؤّرخ في  193وبموجب القرار رقـ  -
 .العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة تيارت

ابف  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة -
 .2021فيفرؼ  10تيارت المؤّرخ في  -خمدوف 

 ُيـقـــــّرر

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  44و 43ألحكاـ المادتيف  تطبيقا المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

بف تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة ا
 تيارت.-خمدوف 
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 -ابف خمدوف  العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 تيارت، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

، بتطبيق تيارت، كل فيما يخصو -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ابف خمدوف : 3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 مارس 07في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمــس العممي، 2021مارس  07المؤرخ في  249رقم  رارــق بالقـــممح
 تيـــارت-لكمية العمــوم اإلنسـانية واالجتمـاعية بجــامعة ابـن خـمدون 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانيةرئيس المج بف صحراوؼ كماؿ 1
 عميد الكمية  تاج دمحم 2
 العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة نائب رمضاني حسيف 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية  مرزوقي دمحم 4
 رئيس قسـ العمـو اإلنسانية كرطالي نور الديف 5
 رئيس قسـ العمـو االجتماعية ياحي عبد المالؾ 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو اإلنسانية بميل دمحم 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االجتماعية بمعالية دمحم 8
 العمـو االجتماعية ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ سعد الحاج 9
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعية بريقل ىاشمي 10
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بغداد ابراىيـ دمحم 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بمجوىر خالد 12
 مدير مخبر بحث شرؼ عبد الحق 13
 مدير مخبر بحث حجاج خميل 14
 مسؤوؿ المكتبة ش عبد الجبارعوعا 15
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021مارس  07مؤرخ في  250رقم  قــرار
 تيارت -العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة ابن خمدون  لقســم العمـوم االجتمــاعية بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة

سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادػ الثانية عاـ  30المؤرخ في  271-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة تيارت، 2001

 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18رخ في المؤ  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

العموـ اإلنسانية  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكمية -
 .2021فيفرؼ  10تيارت المؤّرخ في  -واالجتماعية بجامعة ابف خمدوف 

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

العموـ اإلنسانية واالجتماعية  ية لقسـ العموـ االجتماعية بكميةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العمم
 تيارت. -بجامعة ابف خمدوف 

العموـ اإلنسانية واالجتماعية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو 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  :3مادة ال
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 مارس 07في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 نأ.د عبد الباقي بن زيا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021مارس  07المؤرخ في  250رقـم ممحــق بالقـرار 
 تيارت -لعموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة ابن خمدون ا بكمية لقســم العــموم االجتمـاعية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بمعالية دمحم 1
 رئيس القسـ ياحي عبد المالؾ 2
 أستاذ  قريصات الزىرة  3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف سميماف عمر 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قندوز دمحم 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" الطاىرحفصة  6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حامق دمحم 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ىدور سميرة 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021مارس  07مؤرخ في  251رقم  قــرار

 تيارت-العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة ابن خمدون  ســـانية بكميةلقســم العمـوم اإلن
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
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سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادػ الثانية عاـ  30المؤرخ في  271-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة تيارت، 2001

 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا  2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

العموـ اإلنسانية  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العمـو اإلنسانية بكمية -
 .2021فيفرؼ  10في تيارت المؤّرخ  -واالجتماعية بجامعة ابف خمدوف 

 

 ُيـقـــــّرر

 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ه، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد والمتّمـ، والمذكور أعال ، المعّدؿ2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ اإلنسانية واالجتماعية  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكمية
 تيارت. -بجامعة ابف خمدوف 

ية العموـ اإلنسانية واالجتماع تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية 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 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 سمار  07في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 سمية ألعضاء المجنة العمميةالذي يحدد القائمة اال 2021مارس  07المؤرخ في  251رقـم ممحــق بالقـرار 
 تيارت-العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة ابن خمدون  بكمية لقســم العــموم اإلنســـانية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بميل دمحم  1
 رئيس القسـ كرطالي نور الديف 2
 أستاذ  شرؼ عبد الحق 3
  أستاذ لزغـ فوزية 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عميمي دمحم 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف عودة موسى 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قيشيدوف حميمة 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجــمس العمـمي، 2021مارس  07مؤرخ في  252رقم  قــرار
 الشــمف-مية العمــوم الـدقيقة واإلعــالم اآللــي بجامعة حسيبــة بـن بــوعميلك

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة

يوليو سنة  23الموافق   1422جمادػ األولى عاـ  2المؤرخ في  209-01رقـ  وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ -
 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة الشمف، 2001

 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 .تنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة ب 2003

 2013يناير سنة    30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 

ة واإلعالـ اآللي بجامعة حسيبة وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العمـو الدقيق -
 .2021جانفي  21الشمف المؤّرخ في -بف بوعمي

 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
ييدؼ ىذا القرار إلى  ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله،2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة حسيبة بف 
 الشمف.-بوعمي

العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة حسيبة بف  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية: 2المادة 
 وؿ الممحق بيذا القرار.الشمف، وفقا لمجد-بوعمي

الشمف، كل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 مارس 07في حرر بالجزائر 

 حث العمميوزير التعميم العالي والب
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجــمس العمـمي 2021مارس  07المؤرخ في  252رقم  رارــق بالقـــممح

 الشــمف -لكمية العمــوم الـدقيقة واإلعــالم اآللــي بجامعة حسيبــة بـن بــوعمي
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الفيزياء ةرئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذ راشد حبيب 1
 عميد الكمية بوجمعة عبد العالي 2
 مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة نائب العميد بمعباس دمحم 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية سقدؼ ليمى جحنيط 4
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 رئيس قسـ الفيزياء دمحم الحاج خميفة 5
 رئيس قسـ الكيمياء حديدؼ مداني 6
 رئيس قسـ الرياضيات ىامل الحاج 7
 الجذع المشترؾ عمـو دقيقة وا عالـ آليرئيس قسـ  معيزة دمحم 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ الفيزياء  طرايش رشيد 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ الكيمياء سعادو دمحم 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات لومي أميف 11
 يرئيس المجنة العممية لقسـ الجذع المشترؾ عمـو دقيقة وا عالـ آل عباش أحمد 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي دنوني نسيـ 13
 ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الفيزياء  ةممّثل األساتذ بورحمة سعيدة 14
 ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الكيمياء ةممّثل األساتذ بوكبشة نور الديف 15
 ياءذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الكيم ةممّثل األساتذ مقروس يوسف 16
 ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الجذع المشترؾ عمـو دقيقة وا عالـ آلي ةممّثل األساتذ بمكرديـ فاطمة الزىرة 17
 ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات ةممّثل األساتذ ولد ممحة خالؼ 18
 ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات ةممّثل األساتذ بورياح سفياف 19
 ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي ةممّثل األساتذ منير طاىر عباس 20
 ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي ةممّثل األساتذ طيراوؼ دمحم األميف 21
 ممّثل عف األساتذة المساعديف غالـ عبد القادر 22
 ممّثل عف األساتذة المساعديف طويل صالح 23
 بر بحثمدير مخ قيناف مزدؾ دمحم 24
 مدير مخبر بحث حاج ممياني دمحم 25
 مسؤوؿ المكتبة بوطيبة دمحم 26
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021مارس  07مؤرخ في  253رقم  قــرار
 الشمف-قيقة واإلعالم اآللي بجامعة حسيبة بن بوعميالعموم الد بكمية لقســم اإلعــالم اآللـــي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة

يوليو سنة  23الموافق   1422ػ األولى عاـ جماد 2المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة الشمف، 2001

 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 .تّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والم 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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اآللي  العموـ الدقيقة واإلعالـ وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية -
 .2021جانفي  17الشمف المؤّرخ في  -بجامعة حسيبة بف بوعمي

 

 ُيـقـــــّرر

 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ر إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرا2003غشت سنة  23الموافق  1424

العمـو الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية
 الشمف. -حسيبة بف بوعمي

العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية :2المادة 
 الشمف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بف بوعمي بجامعة حسيبة

الشمف، كل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 

 2021 مارس 07في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 سمية ألعضاء المجنة العمميةالذي يحدد القائمة اال، 2021مارس  07المؤرخ في  253 رقـمممحــق بالقـرار 
 الشمف -العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة حسيبة بن بوعمي بكمية لقســم اإلعــالم اآللـــي

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ دنوني نسيـ 1
 أستاذ محاضر قسـ "أ" طيراوؼ دمحم األميف 2
 ـ "ب"أستاذ محاضر قس لوكاـ مراد 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عاللي أدمحم عبد المجيد 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مزوج فريحة 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوسحبة نسيمة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قادرؼ وليد 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الجذع ، 2021مارس  07مؤرخ في  254رقم  قــرار

عالم آلي  الشمف-العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة حسيبة بن بوعمي بكمية المشترك عموم دقيقة وا 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة

يوليو سنة  23الموافق  1422جمادػ األولى عاـ  2المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة الشمف، 2001

 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   519

 

 

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 بالمجنة العممية لقسـ الجذع المشترؾ عموـ دقيقة وا عالـ آلي بكميةعمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة  وبناء   -
 .2021جانفي  17الشمف المؤّرخ في -العمـو الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة حسيبة بف بوعمي

 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03قـ مف المرسوـ التنفيذؼ ر  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العمـو  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الجذع المشترؾ عموـ دقيقة وا عالـ آلي بكمية
 الشمف.-بة بف بوعميالدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة حسي

العمـو  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الجذع المشترؾ عموـ دقيقة وا عالـ آلي بكمية: 2المادة 
 الشمف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة حسيبة بف بوعمي

الشمف، كل فيما يخصو، -ف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمييكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكوي :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2021 مارس 07في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم 2021مارس  07المؤرخ في  254رقـم ممحــق بالقـرار   
عالم آلي بكمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة حسيبة بن بوعمي-الشمف  الجذع المشترك عموم دقيقة وا 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عباش أحمد 1
 رئيس القسـ معيزة دمحم 2
 أستاذة  بمكرديـ فاطمة الزىرة 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" زقاؼ أوسامة 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" غوالـ عائشة 5
 قسـ "أ" أستاذ مساعد بومنجل صميحة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" غالـ عبد القادر 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021مارس  07مؤرخ في  255رقم  قــرار

 الشمف-بن بوعمي العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة حسيبة بكمية لقســم الكيـمياء
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة

ليو سنة يو  23الموافق   1422جمادػ األولى عاـ  2المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة الشمف، 2001



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   520

 

 

غشت سنة   23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الكيػمياء بكمية -
 .2021جانفي  17المؤّرخ في  الشمف -بجامعة حسيبة بف بوعمي

 

 ُيـقـــــّرر

 

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

العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة  المجنة العممية لقسـ الكيػمياء بكميةالقائمة االسمية ألعضاء 
 الشمف.-حسيبة بف بوعمي

العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيػمياء بكمية :2المادة 
 قرار.الشمف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا ال -حسيبة بف بوعمي

الشمف، كل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي: 3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2021 مارس 07في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الباقي بن زيان أ.د عبد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021مارس  07المؤرخ في  255 رقـمممحــق بالقـرار 
 الشمف-العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة حسيبة بن بوعمي كميةب لقســم الكيـميـاء

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ سعادو دمحم 1
 رئيس القسـ حديدؼ مداني 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" العيداني يخمف 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مقروس يوسف 4
 اضر قسـ "أ"أستاذ مح بوكبشة نور الديف 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عزايز منصور 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سقدؼ ليمى جحنيط 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سردؼ أمينة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" واضح بف صالح فوزية 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   521

 

 

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021مارس  07مؤرخ في  256رقم  قــرار
 الشمف-العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة حسيبة بن بوعمي بكمية لقســم الفيـزياء

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 لمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، وا

يوليو سنة  23الموافق   1422جمادػ األولى عاـ  2المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 المعّدؿ والمتّمـ، والمتضمف إنشاء جامعة الشمف، 2001

غشت سنة   23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي  اب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفيزياء بكميةوبناء  عمى محضر انتخ -
 ،2021جانفي  17الشمف المؤّرخ في  -بجامعة حسيبة بف بوعمي

 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ، المعّدؿ2003غشت سنة  23الموافق  1424

العمـو الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة حسيبة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية
 الشمف.-بف بوعمي

العمـو الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة  ممية لقسـ الفيزياء بكميةتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة الع: 2المادة 
 الشمف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-حسيبة بف بوعمي

الشمف، كل فيما يخصو، -ييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمييكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العال :3المادة 
 ة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذؼ سينشر في النشر  بتطبيق

 

 2021 مارس 07في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021مارس  07المؤرخ في  256 رقـمـق بالقـرار ممحـ
 الشمف-العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة حسيبة بن بوعمي بكمية لقســم الفيـزياء

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ طرايش رشيد 1
 رئيس القسـ ميفةدمحم الحاج خ 2
 أستاذ  بوجمعة عبد العالي 3
 أستاذ  راشد حبيب 4
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 أستاذ محاضر قسـ "أ" بمعباس دمحم 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بورحمة سعيدة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" جالي فاطيمة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مطاوؼ شافية 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2021مارس  07مؤرخ في  257رقم  قــرار

 الشمف -العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة حسيبة بن بوعمي بكمية لقســم الريـاضيات
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9ي المؤرخ ف 78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة

يوليو سنة  23الموافق   1422جمادػ األولى عاـ  2المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة الشمف، 2001

 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24لمؤرخ في ا 279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .يـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير التعم

العممية لقسـ الرياضيات بكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة  -
 .2021جانفي  17الشمف المؤّرخ في  -بجامعة حسيبة بف بوعمي

 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03رقـ  يذؼمف المرسوـ التنف 48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية
 الشمف.-حسيبة بف بوعمي

العمـو الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية :2مادة ال
 الشمف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -حسيبة بف بوعمي

فيما يخصو،  الشمف، كل-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2021 مارس 07في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021مارس  07المؤرخ في  257 رقـمممحــق بالقـرار 
 الشمف -العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة حسيبة بن بوعمي بكمية لقســم الريـاضيات

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ ي أميفلوم 1
 رئيس القسـ ىامل الحاج 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" قيناف مزدؾ دمحم 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوسعيد عمر 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بورياح سفياف 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ولد ممحة خالؼ 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مالح دمحم 7
 مساعد قسـ "أ"أستاذ  طويل صالح 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019 جانفي 2المؤرخ في  14يعدل القرار رقم ، 2021مارس  08مؤرخ في  258رقم  قــرار

 بسكرة  الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة جامعة
 

 ي،إن وزير التعميم العالي والبحث العمم
 تضمف، ي2021سنة فبراير  21الموافق  1442 عاـ رجب 9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -

  .تعييف أعضاء الحكومة

، 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 3السيما المادة  دؿ والمتمـ،والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة، المع

غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 12الذؼ يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، السيما المادة ، 2003

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18في  المؤرخ 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .لي والبحث العممياالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ الع

مجمس إدارة جامعة  عضاءاإلسمية ألالذؼ يحدد القائمة ، 2019 جانفي 2المؤرخ في  14رقـ  وبمقتضى القرار -
 .بسكرة، المعدؿ

 ُيـقـــــّرر

 

أعاله، كما  والمذكػورالمعدؿ   ،2019 جانفي 2المؤرخ في  14دوؿ الممحق بالقرار رقـ يعػدؿ الج المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار. ىو

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 مارس 08في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 د عبد الباقي بن زيانأ.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 بسكرة قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة
 ن:واألعضاء المعين  -1

 القطاع الصفة والمقب اإلسم
 ر المكمف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزي رئيس ضيف عبد السالـ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو عسوؿ صالح -
 كمفة بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزيرة الم عضو مرزوقي عبد القادر -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو الوافي دمحم -
 ية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العموم عضو دريـ فييـ -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو حرير أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو مزنر كماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو بوثمجة فريد -
 والفنوف  بالثقافة ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو مانع عمر -
 مكمف بالصناعةممثل الوزير ال عضو دغماف رؤوؼ -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية عضو بورحمة دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة عضو بالح مصطفى -
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية عضو ت بمعيد قمزر  -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة عضو عثماني فتح هللا -
 مثل الواليم عضو طيراوؼ كماؿ -
 ."......................................والباقي بدون تغيير......................................."
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2018نوفمبر  05المؤرخ في  931يعدل القرار رقم ، 2021مارس  08مؤرخ في  259رقم  قــرار
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بإليزي 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442 عاـ رجب 9في  المؤرخ 78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .عييف أعضاء الحكومةت فوالمتضم
الذؼ  2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 10يحدد مياـ المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظيمو و سيره، السيما المادة 
 2012غشت سنة  4الموافق  1433رمضاف عاـ  16المؤرخ في  303-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 2السيما المادة  المتضمف إنشاء مركز جامعي بإليزؼ،و 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
دارة المركز الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إ 2018نوفمبر  05المؤرخ في  931وبمقتضى القرار رقـ  -

 .الجامعي بإليزؼ، المعدؿ
 ُيـقـــــّرر



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   525

 

 

، المعدؿ، والمذكور أعاله، كما 2018نوفمبر  05المؤرخ في  931وؿ الممحق بالقرار رقـ ديعدؿ الج المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 لعممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث ا :2المادة 
 2021 مارس 08في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 إليزي قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي ب

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس بف برطاؿ جماؿ  -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو باشا عبد الغاني -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو عبدالدائـ عبدالدائـ -
 مفة بالتكويف والتعميـ المينييفيرة المكممثل الوز  عضو حمداني يوسف -
 فة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بالوظي عضو سواكر عبد الحكيـ -
 لعمل والتشغيل والضماف االجتماعيممثل الوزير المكمف با عضو عولمي خالد -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو حمادؼ رشيد -
 ة المكمفة بالثقافة والفنوف لوزير ممثل ا عضو خماياس عمر -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو قاسمي لطفي  -
 ممثل الوالي عضو لزىارؼ سعد -

 

 األعضاء المنتخبون:  -2
 الييئة الصفة اإلسم والمقب

 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو بف حامد عبد الغني -
 اعديفنتخبة عف سمؾ األساتذة المسممثمة م عضو ببة إيماف -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو خمفي بشير -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو قياش مفتاح -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو بف عقة إسماعيل -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عضو حافيظو مريـ - -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2019ديسمبر  16المؤرخ في  1982يعدل القرار رقم ، 2021مارس  08مؤرخ في  260رقم  قــرار
 المدرسة  الوطنية العميا في اإلعالم اآللي الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442 عاـ رجب 9في  المؤرخ 78-21المرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى   -

 .عييف أعضاء الحكومةت فوالمتضم

 2008سنة  يوليو 14الموافق  1429 عاـرجب  11في المؤرخ  220-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .رسة خارج الجامعةتحويل المعيد الوطني لمتكويف في اإلعالـ اآللي إلى مدالمتضمف و 
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13المرسوـ التنفيذؼ رقـ  وبمقتضى -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ذؼ ال 2016سنة  يونيو 14الموافق  1437عاـ رمضاف  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 24نموذجي لممدرسة العميا، السيما المادة ساسي الاألالقانوف يحدد 

الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ، 2019ديسمبر  16المؤرخ في  1982رقـ وبمقتضى القرار  -
 المعدؿ. ،اإلعالـ اآلليفي  عمياالوطنية ال المدرسة

 ُيـقـــــّرر

 

أعاله،  ر، المعدؿ، والمذكو 2019ديسمبر  16المؤرخ في  1982لممحق بالقرار رقـ يعدؿ الجدوؿ ا المادة األولى:
 كما ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 مارس 08في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 د الباقي بن زيانأ.د عب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس ؿ الديفأكرتش جما -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو مسعودؼ عبدهللا -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو بوعالـ هللا دمحم -
 مفة بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزيرة المك عضو رشيد عبد المطيف -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ مثمة السمطة المكمفة بالم عضو قندوزؼ جازية -
 مكمف بالصناعةممثل الوزير ال عضو جبيمي دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة عضو عمواني اكـر -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو بمعيفة فؤاد -
 سمكيةوالمواصالت السمكية والال ممثل الوزير المكمف بالبريد عضو لحاـ مولود  -
 لمكمف بالفالحة والتنمية الريفيةممثل الوزير ا عضو تيفورؼ ادمحم -

 

 ألعضاء المنتخبون: -2
 الييئة الصفة االسم والمقب

 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية ، عضو بف عشبة كريمة -
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف ، عضو دحماني فوضيل -
 نتخبة عف األساتذة المساعديف ،ممثمة م عضو لوناس نعيمة -
 ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو جياللي فاطمة -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،  عضو غانـ عالع -
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو العيساوؼ أكـر بدرالديف -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة. عضو سمش الدينإكراـ منار -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لنيل شيادة ميندس دولة يحدد البرنامج البيداغوجي، 2021مارس  09مؤرخ في  261رقم  قــرار
 التقنيات المتعددة الوطنية بالمدرسة االصطناعي" والذكاء البيانات اليندسة الصناعية تخصص "عمم في 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419الحجة عاـ  ؼذ 18المؤّرخ في  99-05بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ و المتمـ
والمتضّمف  1971غشت سنة  25الموافق  1391رجب عاـ  4المؤّرخ في  219-71وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 ؟تنظيـ الدروس لمحصوؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ والمتمـ
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442 رجب عاـ 9المؤرخ في  78-21وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2008 سنة يوليو 14 لموافقا 1429 عاـ رجب 11في المؤّرخ 215-08 رقـ التنفيذؼ المرسوـ وبمقتضى -

 .المعّدؿ الجامعة، خارج مدرسة إلى التقنيات المتعددة الوطنية المدرسة تحويل والمتضّمف
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 2016 سنة جواف 14 الموافق 1437 عاـ رمضاف 09 في المؤرخ 176-16 رقـ التنفيذؼ المرسوـ وبمقتضى -
 .العميا لممدرسة النموذجي األساسي القانوف  يحدد الذؼ

 8بتاري  المنعقد  والتكنولوجيا، العموـ فيعمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا  بناء  و  -
 .2020ة ر سنديسمب

 ُيـقـــــّرر

 الصناعية اليندسةفي  البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة تحديد إلى القرار ىذا ييدؼ المادة األولـى:
، وفقا لممحق ىذا التقنيات المتعددة الوطنية بالمدرسة "االصطناعي والذكاء البيانات عمـ" تخصص
 القرار.

 المتعددة الوطنية الثاني بالمدرسة الطور في المسجميف الطمبة دفعات عمى القرار ىذا أحكاـ تطبق :2 المــادة
 .2020/2021، ابتداء مف السنة الجامعية التقنيات

، كّل فيما يخّصو، التقنيات المتعددة الوطنية المدرسة يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير :3 المــادة
 في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. ينشرسبتطبيق ىذا القرار الذؼ 

 2021 مارس 09في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د لمبرنامج البيداغوجي، 2021مارس  09مؤرخ في  261ممحق القرار رقم   لنيل شيادة ميندس دولة المحدِّ
 اٌزمُٕبد اٌّزؼذدح اٌىؽُٕخ ثبٌّذسعخ االصطناعي" والذكاء البيانات اليندسة الصناعية تخصص "عمم في 

 1ط اٌغذاعٍ

 وؽذح اٌزؼٍُُ و د
 اٌؾغُ اٌغبػٍ اٌغذاعٍ

 اداالػزّبد اٌّؼبًِ
 اٌّغّىع ػًّ شخظٍ  أػّبي رطجُمُخ أػّبي ِىعهخ دسوط

     وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ

 12 12 30عب142 عب45 عب30 عب45 30عب67 1.1و د أ 

 4 4 30عب37 عب15 عب15   30عب22 َظبو انزشغيم
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 4 4 00عب60 00عب15 عب15 30عب22 30عب22 يؼبنجخ اإلشبسح انشقًيخ

 4 4 عب45 00عب15   30عب22 30عب22 االحزًبل واالحصبء

               وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ

 12 12 عب135 00عب45 عب30 30عب67 00عب90 1.1و د َ 

 4 4 30عب82 عب15 عب15 30عب22 عب45 طشيقخ انجشيجخ انًزقذيخ

 4 4 عب45 عب15   30عب22 30عب22 ثحىس انؼًهيبد

 4 4 00عب60 عب15 عب15 30عب22 30عب22 قبػذح انجيبَبد

               وؽذاد اٌزؼٍُُ األفمُخ

 4 4 00عب45 00عب15     00عب45 1.1ود أف 

 2 2 30عب22 30عب7     30عب22 1إَجهيضيخ ػهًيخ رقُيخ 

 2 2 30عب22 30عب7     30عب22 انزىاصم

               وؽـذاد اٌزؼٍُـُ االعزىشبفُخ

 2 2 00بع45 00عب15     00عب45 1.1و د ا 

 1 1 30عب22 30عب7     30عب22 انًهكيخ انفكشيخ

 1 1 30عب22 30عب7     30عب22 يؼشفخ انًؤعغخ

 30 30 00عب420 0عب120 00عب60 30عب112 30عب247 1ِغّىع اٌغذاعٍ ط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2ط اٌغذاعٍ

 وؽذح اٌزؼٍُُ و د

 اٌؾغُ اٌغبػٍ اٌغذاعٍ

 االػزّبداد ّؼبًِاٌ
 دسوط

أػّبي 

 ِىعهخ
 اٌّغّىع ػًّ شخظٍ  أػّبي رطجُمُخ

     وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ

 15 15 00عب210 00عب45 00عب30 30عب67 30عب67 1.2.1و د أ 

 5 5 عب75 عب15 عب15 30عب22 30عب22 قبػذح ثيبَبد يزقذيخ

 5 5 عب75 عب15 عب15 30عب22 30عب22 َظشيخ انًؼهىيبد

 5 5 عب60 عب15   30عب22 30عب22 االحزًبل واالحصبء

               وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ

 7 7 30عب112 00عب30 عب15 30عب22 00عب45 2.1و د َ 

 4 4 30عب52 00عب15 عب15   30عب22 واجهخ آنخ إَغبٌ

 3 3 عب60 00عب15   30عب22 30عب22 األنيخ

               وؽذاد اٌزؼٍُُ األفمُخ

 4 4 00عب60 00عب15     00عب45 2.1ود أف 

 2 2 00عب30 30عب7     30عب22 2إَجهيضيخ ػهًيخ رقُيخ 

 2 2 00عب30 30عب7     30عب22 رغييش انًششوع

               وؽـذاد اٌزؼٍُـُ االعزىشبفُخ

 4 4 00عب30 30عب7     30عب22 2.1و د ا 

 2 2 00عب30 30عب7     30عب22 انزقييظ

 2 2           1انزذسيت في انششكبد  

 30 30 30عب412 30عب97 00عب45 00عب90 00عب180 2ِغّىع اٌغذاعٍ ط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3اٌغذاعٍ ط

 وؽذح اٌزؼٍُُ و د
 اٌؾغُ اٌغبػٍ اٌغذاعٍ

 االػزًبداد اٌّؼبًِ
 اٌّغّىع شخظٍ  ػًّ أػّبي رطجُمُخ أػّبي ِىعهخ دسوط

     وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ

 15 15 00عب285 00عب60 00عب45 00عب90 00عب90 1.1.2و د أ 

 4 4 00عب75 00عب15 00عب15 30عب22 30عب22 نزشفيش

 4 4 00عب75 00عب15 00عب15 30عب22 30عب22 يقذيخ في انزكبء االصطُبػي

 4 4 00عب75 00عب15 00عب15 30عب22 30عب22 االَظًخ انًىصػخ

 3 3 00عب60 00عب15   30عب22 30عب22 رحهيم انجيبَبد يزؼذد انًزغيشاد

               وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ

 9 9 30عب157 00عب45 00عب45   30عب67 1.2و د َ 

 3 3 30عب52 00عب15 00عب15   30عب22 نشجكبد وانجشورىكىالد

 3 3 30عب52 00عب15 00عب15   30عب22 يؼبنجخ انصىسح

 3 3 30عب52 00عب15 00عب15   30عب22 انًؼبنجخ انزهقبئيخ نهغخ انطجيؼيخ
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               وؽذاد اٌزؼٍُُ األفمُخ

 3 3 00عب60 00عب15     00عب45 1.2ود أف

 1,5 1,5 00عب30 30عب7     30عب22 3انهغخ اإلَجهيضيخ انؼهًيخ وانزقُيخ 

 1,5 1,5 00عب30 30عب7     30عب22 سيبدح األػًبل

               وؽـذاد اٌزؼٍُـُ االعزىشبفُخ

 4 4 00عب60 00عب15     00عب45 1.2و د ا 

 2 2 00عب30 30عب7     30عب22 ػهى انقيبط انقبَىَي

 2 2 00عب30 30عب7     30عب22  

 30 30 30عب532 30عب127 00عب90 00عب90 00عب225 3ِغّىع اٌغذاعٍ ط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4ط اٌغذاعٍ

 وؽذح اٌزؼٍُُ و د

 اٌؾغُ اٌغبػٍ اٌغذاعٍ

 االػزًبداد اٌّؼبًِ
 دسوط

أػّبي 

 ِىعهخ
 اٌّغّىع ػًّ شخظٍ  أػّبي رطجُمُخ

     1وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ 

 15 15  30عب240 30عب52 00عب30 30عب33 30عب112 1.2و د أ 

 5 5 00عب105 30عب22 00عب15 30عب22 30عب45 نيانزؼهى اال

 30عب22 30عب22 انجيبَبد انضخًخ وانزُقيت في انجيبَبد
 

 5 5 00عب60 00عب15

 5 5 00عب75 00عب15 00عب15  30عب45 سعىيبد انحبعىة وانىاقغ االفزشاضي

               1وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ 

 9 9 00عب180 00عب45 00عب45 30عب22 30عب67 1.2و د َ .

 3 3 00عب75 00عب15 00عب15 30عب22 30عب22 انشوثىربد انصُبػيخ

 3 3 30عب52 00عب15 00عب15   30عب22 أيٍ األَظًخ وانشجكبد

 3 3 30عب52 00عب15 00عب15   30عب22 ركبء األػًبل

               وؽذاد اٌزؼٍُُ األفمُخ

 4 4 00عب60 00عب15     00عب45 2.2ود أف 

 2 2 00عب30 30عب7     30عب22 4إَجهيضيخ ػهًيخ رقُيخ 

 2 2 00عب30 30عب7     30عب22 َظبفخ وعاليخ صُبػيخ

               وؽـذاد اٌزؼٍُـُ االعزىشبفُخ

 2 2           2.2و د ا 

 2 2           2انزذسيت في انششكبد 

 30 30  عب960 30عب112 عب75 30عب67 عب225 4ِغّىع اٌغذاعٍ ط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 5ط اٌغذاعٍ

 وؽذح اٌزؼٍُُ و د
 اٌؾغُ اٌغبػٍ اٌغذاعٍ

 االػزّبداد اٌّؼبًِ
 اٌّغّىع ػًّ شخظٍ  أػّبي رطجُمُخ أػّبي ِىعهخ دسوط

               وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ

 14 14 0عب240 30عب52 00عب30 00عب45 30عب112 3.1و د أ 

 5 5 30عب105 30عب22 00عب15 30عب22 00عب45 انزقُيبد انًزقذيخ -انزؼهى انؼًيق 

 5 5 00عب60 00عب15   30عب22 30عب22 يقذيخ في انحىعجخ انكًىييخ

 4 4 00عب75 00عب15 00عب15   00عب45 اَزشَذ األشيبء

               وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ

 8 8 30عب112 00عب30 00عب15   30عب67 1.3و د َ 

 4 4 00عب75 00عب15 00عب15   00عب45 ثهىكزشيٍ

 4 4 30عب37 00عب15     30عب22 دساعبد ثجهيىجشافيخ

               وؽذاد اٌزؼٍُُ األفمُخ

 4 4 30عب52 30عب7     00عب45 1.3ود أف 

 2 2 00عب30 30عب7     30عب22 5انهغخ اإلَجهيضيخ انؼهًيخ وانزقُيخ 

 2 2 30عب22       30عب22 شاد انًىاضيؼيخانًؤرً

               وؽـذاد اٌزؼٍُـُ االعزىشبفُخ

 4 4 00عب30 30عب7     30عب22 1.3و د ا 

 2 2 00عب30 30عب7     30عب22 إداسح األػًبل وانزًُيخ انًغزذايخ

 2 2           3رذسيت انششكخ 

 30 30 00عب435 30بع97 00عب45 00عب45 30عب247 5ِغّىع اٌغذاعٍ ط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :6ط اٌغذاعٍ

 اٌّؼبًِ اٌؾغُ اٌغبػٍ اٌغذاعٍ وؽذح اٌزؼٍُُ و د

 30 00عب450 يشـشوع َهبيخ انذساعخ    

 30 00عب450 6ِغّىع اٌغذاعٍ ط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019 نوفمبر 5المؤرخ في  1885يعدل القرار رقم ، 2021مارس  09مؤرخ في  262 رقم قــرار

 سمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سوق أىراسإلالذي يحدد القائمة ا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة فبراير  21الموافق  1442 عاـ رجب 9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -

  .تعييف أعضاء الحكومة متضمفوال
سنة  غشت  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 12الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة ، 2003
، 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  245-12وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 2المتضمف إنشاء جامعة سوؽ أىراس، السيما المادة 
، 2013سنة  يناير  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 لي والبحث العممي.االذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ الع
إدارة  مجمسالذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء  ،2019 نوفمبر 5المؤرخ في  1885قتضى القرار رقـ وبم -

 سوؽ أىراس.جامعة 

 ُيـقـــــّرر

 

 أعاله، كما ىو والمذكػور ،2019 نوفمبر 5المؤرخ في  1885يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 مارس 09في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة سوق أىراس

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة والمقب اإلسم

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس ديبي زىير -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو ىالؿ بدر الديف -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو السبتي حصيدة -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو بف دادة صالح -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو بف مزياف عمي -
 واإلصالح اإلدارؼ  ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو حميدؼ عبد القادر -
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 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو إبف عمرؼ يوسف -
 الوزير المكمف بالتجارة ةممثم عضو  بونعاس دليمة -
 ف والفنو  بالثقافة ةالمكمف ةممثل  الوزير  عضو عريس طاىر -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو حمزاوؼ دمحم العيد -
 لعمرانيةاعات المحمية والتييئة اممثل الوزير المكمف بالداخمية والجم عضو قالؿ نور الديف -
 بالشباب والرياضةممثل الوزير المكمف  عضو  عوف عبد الباسط -
 بالفالحة والتنمية الريفيةممثل الوزير المكمف  عضو   شباح أحمد -
 ممثل الوالي عضو كحايمي دمحم -

 

 ."........................................والباقي بدون تغيير......................................."
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لممدرسة الوطنية العميا لمطاقات  المكونة األقسام إنشاء يتضمن، 2021مارس  09مؤرخ في  263رقم  قــرار

 المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21ئاسي رقـ بمقتضى المرسوـ الر  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذؼ  2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16سوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المر  -

 .منو 41يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا، السيما المادة 
، 2020يونيو سنة  8 الموافق 1441 عاـشواؿ   16 في المؤرخ 152-20رقـ  التنفيذؼ المرسوـ وبمقتضى -

 لمدرسة الوطنية العميا لمطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة. ا إنشاء والمتضمف
 ُيـقـــــّرر

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

 الوطنية العميا لمطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة.
 األقسػاـ التالية:الوطنية العميا لمطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة تنشأ لدػ المدرسة   :2المادة 

  التكويف التحضيرؼ قسـ، 
 الطور الثاني.  التكويف في قسـ 

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

 2021 مارس 09في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
ـــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ  ــــ
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 لممدرسة المكونة األقسام إنشاء يتضمن، 2021مارس  09مؤرخ في  264رقم  قــرار
 الوطنية العميا في عموم وتكنولوجيات اإلعالم اآللي والرقمنة  

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 

 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

الذؼ  2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9ؤرخ في الم 176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 41يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا، السيما المادة 

، 2020غشت سنة  22 الموافق 1441 عاـمحـر  3 في المؤرخ 235 -20رقـ  التنفيذؼ المرسوـ وبمقتضى -
 وتكنولوجيات اإلعالـ اآللي والرقمنة.   المدرسة الوطنية العميا في عموـ إنشاء والمتضمف

 

 ُيـقـــــّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16رقـ  مف المرسوـ التنفيذؼ 41تطبيقا ألحكاـ المادة   المادة األولى:
لممدرسة  المكونػة األقسػاـ إنشػاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، والمذكور ،2016يونيو سنة  14الموافق 
 العميا في عموـ وتكنولوجيات اإلعالـ اآللي والرقمنة.  الوطنية 

 األقسػاـ التالية:الوطنية العميا في عموـ وتكنولوجيات اإلعالـ اآللي والرقمنة تنشأ لدػ المدرسة   :2المادة 
  التكويف التحضيرؼ قسـ، 
  الطور الثاني. التكويف في قسـ 

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

 2021 مارس 09في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لممدرسة الوطنية العميا لمغابات المكونة األقسام إنشاء يتضمن، 2021مارس  09مؤرخ في  265رقم  قــرار

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ضاء الحكومةوالمتضمف تعييف أع
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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الذؼ  2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 41سة العميا، السيما المادة دد القانوف األساسي النموذجي لممدر يح

، 2020يونيو سنة  27 الموافق 1441 عاـذؼ القعدة  5 في المؤرخ 167-20رقـ  التنفيذؼ المرسوـ وبمقتضى -
 المدرسة الوطنية العميا لمغابات.  إنشاء والمتضمف

 ُيـقـــــّرر

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

 الوطنية العميا لمغابات.
 األقسػاـ التالية: الوطنية العميا لمغاباتتنشأ لدػ المدرسة  : 2المادة 

  لتكويف التحضيرؼ اقسـ، 
  الطور الثاني. التكويف في قسـ 

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

 2021 مارس 09في حرر بالجزائر 
 لتعميم العالي والبحث العمميوزير ا

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجنة العممية يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2021مارس  09مؤرخ في  266 رقم قــرار

 لديوان المطبوعات الجامعية
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ رجب  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2005سبتمبر سنة  26الموافق  1426شعباف عاـ  22المؤرخ في  370 -05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 17ية، السيما المادة المتضمف القانوف األساسي لديواف المطبوعات الجامع
 2013يناير سنة  30 الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .العممي الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث
ف المطبوعات الذؼ يحدد مياـ المجنة العممية لديوا 2008نوفمبر  25المؤرخ في  229وبمقتضى القرار رقـ  -

 الجامعية وتنظيميا وسيرىا.
 ُيـقـــــّرر

 

 2005 سبتمبر 26 المؤرخ في 370 -05مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  17تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
يعيف بصفتيـ أعضاء في الجامعية والمذكور أعاله،  المطبوعات لديواف األساسي القانوف  المتضمف

 األشخاص اآلتية أسماؤىـ: المطبوعات الجامعية المجنة العممية لديواف
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  رئيسا،  ،سعيداني بوعالـالسيد  
 بف عيشة عبد الحميد السيد ، 
 إسعدؼ رشيد السيد  ، 
  ريجيمي دمحمالسيد ، 
  خمف هللا ميمودالسيد ، 
  تاجر عبد القادرالسيد، 
 عراب كريـ، السيد       
 دمدـو عبد السالـ، السيد 
  خرشي أسامةالسيد ، 
 لجمة ابراىيـ، سيدال 
  بف عزوز عبد القادر،السيد 
  شرقي دمحمالسيد ، 
  عيولة سميـالسيد    ، 
  بركاؼ عبد العزيزالسيد           ، 
  دخيمة عبد الواحدالسيد          ، 
  بف سالـ خالدالسيد، 
 ،السيد بوخموشة إلياس 
 ،السيد مستارؼ جياللي 
 ،السيد مجاىدؼ مصطفى 
 ،السيد تيقاف بوبكر 
 سيد أوفاف نبيل،ال 
 ،السيدة بف رابح سييمة 
 ."السيدة خرباش ياسميف 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  : 2المادة 
 2021 مارس 09في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجمس العمميألعضـاء يحدد القائمة االسمية ، 2021مارس  11مؤرخ في  267رقم  قــرار

 النعـامة -بالمركز الجامعي صالحي أحمد تلمعيد اآلداب والمغا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442اـ ع رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
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الذؼ  2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره

 2010سبتمبر سنة  9الموافق  1431رمضاف عاـ  30في  المؤرخ 205-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 والمتّمـ. والمتضمف إنشاء مركز جامعي بالنعامة، المعّدؿ

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

المجمس العممي ألعضػاء الذؼ يحّدد القائمة االسمية  2017جواف  15المؤّرخ في  615القرار رقـ وبموجب  -
 النعػامة، المعّدؿ. -ي صالحي أحمدبالمركز الجامع تلمعيد اآلداب والمغا

بالمركز الجامعي صالحي  توبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد اآلداب والمغا -
 .2021جانفي  20نعػامة المؤّرخ في ال -دأحم

 ُيـقـــــّرر

 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  38تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2005غشت سنة  16الموافق 

 النعػامة. -بالمركز الجامعي صالحي أحمد تد اآلداب والمغاالمجمس العممي لمعي
 -بالمركز الجامعي  صالحي أحمد تتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغا :2المادة 

 النعػامة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
النعػامة، كل فيما  -ير المركز الجامعي صالحي أحمديكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومد: 3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 مارس 11في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجمس العمميألعضـاء يحدد القائمة االسمية  الذي 2021مارس  11المؤرخ في  267م ممحق بالقرار رق

 النعـامة-بالمركز الجامعي صالحي أحمد تلمعيد اآلداب والمغا
 

 لصفـةا االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لممعيد سعداف بريؾ إبراىيـ خير الديف 1
 مدير المعيد بغدادا رماس 2
 مدير مساعد مكّمف بالّدراسات في التدّرج  عبد الغني رميتة 3
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي أحمد قيطوف  4
 رئيس قسـ المغة واألدب العربي طيب عطاوؼ  5
 رئيس قسـ المغات األجنبية أنيسة مباتو 6
 أستاذ أحمد موساوؼ  7
 أستاذ مبخوت بوداوية 8
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حبيب مستارؼ  9
 أستاذ محاضر قسـ "أ" أحمد شكيب بكرؼ  10
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دمحم الصالح بوضياؼ 11
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 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوخاؿ الميمود 12
 ذ مساعد قسـ "أ"أستا الشي  طالبي 13
 أستاذ مساعد قسـ "أ" فريد بوعمامة 14
 أستاذ مساعد قسـ "ب" دوحاجي فاطمة 15
 مدير مخبر بحث ميمود ربيعي 16
 مدير مخبر بحث بغداد بمية 17
 مدير مخبر بحث صباح لخضارؼ  18
 مسؤوؿ المكتبة بف فايد مومنة 19

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الذي يحّدد  2020مارس  15المؤّرخ في  254يعّدل القرار رقم ، 2021مارس  11مؤرخ في  268رقم  قــرار

 الوطنية العميا لممناجم والمعادنمدرسة لقسم عمم وىندسة المواد بال المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ ضى ابمقت -

  والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،

 2009غشت سنة  10الموافق  1430شعباف عاـ  19المؤرخ في  253-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ف،والمتضّمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعاد

الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

الذؼ  2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -
 ساسي النموذجي لممدرسة العميا،يحدد القانوف األ

الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2020مارس  15المؤّرخ في  254وبموجب القرار رقـ  -
 الوطنية العميا لممناجـ والمعادف،مدرسة عمـ وىندسة المواد بال

 ،2021جانفي  27مؤرخ في ال 31والمعادف رقـ وبناء  عمى إرساؿ المدرسة الوطنية العميا لممناجـ  -
 

 ُيـقـــــّرر
 

المجنة العممية لقسـ عمـ وىندسة المواد  ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المادة األولى:
 بالمدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف.

د بالمدرسة الوطنية العميا لممناجـ لقسـ عمـ وىندسة الموا تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 
 والمعادف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف،كل فيما : 3المادة 
 حث العممي.يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والب

 2021 مارس 11في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 مقائمةالمحّدد ل 2020مارس  15المؤّرخ في  254الذي يعّدل القرار رقم ، 2021 ارسم 11المؤرخ في  268ممحق بالقرار رقم 
 الوطنية العميا لممناجم والمعادنمدرسة لقسم عمم وىندسة المواد بال المجنة العمميةاالسمية ألعضاء 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ كحموؿ لطيفة 1
 تاذ محاضر قسـ "أ"أس معتوقي نجوػ  2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" طيبي يسمينة 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" طيراوؼ طارؽ  4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" خميس أسماء 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ناصرؼ فاطمة الزىراء 6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019جانفي  23المؤّرخ في  60يعّدل القرار رقم ، 2021رس ما 11مؤرخ في  269رقم  قــرار

 العموم االقتصادية لذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم االقتصادية بكميةا
 ورقمـة -والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة قاصدي مرباح

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ ا بمقتضى -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة

يوليو سنة  23الموافق  1422جمادػ األولى عاـ  2المؤرخ في  210-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنشا 2001

غشت سنة   23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03تضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمق -
 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 

الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2019جانفي  23المؤّرخ في  60وبموجب القرار رقـ  -
 .ورقمػة -سيير بجامعة قاصدؼ مرباحالعمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو الت العمـو االقتصادية بكمية

 .2021فيفرؼ  23المؤّرخ في  136قـ ورقمػة ر  -وبناء  عمى إرساؿ جامعة قاصدؼ مرباح -
 

 ُيـقـــــّرر

 

 ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية المادة األولى:
 ورقمػة. -ة قاصدؼ مرباحالعمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير بجامع

العموـ االقتصادية والعمـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية: 2المادة 
 ورقمػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -التجارية وعمـو التسيير بجامعة قاصدؼ مرباح
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ورقمػة، كل فيما يخصو، -يف العالييف ومدير جامعة قاصدؼ مرباحيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكو  :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2021 مارس 11في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحّدد 2019جانفي  23المؤّرخ في  60الذي يعّدل القرار رقم  2021مارس  11المؤرخ في  269 رقـمممحــق بالقـرار 
 وعموم التسيير العموم االقتصادية والعموم التجارية تصادية بكميةلمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم االق 

 ورقمـة -بجامعة قاصدي مرباح
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ عالوؼ دمحم لحسف 1
 رئيس القسـ بدوؼ إلياس 2
 أستاذ  غريب بولرباح 3
 أستاذ  شيخي دمحم 4
 أستاذ  دبوف عبد القادر 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سالمي أحمد 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" شماخي بوبكر 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" كودية يوسف 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف ساسي عبد الحفيع 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الذي 2019جانفي  23المؤّرخ في  62ل القرار رقم يعدّ ، 2021مارس  11مؤرخ في  270رقم  قــرار

 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير
 ورقمـة-بجامعة قاصدي مرباح

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  جبر  9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة

يوليو سنة  23الموافق  1422جمادػ األولى عاـ  2المؤرخ في  210-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001

 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24فيالمؤرخ  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .لي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العا

 الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية 2019جانفي  23المؤّرخ في  62وبموجب القرار رقـ  -
 ورقمػة. -سيير بجامعة قاصدؼ مرباحالعمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو الت

 .2021فيفرؼ  23المؤّرخ في  136قـ ورقمػة ر  -وبناء  عمى إرساؿ جامعة قاصدؼ مرباح -
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 ُيـقـــــّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية  المادة األولى:
 ورقمػة.  -والعمـو التجارية وعمـو التسيير بجامعة قاصدؼ مرباح

االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير  العمـو تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 ورقمػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بجامعة قاصدؼ مرباح

ورقمػة، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قاصدؼ مرباح :3المادة 
 لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية 

 2021 مارس 11في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحّدد لمقائمة 2019جانفي  23المؤّرخ في  62الذي يعّدل القرار رقم ، 2021مارس  11المؤرخ في  270م رق رراــق بالقـــممح
 ورقمـة -بجامعة قاصدي مرباح االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية ر  بختي إبراىيـ 1
 عميد الكمية بف ساسي إلياس 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة عياض دمحم عادؿ  3
 لعالقات الخارجيةنائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي وا سياغ أحمد رمزؼ  4
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية بدوؼ إلياس 5
 رئيس قسـ عمـو التسيير مزىودة نور الديف 6
 رئيس قسـ العمـو التجارية رواقات وىاب 7
 رئيس قسـ العمـو المالية والمحاسبة بوخموة باديس 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية عالوؼ لحسف 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير عبد هللامايو  10
 رئيسة المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية قريشي حميمة السعدية 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو المالية والمحاسبة  دمحم زرقوف  12
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية بولرباح غريب 13
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير قريشي دمحم الصغير 14
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 د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممييحدّ ، 2021مارس  11مؤرخ في  271رقـم  قــرار
 رانــوى-افـد بوضيـولوجيا محمـوم والتكنــالعم امعةــلج

 

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

 ولوجيا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.بتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكن

 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 الحكومة. والمتضّمف تعييف أعضاء

غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 ظيميا وسيرىا،  المعّدؿ والمتّمـ.يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتن الذؼ 2003

 2013يناير سنة  30ق المواف 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 

الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2018فيفرؼ  21المؤرخ في  174وبموجب القرار رقـ  -
 .وىراف-العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼلجامعة 

 وىراف -العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼجمس العممي لجامعة وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالم -
 .2021فيفرؼ  22المؤّرخ في 

 ُيـقـــــّرر

 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  20تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
عاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أ 2003غشت 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  :3المادة 

 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. فيما يخصو، بتطبيق
 2021 مارس 11في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 د الباقي بن زيانأ.د عب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2021مارس  11مؤرخ في  272رقم  قــرار
 جيجل-بجامعة دمحم الصديق بن يحي لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية

 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،إن 
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة

يوليو سنة  22الموافق  1424جمادػ األولى عاـ  22المؤرخ في  258-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 اء جامعة جيجل، المعّدؿ والمتّمـ.مف إنشوالمتض 2003

غشت سنة        23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

 2013يناير سنة    30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18في  المؤرخ 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 

وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم  -
 .2021مارس  04جيجل المؤّرخ في  -الصديق بف يحي

 

 ـقـــــّرريُ 
 

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03رقـ  مف المرسوـ التنفيذؼ 44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

موـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الع
 جيجل.  -الصديق بف يحي

العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم الصديق  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 جيجل، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بف يحي

جيجل، كل فيما -العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحييكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف  :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 مارس 11في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 جيجل-لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم الصديق بن يحي
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 رئيس قسـ اإلعالـ االتصاؿ بوسعدية مسعود 7
 ينة والرياضيةرئيس قسـ عمـو وتقنيات النشاطات البد شييب عادؿ 8
 رئيس قسـ التعميـ األساسي لمعمـو اإلنسانية بوربيع جماؿ 9
 رئيس قسـ التعميـ األساسي لمعمـو االجتماعية كواىي الربيع 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع لعوبي يونس 11
 نيارئيس المجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعمـو التربية واألرطفو  مجيدر بالؿ 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإلعالـ االتصاؿ العجرود أسية 13
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـ االجتماع بواب رضواف 14
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـ االجتماع حديداف صبرينة 15
 قسـ عمـ النفس وعمـو التربية واألرطفونياممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف  بكيرؼ نجيبة 16
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اإلعالـ واالتصاؿ لعرج سمير 17
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اإلعالـ واالتصاؿ عزوز ىند 18
 ممّثل عف األساتذة المساعديف شرباؿ مصطفى 19
 اتذة المساعديفممّثل عف األس سي طاىر حسف 20
 مدير مخبر بحث حديد يوسف 21
 مسؤوؿ المكتبة لكحل وسيمة 22
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 2021فيفري  04مؤرخ في ال 105قرار رقم يعدل ال ،2021 مارس 14مؤرخ في  273قــرار رقم 
 عاليتضمن رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين الالم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضاف عاـ  20المؤرخ في  59-75وبمقتضى األمر رقـ  -

 .القانوف التجارؼ، المعّدؿ والمتّمـ
ف والمتضم 1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99وبمقتضى القانوف رقـ  -

 .منو 1مكرر 43ّمـ، السيما المادة القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمت

، يتضمف 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب  9المؤّرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .تعييف أعضاء الحكومة
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الذؼ يحدّد  2013يناير  30موافق ربيع األوؿ عاـ ال 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميصالحيات وز 

إنشاء مؤسسة خاصة الذؼ يحدّد دفتر شروط تسميـ رخصة  2016أكتوبر سنة  30وبمقتضى القرار المؤرخ في  -
 .لمتكويف العالي

جنة المكمفة بدراسة طمبات الذؼ يحدّد صالحيات الم 2017أبريل سنة  05المؤرخ في  375وبمقتضى القرار رقـ  -
 .وتشكيمتيا وسيرىا رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكويف العالي

بناء عمى قرار المجنة المكمفة بدراسة طمبات منح رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكويف العالي، في دورتيا  -
 . 2021جانفي  05الخامسة المنعقدة بتاري   

 .تضمف رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكويف العاليالم 2021 فيفرؼ  04مؤرخ في ال 105قرار رقـ وبمقتضى ال -
 

 ُيـقـــــّرر

تضمف رخصة إنشاء الم 2021فيفرؼ  04مؤرخ في ال 105ييدؼ ىذا القرار تعديل القرار رقـ  المادة األولى:
 .مؤسسة خاصة لمتكويف العالي

 كما يمي: 6و 5، 4، 2تعدؿ المواد  :2المادة 
المعيد العالي بصفتو مسيرا، إلنشاء  السيد مزراؽ رمزؼ شمس الديفى تسّمـ الرخصة إل :2"المادة 

 . "، دالي إبراىيـ )الجزائر(213، رقـ 2الكائف بحي بوا ديكار  ،لمتسيير)ـ.ع.ت(
المشار إليو أعاله، يسرؼ مفعوؿ رخصة إنشاء  2016أكتوبر  30طبقا لمقرار المؤرخ في  :4المادة "

 ."2021-2020ث سنوات ابتداء مف السنة الجامعية معيد العالي لمتسيير لمدة ثالال
يجب عمى مسير المعيد العالي لمتسيير تقديـ نسخة عف السجل التجارؼ ونسخة عف الكفالة : 5المادة "

 2016أكتوبر  30مف القرار المؤرخ في  28و  3-9البنكية طبقا لمشروط المحددة في المادتيف 
 المذكور أعاله.

 ."أشير ابتداء مف تاري  استالـ ىذا القرار (03)األجل أكثر مف ثالثة  ال يمكف أف يتعدػ ىذا
كل فيما يخصو،  ،يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المعيد العالي لمتسيير :6المادة "

 بتطبيق ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.
 ................................... الباقي بدون تغيير..................... ........

 2021 مارس 14في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المعيد العالي لمتسيير-ممحق 
 التخصصات الشعب الميدان التكوين

إقتصادية، التسيير وعمـو  عمـو ليسانس
 تجارية

 تسويق دولي عمـو تجارية
 إدارة السياحة عمـو التسيير

ـو إقتصادية، تسيير وعمـو عم ماستر
استراتيجية  أعماؿ تخصص إدارة عمـو التسيير تجارية

 المؤسسات
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2019مارس  19المؤرخ في  299يعدل القرار رقم ، 2021مارس  14مؤرخ في  274رقم  قــرار
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لإلقتصاد بوىران 

 

 م العالي والبحث العممي،إن وزير التعمي
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442 عاـ رجب 9في  المؤرخ 78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .عييف أعضاء الحكومةت فوالمتضم
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير 
الذؼ  2016سنة  يونيو 14الموافق  1437عاـ رمضاف  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 24رسة العميا،السيما المادة نموذجي لممدساسي الاألالقانوف يحدد 
فبراير سنة  15الموافق   1438جمادػ االولى عاـ  18في المؤرخ  85-17وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

لى مدرسة إتحويل المدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بوىراف المتضمف و  2017
 اد.لإلقتص عميا

سمية ألعضاء مجمس إدارة إلالذؼ يحدد القائمة ا 2019مارس  19المؤرخ في  299رقـ وبمقتضى القرار  -
 بوىراف، المعدؿ. قتصادالمدرسة العميا لإل

 ُيـقـــــّرر 

، المعدؿ، والمذكور أعاله، كما 2019مارس  19المؤرخ في  299يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 مارس 14في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لإلقتصاد بوىران

 :المنتخبون ألعضاء ا - 1
 الييئة الصفة االسم والمقب

 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة عضو داود فتيحة -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة عضو بورؼ نسيمة -
 سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ب" ممثمة منتخبة عف عضو أرجيموس اماؿ -
 سـ "ب"سمؾ األساتذة المحاضريف ق ممثل منتخب عف عضو قريجيج بف عمي -
 سمؾ األساتذة المساعديف قسـ "أ" ممثمة منتخبة عف عضو بف قمفاط مريـ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف قسـ "أ" عضو تشاـ عمر -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثمة منتخبة عف الموظفيف اإل عضو بف قنونة سييمة -
 والتقنييف وعماؿ الخدمات دارييفممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو حي دمحم -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو فياللي دمحم أميف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو غازؼ مناؿ -

 

 .".....................................والباقي بدون تغيير........................................"
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 2019نوفمبر  13المؤرخ في  1908يعدل القرار رقم ، 2021مارس  14مؤرخ في  275رقم  قــرار
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتندوف

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442 عاـ رجب 9في  المؤرخ 78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 عييف أعضاء الحكومة.ت فوالمتضم
الذؼ  2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 10مو و سيره، السيما المادة يحدد مياـ المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظي
 2011غشت سنة  22الموافق  1432رمضاف عاـ  22المؤرخ في  303-11ـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رق -

 منو. 2، السيما المادة ، المتمـؼبتندو المتضمف إنشاء مركز جامعي 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13المرسوـ التنفيذؼ رقـ  وبمقتضى -

 البحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و 
الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  2019نوفمبر  13المؤرخ في  1908 رقـوبمقتضى القرار  -

 .المركز الجامعي بتندوؼ
 ُيـقـــــّرر

 

والمذكور أعاله، كما ىو  2019نوفمبر  13المؤرخ في  1908يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 الممحق بيذا القرار.محدد بالجدوؿ 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 مارس 14في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جمس إدارة المركز الجامعي بتندوفقائمة أعضاء م

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا معمورؼ السعيد -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية، عضو زقاو وىيبة -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية، عضو يسرػ ساعد ك -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو عالؿ الطيب -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ، عضو زعبيط فضيل -
 االجتماعي،ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف  عضو مخموفي عبد الوىاب -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو معيف ابراىيـ -
 ممثمة الوزير المكمف بالعدؿ، عضو الطاىر مريـ  -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة، عضو بوجالؿ السعيد -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالثقافة والفنوف، عضو طاطا فريد -
 ممثل الوالي. عضو خالدؼ بمخير -

 

 .".....................................والباقي بدون تغيير........................................"
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2019سبتمبر  30المؤرخ في  1622يعدل القرار رقم ، 2021مارس  14مؤرخ في  276رقم  قــرار
 العميا لمري اء مجمس إدارة المدرسة الوطنية الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعض

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442 عاـ رجب 9في  المؤرخ 78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .عييف أعضاء الحكومةت فوالمتضم

 2008سنة يوليو  14الموافق  1429عاـ  رجب 11المؤرخ في  217-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .تحويل المدرسة الوطنية العميا لمرؼ إلى مدرسة خارج الجامعةالمتضمف و 

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

الذؼ  2016سنة  يونيو 14الموافق  1437عاـ رمضاف  9المؤرخ في  176-16ـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسو  -
 .منو 24نموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة ساسي الاألالقانوف يحدد 

سمية ألعضاء مجمس إدارة إلالذؼ يحدد القائمة ا، 2019سبتمبر  30المؤرخ في  1622رقـ وبمقتضى القرار  -
 .لمرؼ العميا ية الوطن   المدرسة

 

 ُيـقـــــّرر

، والمذكور أعاله، كما ىو 2019سبتمبر  30المؤرخ في  1622يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 مارس 14في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمري 

 ون:األعضاء المعين -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 بالتعميـ العالي والبحث العممي ممثل الوزير المكمف رئيس بزينة دمحم  -
 ر المكمف بالماليةممثل الوزي عضو بوعدالوؼ سالـ -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثمة عضو عباس ىجيرة -
 لتعميـ المينييفمفة بالتكويف واممثمة الوزيرة المك عضو دوايسية مزياني حميمة -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو تواتي عامر -
 اعات المحمية والتييئة العمرانيةممثل الوزير المكمف بالداخمية والجم عضو بوزياف دمحم الشريف -
 ة والمناجـممثل الوزير المكمف بالطاق عضو عكوش عبدالمالؾ -
صالح المستشفياتزير المكمف بممثل الو  عضو جمعي أحمد -  الصحة والسكاف وا 
 الوزير المكمف بالموارد المائية ممثمة عضو لوني فريدة -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو رزوؽ لطفي -
 لمكمف بالفالحة والتنمية الريفيةممثل الوزير ا عضو العطوؼ عبدالرزاؽ -
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 األعضاء المنتخبون: -2
 الييئة الصفة االسم والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة عضو زرواؿ أيوب  -
 ممثل منتخب عف األساتذة عضو  رسوؿ عبد العزيز  -
 ة المحاضريف قسـ "ب"ممثل منتخب عف األساتذ عضو تومي سمير  -
 ب عف األساتذة المحاضريف قسـ "ب"ممثل منتخ عضو بف صالح دمحم دريدؼ  -
 ف قسـ "ا"ب عف األساتذة المساعديممثل منتخ عضو يحياوؼ سمير  -
 ة عف األساتذة المساعديف قسـ "ا"ممثمة منتخب عضو بوزياف معمر  -
 مثل منتخب عف األساتذة المشاركيفم عضو قميعي جعفر  -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو رباحي بومديف  -
 نييف وعماؿ الخدماتدارييف والتقممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو سرير عبدالعزيز  -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عضو عميوة ابتساـ  -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو زايد وعمي  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الذي 2018سبتمبر  27المؤرخ في  665يعدل القرار رقم ، 2021مارس  14مؤرخ في  297رقم  قــرار

 ائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني في عمم اإلنسان االجتماعي والثقافييحدد الق
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ رجب  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 1992ماؼ سنة  23 الموافق 1412ذؼ القعدة عاـ  20المؤرخ في  215-92مرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى ال -

والمتضمف إنشاء مركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف االجتماعي والثقافي، المعدؿ والمتمـ، السيما 
  .منو 4المادة 

نوفمبر سنة  24 الموافق 1432ـ ذؼ الحجة عا 28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
كنولوجي، ال سيما والذؼ يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والت 2011
 منو. 13المادة 

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي،الذؼ يحدد صالحيات وز 

الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2018سبتمبر  27المؤرخ في  665وبمقتضى القرار رقـ  -
 البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف االجتماعي والثقافي، المعدؿ.

 

 ُيـقـــــّرر

 
 

وتحرر كما أعاله  والمذكور 2018سبتمبر  27المؤرخ في  665ـ تعدؿ المادة األولى مف القرار رق المادة األولى:
 يأتي:

 ...................... .....(..........بدون تغيير.....).........:...............المادة األولى"
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ساف االجتماعي نتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني في عمـ اإل    
 افي، كما يمي:والثق
 :بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة 

  الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا، عف ، ممثل تومي ذىبيالسيد  
  الوزير المكمف بالمالية، عف ،  ممثلسعدوت دمحمالسيد 
 والفنوف  بالثقافة ةالمكمف ةالوزير عف ، ممثل السيد خربوش فريد، 
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية، عف ، ممثل درأوبمعيد عبد القا السيد 
  صالح المستشفيات،عف ، ممثل بودعة عبد الناصرالسيد  الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
  الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية،عف ، ممثل تميويف دمحمالسيد 
  ر المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،الوزيعف السيدة نوالي فاطمة الزىراء، ممثمة 
  بالتكويف والتعميـ المينييف. ةالمكمف رةالوزيعف السيد ريابي زاكي زىير، ممثل 

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

 لرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة ا: 2المادة 
 2021 مارس 14في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2019اي م 27المؤرخ في  793يعدل القرار رقم ، 2021مارس  14مؤرخ في  298رقم  قــرار

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت   
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ رجب  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2008سنة   ابريل 9الموافق  1429عاـ  ربيع الثاني 3المؤرخ في  116-08تنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ ال -

 .منو 4السيما المادة المعدؿ و المتمـ،، المدرسة الوطنية العميا لممناجمنتالمتضمف إنشاء و 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 منو. 24رسة العميا،السيما المادة نموذجي لممدساسي الاألالقانوف يحدد 
 سمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسةإلالذؼ يحدد القائمة ا 2019ماؼ  27المؤرخ في  793رقـ وبمقتضى القرار  -

 العميا لممناجمنت.الوطنية 
 ُيـقـــــّرر

 

، والمذكور أعاله، كما ىو محدد 2019ماؼ  27المؤرخ في  793يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.
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 نشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في ال :2المادة 
 2021 مارس 14في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 مة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لممناجمنتقائ

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيسا مزراؽ مختار -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو زدورؼ حميد -
 ة الوطنيالوزير المكمف بالتربي ممثل عضو بجادؼ عبدالرحيـ -
 مفة بالتكويف والتعميـ المينييفممثمة الوزيرة المك عضو نسيب حمامة -
 لعمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة ا عضو  يوسفي دمحم نزيد -
 ممثل وزير الدفاع الوطني عضو جديد بومديف -
 الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية ممثل عضو صاقو عبد الكريـ -
 لصناعة التقميدية والعمل العائميممثمة الوزير المكمف بالسياحة وا عضو كريمة قيراط -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو بوشالغـ خالد -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو عرابة لخضر -
 ممثمة الوزير المكمف بالطاقة عضو ماجور نورة -
 لمائيةكمف بالموارد اممثمة الوزير الم عضو  حموش حسينة  -
 والمواصالت السمكية والالسمكية ممثمة الوزير المكمف بالبريد عضو طالب نادية  -
 المكمف بالسكف والعمراف والمدينةممثمة الوزير  عضو بميواف نشيدة -
 ممثل مجمع فادركو عضو عمور حابس -
 NCA ROUIBAممثل مجمع  عضو  سميـ عثماني  -
 ETUSAل الحضرؼ والشبو الحضرؼ لمجزائرممثل مؤسسة النق عضو بف ميمود عبدالقادر -
 SPA ELEC EL Djazairممثل شركة  عضو كيناف دواجي جياللي -
 األعضاء المنتخبون   -2

 الييئة الصفة  االسم والمقب
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة عضو بوشناؽ خالدؼ سيدؼ دمحم -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة عضو بمعيدؼ عمي -
 "منتخب عف سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "أ ممثل عضو زروتي مسعود -
 سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ب" ممثل منتخب عف عضو ميذب نبيل -
 سمؾ األساتذة المساعديف قسـ "أ" ممثمة منتخبة عف عضو دمحمؼ اماؿ -
 سمؾ األساتذة المساعديف قسـ "أ" ممثمة منتخبة عف عضو عوفي حميدة -
 اؿ الخدماتعف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعمممثمة منتخبة  عضو قاسي وىيبة -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو لعريبي نبيل -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو عباسي رضواف -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عضو عمراني أحالـ فاطمة الزىراء -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2019 جوان 18المؤرخ في  941يعدل القرار رقم ، 2021مارس  15مؤرخ في  299رقم  قــرار
 2يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سطيف الذي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة فبراير  21لموافق ا 1442 عاـ رجب 9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -

  .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 12، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 2003
 نوفمبر  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  404-11المرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى  -
 .منو 2، السيما المادة 2معة سطيف والمتضمف إنشاء جا، 2011سنة  -
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .لي والبحث العمميايـ العالذؼ يحدد صالحيات وزير التعم
الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة  2019 جواف 18المؤرخ في  941وبمقتضى القرار رقـ  -

 ، المعدؿ.2سطيف
 

 ُيـقـــــّرر

أعاله، كما  والمذكػورالمعدؿ  ،2019 جواف 18المؤرخ في  941 يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.ىو 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 مارس 15في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة سطيف

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 ،ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس بف يعيش عبد الكريـ -
 ،ف بالماليةممثل الوزير المكم عضو    عزايزية رابح -
 ،بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو دريس عبد الكريـ -
 ،ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو بوسحابة بوجمعة -
 ،ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو لفتاحة أحمد -
 ،العمومية واإلصالح اإلدارؼ  ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة عضو  قدقاد سفياف -
 ،ممثل الوزير المكمف بالشؤوف الخارجية عضو بوبكر ىاشمي -
 ،ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو جوادؼ  بمقاسـ   -
  والفنوف، بالثقافة الوزيرة المكمفةممثل   عضو  تعالبي سمير -
 ممثل الوالي. عضو بغداد زكرياء -

 

 ."........................................والباقي بدون تغيير........................................"
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2020 ديسمبر 16المؤرخ في  997يعدل القرار رقم ، 2021مارس  15مؤرخ في  300 رقم قــرار
 2البميدةجامعة  سمية ألعضاء مجمس إدارةإلالذي يحدد القائمة ا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة فبراير  21الموافق  1442 عاـ رجب 9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -

 .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
ت سنة غش 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذؼ رقـ  وبمقتضى المرسـو -

 .منو 12والمتمـ،  السيما المادة  الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ، 2003

ابريل سنة  15الموافق  1434جمادػ الثانية عاـ  4المؤرخ في  162-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 2، السيما المادة 2 والمتضمف إنشاء جامعة البميدة، 2013

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77–13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

مجمس إدارة  الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء ،2020 ديسمبر 16المؤرخ في  997وبمقتضى القرار رقـ  -
 .2 البميدةجامعة 

 ُيـقـــــّرر

 أعاله، كما ىو والمذكػور ،2020 ديسمبر 16المؤرخ في  997يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى: 
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 مارس 15في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة البميدة

 

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع ةالصف والمقب اإلسم

 ،ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس عيالـ الحاج  -
 ،ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو بوعدالوؼ سالـ -
 ،بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو خضروف عمار -
 ،المكمف بالتربية الوطنية ممثمة الوزير عضو غاشي سجية -
 ،الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي ةممثم عضو  عمروش نادية -
  ،ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ  عضو سيدؼ معمر يوسف -
  ،ممثل الوزير المكمف بالشؤوف الخارجية عضو محند أمقراف جمعة -
 ،ممثمة الوزير المكمف بالعدؿ عضو بوزياف نورة -
 والفنوف، المكمف بالثقافة ةممثل الوزير  وعض مسحوب حاج -
 ،ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو عباد جماؿ -
 .ممثل الوالي عضو جاللي نجيب -
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 ن:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة والمقب اإلسم

 اآلداب والمغاتعف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لكمية  ممثل منتخب عضو طيبي دمحم -
 العمـو اإلنسانية واالجتماعيةعف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لكمية  ةمنتخب ةممثم عضو حفع هللا رفيقة -
 الحقوؽ والعمـو السياسيةعف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لكمية  ةمنتخب ةممثم عضو بودية راضية -
 عمـو التجارية وعمـو التسييروال العمـو االقتصاديةعف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لكمية  ةمنتخب ةممثم عضو عبيدة سميمة -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو ذىبي عبد الحكيـ -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف ممثل عضو  صراع توفيق -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو عروة رابح -
 ارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإلد عضو بف يوسف عمر -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو أوبمعيد خالد -
 عف  الطمبة ةمنتخب ةممثم عضو كحيل دمحم الصالح -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2018 نوفمبر 28المؤرخ في  1094يعدل القرار رقم ، 2021مارس  17مؤرخ في  301رقم  قــرار

 قالمة  الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة فبراير  21الموافق  1442 عاـ رجب 9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -

  .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادػ الثانية عاـ  30لمؤرخ في ا 273-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 2دؿ والمتمـ، السيما المادة والمتضمف  إنشاء جامعة  قالمة، المع 2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 12الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77 - 13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة 2018 نوفمبر 28المؤرخ في  1094وبمقتضى القرار رقـ  -

 قالمة، المعدؿ.جامعة 

 ُيـقـــــّرر
أعاله،  والمذكػور المعدؿ ،2018 نوفمبر 28المؤرخ في  1094يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:

 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار. كما ىو
 النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. ينشر ىذا القرار في :2المادة 

 2021 مارس 17في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة قالمة
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة والمقب اإلسم
 ،ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس  حداد سميـ -
 ،ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو شريط رابح -
 ،فبالتكويف والتعميـ المينيي ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو لطرش لخميسي -
 ،ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ  عضو قداش مبارؾ -
 ،ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو بوسطيل كماؿ -
 ،ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو مسياد عز الديف -
 ،الوزير المكمف بالتجارة ةممثم عضو  مقيدش فراح -
  ،ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو مفدؼبقاص  -
  ،ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو جندلي بوجمعة -
 والنقل، ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية عضو خالفة سميماف -
 .ممثل الوالي عضو    ىاني محمودؼ -

 

 ن:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة والمقب اإلسم

 ،لكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي وعمـو المادة ذوؼ مصف األستاذية عف األساتذة ممثل منتخب عضو بولعراس حميد -
 ،لكمية العمـو والتكنولوجياذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة  عضو فاطمي الوندؼ -
 ،ض والكوف لكمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األر  ذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو شماـ مبروؾ -
 ،لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير ذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو بخاخشة موسى -
 ،لكمية اآلداب والمغات ذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو ساسي ىادؼ بوزيد -
 ،لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعيةية ذوؼ مصف األستاذممثل منتخب عف األساتذة  عضو نمامشة رابح -
 الحقوؽ والعمـو السياسية،لكمية ذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة  عضو حسوف دمحم عمي -
 ،ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف وعض زرارؼ نور الديف -
 ،ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو سالوؼ رفيق -
 ،ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات وعض ماضى يوسف -
 ،ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو شغيب عبد الحفيع -
 ،ممثل منتخب عف الطمبة عضو غولي خالد -
 .ممثل منتخب عف الطمبة عضو حمداوؼ كريـ حمدؼ -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019 جوان 11المؤرخ في  860يعدل القرار رقم  2021مارس  17مؤرخ في  302 رقم قــرار

 عموم والتكنولوجيا لمىواري بومدين  الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  ،1984غشت سنة  18الموافق 1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

  .منو 3العموـ والتكنولوجيا ىوارؼ بومديف وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،السيما المادة  بتنظيـ جامعة
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 2021سنة فبراير  21الموافق  1442 عاـ رجب 9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -
  .أعضاء الحكومة تعييف والمتضمف

سنة  غشت 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذؼ رقـ  بمقتضى المرسـو  -
 .منو 12، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 2003

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77 - 13وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 .لي والبحث العممياالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ الع

إدارة  مجمس  عضاءاالسمية ألالذؼ يحدد القائمة ، 2019 جواف 11المؤرخ في  860رقـ  وبمقتضى القرار -
 .ىوارؼ بومديف لمعمـو والتكنولوجيا، المعدؿجامعة 

 ُيـقـــــّرر

أعاله، كما  والمذكػورالمعدؿ  ،2019 جواف 11المؤرخ في  860يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  لمادة األولى:ا
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار. ىو

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 مارس 17في حرر بالجزائر 
 العالي والبحث العمميوزير التعميم 

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

  معموم والتكنولوجيالقائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة ىواري بومدين 
 تغيير(ن ) بدون واألعضاء المعين -1
 ن:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة والمقب اإلسم

 والجغرافيا والتييئة العمرانيةعمـو األرض لكمية ذوؼ مصف األستاذية ممثل  منتخب عف األساتذة  عضو جعدوف عمار -
 لكمية اليندسة المدنيةذوؼ مصف األستاذية ممثل  منتخب عف األساتذة  عضو بورزاـ عبد الكريـ -
 لكمية اإللكترونيؾ واإلعالـ اآلليذوؼ مصف األستاذية ممثل  منتخب عف األساتذة  عضو   منصور مفيد -
 لكمية الرياضياتذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة  عضو دمحم أقصرؼ  -
 رائقلكمية اليندسة الميكانيكية وىندسة الطذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة  عضو نصر هللا نور الديف -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو كوبا نور اليقيف -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو  عبورة فوزؼ  -
 عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ةمنتخب ةممثم عضو ديممي فتيحة -
 ؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعما عضو حمدة ميمود -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو فورالي أكـر -
 ممثل منتخب عف  الطمبة عضو لعباد دمحم رياض -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بداء بدراسة تكمف خاصة لجنة إنشاء يتضمن، 2021مارس  17مؤرخ في  303 رقم قــرار  منح في الرأي وا 

 تشكيمتيا لوزارة التعميم العالي و البحث العممي وتحديد التابعين لمموظفين المكافآت و/أو رفيةالش األوسمة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13سوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المر  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

الذؼ  2017نوفمبر سنة  2الموافق  1439عاـ  صفر 13المؤرخ في  323-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
وصالحيات  وكذا تشكيمة وسير، ح األوسمة الشرفية و/أو المكافآت لمموظفيفيحدد طبيعة وخصائص وكيفيات من

 .منو 11و 10المجنة الخاصة المكمفة بمنحيا، ال سيما المادتاف 

 ُيـقـــــّرر

صفر عاـ  13المؤرخ في  323-17مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  11و 10تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
 تكمف خاصة لجنة ييدؼ ىذا القرار إلى إنشاء والمذكور أعاله، 2017بر سنة نوفم 2الموافق  1439
بداء بدراسة لوزارة التعميـ العالي  التابعيف لمموظفيف و/أوالمكافآت الشرفية األوسمة منح في الرأؼ وا 

 تشكيمتيا. والبحث العممي وتحديد
 ، كما يأتي: األولى أعالهالمجنة الخاصة المنصوص عمييا في المادة تحدد تشكيمة  :2المادة 

 ، األميف العاـ، ممثال لوزير التعميـ العالي و البحث العممي، رئيسا 
 ،المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف 
 ،المدير العاـ لمبحث العممي و التطوير التكنولوجي 
  ،مدير الموارد البشرية 
  التعاوف والتبادؿ ما بيف الجامعاتمدير. 
 .( سنوات قابمة لمتجديد03ة الخاصة لمدة ثالث )المجنأعضاء يعيف 

 يكمف األميف العاـ بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 
 2021 مارس 17في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2021مارس  17مؤرخ في  304رقم  قــرار

 قسنطينة-أصول الدين بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية بكمية لقسم الكتاب والسنة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  1984غشت سنة  4الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  7المؤرخ في  182-84المرسوـ رقـ وبمقتضى  -

 .المعّدؿ والمتّمـ إحداث جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية،

 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -
  .الحكومةوالمتضّمف تعييف أعضاء 

غشت سنة   23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

 2013يناير سنة  30 الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   557

 

 

أصوؿ الديف بجامعة األمير  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الكتاب والسنة بكمية -
 .2021جانفي  19قسنطينة المؤّرخ في  -عبد القادر لمعمـو اإلسالمية

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

ؿ الديف بجامعة األمير عبد أصو  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكتاب والسنة بكمية
 قسنطينة. -القادر لمعمـو اإلسالمية

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

قسنطينة، -العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالميةيكّمف المدير  :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. كل فيما يخصو، بتطبيق

 2021 مارس 17في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 بن زيان أ.د عبد الباقي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021مارس  17المؤرخ في  304 رقـمممحــق بالقـرار 
 قسنطينة -ول الدين بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالميةأص بكمية لقسم الكتاب والسنة

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ دمحم لميف بوروبة 1
 رئيس القسـ عبد الغني عيساوؼ  2
 أستاذ سمماف نصر 3
 أستاذ نصيرة مختار 4
 أستاذ  حدة سابق 5
 ر قسـ "أ"أستاذ محاض فتيحة دمحم بوشعالة 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" رضواف لخشيف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبد العزيز شمي 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" منير كيحل 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ية لقسميحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمم، 2021مارس  17مؤرخ في  305رقم  قــرار

 قسنطينة-أصول الدين بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية بكمية العقيدة ومقارنة األديان
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  1984غشت سنة  4الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  7المؤرخ في  182-84وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ ر لمعمـو اإلسالمية،إحداث جامعة األمير عبد القاد

 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -
  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   558

 

 

 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ  2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

أصوؿ الديف  بالمجنة العممية لقسـ العقيدة ومقارنة األدياف بكميةوبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة  -
 .2021جانفي  21قسنطينة المؤّرخ في  -بجامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

أصوؿ الديف بجامعة األمير  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العقيدة ومقارنة األدياف بكمية
 قسنطينة. -عبد القادر لمعمـو اإلسالمية

أصوؿ الديف بجامعة  ألعضاء المجنة العممية لقسـ العقيدة ومقارنة األدياف بكميةتحدد القائمة االسمية : 2المادة 
 قسنطينة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية

سنطينة، ق -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. كل فيما يخصو، بتطبيق

 

 2021 مارس 17في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021مارس  17المؤرخ في  305 رقـمممحــق بالقـرار 
 قسنطينة -أصول الدين بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية بكمية لقسم العقيدة ومقارنة األديان

 

 الصفـة السم والمقـبا الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ اسعيد عميواف 1
 رئيس القسـ عبد المالؾ بف عباس 2
 أستاذ عمار طسطاس 3
 أستاذ آسيا شكيرب 4
 أستاذ  صالح بوجمعة 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" فاطمة سوالمي 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" صميحة بوالبردعة 7
 ذ مساعد قسـ "أ"أستا عثماف مبارؾ حداد 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ميمود رحماني 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   559

 

 

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2021مارس  17مؤرخ في  306رقم  قــرار
 قسنطينة-عبد القادر لمعموم اإلسالميةأصول الدين بجامعة األمير  بكمية الدعوة واإلعالم واالتصال

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  1984غشت سنة  4الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  7المؤرخ في  182-84وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ إحداث جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية،

 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21ـ لمرسوـ الرئاسي رقبمقتضى ا -
  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة

 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 متّمـ.نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 

أصوؿ الديف  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الدعوة واإلعالـ واالتصاؿ بكمية -
 .2021جانفي  20سنطينة المؤّرخ في ق -بجامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية

 

 ُيـقـــــّرر

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

أصوؿ الديف بجامعة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الدعوة واإلعالـ واالتصاؿ بكمية
 قسنطينة. -األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية

الديف بجامعة  أصوؿ تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الدعوة واإلعالـ واالتصاؿ بكمية :2المادة 
 قسنطينة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية

قسنطينة،  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية :3المادة 
 الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة  كل فيما يخصو، بتطبيق

 2021 مارس 17في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم 2021مارس  17المؤرخ في  306 رقـمالقـرار ممحــق ب
 قسنطينة -أصول الدين بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية بكمية الدعوة واإلعالم واالتصال

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عمر لعويرة 1
 رئيس القسـ دمحم البشير بف طبة 2
 أستاذ بوبكر عواطي 3
 أستاذ ليمى فياللي 4



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   560

 

 

 أستاذ محاضر قسـ "ب" رمضاف بف نجمة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" صميحة العابد 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دمحم جعيجع 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" محبوب فرحات 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2021مارس  17مؤرخ في  307رقم  قــرار

 قسنطينة -لكمية أصول الدين بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  1984غشت سنة  4الموافق  1404عاـ ذؼ القعدة  7المؤرخ في  182-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ إحداث جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية،

 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ وبمقتضى ا -
 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة

 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

 2013يناير سنة    30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ر التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزي

وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية أصوؿ الديف بجامعة األمير عبد القادر لمعموـ  -
 .2021جانفي  18قسنطينة المؤّرخ في -اإلسالمية

 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03ذؼ رقـ مف المرسوـ التنفي 44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية أصوؿ الديف بجامعة األمير عبد القادر لمعمـو 
 قسنطينة.  -اإلسالمية

أصوؿ الديف بجامعة األمير عبد القادر لمعمـو  القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية تحدد :2المادة 
 قسنطينة ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -اإلسالمية

قسنطينة،  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يما يخصو، بتطبيقكل ف

 2021 مارس 17في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   561

 

 

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2021مارس  17المؤرخ في  307رقم  رارــق بالقـــممح
 قسنطينة -لكمية أصول الدين بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 جمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العقيدة ومقارنة األديافرئيس الم لحمح الزىرة 1

 عميد الكمية أحمد عبدلي 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  عيسى بوعافية  3
 لخارجيةنائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات ا يوسف العايب 4
 رئيس قسـ العقيدة ومقارنة األدياف  عبد المالؾ بف عباس  5
 رئيس قسـ الدعوة واإلعالـ واالتصاؿ دمحم البشير بف طبة 6
 رئيس قسـ الكتاب والسنة عبد الغني عيساوؼ  7
 رئيسة المجنة العممية لقسـ العقيدة ومقارنة األدياف اسعيد عميواف 8
 العممية لقسـ الدعوة واإلعالـ واالتصاؿرئيس المجنة  عمر لعويرة 9
 رئيس المجنة العممية الكتاب والسنة دمحم لميف بوروبة 10
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العقيدة ومقارنة األدياف سمية شيناز بف الموفق 11
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الكتاب والسنة بوبكر كافي 12
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الكتاب والسنة حساف موىوبي 13
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الدعوة واإلعالـ واالتصاؿ سكحاؿ نور الديف 14
 ممّثل عف األساتذة المساعديف  أحمد عيساوؼ  15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف دمحم اليادؼ عيشاوؼ  16
 مدير مخبر بحث  بودبافدمحم 17
 مدير مخبر بحث فاتح حميمي 18
 مدير مخبر بحث ليمى فياللي 19
 مدير مخبر بحث سمماف نصر 20
 مسؤوؿ المكتبة بوىالي سميرة 21
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السمية ألعضاء المجنة العممية لقسميحدد القائمة ا، 2021مارس  17مؤرخ في  308رقم  قــرار
 قسنطينة-اآلداب والحضارة االسالمية بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية بكمية المغة العربية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ضمف والمت 1984غشت سنة  4الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  7المؤرخ في  182-84وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ إحداث جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية،

 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -
  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة

غشت سنة   23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   562

 

 

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

اآلداب والحضارة االسالمية  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة العربية بكمية وبناء   -
 .2021جانفي  24قسنطينة المؤّرخ في  -بجامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

اآلداب والحضارة االسالمية بجامعة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة العربية بكمية
 قسنطينة.-ةاألمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمي

اآلداب والحضارة االسالمية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة العربية بكمية :2المادة 
 قسنطينة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بجامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية

قسنطينة،  -دير جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالميةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف وم :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. كل فيما يخصو، بتطبيق

 2021 مارس 17في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021مارس  17المؤرخ في  308 رقـمممحــق بالقـرار 
 قسنطينة -مير عبد القادر لمعموم اإلسالميةاآلداب والحضارة االسالمية بجامعة األ بكمية لقسم المغة العربية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ ذىبية بورويس 1
 رئيس القسـ زيف الديف بف موسى 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" إيماف برقالح 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" فتيحة غزالي 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" إيماف بوقردوف  5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بيبة ضيف هللاح 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" كنزة حالس 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021مارس  17مؤرخ في  309رقم  قــرار

 قسنطينة-جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالميةاآلداب والحضارة االسالمية ب بكمية لقسم التاريخ
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  1984غشت سنة  4الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  7المؤرخ في  182-84وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ إحداث جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية،



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   563

 

 

 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21وـ الرئاسي رقـ لمرسبمقتضى ا -
  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة

 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

االسالمية بجامعة  اآلداب والحضارة وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التاري  بكمية -
 .2021جانفي  24قسنطينة المؤّرخ في  -األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية

 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والم2003غشت سنة  23الموافق  1424

اآلداب والحضارة االسالمية بجامعة األمير  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التاري  بكمية
 قسنطينة. -عبد القادر لمعمـو اإلسالمية

ضارة االسالمية بجامعة اآلداب والح تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التاري  بكمية :2المادة 
 قسنطينة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية

قسنطينة،  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية :3المادة 
 النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. ىذا القرار الذؼ سينشر في كل فيما يخصو، بتطبيق

 2021 مارس 17في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021مارس  17المؤرخ في  309 رقـمممحــق بالقـرار 
 قسنطينة -اآلداب والحضارة االسالمية بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية بكمية لقسم التاريخ

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 لمقسـرئيس المجنة العممية  نصيرة عزرودؼ 1
 رئيس القسـ إبراىيـ مرابط 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" إبراىيـ بف ميية 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" فريدة قاسي 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" وداد بيالمي 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دمحم الصالح بوعناقة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حميمة أمقراف 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   564

 

 

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2021مارس  17مؤرخ في  310رقم  قــرار
 قسنطينة -الشريعة واالقتصاد بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية بكمية الفقو وأصولو

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  1984غشت سنة  4الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  7المؤرخ في  182-84رقـ وبمقتضى المرسوـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ إحداث جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية،

 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -
 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة

 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

 2013سنة يناير  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 يـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وزير التعم

الشريعة واالقتصاد بجامعة  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفقو وأصولو بكمية -
 .2020ديسمبر  23نطينة المؤّرخ في قس -األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

واالقتصاد بجامعة األمير  الشريعة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفقو وأصولو بكمية
 قسنطينة. -عبد القادر لمعمـو اإلسالمية

الشريعة واالقتصاد بجامعة األمير  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفقو وأصولو بكمية :2المادة 
 قسنطينة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-عبد القادر لمعمـو اإلسالمية

قسنطينة، -المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية يكّمف :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. كل فيما يخصو، بتطبيق

 2021 مارس 17في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 د الباقي بن زيانأ.د عب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021مارس  17المؤرخ في  310رقـم ممحــق بالقـرار 
 قسنطينة -الشريعة واالقتصاد بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية كميةب لقسم الفقو وأصولو

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عمي مييوبي 1
 رئيس القسـ عبد الرحمف خمفة 2
 أستاذ دمحم بوركاب 3
 أستاذ بمقاسـ حديد 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" نادية سخاف 5
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 أستاذ محاضر قسـ "ب" حشوؼمراد  6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" أحمد ذيب 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حمزة بونعاس 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ، 2021مارس  17مؤرخ في  311رقم  قــرار

 قسنطينة-الشريعة واالقتصاد بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية بكمية ن الشريعة والقانو
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  1984غشت سنة  4الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  7المؤرخ في  182-84وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .عّدؿ والمتّمـالم إحداث جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية،

 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -
 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة

 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.اعد الخاصة بتالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقو  2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 لعالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ ا

الشريعة واالقتصاد  ريعة والقانوف بكميةوبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الش -
 .2020ديسمبر  28نطينة المؤّرخ في قس -بجامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية

 

 ُيـقـــــّرر

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 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  سـ الشريعة والقانوف بكميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لق :2المادة 
 قسنطينة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية

قسنطينة، -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يقكل فيما يخصو، بتطب

 2021 مارس 17في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021مارس  17المؤرخ في  311 رقـمممحــق بالقـرار 
 قسنطينة -الشريعة واالقتصاد بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية بكمية لقسم الشريعة والقانون 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ ة مبارؾحفيظ 1
 رئيس القسـ سعاد قصعة 2
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 أستاذ وسيمة شريبط 3
 أستاذ رحيمة بف حمو 4
 أستاذ  زىرة بف عبد القادر 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ليندة بومحراث 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عائشة صورية باية بف حسيف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" فؤاد بولحباؿ 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سبتي بف ستيرةال 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يحّدد تاريخ إجراء مسابقة لاللتحاق بالتكوين لنيل2021مارس  17مـؤّرخ في  312رقم  قــرار

 2021دورة أفريل  شيادة الّدراسات الّطبية الخاّصة )اإلقامة( في مناطق الجنوب واليضاب العميا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سػػػػنة  فبرايػػػػر 21الموافػػػػق  1442عػػػػاـ  رجػػػػب 9خ فػػػػي المػػػػؤرّ  78-21لمرسػػػػـو الرئاسػػػػي رقػػػػـ بمقتضػػػػى ا -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2013اير سػنة ينػ 30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المّؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 والذؼ يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
والػػذؼ يحػػّدد شػػروط التكػػويف بالدراسػػات الّطبيػػة  2001جويميػػة سػػنة  18المػػّؤرخ فػػي  594وبمقتضػػى القػػرار رقػػـ  -

 الخاصة، المعدؿ والمتمـ.
إشػكالية التكفػل الصػحي لسػكاف ، المكػرس لدراسػة 2019يوليػو سػنة  24وطبقا لمقرر مجمس الحكومة المؤرخ في  -

 اليضاب العميا والجنوب.
والتػػػي تحػػػدد شػػػروط وكيفيػػػات التحػػػاؽ  2019أكتػػػوبر سػػػنة  27وطبقػػػا لمتعميمػػػة الوزاريػػػة المشػػػتركة المؤرخػػػة فػػػي  -

الممارسيف الطبييف العاميف في الصحة العمومية في المؤسسات واإلدارات العمومية التابعة لقطاع الصحة والواقعة 
 الجنوب واليضاب العميا بالتكويف لنيل شيادة الدراسات الطبية الخاصة. في مناطق

 

 ُيـقـــــّرر

 

والمتّمـ  ، المعّدؿ2001جويمية سنة  18المّؤرخ في  594مف القرار رقـ  2طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
لتكويف لنيل شيادة والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد تاري  إجراء مسابقة لإللتحاؽ با
 .2021الّدراسات الّطبية الخاّصة )اإلقامة( في مناطق الجنوب واليضاب العميا، دورة أفريل 

 بكمية الطب بورقمة. 2021أفريل سنة  06يحّدد تاري  المسابقة في الطب يوـ الثالثاء  :2المادة 
يِر جامعة ورقمة، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا يكّمف كل مف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومد :3المادة 

 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 مارس 17في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المحّدد  2019سبتمبر  18المؤرخ في  1576يعّدل القرار رقم ، 2021مارس  17مؤرخ في  313 رقمقــرار 
 سيدي بمعباس-بجامعة جياللي ليابس اإلنسانية واالجتماعيةعموم اللمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤّرخ في  78-21سي رقـ بمقتضى المرسوـ الرئا -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1989الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤرخ في  141-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ة سيدؼ بمعباس، المعّدؿ والمتّمـوالمتضمف إنشاء جامع

غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03ـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسو  -
 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العممييحدد صالحيات وز الذؼ 

الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2019سبتمبر  18المؤرخ في  1576وبموجب القرار رقـ  -
 المعدؿ. سيدؼ بمعباس،-بجامعة جياللي ليابس اإلنسانية واالجتماعيةعمـو اللكّمية 

جياللي  بجامعة اإلنسانية واالجتماعيةعمـو التذة بالمجمس العممي لكّمية وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األسا -
 .2019 ماؼ 19سيدؼ بمعباس المؤّرخ في -ليابس

 
 

 ُيـقـــــّرر

 اإلنسانية واالجتماعيةعموـ الييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس لكّمية  المادة األولى:
 ؼ بمعباس.سيد-بجامعة جياللي ليابس

جياللي  بجامعة اإلنسانية واالجتماعيةعموـ التحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية  :2المادة 
 سيدؼ بمعباس، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -ليابس

كل فيما سيدؼ بمعباس، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جياللي ليابس :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 مارس 17في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحّدد 2019سبتمبر  18المؤرخ في  1546يعّدل القرار رقم الذي  2021مارس  17المؤرخ في  313 رقم ممحق بالقرار
 سيدي بمعباس -بجامعة جياللي ليابس اإلنسانية واالجتماعيةعموم اللمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية 

 الصفـة االسم والمقـب لرقما
 العمـو اإلنسانية قسـعف  ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية، يةرئيس المجمس العممي لمكمّ  قدوسي دمحم 1
 عميد الكمية مجاود دمحم 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة ولد النبية كريـ 3
 بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية نائب العميد مكّمف مكحمي دمحم 4
 العمـو االجتماعيةرئيس قسـ  صديقي عبد النور 5
 العمـو اإلنسانيةرئيس قسـ  تيزؼ ميمود 6
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 العمـو االجتماعية رئيس الّمجنة العممية لقسـ بوعناني إبراىيـ 7
 انيةالعمـو اإلنس الّمجنة العممية لقسـ ةرئيس عساؿ نور الديف 8
 العمـو اإلنسانية قسـ عف ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية سحولي بشير 9
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية شخـو سعدؼ 10
 العمـو االجتماعية  قسـ عف األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية ةممّثم تممساني فاطمة 11
 تذة المساعديفاألساعف ممّثل  شعدو كريـ 12
 األساتذة المساعديفعف  ممّثل عشاش نوريف 13
 مدير مخبر بحث ىاليمي حنيفي 14
 مدير مخبر بحث بمعربي خالد 15
 مسؤوؿ المكتبة ممياني بف عتو 16
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لقـائمة االسـمية ألعضــاء المجـمس العمــمييحدد ا، 2021مارس  17مؤرخ في  314رقم  قــرار
 عيــن تمــوشنت-لكميـــة العــموم والتكنــولــوجيا بجــامعة بمحــاج بــوشعيب

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .يف أعضاء الحكومةوالمتضّمف تعي

 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

 2013يناير سنة    30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 2020سنة  نوفمبر 22 الموافق 1442ربيع الثاني  06 فيالمؤرخ  338-20رقـ  التنفيذؼبمقتضى المرسوـ و  -
  .إنشػػػاء جػػامعة عػػػػػػيف تموشنتوالمتضّمف 

 –تذة بالمجمس العممي لكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة بمحاج شعيب وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األسا -
 .2021جانفي  27عيف تموشنت المؤّرخ في 

 ُيـقـــــّرر

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
ّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى ، المع2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

عيف  –تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة بمحاج شعيب 
 تموشنت.

العمـو والتكنولوجيا بجامعة بمحاج شعيب عيف  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 نت وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.تموش

يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تموشنت، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار  :3المادة 
 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 مارس 17في حرر بالجزائر 
 العممي وزير التعميم العالي والبحث

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يالذي يحدد القـائمة االسـمية ألعضــاء المجـمس العمــم 2021مارس  17المؤرخ في  314رقم  رارــق بالقـــممح
 عيــن تمــوشنت-لكميـــة العــموم والتكنــولــوجيا بجــامعة بمحــاج بــوشعيب

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 عف قسـ اليندسة الميكانيكية ةرئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذي نيارؼ إدريس 1
 عميد الكمية بمعربي لحسف 2
 ئب العميد المكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة نا قمو بوعبد هللا 3
 نائب العميد المكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية كامش زيف العابديف 4
 رئيس قسـ اليندسة الكيربائية بموسات شمس الديف 5
 رئيس قسـ اليندسة المدنية معروؼ حفيظة 6
 ندسة الميكانيكيةرئيس قسـ الي بيراـ قدور 7
 رئيس قسـ ىندسة الماء والمحيط نيارؼ عبد الرحماف 8
 رئيس قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي بنطوط سفياف 9
 رئيس قسـ عمـو الطبيعة والحياة بنابي فريد 10
 رئيس قسـ عمـو المادة بعيميش زىرة 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية فميتي دمحم 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية عمارة خالد 13
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية وداد وحيد 14
 رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة الماء والمحيط باغمي نواؿ 15
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي حمودؼ أحمد 16
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو الطبيعة والحياة مازور دمحم 17
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو المادة بوسالـ اسماعيف 18
 عف قسـ اليندسة الكيربائية ةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذي بف شريف قدور 19
 عف قسـ اليندسة الكيربائية ةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذي سايح شكرية 20
 عف قسـ اليندسة المدنية ةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذي حمادؼ يوسف 21
 عف قسـ اليندسة المدنية ةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذي عطية آمنة 22
 عف قسـ اليندسة الميكانيكية ةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذي بونيف عبد الحميد 23
 عف قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي ةاتذة ذوؼ مصّف األستاذيممّثل األس بنياني عبد الرحماف 24
 عف قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي ةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذي مامي توفيق 25
 عف قسـ عمـو الطبيعة والحياة ةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذي بوغالـ مصطفية 26
 عف قسـ عمـو الطبيعة والحياة ةاألستاذي ممّثل األساتذة ذوؼ مصفّ  إلياس فايزة 27
 عف قسـ عمـو المادة ةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذي بشير شريفة 28
 عف قسـ عمـو المادة ةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذي شاكر حناف 29
 ممّثل عف األساتذة المساعديف درباؿ رشيد 30
 المساعديف ممّثل عف األساتذة الحاج ميموف أرزقي 31
 مدير مخبر بحث عيسى ماموف سيدؼ دمحم 32
 مديرة مخبر بحث بف يحي كريمة 33

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   570

 

 

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقســم، 2021مارس  17مؤرخ في  315رقم  قــرار
 عيــن تمــوشنت-بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة بمحــاج بــوشعيب لــيالرياضيات واإلعــالم اآل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة

 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ر التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزي

 2020سنة  نوفمبر 22 الموافق 1442ربيع الثاني  06 فيالمؤرخ  338-20رقـ  التنفيذؼبمقتضى المرسوـ و  -
  .إنشػػػاء جػػامعة عػػػػػػيف تموشنتوالمتضّمف 

بكمية العمـو وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي  -
 .2021جانفي  25عيف تموشنت المؤّرخ في -والتكنولوجيا بجامعة بمحاج بوشعيب

 ُيـقـــــّرر

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
اله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أع2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي بكمية العموـ والتكنولوجيا 
 عيف تموشنت.-بجامعة بمحاج بوشعيب

تكنولوجيا تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي بكمية العموـ وال :2المادة 
 عيف تموشنت ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة بمحاج بوشعيب

ىذا  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عيف تموشنت، كل فيما يخصو، بتطبيق :3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 مارس 17في  حرر بالجزائر
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةالذي يحدد  2021مارس  17المؤرخ في  315 رقـمممحــق بالقـرار 
 عيــن تمــوشنت-بكمية العمـــوم والتكنــولوجيا بجامعة بمحــاج بــوشعيب لقســم الرياضيات واإلعــالم اآللــي

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ حمودؼ أحمد 1
 رئيس القسـ بف طوط سوفياف 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" رحمافبنياني عبد ال 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مامي توفيق فوزؼ  4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف زرباج عمي 5
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 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف عمر دمحم أميف 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" برقاـ فاطمة الزىراء 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مراد بودية جالؿ 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقســم، 2021مارس  17مؤرخ في  316رقم  قــرار

 عيــن تمــوشنت-بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة بمحــاج بــوشعيب ىندســة المـــاء والمحيـــط
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21المرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة

 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 سيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.نظيميا و الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 

 2020سنة  نوفمبر 22 الموافق 1442ربيع الثاني  06 فيالمؤرخ  338-20رقـ  التنفيذؼبمقتضى المرسوـ و  -
 .إنشػػػاء جػػامعة عػػػػػػيف تموشنتوالمتضّمف 

وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ ىندسة الماء والمحيط بكمية العموـ والتكنولوجيا  -
 .2021جانفي  24عيف تموشنت المؤّرخ في -بجامعة بمحاج بوشعيب

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

بجامعة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الماء والمحيط بكمية العموـ والتكنولوجيا 
 عيف تموشنت.-بمحاج بوشعيب

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الماء والمحيط بكمية العموـ والتكنولوجيا  :2المادة 
 عيف تموشنت، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة بمحاج بوشعيب

ىذا  دير جامعة عيف تموشنت، كل فيما يخصو، بتطبيقيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف وم :3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 مارس 17في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2021مارس  17مؤرخ في  316 رقـمممحــق بالقـرار 
 ن تمــوشنتعيــ-بكمية العمـــوم والتكنــولوجيا بجامعة بمحــاج بــوشعيب لقســم ىندســة المـــاء والمحيـــط

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ نواؿ باغمي 1
 رئيس القسـ نيارؼ عبد الرحمف  2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" قمو بوعبد هللا 3
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف شكور حبيبة 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف عائشة دمحم 5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021مارس  17مؤرخ في  317رقم  قــرار

 عيــن تمــوشنت-بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة بمحــاج بــوشعيب لقســم اليندســة الكيــربائية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21وـ الرئاسي رقـ بمقتضى المرس -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة

غشت سنة   23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 .، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 2020سنة  نوفمبر 22 الموافق 1442ربيع الثاني  06 فيالمؤرخ  338-20رقـ  التنفيذؼبمقتضى المرسوـ و  -
 .إنشػػػاء جػػامعة عػػػػػػيف تموشنتوالمتضّمف 

وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية العمـو والتكنولوجيا  -
 .2021جانفي  25شنت المؤّرخ في عيف تمو -بجامعة بمحاج بوشعيب

 

 ُيـقـــــّرر
جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48مادة تطبيقا ألحكاـ ال المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة 

 عيف تموشنت.-محاج بوشعيبب
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة  :2المادة 

 عيف تموشنت ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بمحاج بوشعيب
ىذا  ة عيف تموشنت، كل فيما يخصو، بتطبيقيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامع :3المادة 

 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 مارس 17في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021مارس  17المؤرخ في  317 رقـمممحــق بالقـرار 
 عيــن تمــوشنت-بكمية العمـــوم والتكنــولوجيا بجامعة بمحــاج بــوشعيب لقســم اليندســة الكيــربائية 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ فميتي دمحم 1
 رئيس القسـ بموسات شمس الديف 2
 أستاذ  يونس دمحم 3
 أستاذ  سايح شكرية 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" منداز خيرة 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دباؿ دمحم 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سقاؿ منصورية  7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ميكةبوتخيل م 8
 أستاذ مساعد قسـ "ب" عتو أميف 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقســم، 2021مارس  17مؤرخ في  318رقم  قــرار

 عيــن تمــوشنت-ا بجامعة بمحــاج بــوشعيببكمية العموم والتكنولوجي اليندســة الميكـــانيكية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة

 غشت سنة 23الموافق  1424نية عاـ جمادػ الثا 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 يميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظ 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ي.ير التعميـ العالي والبحث العممالذؼ يحدد صالحيات وز 

 2020سنة  نوفمبر 22 الموافق 1442ربيع الثاني  06 فيالمؤرخ  338-20رقـ  التنفيذؼبمقتضى المرسوـ و  -
 .إنشػػػاء جػػامعة عػػػػػػيف تموشنتوالمتضّمف 

وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية العمـو والتكنولوجيا  -
 .2021جانفي  25تموشنت المؤّرخ في عيف -حاج بوشعيببجامعة بم

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

قائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة ال
 عيف تموشنت.-بمحاج بوشعيب



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   574

 

 

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة : 2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.عيف تموشنت ، -بمحاج بوشعيب

ىذا  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عيف تموشنت، كل فيما يخصو، بتطبيق :3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 مارس 17في حرر بالجزائر 
 العممي وزير التعميم العالي والبحث

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021مارس  17المؤرخ في  318رقـم ممحــق بالقـرار 
 عيــن تمــوشنت-بكمية العمـــوم والتكنــولوجيا بجامعة بمحــاج بــوشعيب م اليندسـة الميكــانيكيةلقســ

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ وداد وحيد  1
 رئيس القسـ بيراـ قدور 2
 أستاذ  نيارؼ ادريس 3
 أستاذ  بوعافية فريدة 4
 تاذ أس بونيف عبد الحميد 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بموفة دمحم األميف 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" نيارؼ الطيب 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قندوز بوىالؿ 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عاصـ حسف 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقســميحدد ال، 2021مارس  17مؤرخ في  319رقم  قــرار

 عيــن تمــوشنت-بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة بمحــاج بــوشعيب عمــوم الطبيعـة والحيــاة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة

 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ع األوؿ عاـ ربي 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 2020سنة  نوفمبر 22 الموافق 1442ربيع الثاني  06 فيالمؤرخ  338-20رقـ  التنفيذؼبمقتضى المرسوـ و  -
 .إنشػػػاء جػػامعة عػػػػػػيف تموشنتوالمتضّمف 

ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ الطبيعة والحياة بكمية العموـ والتكنولوجيا  وبناء  عمى محضر انتخاب -
 .2021جانفي  26عيف تموشنت المؤّرخ في -بجامعة بمحاج بوشعيب

 



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   575

 

 

 ُيـقـــــّرر
 

ـ جمادػ الثانية عا 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـو الطبيعة والحياة بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة 
 عيف تموشنت.-بمحاج بوشعيب

نة العممية لقسـ عموـ الطبيعة والحياة بكمية العمـو والتكنولوجيا بجامعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المج :2المادة 
 عيف تموشنت ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بمحاج بوشعيب

ىذا  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عيف تموشنت، كل فيما يخصو، بتطبيق :3المادة 
 رة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.القرار الذؼ سينشر في النش

 2021 مارس 17في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021مارس  17المؤرخ في  319رقـم ق بالقـرار ممحــ
 عيــن تمــوشنت-بكمية العمـــوم والتكنــولوجيا بجامعة بمحــاج بــوشعيب لقســم عمــوم الطبيعـة والحيــاة

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 لمقسـرئيس المجنة العممية  مازور دمحم 1
 رئيس القسـ بنابي فريد 2
 أستاذ  بمحسف ميمود 3
 أستاذ  بوغالـ مصطفية 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" الياس فايزة 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بمحسيني فاطمة 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بريكسي قرماط نسيمة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبد الالوؼ ىجيرة 8
 ذ مساعد قسـ "أ"أستا بردادؼ عبد القادر 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القـائمة االسـمية ألعضــاء المجـمس العمــمي، 2021مارس  17مؤرخ في  320رقم  قــرار

 عيــن تمــوشنت-لكميـــة الحقــوق بجــامعة بمحــاج بــوشعيب
 

 لعممي،إن وزير التعميم العالي والبحث ا
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة

غشت سنة        23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .د الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواع 2003



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   576

 

 

 2013يناير سنة    30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 2020سنة  نوفمبر 22 الموافق 1442ربيع الثاني  06 فيالمؤرخ  338-20رقـ  التنفيذؼبمقتضى المرسوـ و  -
  .إنشػػػاء جػػامعة عػػػػػػيف تموشنتوالمتضّمف 

عيف تموشنت  –وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الحقوؽ بجامعة بمحاج شعيب  -
 .2021جانفي  27المؤّرخ في 

 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 عيف تموشنت. –تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ بجامعة بمحاج شعيب 
الحقوؽ بجامعة بمحاج شعيب عيف تموشنت وفقا  قائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكميةتحّدد ال :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
عيف تموشنت، كل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بمحاج شعيب :3المادة 

 مية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرس
 2021 مارس 17في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القـائمة االسـمية ألعضــاء المجـمس العمــمي 2021مارس  17المؤرخ في  320رقم  رارــق بالقـــممح

 عيــن تمــوشنت-بجــامعة بمحــاج بــوشعيب لكميـــة الحقــوق 
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 عف قسـ الحقوؽ  ةيرئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذ ميداوؼ دمحم صالح 1
 عميد الكمية عبد السالـ نور الديف 2
 نائب العميد المكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  صانف عبد اإللو شكرؼ  3
 نائب العميد المكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية تروزيف بمقاسـ 4
 رئيس قسـ الحقوؽ  بركاوؼ عبد الرحماف 5
 عف قسـ الحقوؽ  ةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذي شي  نسيمة 6
 ممّثل عف األساتذة المساعديف براىيمي آسيا 7
 ممّثل عف األساتذة المساعديف مجاجي سعاد 8
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مة االسـمية ألعضــاء المجنة العمميةيحدد القـائ، 2021مارس  17مؤرخ في  321رقم  قــرار
 عيــن تمــوشنت-لقسم الحقوق بكميـــة الحقــوق بجــامعة بمحــاج بــوشعيب

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .كومةوالمتضّمف تعييف أعضاء الح
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 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 2020سنة  نوفمبر 22 الموافق 1442ربيع الثاني  06 فيالمؤرخ  338-20رقـ  التنفيذؼبمقتضى المرسوـ و  -
  .إنشػػػاء جػػامعة عػػػػػػيف تموشنتوالمتضّمف 

 –ممية لقسـ الحقوؽ بكميػػػة الحقػػوؽ بجامعة بمحاج شعيب وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بممجنة الع -
 .2021جانفي  27عيف تموشنت المؤّرخ في 

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

عيف –بجامعة بمحاج شعيبالمجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكميػػػة الحقػػوؽ القائمة االسمية ألعضاء 
 تموشنت.

بجامعة بمحاج شعيب عيف  المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكميػػػة الحقػػوؽ تحّدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 
 ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.تموشنت وفق

يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عيف تموشنت، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا  :3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 مارس 17في حرر بالجزائر 
 لعمميوزير التعميم العالي والبحث ا
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القـائمة االسـمية ألعضــاء المجنة العممية 2021مارس  17المؤرخ في  321قــرار رقم 

 عيــن تمــوشنت-كميـــة الحقــوق بجــامعة بمحــاج بــوشعيبلقسم الحقوق ب
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ سويقي حورية 1
 رئيس القسـ بركاوؼ عبد الرحماف 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" شي  نسيمة 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف عزة أماؿ 4
 ـ "أ"أستاذ محاضر قس أسود ياسيف 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" صديق سياـ 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوجاني عبد الحكيـ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" براىيمي آسيا 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مجاجي سعاد 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   578

 

 

 لقـائمة االسـمية ألعضــاء المجـمس العمــمييحدد ا، 2021مارس  17مؤرخ في  322رقم  قــرار
 عيــن تمــوشنت-بجــامعة بمحــاج بــوشـعيب لكميـــة العمــوم االقتصــادية التجــارية وعموم التسييــر

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021ر سنة فبراي 21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة

 2003 غشت سنة 23الموافق  1424المؤرخ في جمادػ الثانية عاـ  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ

 2013يناير سنة    30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 2020سنة  نوفمبر 22 الموافق 1442ربيع الثاني  06 فيالمؤرخ  338-20رقـ  التنفيذؼبمقتضى المرسوـ و  -
 .إنشػػػاء جػػامعة عػػػػػػيف تموشنتوالمتضّمف 

ر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية التجارية وعموـ التسيير وبناء  عمى محض -
 .2021جانفي  27عيف تموشنت المؤّرخ في –بجامعة بمحاج شعيب 

 ُيـقـــــّرر

 

نية جمادػ الثا 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية التجارية وعموـ التسيير 
 عيف تموشنت.–بجامعة بمحاج شعيب 

العموـ االقتصادية التجارية وعموـ التسيير بجامعة  مس العممي لكميةتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المج :2المادة 
 بمحاج شعيب عيف تموشنت وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عيف تموشنت، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا  :3المادة 
 ة لمتعميـ العالي والبحث العممي.القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمي

 2021 مارس 17في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القـائمة االسـمية ألعضــاء المجـمس العمــمي 2021مارس  17المؤرخ في  322رقم  رارــق بالقـــممح
  عيــن تمــوشنت-لكميـــة العمــوم االقتصــادية التجــارية وعموم التسيير بجــامعة بمحــاج بــوشـعيب

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 عف قسـ العمـو االقتصادية ةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذيرئيس المجمس العممي لمكمية،  زدوف جماؿ 1
 عميد الكمية نايت إبراىيـ بوسعد 2
 نائب العميد المكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  صباح فاطمة 3
 نائب العميد المكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية أوكبداف سناء 4
 رئيس قسـ عمـو التسيير ي عبد القادربمجيالل 5
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 رئيس قسـ العمـو االقتصادية أوجامع ابراىيـ 6
 عف قسـ عمـو التسيير ةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذي توزاف فاطمة 7
 عف قسـ العمـو االقتصادية ةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذي بف عامر عبد الكريـ 8
 ساتذة المساعديفممّثل عف األ بف يحي حسيف 9
 مدير مخبر بحث كوديد سفياف 10
 مدير مخبر بحث بف الضب عمي 11
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القـائمة االسـمية ألعضــاء المجـمس العمــمي، 2021مارس  17مؤرخ في  323رقم  قــرار
 عيــن تمــوشنت-عمــوم االجتماعية بجــامعة بمحــاج بــوشـعيبوالّمغــات وال لكميـــة اآلداب

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة

 2003 غشت سنة 23الموافق  1424خ في جمادػ الثانية عاـ المؤر  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .لي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العا

 2020سنة  نوفمبر 22 الموافق 1442ربيع الثاني  06 فيالمؤرخ  338-20رقـ  التنفيذؼبمقتضى المرسوـ و  -
  .إنشػػػاء جػػامعة عػػػػػػيف تموشنتوالمتضّمف 

بجامعة وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية اآلداب والّمغػػات والعمػػوـ االجتماعية  -
 .2021فيفرؼ  18عيف تموشنت المؤّرخ في  –بمحاج شعيب 

 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
ار إلى ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القر 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والّمغػػات والعمػػوـ االجتماعية بجامعة 
 عيف تموشنت. –بمحاج شعيب 

اآلداب والّمغػػات والعمػػوـ االجتماعية بجامعة بمحاج  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 قا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.شعيب عيف تموشنت وف

يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عيف تموشنت، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا  :3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 مارس 17في حرر بالجزائر 
 العمميوزير التعميم العالي والبحث 
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القـائمة االسـمية ألعضــاء المجـمس العمــمي 2021مارس  17المؤرخ في  323رقم  رارــق بالقـــممح
 عيــن تمــوشنت-بجــامعة بمحــاج بــوشـعيب لكميـــة اآلداب والّمغــات والعمــوم االجتماعية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم

 بوسغادؼ حبيب 1
عف قسـ المغة  ةرئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذي

 واألدب العربي
 عميد الكمية عبد الجميل منقور 2
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقســم، 2021مارس  17مؤرخ في  324رقم  قــرار
 عيــن تمــوشنت-بكمية اآلداب والمغات والعموم االجتماعية  بجامعة بمحــاج بــوشعيب لعــربيالمغــة واألدب ا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة

 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03سـو التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المر  -
 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذ

 2020سنة  نوفمبر 22 الموافق 1442ربيع الثاني  06 فيالمؤرخ  338-20رقـ  التنفيذؼبمقتضى المرسوـ و  -
  .إنشػػػاء جػػامعة عػػػػػػيف تموشنتوالمتضّمف 



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   581

 

 

األدب العربي بكمية اآلداب والمغات وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة و  -
 .2021جانفي   31عيف تموشنت المؤّرخ في -والعمـو االجتماعية بجامعة بمحاج بوشعيب

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات والعمـو 
 عيف تموشنت.-االجتماعية  بجامعة بمحاج بوشعيب

لمغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات والعمـو تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ا :2المادة 
 عيف تموشنت ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-االجتماعية  بجامعة بمحاج بوشعيب

ىذا  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عيف تموشنت، كل فيما يخصو، بتطبيق :3المادة 
 الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.القرار الذؼ سينشر في النشرة 

 2021 مارس 17في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقســم 2021مارس  17المؤرخ في  324 رقـمبالقـرار ممحــق 
 عيــن تمــوشنت-بكمية اآلداب والمغات والعموم االجتماعية  بجامعة بمحــاج بــوشعيب المغــة واألدب العــربي
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقســم اآلداب ، 2021مارس  17مؤرخ في  325رقم  قــرار

 عيــن تمــوشنت-بكمية اآلداب والمغات والعموم االجتماعية  بجامعة بمحــاج بــوشعيب والمغـة اإلنجميـزية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21ى المرسوـ الرئاسي رقـ بمقتض -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة

 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 .وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   582

 

 

 2020سنة  رنوفمب 22 الموافق 1442ربيع الثاني  06 فيالمؤرخ  338-20رقـ  التنفيذؼبمقتضى المرسوـ و  -
  .إنشػػػاء جػػامعة عػػػػػػيف تموشنتوالمتضّمف 

وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة اإلنجميزية بكمية اآلداب والمغات  -
 .2021جانفي  25عيف تموشنت المؤّرخ في -والعمـو االجتماعية بجامعة بمحاج بوشعيب

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

بكمية اآلداب والمغات والعمـو  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة اإلنجميزية
 عيف تموشنت.-االجتماعية  بجامعة بمحاج بوشعيب

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة اإلنجميزية بكمية اآلداب والمغات والعمـو : 2المادة 
 لقرار.عيف تموشنت ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا ا-االجتماعية  بجامعة بمحاج بوشعيب

ىذا  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عيف تموشنت، كل فيما يخصو، بتطبيق: 3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 مارس 17في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 زيان أ.د عبد الباقي بن
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقســم 2021مارس  17المؤرخ في  325 رقـمممحــق بالقـرار 
 عيــن تمــوشنت-بكمية اآلداب والمغات والعموم االجتماعية  بجامعة بمحــاج بــوشعيب يــزيةاآلداب والّمغــة اإلنجم

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقم
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 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف قرفي بوبكر 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقســم العمــوم ، 2021مارس  17مؤرخ في  326رقم  قــرار

 عيــن تمــوشنت-بكمية اآلداب والمغات والعموم االجتماعية  بجامعة بمحــاج بــوشعيب االجتماعية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   583

 

 

غشت سنة   23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 

 2020سنة  نوفمبر 22 الموافق 1442ربيع الثاني  06 فيالمؤرخ  338-20رقـ  التنفيذؼبمقتضى المرسوـ و  -
 .إنشػػػاء جػػامعة عػػػػػػيف تموشنتوالمتضّمف 

عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكمية العموـ والتكنولوجيا  وبناء   -
 .2021فيفرؼ  17تموشنت المؤّرخ في عيف -بجامعة بمحاج بوشعيب

 

 ُيـقـــــّرر

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو االجتماعية بكمية اآلداب والمغات والعموـ 
 عيف تموشنت.-االجتماعية  بجامعة بمحاج بوشعيب

قائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو االجتماعية بكمية اآلداب والمغات والعمـو تحدد ال :2المادة 
 عيف تموشنت ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-االجتماعية  بجامعة بمحاج بوشعيب

ىذا  بتطبيق يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عيف تموشنت، كل فيما يخصو، :3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 مارس 17في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021مارس  17المؤرخ في  326رقـم ممحــق بالقـرار 
 عيــن تمــوشنت-بكمية اآلداب والمغات والعموم االجتماعية  بجامعة بمحــاج بــوشعيب لقســم العموم االجتماعية

 فـةالص االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ كرـو موفق 1
 رئيس القسـ قمعي تسورية أماؿ 2
 أستاذ  رمضاف دمحم 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سرير أحمد 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مقداد أميرة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قباطي حفيظة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف عيسى رحاؿ نواؿ 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 توجيو أعضاء مجمس  يتضمن تعيين، 2021مارس  18 مؤرخ في 327 رقم قــرار
 الديوان الوطني لمخدمات الجامعية      

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ رجب  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة
 ،1995مارس سنة  22الموافق  1415شواؿ عاـ  21المؤرخ في  84-95 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ  رقـ -

 .منو 8و7والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ، السيما المادتيف 
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 

 

 ُيـقـــــّرر

 

 1415شواؿ عاـ  21المؤرخ في  84-95 مف المرسوـ التنفيذؼ  رقـ 7تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، تحدد تشكيمة مجمس توجيو الديواف الوطني  لمخدمات   1995ارس سنة م 22الموافق 

 الجامعية كما يأتي:
 العممي، رئيساممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث  د سعيداني بوعالـالسي  -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية مسعودؼ عبد هللاالسيد   -
 بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانيةير المكمف الوز  ةممثم ة شمواش أمنةالسيد  -
صالح المستشفيات ممثل الوزير المكمف بالصحة بوعفو فريدالسيد   -  والسكاف وا 
 النقلباألشغاؿ العمومية و ممثل الوزير المكمف  شمة طارؽ السيد   -
 جتماعيوالضماف االوالتشغيل الوزير المكمف بالعمل  ةممثم ة مشتاوؼ سعادالسيد  -
 الوزير المكمف بالشباب والرياضة ممثل بودور عبد الغانيالسيد   -
 والفنوف  بالثقافة ةالمكمف ةممثل الوزير  سحنوف جماؿ الديفالسيد   -
 والعمراف والمدينة ممثل الوزير المكمف بالسكف السيد شرارد مالؾ  -
 ممثمة الوزير المكمف بالتجارة بوتي سياـالسيدة   -
 واإلصالح اإلدارؼ  السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية ةممثم زؼ جازيةة قندو السيد  -
 1الجزائرمدير جامعة  بف تميس عبد الحكيـالسيد   -
 2مدير جامعة وىراف السيد بالسكة إسماعيل  -
 1مدير جامعة قسنطينة لطرش دمحم اليادؼالسيد   -
 تيبازةمدير الخدمات الجامعية  قميل منصفالسيد   -
 بوعقاؿ باتنةمدير الخدمات الجامعية  تيرؼ بشيرموسالسيد   -
 غميزافمدير الخدمات الجامعية  حاج جيالني خالدالسيد   -
 باب الزوار مديرة اإلقامة الجامعية العاليا السيدة عبادة نياد  -
 تممساف مدير اإلقامة الجامعية مغنية صوير خالد السيد  -
 عيف الباؼ قسنطينة  6الباؼ عيفمدير اإلقامة الجامعية  موسى منيرالسيد   -
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 ممثل منتخب عف العماؿ عبيدؼ رمضافالسيد   -
 عف العماؿ ةمنتخب ةممثم عباد نييمةالسيد   -
 ممثل منتخب عف الطمبة مروش أيمفالسيد   -
 ل منتخب عف الطمبةممث أمعوش أميرالسيد   -
 ممثل منتخب عف الطمبة خمقاني الصديقالسيد   -

 ار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القر  :2المادة 
 2021 مارس 18في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لنيل شيادة ميندس دولةغوجي البيدايحدد البرنامج ، 2021مارس  18 مؤرخ في 328رقم  قــرار

 بوىران والطاقوية الكيربائية اليندسة في العميا بالمدرسة" تحكم كيربائي" تخصص تقني كيرو في 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419الحجة عاـ  ؼذ 18المؤّرخ في  99-05بمقتضى القانوف رقـ  -

 .لتوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتمـالقانوف ا
والمتضّمف  1971غشت سنة  25الموافق  1391رجب عاـ  4المؤّرخ في  219 -71وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .تنظيـ الدروس لمحصوؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ والمتمـ
 2021سنة  ايرفبر  21الموافق  1442 رجب عاـ 9المؤرخ في  78-21وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 2016 سنة جواف 14 الموافق 1437 عاـ رمضاف 09 في المؤرخ 176-16 رقـ التنفيذؼ المرسوـ وبمقتضى -
 .العميا لممدرسة النموذجي األساسي القانوف  يحدد الذؼ

 سنة فبراير 15 الموافق 1438 عاـ االولى جمادػ 18 في المؤّرخ 84-17 رقـ التنفيذؼ المرسوـ وبمقتضى -
 الكيربائية يندسةال في عميا مدرسة إلى بوىراف، والتقنيات العموـ في التحضيرية المدرسة تحويل والمتّضمف 2017

 .والطاقوية

بتاري  المنعقد  والتكنولوجيا، العموـ فيلممدارس العميا   الوطنية  البيداغوجية المجنة  عمى محضر اجتماع  بناء  و  -
 ،2020ر سنة ديسمب 8

 ُيـقـــــّرر

 

 تخصص تقني كيروفي  البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة تحديد إلى القرار ىذا ييدؼ المادة األولـى:
 ، وفقا لممحق ىذا القرار.بوىراف والطاقوية الكيربائية اليندسة في العميا بالمدرسة" كيربائي تحكـ"
 اليندسة في العميا بالمدرسةىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني  تطبق أحكاـ: 2المــادة 

 .2020/2021الجامعية  ، ابتداء مف السنةبوىراف والطاقوية الكيربائية
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 والطاقوية الكيربائية اليندسة في العميا المدرسةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :3المــادة 
 ، كّل فيما يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بوىراف

 2021 مارس 18في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  كيروتقني في دولة ميندس شيادة نيلالبيداغوجي ل لمبرنامج المحدد 2021مارس  18 مؤرخ فيال 328 رقم القرارممحق 
 بوىران والطاقوية الكيربائية اليندسة في العميا بالمدرسة" كيربائي تحكم" تخصص

 ِٓ اٌطىس اٌضبٍٔ: األوًٌاٌغٕخ 

 :1اٌغذاعٍ

 وؽذح اٌزؼٍُُ

اٌؾغُ 

اٌغبػٍ 

 اٌغذاعٍ 

 اٌؾغُ اٌغبػٍ األعجىػٍ

 األسطذح اٌّؼبًِ

 ٔىع اٌزمُُُ

أػّبي  ِؾبػشح

 خِىعه

أػّبي 

 رطجُمُخ

أػّبي 

 أخشي

 اِزؾبْ ِزىاطً

          وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ

 - - 20 20 00عب 185  30عب 4 30عب7 30عب7 30عب292 و د أ  )اط/اؿ(

 %50 %50 5 5 00عب 45 30عب 1 30عب 1 30عب 1 30عب 67 1اٌىزشؤُه اٌشلٍّ 

 %50 %50 5 5 00عب 45 30 عب1 30عب 1 30عب 1 30عب 67 1اٌّبوٕبد اٌىهشثبئُخ 

 %50 %50 4 4 00عب 35 30عب 1 30عب 1 30عب 1 30عب 67 1ٔظشَخ اإلشبسح وِؼبٌغزهب 

 %50 %50 3 3 00عب 30  30عب 1 30عب 1 00عب 45 ِىاد اٌهٕذعخ اٌىهشثبئُخ 

 %50 %50 3 3 00عب 30  30عب 1 30عب 1 00عب 45 اٌشَبػُبد اٌّزمذِخ اٌخبطخ ثبٌّهٕذط

          ٌزؼٍُُ إٌّهغُخوؽذاد ا

 - - 8 8 00عب 80  30عب 1 00عب 3 00عب 112h30 3 و د َ  )اط/اؿ(

 %50 %50 4 4 00عب 40 30عب 1 30عب 1 30عب 1 30عب 67 1االػالَ االٌٍ اٌّطجك فٍ اٌهٕذعخ اٌىهشثبئُخ 

 %50 %50 4 4 00عب 40  30عب 1 30عب 1 00عب 45 اٌىهشوِغٕبؽُغُخ اٌّطجمخ فٍ اٌهٕذعخ اٌىهشثبئُخ

          وؽذح اٌزؼٍُُ األفمُخ

 - - 2 2 00عب 35   00عب 3 00عب 45 و د أ ف )اط/اؿ(

 %50 %50 1 1 30عب 17   30عب 1 30عب 22 1أغٍُضَخ رمُٕخ 

 %50 %50 1 1 30عب 17   30عب 1 30عب 22 1رغُُش اٌّئعغخ 

   30 30 00عب 300 00عب 6 30عب 10 30عب 13 00عب 450 1ِغّىع اٌغذاعٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ِٓ اٌطىس اٌضبٍٔ: األوًٌاٌغٕخ 

 :2اٌغذاعٍ

 وؽذح اٌزؼٍُُ

اٌؾغُ اٌغبػٍ 

 اٌغذاعٍ 

 اٌؾغُ اٌغبػٍ األعجىػٍ

 األسطذح اٌّؼبًِ

 ٔىع اٌزمُُُ

أػّبي  ِؾبػشح

 ِىعهخ

أػّبي 

 رطجُمُخ

 اِزؾبْ ِزىاطً أػّبي أخشي

          ٌزؼٍُُ األعبعُخوؽذاد ا

 - - 20 20 00عب 140 00عب 6 30عب7 30عب7 00عب 315 و د أ  )اط/اؿ(

 %50 %50 5 5 00عب 30 30عب 1 30عب 1 30عب 1 30عب 67 2اٌىزشؤُه اٌشلٍّ 

 %50 %50 5 5 00عب 30 30عب 1 30عب 1 30عب 1 30عب 67 2اٌّبوٕبد اٌىهشثبئُخ 

 %50 %50 4 4 00عب 30 30عب 1 30عب 1 30عب 1 30عب 67 2ٔظشَخ اإلشبسح وِؼبٌغزهب 

 %50 %50 2 2 00عب 20  30عب 1 30عب 1 00عب 45 أزمبي اٌؾشاسٌ 

 %50 %50 4 4 00عب 30 30عب 1 30عب 1 30عب 1 30عب 67 ُِىشو وٕزشوٌش 

          وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ

 - - 7 7 00ب ع50 00عب 3 00عب 3 00عب 3 00عب 135 و د َ  )اط/اؿ(

 %50 %50 3 3 00عب 20 30عب 1 30عب 1 30عب 1 30عب 67 اٌذوائش اٌىهشثبئُخ اٌمُبعُخ 

 %50 %50 4 4 00عب 30 30عب 1 30عب 1 30عب 1 30عب 67 2االػالَ االٌٍ اٌّطجك فٍ اٌهٕذعخ اٌىهشثبئُخ 

          وؽذح اٌزؼٍُُ األفمُخ

 - - 2 2 00 عب35   00عب 3 00عب 45 و د أ ف )اط/اؿ(

 %50 %50 1 1 30عب 17   30عب 1 30عب 22 2أغٍُضَخ رمُٕخ 

 %50 %50 1 1 30عب 17   30عب 1 30عب 22 2رغُُش اٌّئعغخ 

          وؽذاد اٌزؼٍُُ االعزىشبفُخ

 %100 - 1 1 00عب 30     و د ا  )اط/اؿ(

 %100 - 1 1 00عب 30     اَبَ( 15دوسح رٍمُُٕه )

   30 30 00عب 255 00عب 9 30عب 10 30عب 13 00عب 495 2ٍ ِغّىع اٌغذاع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ِٓ اٌطىس اٌضبٍٔ: اٌضبُٔخاٌغٕخ 

 :3اٌغذاعٍ

 وؽذح اٌزؼٍُُ

اٌؾغُ 

اٌغبػٍ 

 اٌغذاعٍ 

 اٌؾغُ اٌغبػٍ األعجىػٍ

 األسطذح اٌّؼبًِ

 ٔىع اٌزمُُُ

أػّبي  ِؾبػشح

 ِىعهخ

أػّبي 

 ُخرطجُم

أػّبي 

 أخشي

 اِزؾبْ ِزىاطً

          وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ

 - - 19 19 00عب 145 30عب7 00عب 6 30عب7 00عب 315 و د أ  )اط/اؿ(

 %50 %50 4 4 15عب 30 30عب 1 30عب 1 30عب 1 30عب 67 3اٌّبوٕبد اٌىهشثبئُخ 

 %50 %50 4 4 15عب 30 30عب 1 30عب 1 30عب 1 30عب 67 1اٌىزشؤُه االعزطبػخ 

 %50 %50 3 3 15عب 30 30عب 1 30عب 1 30عب 1 30عب 67 1رغخُش و رٕظُُ 

 %50 %50 4 4 15عب 30 30عب 1 30عب 1 30عب 1 30عب 67 1رؾًٍُ شجىبد إٌمً واٌزىصَغ 

 %50 %50 4 4 00عب 25 30عب 1  30عب 1 00عب 45 اٌمُبط واألعهضح

          وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ

 - - 9 9 00عب 75 00عب 3 00عب 3 00عب 3 00عب 135 َ  )اط/اؿ( و د

 %50 %50 2 2 00عب 15 30عب 1 30عب 1  00عب 45 شجىبد -اػالَ اٌٍ 

 %50 %50 3 3 00عب 25  30عب 1 30عب 1 00عب 45 1أزبط اٌطبلخ اٌىهشثبئُخ 

 %50 %50 4 4 00عب 35 30عب 1  30عب 1 00عب 45 1رؾىُ وهشثبئٍ 

          ٌزؼٍُُ األفمُخوؽذح ا

 - - 2 2 00عب 35   00عب 3 00عب 45 و د أ ف )اط/اؿ(

 %50 %50 1 1 30عب 17   30عب 1 30عب 22 3أغٍُضَخ رمُٕخ 

 %50 %50 1 1 30عب 17   30عب 1 30عب 22 3رغُُش اٌّئعغخ 

   30 30 00عب 255 30عب 10 00عب 9 30عب 10 00عب 495 3ِغّىع اٌغذاعٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِٓ اٌطىس اٌضبٍٔ: اٌضبُٔخاٌغٕخ 

 :4اٌغذاعٍ

 وؽذح اٌزؼٍُُ

اٌؾغُ اٌغبػٍ 

 اٌغذاعٍ 

 اٌؾغُ اٌغبػٍ األعجىػٍ

 األسطذح اٌّؼبًِ

 ٔىع اٌزمُُُ

أػّبي  ِؾبػشح

 ِىعهخ

أػّبي 

 رطجُمُخ

أػّبي 

 أخشي

 اِزؾبْ ِزىاطً

          وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ

 - - 19 19 00عب 140 30عب7 30عب 4 30عب7 30عب 292 و د أ  )اط/اؿ(

 %50 %50 4 4 00عب 30 30عب 1 30عب 1 30عب 1 30عب 67 4اٌّبوٕبد اٌىهشثبئُخ 

 %50 %50 4 4 00عب 30 30عب 1 30عب 1 30عب 1 30عب 67 2اٌىزشؤُه االعزطبػخ 

 %50 %50 3 3 00عب 20 30عب 1 30عب 1 30عب 1 30عب 67 2رغخُش و رٕظُُ 

 %50 %50 4 4 00عب 30 30عب 1  30عب 1 00عب 45 2رؾىُ وهشثبئٍ 

 %50 %50 4 4 00عب 30 30عب 1  30عب 1 00عب 45 و رؾذَذ االٔظّخ اٌىهشثبئُخ  خّٔزع

          وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ

 - - 7 7 00عب 50 30عب 4 00عب 3 00عب 3 30عب 157 و د َ  )اط/اؿ(

 %50 %50 2 2 00عب 20 30عب 1  30عب 1 00عب 45 ؼذاد واٌّخططبد اٌىهشثبئُخاٌّ

 %50 %50 3 3 00عب 20 30عب 1 30عب 1 30عب 1 30عب 67 2رؾًٍُ شجىبد إٌمً واٌزىصَغ 

 %50 %50 2 2 00عب 10 30عب 1 30عب 1  00عب 45 لبػذح اٌجُبٔبد  –اػالَ اٌٍ 

          وؽذح اٌزؼٍُُ األفمُخ

 - - 2 2 00عب 35   00عب 3 00عب 45 أ ف )اط/اؿ(و د 

 %50 %50 1 1 30عب 17   30عب 1 30عب 22 4أغٍُضَخ رمُٕخ 

 %50 %50 1 1 30عب 17   30عب 1 30عب 22 4رغُُش اٌّئعغخ 

          وؽذاد اٌزؼٍُُ االعزىشبفُخ

 - - 2 2 00عب 30 - - - - و د ا  )اط/اؿ(

ب 30) رشثض ُِذأٍ/ ِششوع ِظغش ًِ  %100 - 2 2 00عب 30 - - - - (َى

   30 30 00عب 255 00عب 12 30عب 7 30عب 13 00عب 495 4ِغّىع اٌغذاعٍ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِٓ اٌطىس اٌضبٍٔ: اٌضبٌضخاٌغٕخ 

 :5 اٌغذاعٍ

 وؽذح اٌزؼٍُُ
اٌؾغُ اٌغبػٍ 

 اٌغذاعٍ 

 اٌؾغُ اٌغبػٍ األعجىػٍ
 سطذحاأل اٌّؼبًِ

 ٔىع اٌزمُُُ

 اِزؾبْ ِزىاطً أػّبي أخشي أػّبي رطجُمُخ أػّبي ِىعهخ ِؾبػشح

  وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ

 - - 22 22 00عب 188 30عب7 30عب 4 30عب7 30عب 292 و د أ  )اط/اؿ(

 %50 %50 5 5 00عب 46 30عب 1 30عب 1 30عب 1 30عب 67 3رؾىُ وهشثبئٍ 

 %50 %50 5 5 00عب 46 30عب 1 30عب 1 30عب 1 30عب 67 ٍاٌزؾىُ اٌالخط

 %50 %50 4 4 00عب 46 30عب 1 30عب 1 30عب 1 30عب 67 اٌىزشؤُه االعزطبػخ اٌّزمذِخ 

 %50 %50 4 4 00عب 25 30عب 1  30عب 1 00عب 45 اٌزؾىُ اٌّزمذَ

 %50 %50 4 4 00عب 25 30عب 1  30عب 1 00عب 45 رشخُض االػطبة ٌألٔظّخ اٌىهشثبئُخ 

          وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ

 - - 4 4 00عب 40 30عب 1 30عب 1 30عب 1 30عب 67 و د َ  )اط/اؿ(

 %50 %50 4 4 00عب 40 30عب 1 30عب 1 30عب 1 30عب 67 اٌزغخُشاد اٌؼُٕبرٍ و اٌزؼذًَ اٌشلٍّ 

          وؽذح اٌزؼٍُُ األفمُخ
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 - - 2 2 00عب 44   00عب 3 00عب 45 و د أ ف )اط/اؿ(

 %50 %50 1 1 00عب 22   30عب 1 30عب 22 4أغٍُضَخ رمُٕخ 

 %50 %50 1 1 00عب 22   30عب 1 30عب 22 4رغُُش اٌّئعغخ 

          وؽذاد اٌزؼٍُُ االعزىشبفُخ

 - - 2 2 30عب 50   30عب 22h30 1 و د أ ف )اط/اؿ(

 %50 %50 1 1 15عب 25   45عب 00 15عب 11 ولبَخ و آِ اٌّؾُؾ 

 %50 %50 1 1 15عب 25   45عب 00 15عب 11 اخاللُبد اٌّهٕذط

   30 30 30عب 322 00عب 9 00عب 6 30عب 13 30عب 427 5ِغّىع اٌغذاعٍ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ِٓ اٌطىس اٌضبٍٔ: اٌضبٌضخاٌغٕخ 

 :6اٌغذاعٍ

 وؽذح اٌزؼٍُُ

اٌؾغُ 

اٌغبػٍ 

 اٌغذاعٍ

 بػٍ األعجىػٍاٌؾغُ اٌغ

 األسطذح اٌّؼبًِ

 ٔىع اٌزمُُُ

 ِؾبػشح
أػّبي 

 ِىعهخ

أػّبي 

 رطجُمُخ
 اِزؾبْ ِزىاطً أػّبي أخشي

 %100 - 24 24 00عب 360 - - - - ِزوشح ٔهبَخ اٌزخشط 

ب 45)رشثض ُِذأٍ فٍ اٌجُئخ اٌّهُٕخ  ًِ  %100 - 6 6 00عب 240 - - - - (َى

 - - 30 30 00عب 600 - - - - 6ِغّىع اٌغذاعٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لنيل شيادة ميندس دولة يحدد البرنامج البيداغوجي، 2021مارس  18 مؤرخ في 329 رقم قــرار

 بعنابة الصناعية التكنولوجيات في العميا بالمدرسة "الكيميائية اليندسة" تخصص الطرائق ىندسة في 
 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،إن 
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419الحجة عاـ  ؼذ 18المؤّرخ في  99 -05بمقتضى القانوف رقـ  -

 .المتمـالقانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ و 
المتضّمف و  1971غشت سنة  25الموافق  1391رجب عاـ  4المؤّرخ في  219-71وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .تنظيـ الدروس لمحصوؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ والمتمـ
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442 رجب عاـ 9المؤرخ في  78-21بمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 2016 سنة جواف 14 الموافق 1437 عاـ رمضاف 09 في المؤرخ 176-16 رقـ التنفيذؼ المرسوـ وبمقتضى -
 العميا، لممدرسة النموذجي األساسي القانوف  يحدد الذؼ

 سنة فبراير 15 الموافق 1438 عاـ االولى جمادػ 18 في المؤّرخ 83-17 رقـ التنفيذؼ المرسوـ وبمقتضى -
 التكنولوجيات في عميا مدرسة إلى بعنابة، والتقنيات العمـو في التحضيرية المدرسة تحويل والمتّضمف 2017

 .الصناعية

 8ري  بتاالمنعقد  والتكنولوجيا، العموـ فيعمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا  بناء  و  -
 .2020ر سنة ديسمب

 ُيـقـــــّرر

 

 الطرائق ىندسةفي  البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة تحديد إلى القرار ىذا ييدؼ المادة األولـى:
 ، وفقا لممحق ىذا القرار.بعنابة الصناعية التكنولوجيات في العميا بالمدرسة "الكيميائية اليندسة" تخصص
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 التكنولوجيات في العميا بالمدرسة ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني اـتطبق أحك :2 المــادة
 .2021/2202، ابتداء مف السنة الجامعية بعنابة الصناعية

 ، كلّ بعنابة الصناعية التكنولوجيات في العميا ة المدرسةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :3 المــادة
 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.سفيما يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ 

 2021 مارس 18في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في ىندسة الطرائق لنيل شيادة ميندس دولة برنامج البيداغوجيلمحدد الم 2021مارس  18 مؤرخ فيال 329رقم  قرارالممحق 
 بالمدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية بعنابة ائية"يكيماليندسة التخصص "

 

 :ِٓ اٌطىس اٌضبٍٔ األوًٌاٌغٕخ 

 1 ط  اٌغذاعٍ

 وؽذح اٌزؼٍُُ

اٌؾغُ 
اٌغبػٍ 
 اٌغذاعٍ 

 اٌؾغُ اٌغبػٍ األعجىػٍ

 األسطذح اٌّؼبًِ

 ٔىع اٌزمُُُ

أػّبي  ِؾبػشح
 ِىعهخ

أػّبي 
 رطجُمُخ

أػّبي 
 أخشي

 اِزؾبْ ِزىاطً

          وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ    

 %60 %40        )اط/اؿ( 1و د أ 

 %60 %40 6 3 82عب30  1عب30 3عب00 67عب30 اٌؾشاسَخ اٌذَٕبُِىب

 %60 %40 4 2 55عب00  1عب30 1عب30 45عب00 اٌزؾفُض اٌّزغبٔظو اٌىُُّبئُخ اٌؾشوُخ

 %60 %40        )اط/اؿ( 2و د أ 

 %60 %40 4 2 55عب00  1عب30 1عب30 45عبI 00أزمبي اٌؾشاسح 

 %60 %40 4 2 55عب00  1عب30 1عب30 45عب00 اٌؾشوخ وُّخأزمبي 

          وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ

 %60 %40        )اط/اؿ( 1و د َ 

 %60 %40 3 2 30عب00 3عب00   45عبI 00 اٌفُضَبئُخ اٌىُُّبء رطجُمبد

 %60 %40 3 2 30عب00 3عب00   45عبI 00 اٌىُُّبئُخ اٌهٕذعخ وسشخ

 %60 %40 3 2 30عب00 1عب30  1عب30 45عب00 ِذخً اًٌ ٌغبد اٌجشِغخ

          وؽذاد اٌزؼٍُُ االعزىشبفُخ

 %60 %40        )اط/اؿ(1و د ا  

 %60 %40 1 1 2عب30   1عب30 22عب30 (واٌزشثخ واٌّبء اٌهىاء) اٌزٍىس

 %60 %40 1 1 2عب30   1عب30 22عب30 ِّبسعخ ػٍىَ االرظبي

          وؽذح اٌزؼٍُُ األفمُخ

 %60 %40        )اط/اؿ(1و د أ ف

 %60 %40 1 1 2عب30   1عب30 22عبI 30 ٌألػّبي اإلٔغٍُضَخ ٌٍغخا

   30 18 345عب00 7عب30 6عب00 13عب30 405عب00 1ِغّىع اٌغذاعٍ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِٓ اٌطىس اٌضبٍٔ: األوًٌاٌغٕخ 

 2ط  اٌغذاعٍ

 وؽذح اٌزؼٍُُ

اٌؾغُ 
اٌغبػٍ 
 اٌغذاعٍ 

 عجىػٍاٌؾغُ اٌغبػٍ األ

 األسطذح اٌّؼبًِ

 ٔىع اٌزمُُُ

أػّبي  ِؾبػشح
 ِىعهخ

أػّبي 
 رطجُمُخ

أػّبي 
 أخشي

 اِزؾبْ ِزىاطً

          وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ    

 %60 %40        )اط/اؿ( 1و د أ 

 %60 %40 6 3 82عب30  1عب30 3عب00 67عبII 30   أزمبي اٌؾشاسح

 %60 %40 4 2 55عب00  1عب30 1عب30 45عب00 اٌّىادأزمبي 

 %60 %40        )اط/اؿ( 2و د أ 

 %60 %40 4 2 55عب00  1عب30 1عب30 45عب00 اٌّزغبٔغخ غُشاٌزؾفُض وِفبهُُ اٌغطؾُخ اٌظىاهش

 %60 %40 4 2 55عب00  1عب30 1عب30 45عب00 واٌزآوً اٌىهشثُخ اٌىُُّبء

          وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ

 %60 %40        )اط/اؿ( 1و د َ 

 %60 %40 3 2 30عب00 3عب00   45عبII 00 اٌفُضَبئُخ اٌىُُّبء رطجُمبد

 %60 %40 3 2 30عب00 3عب00   45عبII 00 اٌىُُّبئُخ اٌهٕذعخ وسشخ

 %60 %40 3 2 30عب00 1عب30  1عب30 45عب00 رمُُّبد اٌفؾض اٌؼُبٍٔ

          وؽذاد اٌزؼٍُُ االعزىشبفُخ

 %60 %40        ؿ()اط/ا1و د ا  

 %60 %40 1 1 2عب30   1عب30 45عب00 اٌزٍىس ِؼبٌغخ ػٓ ِفبهُُ

 %60 %40 1 1 2عب30   1عب30 45عب00 اٌؼؼىَخ غُش اٌىُُّبء

          وؽذح اٌزؼٍُُ األفمُخ

 %60 %40        )اط/اؿ(1و د أ ف

 %60 %40 1 1 2عب30   1عب30 22عبII 30 ٌألػّبي اإلٔغٍُضَخ اٌٍغخ

   30 18 345عب00 7عب30 6عب00 13عب30 405عب00 2ِغّىع اٌغذاعٍ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ِٓ اٌطىس اٌضبٍٔ: اٌضبُٔخاٌغٕخ 

 3ط  اٌغذاعٍ

 وؽذح اٌزؼٍُُ

اٌؾغُ 

اٌغبػٍ 

 اٌغذاعٍ 

 اٌؾغُ اٌغبػٍ األعجىػٍ

 األسطذح اٌّؼبًِ

 ٔىع اٌزمُُُ

أػّبي  ِؾبػشح

 ِىعهخ

ّبي أػ

 رطجُمُخ

أػّبي 

 أخشي

 اِزؾبْ ِزىاطً

          وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ    

 %60 %40        )اط/اؿ( 1و د أ 

 %60 %40 6 3 82عب30  1عب30 3عب00 67عب30 (اٌزمطُش - االِزظبص)I اٌؼٍُّبد األعبعُخ 

 اٌىعبئؾ ػًٍ اٌؼٍُّبد)  IIاٌؼٍُّبد األعبعُخ 

 (واٌّشززخ اٌّغبُِخ
 4 2 55عب00  1عب30 1عب30 45بع00

40% 60% 

 %60 %40        )اط/اؿ( 2و د أ 

 %60 %40 4 2 55عب00  1عب30 1عب30 45عبI  00 هٕذعخ اٌزفبػالد

 %60 %40 4 2 55عب00  1عب30 1عب30 45عبI 00واٌىُُّبئُخ اٌفُضَبئُخ اٌزؾًٍُ ؽشق

          وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ

 %60 %40        )اط/اؿ( 1و د َ 

 %60 %40 2 1 27عب30 1عب30   22عبI 30 اٌزطجُمٍ اٌزؾًٍُ رمُٕبد

 %60 %40 3 2 30عب00 3عب00   45عبIII 00 اٌىُُّبئُخ اٌهٕذعخ وسشخ

اٌّذفآد  ؽغبة اٌّجبدالد اٌؾشاسَخ , األفشاْ و

 اٌّشوضَخ
  1عب30 67عب30

 3عب00
 4 2 32عب30

40% 60% 

          وؽذاد اٌزؼٍُُ االعزىشبفُخ

 %60 %40        )اط/اؿ(1و د ا  

 %60 %40 1 1 2عب30   1عب30 22عب30 اٌّزغذدح اٌطبلبد

 %60 %40 1 1 2عب30   1عب30 22عب30 اداسح اٌّىاسد اٌجُئُخ

          وؽذح اٌزؼٍُُ األفمُخ

 %60 %40        )اط/اؿ(1و د أ ف

 %60 %40 1 1 2عب30   1بع30 22عبI 30 ٌالرظبي اٌزمٍٕ اإلٔغٍُضَخ اٌٍغخ

   30 17 345عب00 7عب30 6عب00 13عب30 405عب00 3ِغّىع اٌغذاعٍ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِٓ اٌطىس اٌضبٍٔ: اٌضبُٔخاٌغٕخ 

 4ط  اٌغذاعٍ

 وؽذح اٌزؼٍُُ

اٌؾغُ 

اٌغبػٍ 

 اٌغذاعٍ 

 اٌؾغُ اٌغبػٍ األعجىػٍ

 األسطذح اٌّؼبًِ

 ٔىع اٌزمُُُ

أػّبي  ِؾبػشح

 ِىعهخ

أػّبي 

 رطجُمُخ

أػّبي 

 أخشي

 اِزؾبْ ِزىاطً

          وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ    

 %60 %40        )اط/اؿ( 1و د أ 

 -رغفُف اعزخالص)III   اٌؼٍُّبد األعبعُخ

 (رشؽُت
 3عب00 67عب30

 1عب30
 6 3 82عب30 

40% 60% 

وفظً  )ِؼبٌُظ اٌزششُؼ   IV اٌؼٍُّبد األعبعُخ

 األغشُخ(
 1عب30 45عب00

 1عب30
 4 2 55عب00 

40% 60% 

 %60 %40        )اط/اؿ( 2و د أ 

 %60 %40 4 2 55عب00  1عب30 1عب30 45عبII   00هٕذعخ اٌزفبػالد

 %60 %40 2 2 5عب00  1عب30 1عب30 45عبII 00 واٌىُُّبئُخ اٌفُضَبئُخ اٌزؾًٍُ ؽشق

 %60  %40 2 2 5عب00  1عب30 1عب30 45عب00 ُغُخاٌشئ اٌمطبػبد: اٌظٕبػُخ اٌؼٍُّبد

          وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ

 %60 %40        )اط/اؿ( 1و د َ 

 %60 %40 4 2 55عب00 3عب00   45عبIV 00 اٌىُُّبئُخ اٌهٕذعخ وسشخ

 %60 %40 2 1 27عب30 1عب30   22عبII 30 اٌزطجُمٍ اٌزؾًٍُ رمُٕبد

 %60 %40 3 2 30عب00 1عب30  1عب30 45عب00 فُهب واٌزؾىُهٕذعخ اٌّؼبٌُظ 

          وؽذاد اٌزؼٍُُ االعزىشبفُخ

 %60 %40        )اط/اؿ(1و د ا  

 %60 %40 2 1 2عب30   1عب30 22عب30 اٌخؼشاءاٌّؼبٌُظ 

          وؽذح اٌزؼٍُُ األفمُخ

 %60 %40        )اط/اؿ(1و د أ ف

 %60 %40 1 1 2عب30   1عب30 22عبII 30 مٌٍٕالرظبي اٌز اإلٔغٍُضَخ اٌٍغخ

   30 18 345عب00 6عب00 7عب30 13عب30 405عب00 4ِغّىع اٌغذاعٍ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِٓ اٌطىس اٌضبٍٔ: اٌضبٌضخاٌغٕخ 

 5ط  اٌغذاعٍ

 وؽذح اٌزؼٍُُ

اٌؾغُ 

اٌغبػٍ 

 اٌغذاعٍ 

 اٌؾغُ اٌغبػٍ األعجىػٍ

 طذحاألس اٌّؼبًِ

 ٔىع اٌزمُُُ

أػّبي  ِؾبػشح

 ِىعهخ

أػّبي 

 رطجُمُخ

أػّبي 

 أخشي

 اِزؾبْ ِزىاطً

          وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ    

 %60 %40        )اط/اؿ( 1و د أ 

 %60 %40 4 2 55عب00  1عب30 1عب30 45عب00 االعزّضبيى اٌزؾًٍُ اٌؼذدٌ اٌزطجُمُ

 %60 %40 6 3 82عب30  3عب00 1عب30 67عب30 وخطخ بئُخاعزّضبي اٌؼٍُّبد اٌىُُّإٌّزعخ, 
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 اٌزغبسة

 %60 %40        )اط/اؿ( 2و د أ 

 %60 %40 4 2 55عب00  1عب30 1عب30 45عب00 واٌجزشووُّبوَبد اٌجزشوي رمُٕبد

)دوسح اٌّؼخخ  اٌزمُٕخ اٌؾشاسَخ اٌذَٕبُِىب

 اٌؾشاسَخ ودوسح اٌزجشَذ(
 45عب00

 1عب30 1عب30
 

 55عب00
2 4 

40% 60% 

          وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ

 %60 %40        )اط/اؿ( 1و د َ 

 %60 %40 4 2 55عب00 1عب30  1عب30 45عب00 هٕذعخ اٌطشائك فٍ أعهضح اٌمُبط واٌزؾىُ ثبِالد

 %60 %40 3 2 30عب00 1عب30  1عب30 45عب00 اٌطشائك رىضُف

 %60 %40 2 1 2عب30   1عب30 22عب30 واٌؼىاغؾ اٌّؼخبد

          وؽذاد اٌزؼٍُُ االعزىشبفُخ

 %60 %40        )اط/اؿ(1و د ا  

 %60  %40 1 1 2عب30   1عب30 22عب30 األؽشوؽخ ورظُُّ اٌىصبئمٍ اٌجؾش

 %60  %40 1 1 2عب30   1عب30 22عب30 اٌظٕبػُخ واٌغالِخ اٌىُُّبئُخ اٌّخبؽش ِٓ اٌىلبَخ

          وؽذح اٌزؼٍُُ األفمُخ

 %60 %40        )اط/اؿ(1و د أ ف

 %60 %40 1 1 2عب30   1عب30 22عب30 ٌٍجؾش اإلٔغٍُضَخ اٌٍغخ

   30 17 367عب30 3عب00 7عب30 15عب00 382عب30 5ِغّىع اٌغذاعٍ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِٓ اٌطىس اٌضبٍٔ: اٌضبٌضخاٌغٕخ 

 6ط  اٌغذاعٍ

 اٌّؼبًِ األسطذح
 اٌغبػٍ اٌغذاعٍ غُاٌؾ

 وؽذح اٌزؼٍُُ
 عب/ِئعغخ فٍ رشثض عب/فشدَخ أػّبي عب/اٌّغّىع

 وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ   
 )اط/اؿ( 1و د أ  240 510 750 17 30
     اٌذساعخ ٔهبَخ ِششوع اػذاد 240 510 750 17 30
 6 اٌغذاعٍ ِغّىع 240 510 750 17 30

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل ممحق القرار، 2021مارس  18 مؤرخ في 330رقم  قــرار  2019أفريل  22المؤّرخ في  412 رقم يعدِّ
د  التطبيقية بتممسان العموم في العميا بالمدرسة "اآللية"في لنيل شيادة ميندس دولة مبرنامج البيداغوجيل المحدِّ

 

 العممي، إن وزير التعميم العالي والبحث
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419الحجة عاـ  ؼذ 18المؤّرخ في  99 -05بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتمـ
والمتضّمف  1971غشت سنة  25الموافق  1391رجب عاـ  4المؤّرخ في  219-71وبمقتضى المرسوـ رقـ  - -

 .حصوؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ والمتمـتنظيـ الدروس لم
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442 رجب عاـ 9المؤرخ في  78-21وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ 
 2016 سنة جواف 14 الموافق 1437 عاـ رمضاف 09 في المؤرخ 176 -16 رقـ التنفيذؼ المرسوـ وبمقتضى -

 .العميا لممدرسة النموذجي األساسي القانوف  يحدد الذؼ
 سنة فبراير 15 الموافق 1438 عاـ االولى جمادػ 18 في المؤّرخ 82 -17 رقـ التنفيذؼ المرسـو وبمقتضى -

 .التطبيقية العموـ في عميا مدرسة بتممساف إلى والتقنيات العموـ في التحضيرية المدرسة تحويل والمتّضمف 2017
الذؼ يحّدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة  2019 فريلأ  22المؤرخ في 412وبمقتضى القرار رقـ  -

 .بتممساف التطبيقية العموـ في مياالع بالمدرسة " اآللية "في 
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 8بتاري  المنعقد  والتكنولوجيا، العموـ فيعمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا  بناء  و  -
 .2020ر سنة ديسمب

 ُيـقـــــّرر

و محدد في كما ى والمذكور اعاله، ،2019 أفريل 22 في المؤرخ 412 رقـ القرار ممحق يعدؿ :المادة األولـى
 .القرار ممحق ىذا

 العمـو في العميا بالمدرسة ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني تطبق أحكاـ :2 المــادة
 .2021/2022، ابتداء مف السنة الجامعية بتممساف التطبيقية

، كّل فيما بتممساف التطبيقية العموـ في لعمياا المدرسة يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير :3 المــادة
 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.سيخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ 

 2021 مارس 18في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ل الم 2021مارس  18 مؤرخ في 330ممحق القرار رقم   2019أفريل  22المؤّرخ في  412 رقم ممحق القرارلعدِّ
د  التطبيقية بتممسان العموم في العميا بالمدرسة "" اآلليةفي لنيل شيادة ميندس دولة مبرنامج البيداغوجيل المحدِّ

 

 اٌغٕخ األوًٌ ِٓ اٌطىس اٌضبٍٔ:

 : 1اٌغذاعٍ ط

 وؽذح اٌزؼٍُُ

اٌؾغُ 

اٌغبػٍ 

 اٌغذاعٍ 

 اٌؾغُ اٌغبػٍ األعجىػٍ

 األسطذح اٌّؼبًِ

 ٔىع اٌزمُُُ

أػّبي  أػّبي ِىعهخ ِؾبػشح

 رطجُمُخ

أػّبي 

 أخشي

 اِزؾبْ ِزىاطً

          وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ

 - - 10 10 8 3 3 3 255 )اط/اؿ( 1و د أ 

 %60 %40 5 5 4 1.5 1.5 1.5 127.5 أٔظّخ اٌزؾىُ اٌخطُخ اٌّغزّشح 

 %60 %40 5 5 4 1.5 1.5 1.5 127.5  1وهشورمُٕبد 

 - - 10 9 6 3 3 3 225 )اط/اؿ( 2و د أ 

 %60 %40 5 5 3 1.5 1.5 1.5 112.5 1ِؼبٌغخ اإلشبسح 

 %60 %40 5 4 3 1.5 1.5 1.5 112.5 اٌزّبصٍُخاإلٌىزشؤُه 

          وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ

 - - 7 6 4 1.5 1.5 3 172.5 )اط/اؿ( 1و د َ 

 %60 %40 4 3 2 1.5 1.5 1.5 97.5 هٕذعخ اٌجشِغُبد

 %60 %40 3 3 2 1.5 - 1.5 75   واٌجشورىوىي اٌشجىخ

          وؽذح اٌزؼٍُُ األفمُخ

   3 5 1 - 1.5 3 97.5 )اط/اؿ(1و د أ ف

 %60 %40 2 3 1 - 1.5 1.5 60 1 اٌّؾبعجخ واداسح اٌّئعغبد

 %60 %40 1 2 1 - - 1.5 37.5 1 اٌٍغبد واٌزىاطً

 - - 30 30 20 9 9 12 750 1ِغّىع اٌغذاعٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌغٕخ األوًٌ ِٓ اٌطىس اٌضبٍٔ:

 :2اٌغذاعٍ ط

 وؽذح اٌزؼٍُُ

اٌؾغُ 

اٌغبػٍ 

 اٌغذاعٍ 

 اٌؾغُ اٌغبػٍ األعجىػٍ

 األسطذح اٌّؼبًِ

 ٔىع اٌزمُُُ

 ِؾبػشح
أػّبي 

 ِىعهخ

أػّبي 

 رطجُمُخ

أػّبي 

 أخشي
 اِزؾبْ ِزىاطً

                   ألعبعُخوؽذاد اٌزؼٍُُ ا

 - - 10 8 8 3 3 3 255 )اط/اؿ( 1و د أ 

 %60 %40 5 4 4 1.5 1.5 1.5 127.5 أٔظّخ اٌزؾىُ  اٌخطُخ اٌّزمطؼخ

 %60 %40 5 4 4 1.5 1.5 1.5 127.5    2وهشورمُٕبد     

 - - 8 8 8 3 3 3 255 )اط/اؿ( 2و د أ 

 %60 %40 4 4 4 1.5 1.5 1.5 127.5 2ِؼبٌغخ اإلشبسح   

https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/والتماثلية
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/الشبكة
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/الشبكة
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/المحاسبة+وإدارة+المؤسسات+والموارد
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/المحاسبة+وإدارة+المؤسسات+والموارد
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/اللغات+والتواصل
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/اللغات+والتواصل
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 %60 %40 4 4 4 1.5 1.5 1.5 127.5 اإلٌىزشؤُه اٌشلُّخ 

                   وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ

 - - 6 7 5 1.5 1.5 3 165 )اط/اؿ( 1و د َ 

 %60 %40 3 4 3 - 1.5 1.5 90  ٔظّخاالعزخذاَ األِضً ٌأل

 %60 %40 3 3 2 1.5 - 1.5 75 أٔظّخ وؽذاد اٌّؼبٌغخ

- - - - - - - - - - 

                   وؽذاد اٌزؼٍُُ االعزىشبفُخ

 - - 3 3 6 - - - 90 )اط/اؿ(1و د ا  

 %100 3 3 6 - - - 90 1رشثض 

                   وؽذح اٌزؼٍُُ األفمُخ

     3 4 2 - 1.5 3 97.5 )اط/اؿ(1د أ ف و

 %60 %40 2 2 1 - 1.5 1.5 60 2اٌّؾبعجخ واداسح اٌّئعغبد 

 %60 %40 1 2 1 - - 1.5 37.5 2اٌٍغبد واٌزىاطً 

 - - 30 30 29 7.5 9 12 862.5 2ِغّىع اٌغذاعٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌغٕخ اٌضبُٔخ ِٓ اٌطىس اٌضبٍٔ:

 :1اٌغذاعٍ ط

 وؽذح اٌزؼٍُُ

اٌؾغُ 

اٌغبػٍ 

 اٌغذاعٍ 

 عجىػٍاٌؾغُ اٌغبػٍ األ

 األسطذح اٌّؼبًِ

 ٔىع اٌزمُُُ

 ِؾبػشح
أػّبي 

 ِىعهخ

أػّبي 

 رطجُمُخ

أػّبي 

 أخشي
 اِزؾبْ ِزىاطً

                   وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ

 - - 9 10 8 3 3 4.5 277.5 )اط/اؿ( 1و د أ 

أٔظّخ ِزؼذدح اٌّزغُشاد اٌّغزّشح 

 واٌّزمطؼخ
150 3 1.5 1.5 4 5 5 40% 60% 

 %60 %40 4 5 4 1.5 1.5 1.5 127.5 َش و رؾذَذ االٔظّخرمذ

 - - 8 8 6 3 3 3 225 )اط/اؿ( 2و د أ 

 %60 %40 4 4 3 1.5 1.5 1.5 127.5   1اٌىزشؤُه االعزطبػخ               

 %60 %40 4 4 3 1.5 1.5 1.5 97.5 لُبعبد و أدواد 

                   وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ

 - - 8 6 4 3 3 3 195 )اط/اؿ( 1و د َ 

 %60 %40 4 3 2 1.5 1.5 1.5 97.5 أٔظّخ اٌىلذ اٌؾمُمٍ

 %60 %40 4 3 2 1.5 1.5 1.5 97.5 إٌّذعخ

                   وؽذاد اٌزؼٍُُ االعزىشبفُخ

 - - 3 2 6 - - - 90 )اط/اؿ(1و د ا  

 %100 3 2 6 - - - 90 2رشثض 

                   وؽذح اٌزؼٍُُ األفمُخ

     2 4 2 - - 3 75 )اط/اؿ(1و د أ ف

 %60 %40 1 2 1 - - 1.5 37.5 1اداسح و لُبدح اٌّشبسَغ 

 %60 %40 1 2 1 - - 1.5 37.5 3اٌٍغبد واٌزىاطً 

 - - 30 30 26 9 9 13.5 862.5 1ِغّىع اٌغذاعٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 اٌغٕخ اٌضبُٔخ ِٓ اٌطىس اٌضبٍٔ:

 :2اٌغذاعٍ ط       

 وؽذح اٌزؼٍُُ

اٌؾغُ 

اٌغبػٍ 

 اٌغذاعٍ 

 اٌؾغُ اٌغبػٍ األعجىػٍ

 األسطذح اٌّؼبًِ

 ٔىع اٌزمُُُ

 ِؾبػشح
أػّبي 

 ِىعهخ

أػّبي 

 رطجُمُخ

أػّبي 

 أخشي
 اِزؾبْ ىاطًِز

                   وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ

 - - 10 10 8 3 3 3 255 )اط/اؿ( 1و د أ 

 %60 %40 5 5 4 1.5 1.5 1.5 127.5 اٌزؾىُ اٌّزُٓ

 %60 %40 5 5 4 1.5 1.5 1.5 127.5 إٌّطك اٌغبِغ واٌشجىبد اٌؼظجُخ

 - - 8 8 8 3 3 3 255 )اط/اؿ( 2و د أ 

 %60 %40 4 4 4 1.5 1.5 1.5 127.5 إٌّفظٍخأٔظّخ األؽذاس 

 %60 %40 4 4 4 1.5 1.5 1.5 127.5 اٌزؾىُ اٌظٕبػٍ  

                   وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ

 - - 7 6 4 1.5 3 3 172.5 )اط/اؿ( 1و د َ 

 %60 %40 4 3 2 1.5 1.5 1.5 97.5 اٌزؾىُ فٍ اِالد

 %60 %40 3 3 2 - 1.5 1.5 75 اٌزؾىُ األِضً

https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/الاستخدام+الأمثل
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/المحاسبة+وإدارة+المؤسسات+والموارد
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/اللغات+والتواصل
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/اللغات+والتواصل
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                   وؽذاد اٌزؼٍُُ االعزىشبفُخ

 - - 3 2 6 - - - 90 )اط/اؿ(1و د ا  

 %100 3 2 6 - - - 90 3رشثض 

                   وؽذح اٌزؼٍُُ األفمُخ

     2 4 2 - - 3 75 )اط/اؿ(1و د أ ف

 %60 %40 1 2 1 - - 1.5 37.5 2اداسح و لُبدح اٌّشبسَغ 

 %60 %40 1 2 1 - - 1.5 37.5 4اٌٍغبد واٌزىاطً 

 - - 30 30 28 7.5 9 12 847.5 2ِغّىع اٌغذاعٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اٌغٕخ اٌضبٌضخ ِٓ اٌطىس اٌضبٍٔ:

 :1ٌغذاعٍ طا

 وؽذح اٌزؼٍُُ

اٌؾغُ 

اٌغبػٍ 

 اٌغذاعٍ 

 اٌؾغُ اٌغبػٍ األعجىػٍ

 األسطذح اٌّؼبًِ

 ٔىع اٌزمُُُ

 ِؾبػشح
أػّبي 

 ِىعهخ

أػّبي 

 رطجُمُخ

أػّبي 

 أخشي
 اِزؾبْ ِزىاطً

                   وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ

 - - 15 14 10 4.5 3 4.5 330 )اط/اؿ( 1و د أ 

 %60 %40 5 5 4 1.5 1.5 1.5 127.5 ٌغُش خطُخاألٔظّخ ا

 %60 %40 5 5 4 1.5 1.5 1.5 127.5 رشخُض  األٔظّخ

     5 4 2 1.5 - 1.5 97.5 األٔظّخ اٌهغُٕخ

 - - 7 8 6 3 3 3 225 )اط/اؿ( 2و د أ 

 %60 %40 4 4 4 1.5 1.5 1.5 127.5 اٌىؽذاد  اٌمبثٍخ ٌٍجشِغخ

 %60 %40 3 4 2 1.5 1.5 1.5 97.5 اٌشجىبد اٌزوُخ  

                   وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ

 - - 3 4 3 - 1.5 1.5 90 )اط/اؿ( 1و د َ 

 %60 %40 3 4 3 - 1.5 1.5 90 الزظبدَخ -ّٔىدعُخ رمٍٕ 

                   وؽذاد اٌزؼٍُُ االعزىشبفُخ

 - - 5 4 7 - - 1.5 127.5 )اط/اؿ(1و د ا  

 %60 %40 2 2 1 - - 1.5 37.5 اٌٍّىُخ اٌفىشَخ

 %100 3 2 6 - - - 90 4رشثض 

                   وؽذح اٌزؼٍُُ األفمُخ

                   )اط/اؿ(1و د أ ف

- - - - - - - - - - 

 - - 30 30 26 7.5 7.5 10.5 772.5 1ِغّىع اٌغذاعٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌغٕخ اٌضبٌضخ ِٓ اٌطىس اٌضبٍٔ:

 :2اٌغذاعٍ ط

 اٌّؼبًِ اٌشطُذ
 اٌؾغُ اٌغبػبرٍ األعجىػٍ

 اٌّبدح اٌؾغُ اٌغبػٍ اٌغذاعٍ
 اٌؼًّ اٌشخظٍ

 ِششوع اٌزخشط 375 25عبػخ  28 27

 5رشثض   75 5عبػخ  2 3

 2ِغّىع اٌغذاعٍ  450 30عبػخ  30 30

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل ممحق القرار، 2021مارس  18 مؤرخ في 331رقم  قــرار  2019أفريل  22المؤّرخ في  411 رقم يعدِّ

د   "وبيئة طاقة" تخصص تقني اإللكتروفي  لنيل شيادة ميندس دولة مبرنامج البيداغوجيلالمحدِّ
 بالمدرسة العميا في العموم التطبيقية بتممسان

 

 ر التعميم العالي والبحث العممي،إن وزي
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419الحجة عاـ  ؼذ 18المؤّرخ في  99-05بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتمـ
ضّمف والمت 1971غشت سنة  25الموافق  1391رجب عاـ  4المؤّرخ في  219-71وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .تنظيـ الدروس لمحصوؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ والمتمـ

https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/اللغات+والتواصل
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/التحكم+المنطقي+القابل+للبرمجة
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/التحكم+المنطقي+القابل+للبرمجة
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/التقني+-+الاقتصادي
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/الملكية+الفكرية
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/الملكية+الفكرية
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 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442 رجب عاـ 9المؤرخ في  78-21وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 2016 سنة جواف 14 الموافق 1437 عاـ رمضاف 09 في المؤرخ 176 - 16 رقـ التنفيذؼ المرسوـ وبمقتضى -
 العميا. لممدرسة النموذجي األساسي القانوف  يحدد الذؼ

 سنة فبراير 15 الموافق 1438 عاـ االولى جمادػ 18 في المؤّرخ 82 -17 رقـ التنفيذؼ المرسـو وبمقتضى -
 التطبيقية. العموـ في عميا مدرسة بتممساف إلى والتقنيات العموـ في التحضيرية المدرسة تحويل والمتّضمف 2017

الذؼ يحّدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة  2019 فريلأ  22المؤرخ في 411وبمقتضى القرار رقـ  -
 .بتممساف التطبيقية العموـ في العميا بالمدرسة"  وبيئة طاقة: تخصص تقني إللكتروافي "

 8بتاري  المنعقد  والتكنولوجيا، العموـ فيعمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا  بناء  و  -
 .2020ر سنة ديسمب

 ُيـقـــــّرر
كما ىو محدد في ممحق  ،والمذكور اعاله،2019 أفريل 22 في مؤرخال 411 القرار رقـ ممحق يعدؿ المادة األولـى:

 .القرار ىذا
 العمـو في العميا بالمدرسة ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني تطبق أحكاـ :2 المــادة

 .2021/2022، ابتداء مف السنة الجامعية بتممساف التطبيقية
، كّل فيما بتممساف التطبيقية العموـ في العميا المدرسة ـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديريكّمف المدير العا :3 المــادة

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.سيخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ 
 2021 مارس 18في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ل الم 2021مارس  18 مؤرخ فيال 331ممحق القرار رقم    2019أفريل  22المؤّرخ في  411 رقم ممحق القرارلعدِّ
د    "وبيئة طاقة " تخصص تقني اإللكتروفي  ل شيادة ميندس دولةلني مبرنامج البيداغوجيلالمحدِّ

 بالمدرسة العميا في العموم التطبيقية بتممسان
 

 اٌغٕخ األوًٌ ِٓ اٌطىس اٌضبٍٔ:

 :1اٌغذاعٍ  ط

 وؽذح اٌزؼٍُُ

اٌؾغُ 

اٌغبػٍ 

 اٌغذاعٍ 

 اٌؾغُ اٌغبػٍ األعجىػٍ

 األسطذح اٌّؼبًِ

 ٔىع اٌزمُُُ

أػّبي  ِؾبػشح

 ِىعهخ

بي أػّ

 رطجُمُخ

أػّبي 

 أخشي

 اِزؾبْ ِزىاطً

          وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ    

   10 10 7 3 3 3 224 )اط/اؿ( 1و د أ 

 %60 %40 5 5 3.5 1.5 1.5 1.5 112  1وهشورمُٕبد 

 %60 %40 5 5 3.5 1.5 1.5 1.5 112 1أٔظّخ اٌزؾىُ 

      8 8 4 3 3 3 182 )اط/اؿ( 2و د أ 

 %60 %40 4 4 2 1.5 1.5 1.5 91 اٌزّبصٍُخ هاإلٌىزشؤُ

 %60 %40 4 4 2 1.5 1.5 1.5 91 1 ِؼبٌغخ اإلشبسح
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          وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ

   9 9 4.5 1.5 4.5 4.5 210 )اط/اؿ( 1َ  و د

رؾىًَ اٌؾشاسح ) 1 األدواد اٌّبدَخ ٌٍّهٕذط

 اٌزطجُمُخ( اٌذَٕبُِه اٌؾشاسَخ و اٌّىاد
70 1.5 1.5 - 2 3 3 40% 60% 

 %60 %40 3 3 2 - 1.5 1.5 70 رطجُك اٌّىاد فٍ اٌطبلخ اٌّزغذدح

 %60 %40 3 3 0.5 1.5 1.5 1.5 70 أدواد سَبػُخ وػذدَخ ٌٍّهٕذط

          وؽذاد اٌزؼٍُُ االعزىشبفُخ

          )اط/اؿ(1و د ا  

-          

          وؽذح اٌزؼٍُُ األفمُخ

   3 3 1 - 1.5 3 77 )اط/اؿ(1و د أ ف

 %60 %40 2 2 0.5 - 1.5 1.5 49 1 اٌّؾبعجخ واداسح اٌّئعغبد

 %60 %40 1 1 0.5 - - 1.5 28 1 اٌٍغبد واٌزىاطً

   30 30 16.5 7.5 12 13.5 693 1ِغّىع اٌغذاعٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌغٕخ األوًٌ ِٓ اٌطىس اٌضبٍٔ:

 :2اٌغذاعٍ  ط

 وؽذح اٌزؼٍُُ

اٌؾغُ 

اٌغبػٍ 

 اٌغذاعٍ 

 اٌؾغُ اٌغبػٍ األعجىػٍ

 األسطذح اٌّؼبًِ

 ٔىع اٌزمُُُ

أػّبي  ِؾبػشح

 ِىعهخ

أػّبي 

 رطجُمُخ

أػّبي 

 أخشي

 اِزؾبْ ِزىاطً

          وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ    

   10 10 7 3 3 3 224 )اط/اؿ( 1و د أ 

 %60 %40 5 5 3.5 1.5 1.5 1.5 112 2وهشورمُٕبد 

 %60 %40 5 5 3.5 1.5 1.5 1.5 112 2أٔظّخ اٌزؾىُ 

      10 10 7 3 3 3 224 )اط/اؿ( 2و د أ 

 %60 %40 5 5 3.5 1.5 1.5 1.5 112 1ؽبلبد ِزغذدح 

 %60 %40 5 5 3.5 1.5 1.5 1.5 112 إٌّطك واٌؾبعجخ

          وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ

   5 5 3.5 - 1.5 3 112 )اط/اؿ( 1و د َ 

)اٌمؼبَب   2 دَخ ٌٍّهٕذطاألدواد اٌّب

واٌّفبهُُ اٌجُئُخ , ِؼبٌغخ إٌفبَبد اٌغبئٍخ 

 واٌغبصَخ وإٌفبَبد اٌغبئٍخ(

42 1.5 - - 1.5 2 2 40% 60% 

 %60 %40 3 3 2 - 1.5 1.5 70 أعهضح اٌمُبط واٌؾّبَخ

          وؽذاد اٌزؼٍُُ االعزىشبفُخ

   3 3 5    70 )اط/اؿ(1و د ا  

 %100 - 3 3 5 - - - 70  1   رشثض

          وؽذح اٌزؼٍُُ األفمُخ

   2 2 1 - 1.5 3 77 )اط/اؿ(1و د أ ف

 %60 %40 1 1 0.5 - 1.5 1.5 49 سَبدح األػّبي واٌجذء

 %60 %40 1 1 0.5 - - 1.5 28 1اٌٍغخ اإلٔغٍُضَخ اٌؼٍُّخ واٌزمُٕخ 

   30 30 23.5 6 9 12 707 2ِغّىع اٌغذاعٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌغٕخ اٌضبُٔخ ِٓ اٌطىس اٌضبٍٔ:

 :1اٌغذاعٍ  ط

 وؽذح اٌزؼٍُُ

اٌؾغُ 

اٌغبػٍ 

 اٌغذاعٍ 

 اٌؾغُ اٌغبػٍ األعجىػٍ

 األسطذح اٌّؼبًِ

 ٔىع اٌزمُُُ

أػّبي  ِؾبػشح

 ِىعهخ

أػّبي 

 رطجُمُخ

أػّبي 

 أخشي

 اِزؾبْ ِزىاطً

          ُ األعبعُخوؽذاد اٌزؼٍُ    

   12 12 6 4.5 4.5 4.5 273 )اط/اؿ( 1و د أ 

 %60 %40 4 4 2 1.5 1.5 1.5 91  3وهشورمُٕبد 

 %60 %40 4 4 2 1.5 1.5 1.5 91 1اٌىزشؤُه االعزطبػخ 

 %60 %40 4 4 2 1.5 1.5 1.5 91 اٌُِبد اٌمبثٍخ ٌٍجشِغخ

      6 6 2.5 1.5 3 3 140 )اط/اؿ( 2و د أ 

 %60 %40 3 3 2 - 1.5 1.5 70  2ؽبلبد ِزغذدح 

 %60 %40 3 3 0.5 1.5 1.5 1.5 70 االعزشؼبس واٌّؾشن

          وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ
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   6 6 4 3 - 3 140 )اط/اؿ( 1و د َ 

 %60 %40 3 3 2 1.5 - 1.5 70 إٌظُ اٌّؾّىٌخ

 %60 %40 3 3 2 1.5 - 1.5 70 ّٔزعخ وِؾبوبح أٔظّخ اٌطبلخ اٌّزغذدح 

          وؽذاد اٌزؼٍُُ االعزىشبفُخ

   3 3 5 - - - 70 )اط/اؿ(1و د ا  

 %100 - 3 3 5 - - - 70  2 رشثض

          وؽذح اٌزؼٍُُ األفمُخ

   3 3 3 - - 3 84 )اط/اؿ(1و د أ ف

 %60 %40 2 2 2 - - 1.5 49 1اداسح و لُبدح اٌّشبسَغ 

 %60 %40 1 1 1 - - 1.5 35 2اٌٍغخ اإلٔغٍُضَخ اٌؼٍُّخ واٌزمُٕخ 

   30 30 20.5 9 7.5 13.5 707 1ِغّىع اٌغذاعٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌغٕخ اٌضبُٔخ ِٓ اٌطىس اٌضبٍٔ:

 :2اٌغذاعٍ  ط

 وؽذح اٌزؼٍُُ

اٌؾغُ 

اٌغبػٍ 

 اٌغذاعٍ 

 اٌؾغُ اٌغبػٍ األعجىػٍ

 األسطذح اٌّؼبًِ

 ٔىع اٌزمُُُ

أػّبي  ِؾبػشح

 ِىعهخ

أػّبي 

 رطجُمُخ

أػّبي 

 أخشي

 اِزؾبْ ِزىاطً

          األعبعُخوؽذاد اٌزؼٍُُ     

   10 10 7 3 3 3 224 )اط/اؿ( 1و د أ 

 %60 %40 5 5 3.5 1.5 1.5 1.5 112 اٌشجىخ و رىصَغ اٌىهشثبء

 %60 %40 5 5 3.5 1.5 1.5 1.5 112 2اٌىزشؤُه االعزطبػخ 

      10 10 7 3 3 3 224 )اط/اؿ( 2و د أ 

 %60 %40 5 5 3.5 1.5 1.5 1.5 112 أٔظّخ رؾىًَ اٌطبلخ اٌّزغذدح

 %60 %40 5 5 3.5 1.5 1.5 1.5 112 ّٔزعخ واٌزؾىُ فٍ اِالد اٌىهشثبئُخ

          وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ

   4 4 1 3 - 3 98 )اط/اؿ( 1و د َ 

 %60 %40 2 4 0.5 1.5 - 1.5 49 دِظ ورؤصُش دِظ اٌطبلبد اٌّزغذدح فٍ اٌشجىبد

 %60 %40 2 2 0.5 1.5 - 1.5 49 رخضَٓ اٌطبلخ

          وؽذاد اٌزؼٍُُ االعزىشبفُخ

   3 3 5    70 )اط/اؿ(1و د ا  

 %100  3 3 5 - - - 70  3 رشثض

          وؽذح اٌزؼٍُُ األفمُخ

   3 3 2.5   3 77 )اط/اؿ(1و د أ ف

 %60 %40 2 2 2 - - 1.5 49 2اداسح و لُبدح اٌّشبسَغ 

 %60 %40 1 1 0.5 - - 1.5 28 3اٌٍغخ اإلٔغٍُضَخ اٌؼٍُّخ واٌزمُٕخ 

   30 30 22.5 9 06 12 693 1ِغّىع اٌغذاعٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌغٕخ اٌضبٌضخ ِٓ اٌطىس اٌضبٍٔ:

 :1اٌغذاعٍ  ط

 وؽذح اٌزؼٍُُ

اٌؾغُ 

اٌغبػٍ 

 اٌغذاعٍ 

 اٌؾغُ اٌغبػٍ األعجىػٍ

 األسطذح اٌّؼبًِ

 ع اٌزمُُُٔى

أػّبي  ِؾبػشح

 ِىعهخ

أػّبي 

 رطجُمُخ

أػّبي 

 أخشي

 اِزؾبْ ِزىاطً

          وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ    

   10 10 8.5 3 1.5 3 224 )اط/اؿ( 1و د أ 

 %60 %40 5 5 3.5 1.5 1.5 1.5 112 اٌزٍمبئٍ اٌزىٍٍُّ

 %60 %40 5 5 5 1.5 - 1.5 112 اٌشجىبد اٌزوُخ

      5 5 5 - 1.5 1.5 112 اط/اؿ() 2و د أ 

 %60 %40 5 5 5 - 1.5 1.5 112 أٔظّخ ِزؼذدح اٌّظبدس ٌٍطبلخ اٌّزغذدح    

          وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ

   8 8 7  3 3 182 )اط/اؿ( 1و د َ 

 %60 %40 5 5 5 - 1.5 1.5 112 اٌجُئخ واٌزُّٕخ اٌّغزذاِخ

 %60 %40 3 3 2 - 1.5 1.5 70 زغذدحطُبٔخ وِىصىلُخ أٔظّخ اٌطبلخ اٌّ

          وؽذاد اٌزؼٍُُ االعزىشبفُخ

   3 3 5 - -  70 )اط/اؿ(1و د ا  

 %100 - 3 3 5 - - - 70  4 رشثض
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          وؽذح اٌزؼٍُُ األفمُخ

   4 4 4 - - 3 98 )اط/اؿ(1و د أ ف

اٌٍّىُخ اٌفىشَخ واألخالق واٌغٍىن اٌّهٍٕ 

 زغذدحورٕظُُ اٌطبلخ اٌّ
49 1.5 - - 2 2 2 40% 60% 

اٌغىأت اٌغُبعُخ وااللزظبدَخ واالعزّبػُخ 

 ٌٍطبلخ اٌّزغذدح
49 1.5 - - 2 2 2 40% 60% 

   30 30 29.5 3 6 10.5 686 1ِغّىع اٌغذاعٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌغٕخ اٌضبٌضخ ِٓ اٌطىس اٌضبٍٔ:

:2اٌغذاعٍ  ط  

 اٌّبدح
 اٌؾغُ اٌغبػبرٍ األعجىػٍ اٌغذاعٍ  اٌؾغُ اٌغبػٍ

 اٌشطُذ اٌّؼبًِ
 اٌؼًّ اٌشخظٍ

 27 28  25 عبػخ 375 ِششوع اٌزخشط

 3 2 5 عبػخ 75  5رشثض 

2 اٌغذاعٍ ِغّىع  30 30 30 عبػخ 450 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل ممحق القرار، 2021مارس  18 مؤرخ في 332رقم  قــرار  2019أفريل  22المؤّرخ في  413 رقم يعدِّ

د   الصناعي التسيير" تخصص الصناعية اليندسة في لنيل شيادة ميندس دولة مبرنامج البيداغوجيلالمحدِّ
 بالمدرسة العميا في العموم التطبيقية بتممسان "اإلمداد وعمميات

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419الحجة عاـ  ؼذ 18المؤّرخ في  99-05قانوف رقـ بمقتضى ال -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتمـ
والمتضّمف  1971غشت سنة  25الموافق  1391رجب عاـ  4المؤّرخ في  219-71وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعدؿ والمتمـ تنظيـ الدروس لمحصوؿ عمى شيادة ميندس،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442 رجب عاـ 9المؤرخ في  78-21وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .عميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير الت
 2016 سنة جواف 14 الموافق 1437 عاـ رمضاف 09 في المؤرخ 176-16 رقـ التنفيذؼ المرسوـ وبمقتضى -

 .العميا لممدرسة النموذجي األساسي القانوف  يحدد الذؼ
 سنة فبراير 15 الموافق 1438 عاـ االولى جمادػ 18 في المؤّرخ 82-17 رقـ التنفيذؼ المرسوـ وبمقتضى -

 .التطبيقية العموـ في عميا مدرسة بتممساف إلى والتقنيات العموـ في التحضيرية المدرسة تحويل والمتّضمف 2017
الذؼ يحّدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة  2019 فريلأ  22المؤرخ في 413وبمقتضى القرار رقـ  -

 التطبيقية العموـ في العميا بالمدرسة" اإلمداد توعمميا الصناعي التسيير: تخصص الصناعية اليندسةفي "
 .بتممساف

بتاري  المنعقد  والتكنولوجيا، العمـو فيالعميا  لممدارس  الوطنية  البيداغوجية  عمى محضر اجتماع المجنة  بناء  و  -
 .2020ر سنة ديسمب 8

 ُيـقـــــّرر
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 في محدد ىو كما اعاله، ، والمذكور2019 أفريل 22 في المؤرخ 413 رقـ القرار ممحق يعدؿ: المادة األولـى
 .القرار ىذا ممحق

 العمـو في العميا بالمدرسة ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني تطبق أحكاـ :2 المــادة
 .2021/2022، ابتداء مف السنة الجامعية بتممساف التطبيقية

، كّل فيما بتممساف التطبيقية العموـ في العميا المدرسة يف العالييف ومديريكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكو  :3 المــادة
 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.سيخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ 

 2021 مارس 18في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ل الم 2021مارس  18 مؤرخ فيال 332ممحق القرار رقم   2019أفريل  22المؤّرخ في  413 رقم ممحق القرارلعدِّ
د   "اإلمداد وعمميات الصناعي التسيير" تخصص الصناعية اليندسة في ةلنيل شيادة ميندس دول مبرنامج البيداغوجيلالمحدِّ

 بالمدرسة العميا في العموم التطبيقية بتممسان
 

 

 ِٓ اٌطىس اٌضبٍٔ: األوًٌاٌغٕخ 

 :1اٌغذاعٍ ط

 وؽذح اٌزؼٍُُ

اٌؾغُ 

اٌغبػٍ 

 اٌغذاعٍ

 اٌؾغُ اٌغبػٍ األعجىػٍ

 األسطذح اٌّؼبًِ

 ٔىع اٌزمُُُ

 ِؾبػشح
أػّبي 

 ِىعهخ

أػّبي 

 رطجُمُخ

أػّبي 

 أخشي
 اِزؾبْ ِزىاطً

          وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ

 - - 12 12 7 4.5 3 4.5 285 )اط/اؿ( 1و د أ 

 %60 %40 4 4 3 1.5 - 1.5 90 ِمذِخ اًٌ ٔظُ اإلٔزبط

 1عذوٌخ اإلٔزبط 

 
97.5 1.5 1.5 1.5 2 4 4 40% 60% 

 %60 %40 4 4 2 1.5 1.5 1.5 97.5 ثؾىس اٌؼٍُّبد

          وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ

 - - 8 6 5 3 1.5 3 187.5 )اط/اؿ( 1و د َ 

 %60 %40 4 3 2 1.5 1.5 1.5 97.5 اٌشُئُخ اٌجشِغخ

 %60 %40 4 3 3 1.5 - 1.5 90 اإلٌىزشؤُبد اٌّذِغخ

 - - 5 5 4 - 1.5 3 127.5 )اط/اؿ( 2و د َ 

 %60 %40 3 3 2 - 1.5 1.5 75 اإلعزخذاَ األِضً ٌألٔظّخ

 %60 %40 2 2 2 - - 1.5 52.5 واإلؽظبء اإلؽزّبالد

          وؽذح اٌزؼٍُُ األفمُخ

 - - 5 7 3 - 3 4.5 157.5 )اط/اؿ(1و د أ ف

 اٌّؾبعجخ واٌزؾًٍُ اٌّبٌٍ ٌٍّئعغخ

 
60 1.5 1.5 - 1 3 2 40% 60% 

 %60 %40 2 2 1 - 1.5 1.5 60 اداسح األػّبي

 %60 %40 1 2 1 - - 1.5 37.5 1اٌٍغخ اإلٔغٍُضَخ ٌٍهٕذعخ 

 - - 30 30 19 07.5 09 15 757.5 1ِغّىع اٌغذاعٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :2ط اعٍاٌغذ

 وؽذح اٌزؼٍُُ
اٌؾغُ اٌغبػٍ 

 اٌغذاعٍ

 اٌؾغُ اٌغبػٍ األعجىػٍ

 األسطذح اٌّؼبًِ

 ٔىع اٌزمُُُ

 ِؾبػشح
أػّبي 

 ِىعهخ

أػّبي 

 رطجُمُخ

أػّبي 

 أخشي
 اِزؾبْ ِزىاطً

                   وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ
 - - 10 11 7 1.5 3 4.5 240 )اط/اؿ( 1و د أ 

اداسح و رخطُؾ اإلٔزبط 

 واٌّخضوْ

90 1.5 1.5 - 3 4 4 40% 60% 

 %60 %40 4 4 2 1.5 1.5 1.5 97.5 ِؾبوبح إٌظُ اٌظٕبػُخ

 %60 %40 2 3 2 - - 1.5 52.5 أعظ واداسح عالعً اإلِذاد

https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7


  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   600

 

 

 - - 7 7 3 3 3 3 180 )اط/اؿ( 2و د أ 

 %60 %40 4 4 2 1.5 1.5 1.5 97.5 2عذوٌخ اإلٔزبط 

 %60 %40 3 3 1 1.5 1.5 1.5 82.5 ِىاد خبطخ ثبٌظٕبػخ

                   وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ
 - - 6 6 3 3 1.5 3 157.5 )اط/اؿ( 1و د َ 

 %60 %40 3 3 1 1.5 1.5 1.5 82.5 اداسح و لُبدح اٌّشبسَغ

 %60 %40 3 3 2 1.5 - 1.5 75 رؾًٍُ اٌجُبٔبد

                   وؽذاد اٌزؼٍُُ االعزىشبفُخ
 - - 3 1 5 - - - 75 )اط/اؿ(1و د ا  

 - - 3 1 5 - - - 75 1رشثض 
                   وؽذح اٌزؼٍُُ األفمُخ

 - - 4 5 3 - 1.5 4.5 135 )اط/اؿ(1و د أ ف

 %60 %40 2 2 1 - 1.5 1.5 60 ِؾبعجخ اٌزىبٌُف ٌٍؼٍُّبد

 %60 %40 1 2 1 - - 1.5 37.5 2اٌٍغخ اإلٔغٍُضَخ ٌٍهٕذعخ 

مُٕبد اٌزؼجُش اٌّىزىثخ ر

 واٌشفىَخ
37.5 1.5 - - 1 1 1 40% 60% 

 - - 30 30 21 7.5 9 15 787.5 2ِغّىع اٌغذاعٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :2اٌغذاعٍ ط 

 وؽذح اٌزؼٍُُ

اٌؾغُ 

اٌغبػٍ 

 اعٍ اٌغذ

 اٌؾغُ اٌغبػٍ األعجىػٍ

 األسطذح اٌّؼبًِ

 ٔىع اٌزمُُُ

 أػّبي ِىعهخ ِؾبػشح
أػّبي 

 رطجُمُخ

أػّبي 

 أخشي
 اِزؾبْ ِزىاطً

                   وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ

 - - 11 11 7 4.5 1.5 4.5 262.5 )اط/اؿ( 1و د أ 

 %60 %40 4 4 3 1.5 - 1.5 90 رظُُّ واداسح عالعً اإلِذاد

 %60 %40 4 4 2 1.5 1.5 1.5 97.5 ٔظُ اٌّؼٍىِبد اٌظٕبػُخ

 ِٓ اٌطىس اٌضبٍٔ: خضبُٔاٌاٌغٕخ 
 ٍ  :1ط اٌغذاع

 وؽذح اٌزؼٍُُ

اٌؾغُ 

اٌغبػٍ 

 اٌغذاعٍ 

 اٌؾغُ اٌغبػٍ األعجىػٍ
 ألسطذحا اٌّؼبًِ

 ٔىع اٌزمُُُ

أػّبي  ِؾبػشح

 ِىعهخ

أػّبي 

 رطجُمُخ

أػّبي 

 أخشي

 اِزؾبْ ِزىاطً

          وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ

 - - 10 10 6 3 3 4.5 247.5 )اط/اؿ( 1و د أ 

 اٌمطؼُخ األؽذاس إٌّفظٍخ إٌظُ راد

 واٌؼشىائُخ

97.5 
1.5 1.5 1.5 2 4 4 

40% 60% 

 %60 %40 3 3 2 1.5 - 1.5 75  1ٌٍجشِغخ لبثٍخ ِٕطمٍ رؾىُ وؽذاد

 %60 %40 3 3 2 - 1.5 1.5 75 اإلِذاد ػٍُّبد فٍ اٌّؼٍىِبد ٔظُ هٕذعخ

 - - 10 9 6 4.5 1.5 4.5 247.5 )اط/اؿ( 2و د أ 

 اٌزظُٕغ اٌّزىبًِ ثبٌؾبعىة

 

75 1.5 1.5 - 2 3 3 40% 60% 

 %60 %40 3 3 2 1.5 - 1.5 75 اٌظُبٔخ اٌظٕبػُخ و ا ص َ ػ

 %60 %40 4 3 2 3 - 1.5 97.5  1  طٕبػُخ آٌُبد

          وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ

 - - 4 6 2 1.5 1.5 3 120 )اط/اؿ( 1و د َ 

 %60 %40 2 3 1 - 1.5 1.5 60 اإلِذادلُبط أداء عالعً 

 %60 %40 2 3 1 1.5 - 1.5 60 اٌظٕبػُخ اٌّؾٍُخ اٌشجىبد

          وؽذاد اٌزؼٍُُ االعزىشبفُخ

 - - 3 1 5 - - - 75 )اط/اؿ(1و د ا  

 - - 3 1 5 - - - 75  2 رشثض

          وؽذح اٌزؼٍُُ األفمُخ

   3 4 2 - 1.5 3 97.5 )اط/اؿ(1و د أ ف

 %60 %40 2 2 1 - 1.5 1.5 60 اٌجششَخ اٌّىاسد اداسح

 %60 %40 1 2 1 - - 1.5 37.5  1 اإلٔغٍُضَخ ٌألػّبي اٌزغبسَخ واٌظٕبػخ اٌٍغخ

 - - 30 30 21 09 07.5 15 787.5 1ِغّىع اٌغذاعٍ 

https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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 %60 %40 3 3 2 1.5 - 1.5 75  2وؽذاد رؾىُ ِٕطمٍ لبثٍخ ٌٍجشِغخ  

 - - 7 7 5 1.5 1.5 3 165 )اط/اؿ( 2و د أ 

 %60 %40 4 4 3 1.5 - 1.5 90  2طٕبػُخ    آٌُبد

 %60 %40 3 3 2 - 1.5 1.5 75 اداسح اٌغىدح اٌشبٍِخ

                   وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ

 - - 6 7 4 1.5 1.5 4.5 172.5 )اط/اؿ( 1و د َ 

 %60 %40 2 3 1 1.5 - 1.5 60 ؽشق اٌزوبء اإلططٕبػٍ

 %60 %40 2 2 2 - - 1.5 52.5 اٌشوثىربد اٌظٕبػُخ

 %60 %40 2 2 1 - 1.5 1.5 60 أِٓ األداء

                   وؽذاد اٌزؼٍُُ االعزىشبفُخ

 - - 3 1 5 - - - 75 )اط/اؿ(1و د ا  

 - - 3 1 5 - - - 75  3رشثض 

                   وؽذح اٌزؼٍُُ األفمُخ

 - - 3 4 2 - 1.5 3 97.5 )اط/اؿ(1و د أ ف

 %60 %40 2 2 1 - 1.5 1.5 60 اإلداسح اإلعزشارُغُخ ٌٍّئعغبد

 %60 %40 1 2 1 - - 1.5 37.5  2ٕبػخ ألػّبي اٌزغبسَخ واٌظٌ اٌٍغخ اإلٔغٍُضَخ

     30 30 23 7.5 6 15 772.5 2ِغّىع اٌغذاعٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌغٕخ اٌضبٌضخ ِٓ اٌطىس اٌضبٍٔ:

 :1اٌغذاعٍ ط

 وؽذح اٌزؼٍُُ

اٌؾغُ 

اٌغبػٍ 

 اٌغذاعٍ 

 اٌؾغُ اٌغبػٍ األعجىػٍ

 األسطذح اٌّؼبًِ

 زمُُُٔىع اٌ

 ِؾبػشح
أػّبي 

 ِىعهخ

أػّبي 

 رطجُمُخ

أػّبي 

 أخشي
 اِزؾبْ ِزىاطً

                   وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ

 - - 15 15 15 3 1.5 4.5 360 )اط/اؿ( 1و د أ 

 لُبدح إٌظُ اٌظٕبػُخ
120 1.5 - 1.5 5 5 5 40% 60% 

 %60 %40 5 5 5 1.5 - 1.5 120 ػٍُّبد اِذاد إٌمً واٌزىصَغ

 %60 %40 5 5 5 - 1.5 1.5 120 األشُبء فٍ خذِخ اٌظٕبػخ اٌّغزمجٍُخ أزشٔذ 

 - - 9 10 10 - 1.5 3 217.5 )اط/اؿ( 2و د أ 

 %60 %40 5 5 5 - 1.5 1.5 120 ِمذِخ ٌفىلُبد اإلعزذالي

 %60 %40 4 5 5 - - 1.5 97.5 اٌزخضَٓ وإٌّظبد اٌٍىعغزُخ

                   وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ

 - - 3 3 2 - 1.5 1.5 75 )اط/اؿ( 1و د َ 

 %60 %40 3 3 2 - 1.5 1.5 75 اٌّمبوالرُخ, اإلثذاع و اٌٍّىُخ اٌفىشَخ

                   وؽذاد اٌزؼٍُُ االعزىشبفُخ

 - - 3 2 5 - - - 75 )اط/اؿ(1و د ا  

 - - 3 2 5 - - - 75  4رشثض

 - - 30 30 32 3 4.5 9 727.5 1ِغّىع اٌغذاعٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِٓ اٌطىس اٌضبٍٔ: ٌضخضباٌاٌغٕخ 

 :2اٌغذاعٍ ط
 اٌّبدح

 اٌؾغُ اٌغبػٍ اٌغذاعٍ

 اٌؾغُ اٌغبػبرٍ األعجىػٍ
 اٌّؼبًِ اٌشطُذ

 اٌؼًّ اٌشخظٍ

 27 28 25 عبػخ 375 ِششوع اٌزخشط

 3 2 5 عبػخ 75 5رشثض 

 30 30 30 عبػخ 450 2ِغّىع اٌغذاعٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2019جوان  23المؤرخ في  954يعدل القرار رقم ، 2021مارس  18مؤرخ في  333رقم  قــرار
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن بعنابة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021راير سنة فب 21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة فوالمتضم

https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9


  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   602

 

 

 2009غشت سنة  10الموافق  1430شعباف عاـ  19المؤرخ في  253-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 العميا لممناجـ والمعادف بعنابة. والمتضمف إنشاء المدرسة الوطنية

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ـ ربيع األوؿ عا 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

الذؼ  2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 24يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا، السيما المادة 

الذؼ يحدد القائمة الإلسمية ألعضاء مجمس إدارة  2019جواف  23المؤرخ في  954القرار رقـ وبمقتضى  -
 .المدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف بعنابة، المعدؿ

 

 ُيـقـــــّرر

 

، المعدؿ، والمذكور أعاله، كما 2019جواف  23المؤرخ في  954يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 مارس 18في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 العميا لممناجم والمعادن بعنابةالمدرسة الوطنية  قائمة أعضاء مجمس إدارة

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيسا مانع دمحم -
 الوزير المكمف بالمالية ةممثم عضو ةفياللي لويز  -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ةممثم عضو بف طاىر نادية -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو زبار عبد القادر -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو شوعيب دمحم -
 الدفاع الوطنيممثل وزير  عضو سالخ عنتر -
 بالطاقة والمناجـ ممثل الوزير المكمف عضو عاشورؼ دمحم -
 بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانيةممثل الوزير المكمف  عضو بمعريبي نور الديف -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو بمدىاف سفياف -
 مومية والنقلباألشغاؿ الع ممثل الوزير المكمف عضو بوحامد جماؿ الديف -
 بالتجارةممثل الوزير المكمف  عضو بمحوت رابح -

 ."....................................والباقي بدون تغيير ..................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2019جوان  19المؤرخ في  944القرار رقم  يعدل ، 2021مارس  18مؤرخ في  334رقم  قــرار
 نية المتعددة التقنيات بوىرانالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوط

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442 عاـ رجب 9في  المؤرخ 78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .عييف أعضاء الحكومةت فوالمتضم
 2012سنة أكتوبر  29الموافق  1433 عاـذؼ الحجة  13في المؤرخ  376-12وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

لوطنية المتعددة التقنيات لى المدرسة اإتغيير تسمية المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بوىراف المتضمف و 
 بوىراف.

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13ؼ رقـ المرسوـ التنفيذ وبمقتضى -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

الذؼ  2016سنة  يونيو 14الموافق  1437عاـ رمضاف  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 24العميا،السيما المادة نموذجي لممدرسة ساسي الاألالقانوف يحدد 

المدرسة سمية ألعضاء مجمس إدارة إلالذؼ يحدد القائمة ا 2019جواف  19المؤرخ في  944رقـ وبمقتضى القرار  -
 .الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف، المعدؿ

 

 ُيـقـــــّرر

المعدؿ، والمذكور أعاله، كما  ،2019جواف  19المؤرخ في  944يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 مارس 18في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لوطنية المتعددة التقنيات بوىرانالمدرسة ا قائمة أعضاء مجمس إدارة

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 والبحث العممي ف بالتعميـ العاليممثل الوزير المكم رئيس بالسكة اسماعيل -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو دمحم تسعدو  -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو أوبمعيد عبد القادر -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو حمو فاطمي -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو عثماني يحيى -
 والنقل األشغاؿ العموميةبممثمة الوزير المكمف  عضو ممقداد جميمةب -
 والمناجـ الطاقةبممثل الوزير المكمف  عضو سباع عمر -
 الموارد المائيةبممثل الوزير المكمف  عضو طرشوف جموؿ -
 المكمف بالصناعة ممثل الوزير عضو جاب هللا فريد -
 لعمراف والمدينةلمكمف بالسكف واممثمة الوزير ا عضو جبرؼ فيروز -
 ."....................................والباقي بدون تغيير ..................................."

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   2019جانفي  24المؤرخ في  70يعدل القرار رقم  2021مارس  18مؤرخ في  335رقم  قــرار
 لذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بوىرانا 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442 عاـ رجب 9في  المؤرخ 78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .عييف أعضاء الحكومةت فوالمتضم
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2014غشت سنة  25الموافق  1435عاـ  شواؿ 29 المؤرخ في 230-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 4المادة ، السيما مدرسة عميا لألساتذة بوىرافالمتضمف إنشاء و 
الذؼ  2016سنة  يونيو 14الموافق  1437عاـ رمضاف  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 24رسة العميا،السيما المادة نموذجي لممدساسي الاألالقانوف يحدد 
جمس إدارة الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء م  2019جانفي  24المؤرخ في  70 رقـوبمقتضى القرار  -

 العميا لألساتذة بوىراف، المعدؿ.المدرسة   
 ُيـقـــــّرر

 

، المعدؿ، والمذكور أعاله، كما 2019جانفي  24المؤرخ في  70يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ  :2المادة 
 2021 مارس 18في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لمدرسة العميا لألساتذة بوىرانقائمة أعضاء مجمس إدارة ا

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيس بالسكة اسماعيل -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو بف عودة ايوب -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية، عضو أوبمعيد عبدالقادر -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو فاطمي حمو -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ، عضو عثماني يحيى -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة . عضو جاب هللا فريد -

 

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



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   605

 

 

 2019أفريل  22المؤرخ في  402يعدل القرار رقم ، 2021مارس  18مؤرخ في  336رقم  قــرار
 الذي  يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لمعموم البيولوجية بوىران

 

 زير التعميم العالي والبحث العممي،إن و 
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442 عاـ رجب 9في  المؤرخ 78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .عييف أعضاء الحكومةت فوالمتضم
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .حيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صال
الذؼ  2016سنة  يونيو 14الموافق  1437عاـ رمضاف  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 24نموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة ساسي الاألالقانوف يحدد 
فبراير سنة  15الموافػػػػػػػػػق  1438ولى عاـ جمادػ األ 18المؤرخ في  86-17رقـوبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ  -

إلى مدرسة عميا في العمـو  والمتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في عمـو الطبيعة والحياة بوىراف 2017
  .البيولوجية

المدرسة الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  2019أفريل  22المؤرخ في  402رقـ وبمقتضى القرار  -
 .ا لمعمـو البيولوجية بوىراف، المعدؿالعمي

 

 ُيـقـــــّرر
 

، المعدؿ، والمذكور أعاله، كما 2019ل أفري 22المؤرخ في  402يعدؿ 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 
 2021 مارس 18في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ا لمعموم البيولوجية بوىرانقائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العمي

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس بالسكة اسماعيل   -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو طرفاية نبيل -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو أوبمعيد عبد القادر  -
 ينييفممثل الوزيرة المكمفة بالتكويف والتعميـ الم عضو طميحمو فا -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو عثماني يحيى -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو جاب هللا فريد -
 لمكمف بالفالحة والتنمية الريفيةممثمة الوزير ا عضو اصوالح رشيدة -
 رفة الجزائرية لمتجارة والصناعةممثل عف الغ عضو ولد عمي فريد -
 ممثل عف مجمع صيداؿ عضو اوسنة حفيظة -
 كة المياه والتطيير بوىراف)سيور(ممثل عف شر  عضو اليادؼ سامية -

 

 ."....................................والباقي بدون تغيير ..................................."
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  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   606

 

 

  2019مارس  19المؤرخ في  299يعدل القرار رقم ، 2021مارس  19مؤرخ في  337رقم  قــرار
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لإل قتصاد بوىران  

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442 عاـ رجب 9في  المؤرخ 78-21رئاسي رقـ بمقتضى المرسوـ ال -

 .عييف أعضاء الحكومةت فوالمتضم
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذؼ  2016سنة  يونيو 14الموافق  1437عاـ رمضاف  9المؤرخ في  176-16رسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى الم -

 منو. 24العميا،السيما المادة  نموذجي لممدرسةساسي الاألالقانوف يحدد 
فبراير سنة  15الموافق   1438جمادػ االولى عاـ  18في المؤرخ  85-17وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

لى مدرسة إتحويل المدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بوىراف  المتضمفو  2017
 .لإلقتصاد عميا

سمية ألعضاء مجمس إدارة إلالذؼ يحدد القائمة ا 2019مارس  19المؤرخ في  299رقـ وبمقتضى القرار  -
 .قتصاد بوىراف، المعدؿالمدرسة العميا لإل

 ُيـقـــــّرر

 

، المعدؿ، والمذكور أعاله، كما 2019مارس  19المؤرخ في  299يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  ولى:المادة األ 
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 مارس 18في حرر بالجزائر 

 ث العمميوزير التعميم العالي والبح
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المدرسة العميا لإل قتصاد بوىران قائمة أعضاء مجمس إدارة 

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيس حمو بوزياف أميف -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو سعدوت دمحم -
 ممثل الوزير  المكمف بالتربية الوطنية، عضو أو بمعيد عبد القادر -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو حمو فاطمي  -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ، عضو يىعثماني يح -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة ، عضو الطيب فيصل عبدالرحماف -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة،   عضو جاب هللا فريد -
 ممثل عف الغرفة الجزائرية لمتجارة والصناعة، عضو بونعامة جماؿ الديف -
 مؤسسة صوميز، ممثل عضو كمـو يزيد -
 ممثل مؤسسة الفاتروف. عضو غازؼ حبيب -

 ."....................................والباقي بدون تغيير ..................................."
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  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   607

 

 

    2019مارس  05المؤرخ في  212رقم يعدل القرار ، 2021مارس  19مؤرخ في  338رقم  قــرار
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىران

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442 عاـ رجب 9في  المؤرخ 78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .عييف أعضاء الحكومةت فوالمتضم
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 .منو 24نموذجي لممدرسة العميا، السيما المادة ساسي الاألالقانوف يحدد 
فبراير سنة  15الموافق   1438جمادػ األولى عاـ  18في المؤرخ  84-17وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

في اليندسة الكيربائية  لى مدرسة عمياإتحويل المدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات بوىراف، المتضمف و  2017
 .منو 4والطاقوية، السيما المادة 

سمية ألعضاء مجمس إدارة إلالذؼ يحدد القائمة ا  2019مارس  05المؤرخ في  212رقـ وبمقتضى القرار  -
 .، المعدؿالمدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىراف

 

 ُيـقـــــّرر

 

، المعدؿ، والمذكور أعاله، كما 2019مارس  05المؤرخ في  212ق بالقرار رقـ الجدوؿ الممح يعدؿ المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 مارس 18في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 ي بن زيانأ.د عبد الباق

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 دسة الكيربائية والطاقوية بوىرانالمدرسة العميا في الين قائمة أعضاء مجمس إدارة 

 

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس حمو بوزياف أميف -
 ير المكمف بالماليةممثل الوز  عضو بف عودة ايوب -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو أوبمعيد عبد القادر -
 مفة بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزيرة المك عضو حمو فاطمي -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال وعض عثماني يحيى -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو جاب هللا فريد -
 الوزير المكمف بالطاقة والمناجـ ممثل عضو سباع عمر -
 متجارة والصناعةممثمة عف الغرفة الجزائرية ل عضو عدو سعاد -
 CITALممثل عف مؤسسة  عضو سالمي اليوارؼ  -
 شركة صيانة التجييزات الصناعية ممثل عف عضو ير عبد الرحمافبف صغ -

 

 ."....................................والباقي بدون تغيير ..................................."
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  2018 ديسمبر 13المؤرخ في  1300القرار رقم  يعدل، 2021مارس  22مؤرخ في  339 رقم قــرار
 1سمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة وىرانإلالذي يحدد القائمة ا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984سنة  غشت 18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .منو 3المادة ا، المعدؿ والمتمـ السيما وسيرى 1بتنظيـ  جامعة وىراف

 2021سنة فبراير  21الموافق  1442 عاـ رجب 9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -
  .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف

غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 12ؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة الذ، 2003

، 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .لي والبحث العممياالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ الع

مجمس إدارة  عضاءاإلسمية ألالذؼ يحدد القائمة ، 2018 ديسمبر 13المؤرخ في  1300ـ رق وبمقتضى القرار -
 .، المعدؿ1وىرافجامعة 

 ُيـقـــــّرر

 

أعاله،  والمذكػورالمعدؿ  ،2018 ديسمبر 13المؤرخ في  1300يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار. ىوكما 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 مارس 22في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  1قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة وىران

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 ،الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي  ممثل رئيس بالسكة إسماعيل -
 ،ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو سعدوت دمحم -
 ،زير الدفاع الوطنيممثل و  عضو جربوعة عبد الباقي -
  ،ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو أوبمعيد عبد القادر -
 ،بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو فاطمي حمو -
 ،ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو نيف عمي -
 ،العمومية واإلصالح اإلدارؼ  ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة عضو عثماني يحي -
صالح المستشفياتاممثل الوزير المكمف بالصحة والسك عضو بودعة عبد الناصر -  ،ف وا 
 ،ممثل الوزير المكمف بالشؤوف الدينية واألوقاؼ عضو  عمروش مسعود -
 ،ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو  جاب هللا فريد -
 والفنوف  ثقافةبال ةالمكمف ةممثمة الوزير  عضو صالحي بشرػ  -
 ،ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية عضو حريزؼ معمر -
 .ممثل الوالي  عضو بوستة دمحم -

 

 ."....................................والباقي بدون تغيير ..................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2019 جانفي 21المؤرخ في  57يعدل القرار رقم ، 2021مارس  22مؤرخ في  340رقم  قــرار
  2وىران جامعةيحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  الذي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة فبراير  21الموافق  1442 عاـ رجب 9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -

  .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 منو، 12الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة ، 2003
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13تنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ ال -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
سبتمبر سنة  22الموافق  1435ذؼ القعدة عاـ  27المؤرخ في  261-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

  .2والمتضمف إنشاء جامعة وىراف ،2014

الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة  ،2019 جانفي 21المؤرخ في  57وبمقتضى القرار رقـ  -
 ، المعدؿ.2وىراف

 ُيـقـــــّرر

أعاله، كما ر والمذكػو المعدؿ  ،2019 جانفي 21المؤرخ في  57يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ذا القرار.محدد في الجدوؿ الممحق بي ىو

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 مارس 22في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة وىران

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة والمقب اإلسم

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس حمو أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو سعدوت دمحم -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو أوبمعيد عبد القادر -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو فاطمي حمو -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو سعيدؼ فيصل -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ  عضو عثماني يحي -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ  عضو خميس عبد العزيز -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو الطيب عبد الحميد فيصل -
 والفنوف  بالثقافة ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو بوزياف قويدر -
 لمكمف بالفالحة والتنمية الريفيةممثل الوزير ا عضو حريزؼ معمر -
 باالتصاؿممثل الوزير المكمف  عضو جغادر عبد الجميل -
 بالموارد المائيةممثل الوزير المكمف  عضو رابح بختيار -
 ة والتييئة العمرانيةممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمي عضو سكينة جياللي -
 ممثل الوالي عضو بوستة دمحم -

 

 ."....................................والباقي بدون تغيير ..................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2018 جوان 25المؤرخ في  591يعدل القرار رقم ، 2021مارس  22مؤرخ في  341رقم  قــرار
 سمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة وىران لمعموم والتكنولوجياإلالذي يحدد القائمة ا

 

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

 .منو 3، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة وسيرىا بتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا
 2021سنة فبراير  21الموافق  1442 عاـ رجب 9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -

 .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 12ال سيما المادة  الذؼ  يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،  ،2003
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13ـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رق -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة  2018 جواف 25المؤرخ في  591وبمقتضى القرار رقـ  -

 وىراف لمعموـ والتكنولوجيا، المعدؿ.
 

 قـــــّررُيـ

 

أعاله، كما  والمذكػورالمعدؿ  ،2018 جواف 25المؤرخ في  591يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار. ىو

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

 2021 مارس 22في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا
 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة والمقب إلسما
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس بالسكة إسماعيل -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو سعدوت دمحم -
 ممثل وزير الدفاع الوطني عضو أكساس عادؿ -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو فاطمي حمو -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ  وعض عثماني يحي -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو أوبمعيد عبد القادر -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو سعيدؼ فيصل -
 ممثل الوزير المكمف بالشباب و الرياضة عضو سيافي ياسيف -
 والمواصالت السمكية والالسمكيةممثل الوزير المكمف بالبريد  عضو  تمار عبد القادر -
 ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة عضو  عايسي فؤاد -
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 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو   جاب هلل فريد -
 والمناجـ ممثل الوزير المكمف بالطاقة عضو   سباع عمر -
 والنقل لمكمف باألشغاؿ العموميةممثمة الوزير ا عضو   مقداد جميمة -
 الوالي ةممثم عضو   لعباف أسماء -

 

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

 2018 نوفمبر 7المؤرخ في  943القرار رقم  يعدل، 2021 مارس 22مؤرخ في  342 رقم قــرار
 الشمف ألعضاء مجمس إدارة جامعة اإلسميةالذي يحدد القائمة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة فبراير  21الموافق  1442 عاـ رجب 9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -

 كومة تعييف أعضاء الح والمتضمف

يو سنة ليو  23الموافق  1422جمادػ األولى عاـ  2المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -
 .المعدؿ والمتمـ والمتضمف إنشاء جامعة الشمف،، 2001

غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 12ؿ والمتمـ، السيما المادة ـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدالذؼ يحدد ميا ،2003

 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .لي والبحث العممياالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ الع

ألعضاء مجمس إدارة جامعة  اإلسميةالذؼ يحدد القائمة  ،2018 نوفمبر 7رخ في المؤ  943وبمقتضى القرار رقـ  -
 ، المعدؿ.الشمف

 ُيـقـــــّرر

والمذكػور أعاله، كماىو المعدؿ  ،2018 نوفمبر 7المؤرخ في  943الجدوؿ الممحق بالقرار قـ  يعػدؿ المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذ :2المادة 
 2021 مارس 22في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة الشمف

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة والمقب اإلسم

 ،ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس بمحاكـ مصطفى
 ،ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو لكحل  دمحم

 ،كويف والتعميـ المينييفبالت ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو دقيش شريف عبد الرزاؽ
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ  عضو فالح ناصر
 ،المكمف بالتربية الوطنية ممثل الوزير عضو صافو دمحم
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 ،ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو عمراف دمحم المختار
 ،كمف بالصناعةممثل الوزير الم عضو خشيبة مصطفى

 والنقل، ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية عضو ىالؿ دمحم
 ،ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية عضو طاىرؼ ميسـو
  بالبيئة، ةالمكمف ةالوزير  ةممثم عضو بمحاج رفيقة
 بالتجارة،ممثل الوزير المكمف  عضو بمجنة نجيـ

 بالسكف والعمراف والمدينة،وزير المكمف ممثل ال عضو عرقوب الحبيب
 بالشباب والرياضة،ممثل الوزير المكمف  عضو بوجمة أحمد

 بالثقافة والفنوف، ةالمكمف ةالوزير  ةممثم عضو بوقشور بشرقي
 بالعدؿ،ممثل الوزير المكمف  عضو بوشروقي بف عمي

 ممثل الوالي. عضو حساف آدمحم
 

 ."....................................والباقي بدون تغيير........................................."
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  2021فيفري  22المؤرخ في  203يعدل القرار رقم  2021مارس  22مؤرخ في  343رقم  قــرار
 المدرسة العميا في العموم التطبيقية بتممسان الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 فوالمتضم 2021فبراير سنة  21الموافق  1442 عاـ رجب 9في  المؤرخ 78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ -

 .عييف أعضاء الحكومةت
 2013يناير سنة  30الموافق  1434عاـ ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 .منو 24نموذجي لممدرسة العميا، السيما المادة ساسي الاألالقانوف  ديحد
فبراير سنة  15الموافق   1438جمادػ األولى عاـ  18في المؤرخ  82-17ى المرسـو التنفيذؼ رقـ وبمقتض -

العمـو في  تحويل المدرسة التحضيرية في العمـو والتقنيات بتممساف ، إلى مدرسة عمياالمتضمف و  2017
 .منو 4التطبيقية، السيما المادة 

سمية ألعضاء مجمس إدارة إلالذؼ يحدد القائمة ا 2021فيفرؼ  22المؤرخ في  203رقـ وبمقتضى القرار  -
 .المدرسة العميا في العمـو التطبيقية بتممساف

 ُيـقـــــّرر

، والمذكور أعاله، كما ىو 2021فيفرؼ  22المؤرخ في  203يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 قرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا ال :2المادة 
 2021 مارس 22في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في العموم التطبيقية بتممسان
 األعضاء المعينون:  -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميعف الوزير المكم ممثل رئيسا مقنونيف عبد المطيف -
 ممثل عف الوزير المكمف بالمالية عضو تاج الديف عبد الكريـ  -
 ة الوطنيةممثمة عف الوزير المكمف بالتربي عضو بكوش حورية -
 مفة بالتكويف والتعميـ المينييفممثل عف الوزيرة المك عضو بمحسف بف ناصر -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل عف السمطة المكمفة بال عضو قدورؼ أبو األرباح -
 ممثل عف الوزير المكمف بالصناعة عضو بف قيدة زياف -
 الوزير المكمف بالطاقة والمناجـ ممثل عف عضو صغيرؼ بومديف -
 لتوزيع الكيرباء والغاز بتممساف ممثل عف الشركة الجزائرية عضو مزراؽ عبد الكريـ -
 بتممساف  MEGA PAPIERممثل عف شركة  عضو ىبرؼ سيد أحمد كماؿ -

 

 ."....................................والباقي بدون تغيير........................................."
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 يتضمن الموافقة عمى النظام الداخمي لمجنة الخاصة المكمفة بدراسة، 2021مارس  22مؤرخ في  344 رقمقــرار 
بداء الرأي في منح األوسمة الشرفية و/أو المكافآت لمموظفين  والبحث العممي التابعين لوزارة التعميم العالي وا 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434وؿ عاـ ربيع األ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذؼ  2017نوفمبر سنة  2الموافق  1439صفر عاـ  13المؤرخ في  323-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

ذا تشكيمة وسير وصالحيات يحدد طبيعة وخصائص وكيفيات منح األوسمة الشرفية و/أو المكافآت لمموظفيف، وك
 .منو 13المجنة الخاصة المكمفة بمنحيا، ال سيما المادة 

بداء و  2021مارس  17المؤرخ في 303 وبمقتضى القرار رقـ - المتضمف إنشاء المجنة الخاصة المكمفة بدراسة وا 
 .والبحث العممي ويحدد تشكيمتياالمكافآت لمموظفيف التابعيف لوزارة التعميـ العالي  الرأؼ في منح األوسمة الشرفية و/أو

 ُيـقـــــّرر

 1439صفر عاـ  13المؤرخ في  323-17مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  13تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، يوافق عمى النظاـ الداخمي لمجنة الخاصة المكمفة  2017نوفمبر سنة  2الموافق 

بداء الرأؼ في منح األ وسمة الشرفية و/أو المكافآت لمموظفيف التابعيف لوزارة التعميـ العالي و بدراسة وا 
 البحث العممي، الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و البحث العممي.  :2المادة 
 2021 مارس 22في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 ي بن زيانأ.د عبد الباق

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الممحق
بداء الرأي في منح األوسمة الشرفية  والمكافآت لمموظفين النظام الداخمي لمجنة الخاصة المكمفة بدراسة وا 

 لتعميم العالي والبحث العمميالتابعين لوزارة ا
بداء الرأؼ في منح األوسمة  المادة األولى: يحدد ىذا النظاـ الداخمي كيفيات سير المجنة الخاصة المكمفة بدراسة وا 

الشرفية والمكافآت لمموظفيف التابعيف لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، التي تدعى في صمب النص 
 "المجنة". 

بداء الرأؼ فييا.تكمف  :2المادة   المجنة بدراسة طمبات منح األوسمة الشرفية والمكافآت وا 
 مف رئيسيا. استدعاءتجتمع المجنة في دورة عادية، عند اإلقتضاء، بناء عمى  :3المادة 

(، عمى 2مف رئيسيا أو بطمب مف عضويف ) استدعاءويمكنيا أف تجتمع في دورة غير عادية بناء عمى 
 األقل.

( 15د الرئيس جدوؿ األعماؿ و يرسمو إلى أعضاء المجنة مرفقا بالوثائق والممفات قبل خمسة عشر )يع :4المادة 
 يوما عمى األقل مف تاري  اإلجتماع.

 ( أياـ.8يمكف تقميص ىذا األجل في الدورات غير العادية دوف أف يقل عف ثمانية )
 ائيا، عمى األقل. ( مف أعض4ال تصح مداوالت المجنة إال بحضور أربعة ) :5المادة 
تبدؼ المجنة رأييا في الطمبات باألغمبية البسيطة لألعضاء الحاضريف، وفي حالة تساوؼ عدد األصوات،  :6المادة 

 يكوف صوت الرئيس مرجحا. 
 تسجل مداوالت المجنة في محاضر، تدوف في سجل خاص مرقـ ومؤشر عميو مف قبل الرئيس. :7المادة 
 محضر اإلجتماع الموقع مف طرؼ الرئيس إلى كل األعضاء مف قبل أمانة المجنة. يرسل مستخرج مف :8المادة 
 يفتح رئيس المجنة الجمسة بعد التأكد مف إكتماؿ النصاب. :9المادة 

 يدير رئيس المجنة المناقشات، ويسير عمى حسف سيرىا.
 د غيابو.يمكف الرئيس أف يوكل، بشكل صريح، أحد أعضاء المجنة لينوب عنو عن :10المادة 
 بواسطة التوقيع عمى ورقة تعدىا أمانة المجنة. لالجتماعاتتتـ معاينة حضور األعضاء  :11المادة 
يجب عمى عضو المجنة الذؼ يتعذر عميو حضور اإلجتماع، أف يشعر رئيس المجنة قبل ثماف وأربعيف : 12المادة 

 ( ساعة مف اإلجتماع.48)
 رية مجريات الجمسات وكذا كل الوثائق التي يطمعوف عمييا.يمـز أعضاء المجنة بضماف س :13المادة 
 تزود المجنة بأمانة تضطمع بالمياـ اإلدارية والتقنية، وتكمف عمى الخصوص بما يأتي: :14المادة 

 المجنة، واجتماعاتتحضير أشغاؿ  -
 إلى أعضاء المجنة، االستدعاءاتإرساؿ  -
 ودىا،الممفات وتسجيميا حسب الترتيب الزمني لور  استالـ -
 ضماف المياـ اإلدارية والتقنية الضرورية لسير المجنة، -
 إعداد وتدويف محاضر المجنة، -
 مسؾ سجل المداوالت، -
 مسؾ أرشيف المجنة وحفظو. -

 تضمف أمانة المجنة مف طرؼ مصالح مديرية الموارد البشرية. :15المادة 
 س اإلجراءات واألشكاؿ.يمكف تعديل أو تتميـ أحكاـ ىذا النظاـ الداخمي حسب نف :16المادة 
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  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   615

 

 

 سابقة اإلقامةيحدد قائمة لجان  م 2021مارس  23مؤرخ في  345 رقم قــرار
 في مناطق الجنوب واليضاب العميا وتشكيمتيا

 2021أفريلدورة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمف  2021فبراير  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤّرخ في  78-21رقـ مرسوـ الرئاسي بمقتضى ال -

 .تعييف أعضاء الحكومة

 2013يناير سنة  30 الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .عميـ العالي والبحث العمميد صالحيات وزير التّ والذؼ يحدّ 

، المكّرس لدراسة إشكالية الّتكّفل الّصحي لسكاف 2019يوليو سنة  24بقا لمقرر مجمس الحكومة المؤرخ في وط -
 .اليضاب العميا و الجنوب

والتي تحّدد شروط وكيفيات إلتحاؽ  2019أكتوبر سنة  27وطبقا لمّتعميمة الوزارية المشتركة المّؤرخة في  -
العمومية في المؤّسسات واإلدارات العمومية الّتابعة لقطاع الّصحة  الممارسيف الّطبييف العاّميف في الّصحة 

 الواقعة في مناطق الجنوب واليضاب العميا، بالّتكويف لنيل شيادة الّدراسات الطبية الخاصة.
 

 ُيـقـــــّرر

 

، 2021ة أفريل تحدد قائمة لجاف مسابقة اإلقامة في مناطق الجنوب واليضاب العميا وتشكيمتيا، دور  المادة األولى:
 طبقا لمحق ىذا القرار. 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و البحث العممي. :2المادة 
 2021 مارس 23في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 سابقة اإلقامةيحدد قائمة لجان موالذي  2021مارس  23المؤرخ في  345 قرار رقم

 في مناطق الجنوب واليضاب العميا وتشكيمتو  
 1022أفريلدورة 

 أعضاء الّمجان كّمية اإللتحاق
 سيبالرئيس:  األستاذ بربر ن تممساف

 األعضاء: 
 األستاذ : قرياف لخضر الجزائر
 األستاذ: بوزيتونة محجوب قسنطينة
 األستاذ: رياف طاىر األغواط
 األستاذ: نويصر آديب ورقمة
 األستاذ: مسافر عبد الكريـ بشار

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   616

 

 

 2019سبتمبر  30المؤرخ في  1622يعدل القرار رقم ، 2021رس ما 22مؤرخ في  346رقم  قــرار
 العميا لمري الذي  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442 عاـ رجب 9في  المؤرخ 78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .عييف أعضاء الحكومةت فتضموالم

 2008سنة يوليو  14الموافق  1429عاـ  رجب 11المؤرخ في  217-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ميا لمرؼ إلى مدرسة خارج الجامعة.تحويل المدرسة الوطنية العالمتضمف و 

 2013يناير سنة  30 الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

الذؼ  2016سنة  يونيو 14الموافق  1437عاـ رمضاف  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 منو. 24رسة العميا،السيما المادة نموذجي لممدساسي الاألالقانوف يحدد 

سمية ألعضاء مجمس إدارة إلالذؼ يحدد القائمة ا، 2019سبتمبر  30المؤرخ في  1622رقـ وبمقتضى القرار  -
 ، المعدؿ.لمرؼ العميا الوطنية  المدرسة

 ُيـقـــــّرر

، المعدؿ، والمذكور أعاله، 2019سبتمبر  30المؤرخ في  1622يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 قرار.كما ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا ال

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 مارس 24في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المدرسة الوطنية العميا لمري  قائمة أعضاء مجمس إدارة

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي و البحث العممي، رئيس بزينة دمحم  -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو بوعدالوؼ سالـ -
 ممثمة الوزير المكمف بالتربية الوطنية، عضو ةعباس ىجير  -
 ممثمة الوزيرة المكمفة بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو دوايسية مزياني حميمة -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ، عضو تواتي عامر -
 المحمية والتييئة العمرانية،ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات  عضو بوزياف دمحم الشريف -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة والمناجـ، عضو عكوش عبدالمالؾ -
صالح المستشفيات، عضو جمعي أحمد -  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 ممثمة الوزير المكمف بالموارد المائية، عضو لوني فريدة -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة، عضو رزوؽ لطفي -
 ممثمة الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية. عضو صونية بالش -

 

 ."....................................والباقي بدون تغيير........................................."
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  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   617

 

 

  2019جانفي  24المؤرخ في  69يعدل القرار رقم ، 2021مارس  22مؤرخ في  347رقم  قــرار
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بمستغانم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442 عاـ رجب 9في  المؤرخ 78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .عييف أعضاء الحكومةت فوالمتضم

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 2014غشت سنة  25الموافق  1435عاـ  شواؿ 29المؤرخ في 231-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 4، السيما المادة مدرسة عميا لألساتذة بمستغانـلمتضمف إنشاء او 

الذؼ  2016سنة  يونيو 14الموافق  1437عاـ رمضاف  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 منو. 24رسة العميا،السيما المادة نموذجي لممدساسي الاألالقانوف يحدد 

الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ، 2019جانفي  24 المؤرخ في 69رقـ وبمقتضى القرار  -
 المعدؿ. لألساتذة بمستغانـ، عمياال المدرسة

 ُيـقـــــّرر

 

أعاله، كما  ر، المعدؿ، والمذكو 0192جانفي  24المؤرخ في  69يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2مادة ال
 2021 مارس 24في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بمستغانم

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيس بمحاكـ مصطفى -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية، عضو بويبة أمينة -
 ممثمة الوزير  المكمف بالتربية الوطنية، عضو سيبةصرمـو ح -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو دمحم غانـ صابر -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ، عضو ناجوؼ مدني -
 ممثمة الوزير المكمف بالصناعة. عضو دبالجي حورية -

 

 ."....................................والباقي بدون تغيير........................................."
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  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   618

 

 

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم، 2021مارس  28مؤرخ في  348رقم  قــرار
 برج بوعريريج-لعموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم البشير اإلبراىيميا بكمية التسيير

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة

 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ  -
 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  244-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .جامعة برج بوعريريجوالمتضمف إنشاء  2012

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

قتصادية والتجارية العموـ اال وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية -
 .2019سبتمبر  26بوعريريج المؤّرخ في برج  -وعمـو التسيير بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي

 

 ُيـقـــــّرر

 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد والمتّمـ ، المعّدؿ2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ االقتصادية والتجارية وعمـو  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية
 برج بوعريريج. -التسيير بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي

العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو  قسـ عمـو التسيير بكميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ل :2المادة 
 برج بوعريريج، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -التسيير بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي

برج بوعريريج، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم البشير اإلبراىيمي :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. و، بتطبيقيخص

 2021 مارس 28في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم  2021مارس  28المؤرخ في  348رقـم ممحــق بالقـرار 
 برج بوعريريج -العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي بكمية عموم التسيير

 

 الصفـة لمقـباالسم وا الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ أحمد بونقيب 1
 رئيس القسـ عادؿ بونقاب 2
 أستاذ  الجودؼ صاطورؼ  3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" زكية ججيق 4
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 أستاذ محاضر قسـ "أ" سعاد بعجي 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عبد المطيف عامر 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" العربي عيسات 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" يانيبوبكر مم 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دمحم الصالح دشاش 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2021مارس  28مؤرخ في  349رقم  قــرار

 برج بوعريريج-جامعة دمحم البشير اإلبراىيميلكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير ب
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـبمقتضى ا -

  .تعييف أعضاء الحكومة

 غشت سنة 23الموافق  1424نية عاـ جمادػ الثا 24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  244-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة برج بوعريريج

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13ذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفي -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير  -
 .2017ديسمبر  19برج بوعريريج المؤّرخ في  -بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي

 

 

 ُيـقـــــّرر

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

قائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير تحديد ال
 برج بوعريريج.-بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي

العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة  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 
 فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 مارس 28ي فحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لقائمة االسمية ألعضاء المجمس العمميالذي يحدد ا 2021مارس  28المؤرخ في  349رقم  رارــق بالقـــممح
 برج بوعريريج -لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية حسيف رحيـ 1
 عميد الكمية ميمود زنكرؼ  2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة خميسي قايدؼ 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية توفيق براىـ شاوش 4
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية وليد لعايب 5
 التجارية رئيس قسـ العمـو ياسيف لعكيكزة  6
 رئيس قسـ عمـو التسيير عادؿ بونقاب 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية موسى بف منصور 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية مسعود مييوب 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير أحمد بونقيب 10
 األستاذية عف قسـ العمـو االقتصاديةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف  فطيمة حاجي 11
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية صالح بزة 12
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية عز الديف زبيرؼ  13
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير بمقاسـ رحالي 14
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير سمير بوعافية 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بوبكر ممياني 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف سامي زيادؼ 17
 مدير مخبر بحث أماؿ شوترؼ  18
 مدير مخبر بحث أحمد بف قطاؼ 19
 مسؤوؿ المكتبة عبد الرزاؽ سعد الديف 20
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الذي يحّدد  2019أكتوبر  30المؤّرخ في  1878يعّدل القرار رقم ، 2021مارس  28مؤرخ في  350رقم  قــرار

 ميمة-المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوفألعضـاء القائمة االسمية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـبمقتضى ا -

  .تعييف أعضاء الحكومة

الذؼ  2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره يحدد مياـ

والمتضمف  2008يوليو سنة  9الموافق  1429رجب عاـ  6المؤرخ في  204-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ  -
  .إنشاء مركز جامعي بميمة

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2019أكتوبر  30المؤرخ في  1878وبموجب القرار رقـ  -
 .ميمة-لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ

 .2021فيفرؼ  24المؤّرخ في  120ميمة رقـ -الصوؼوبناء  عمى إرساؿ المركز الجامعي عبد الحفيع بو  -
 

 

 ُيـقـــــّرر

 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز  المادة األولى:
 ميمة. -الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ

عيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي عبد الحفيع تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لم :2المادة 
 ميمة ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بوالصوؼ

ميمة  كل -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ :3المادة 
 متعميـ العالي والبحث العممي.فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية ل

 2021 مارس 28في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019أكتوبر  30المؤّرخ في  1878يعّدل القرار رقم  الذي 2021مارس  28المؤرخ في  350ممحق بالقرار رقم 
 ميمة-المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوفألعضـاء المحّدد لمقائمة االسمية 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لممعيد وردة مسيمي 1
 مدير المعيد عبد المالؾ ضيف 2
 مدير مساعد مكّمف بالّدراسات في التدّرج جماؿ سفارؼ  3
 مدير مساعد مكّمف بالّدراسات لما بعد التدّرج والبحث العممي وفاء مناصرؼ  4
 رئيس قسـ المغة واألدب العربي سميمة خميل 5
 رئيس قسـ المغات األجنبية جميمة عبيد 6
 تاذ محاضر قسـ "أ"أس ابراىيـ لقاف 7
 أستاذ محاضر قسـ "أ" شييرة بوخنوؼ 8
 أستاذ محاضر قسـ "أ" وىيبة جراح 9
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سميـ مزىود 10
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عبد الحميـ معزوز 11
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سمير معزوزف  12
 أستاذ محاضر قسـ "ب" فؤاد بولقروف  13
 تاذ مساعد قسـ "أ"أس زبير بف سخرؼ  14
 أستاذ مساعد قسـ "أ" خالد سوماني 15
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بشير عروس 16
 مسؤوؿ المكتبة وسيمة بمغياط 17

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2019كتوبر أ 30المؤّرخ في  1879يعّدل القرار رقم ، 2021مارس  28مؤرخ في  351رقم  قــرار
 المجمس العممي لمعيد العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير ألعضـاء الذي يحّدد القائمة االسمية 

 ميمة-بالمركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوف
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

  والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،

الذؼ  2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،

والمتضمف  2008يوليو سنة  9لموافق ا 1429رجب عاـ  6المؤرخ في  204-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ  -
 إنشاء مركز جامعي بميمة، 

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

ؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي الذ 2019أكتوبر  30المؤرخ في  1879وبموجب القرار رقـ  -
 ميمة، -لمعيد لعمـو االقتصادية التجارية وعمـو التسيير بالمركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ

 ،2021فيفرؼ  24المؤّرخ في  120ميمة رقـ  -وبناء  عمى إرساؿ المركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ -
 

 ُيـقـــــّرر

ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العموـ االقتصادية،  ييدؼ المادة األولى:
 ميمة. -التجارية وعمـو التسيير بالمركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ

: تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير 02المادة 
 ميمة ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -ز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼبالمرك

ميمة  كل  -: يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ03المادة 
 عممي.فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث ال

 2021 مارس 28في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019أكتوبر  30المؤّرخ في  1879يعّدل القرار رقم  الذي، 2021مارس  28المؤرخ في  351ممحق بالقرار رقم 
 المجمس العممي لمعيد العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير ألعضـاء لمحّدد لمقائمة االسمية ا

 ميمة -بالمركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوف
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ممعيدرئيس المجمس العممي ل مصباح حراؽ 1
 مدير المعيد دمحم بوطالعة 2
 مدير مساعد مكّمف بالّدراسات في التدّرج  ىشاـ مزىود  3
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي ىبوؿ دمحم 4
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 رئيس قسـ عمـو التسيير ربيع قريف 5
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية و التجارية حمزة رممي 6
 تاذ محاضر قسـ "أ"أس فاروؽ بوالريحاف 7
 أستاذ محاضر قسـ "أ" قرمية دوفي 8
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سياـ عيساوؼ  9
 أستاذ محاضر قسـ "أ" طارؽ بمحاج 10
 أستاذ محاضر قسـ "ب" زيد جابر 11
 أستاذ محاضر قسـ "ب" جماؿ لطرش 12
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ميمود برني 13
 "أ" أستاذ مساعد قسـ رياض لمزاودة 14
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ياسر مرزوقي 15
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حمزة داودؼ 16
 مدير مخبر بحث شراؼ عقوف  17
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحّدد  الذي 2019أكتوبر  30المؤّرخ في  1880، يعّدل القرار رقم 2021مارس  28مؤرخ في  352رقم قــرار 

 ميمة-والتكنولوجيا بالمركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوف المجمس العممي لمعيد العمومألعضـاء القائمة االسمية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـبمقتضى ا -

  .الحكومة تعييف أعضاء

الذؼ  2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره

المتضمف و  2008يوليو سنة  9الموافق  1429رجب عاـ  6المؤرخ في  204-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ  -
 ركز جامعي بميمة.إنشاء م

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 

مي الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العم 2019أكتوبر  30المؤرخ في  1880وبموجب القرار رقـ  -
 .ميمة -لمعيد العمـو والتكنولوجيا بالمركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ

 .2021فيفرؼ  24المؤّرخ في  120قـ ميمة ر  -وبناء  عمى إرساؿ المركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ -
 

 ُيـقـــــّرر

 

معيد العموـ والتكنولوجيا ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ل المادة األولى:
 ميمة. -بالمركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العموـ والتكنولوجيا بالمركز الجامعي عبد الحفيع  :2المادة 
 ميمة ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بوالصوؼ
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ميمة  كل  -والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼيكمف المدير العاـ لمتعميـ  :3المادة 
 فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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 أ.د عبد الباقي بن زيان
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 2019أكتوبر  30المؤّرخ في  1880يعّدل القرار رقم  الذي 2021مارس  28المؤرخ في  352ممحق بالقرار رقم 
 ميمة-والتكنولوجيا بالمركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوف يد العمومالمجمس العممي لمعألعضـاء المحّدد لمقائمة االسمية 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لممعيد عبد الوىاب دمحم الصالح 1
 مدير المعيد كموخ سامي 2
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي بوطالعة صابر 3
 عد مكّمف بالّدراسات في التدّرجمدير مسا بولعروؽ يعقوب 4
 رئيس قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي خنوؼ فتيحة 5
 أستاذ  يحي عبد الوىاب 6
 أستاذ  شباح دمحم 7
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوبندير عبد الحفيع 8
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوجدع بدر الديف 9
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوشنيتفة ىشاـ 10
 أستاذ محاضر قسـ "أ" الصادؽ بف حمادة  11
 أستاذ محاضر قسـ "ب"  برحيل فريد 12
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ثابت سميماف 13
 أستاذ مساعد قسـ "أ" موساوؼ بالؿ  14
 أستاذ مساعد قسـ "أ" كعواش اسماعيل 15
 مدير مخبر بحث حمرؼ نصر الديف 16
 مدير مخبر بحث بوناموس عز الديف 17

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019أكتوبر  30المؤّرخ في  1881يعّدل القرار رقم ، 2021مارس  28مؤرخ في  353 رقـم قــرار
 ميمة-عبد الحفيع بوالصوف د القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي لممركز الجامعييحـدّ لذي ا

 

 العممي، إن وزير التعميم العالي والبحث
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة

الذؼ  2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .صة بتنظيمو وسيرهيحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخا

والمتضمف  2008يوليو سنة  9الموافق  1429رجب عاـ  6المؤرخ في  204-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ  -
  .إنشاء مركز جامعي بميمة
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .يـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير التعم

الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2019أكتوبر  30المؤرخ في  1881وبموجب القرار رقـ  -
 .ميمة-لممركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ

 .2021فيفرؼ  24المؤّرخ في  120ميمة رقـ  -وبناء  عمى إرساؿ المركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ -

 ــــّررُيـقـ

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي عبد الحفيع  المادة األولى:
 ميمة. -بوالصوؼ

وفقا  ميمػػة،-تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممػػركز الجامػػعي عبد الحفيع بوالصػػوؼ :2المادة 
 ر.لمجدوؿ الممحق بيذا القرا

ميمة، كل  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ :3المادة 
 فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 
 

 2021 مارس 28في حرر بالجزائر 
 عمميوزير التعميم العالي والبحث ال
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2019أكتوبر  30المؤّرخ في  1881الذي يعّدل القرار رقم  2021مارس  28المؤرخ في  353قـرار رقـم ممحق بال

 ميمة-عبد الحفيع بوالصوف مقائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي لممركز الجامعيلد ـدّ حالم
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير المركز الجامعي، رئيس المجمس العممي لممركز الجامعي بوشالغـ عميروش 1
 واصل والشياداتمدير مساعد مكّمف بالدراسات في التدّرج والّتكويف المت قبايمي عبد الغاني 2
 مدير مساعد مكّمف بالّدراسات في ما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية عقوف شراؼ 3
 مدير مساعد مكّمف بالتنمية واالستشراؼ بوبندير عبد الحفيع 4
 مدير معيد العمـو و التكنولوجيا كموخ سامي 5
 لتجارية وعمـو التسييرمدير معيد العمـو االقتصادية وا بوطالعة دمحم 6
 مدير معيد اآلداب والمغات ضيف عبد المالؾ 7
 رئيس المجمس العممي لمعيد العمـو و التكنولوجيا عبد الوىاب دمحم الصالح  8
 رئيس المجمس العممي لمعيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير حراؽ مصباح 9
 يد اآلداب والمغاترئيس المجمس العممي لمع وردة مسيمي 10
 ممّثل أساتذة معيد العمـو و التكنولوجيا بوجدع بدر الديف 11
 ممّثل أساتذة معيد العمـو و التكنولوجيا شباح دمحم 12
 ممّثل أساتذة معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير حريز ىشاـ 13
 التجارية وعمـو التسييرممّثل أساتذة معيد العمـو االقتصادية و  بمحاج طارؽ  14
 ممّثل أساتذة معيد اآلداب والمغات ابراىيـ لقاف 15
 ممّثل أساتذة معيد اآلداب والمغات زىيرة بوزيدؼ 16
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 ممّثل عف األساتذة المساعديف داودؼ حمزة 17
 1سطيف -أستاذ بجامعة فرحات عباس صالحي صالح 18
 ـ البواقيا-أستاذ بجامعة العربي بف مييدؼ عياش زبير 19
 مسؤوؿ المكتبة المركزية  عبد هللا بف صالح 20
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2021مارس  28مؤرخ في  354رقم  قــرار
 العميا لألساتذة بوىرانمدرسة بال لقسم المغات األجنبية

 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،إن 
والمتضّمف  2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـبمقتضى ا -

  .تعييف أعضاء الحكومة

الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .يات وزير التعميـ العالي والبحث العممييحدد صالح

 2014غشت سنة  25الموافق  1435شواؿ عاـ  29المؤرخ في  230-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .والمتضّمف إنشاء مدرسة عميا لألساتذة بوىراف

الذؼ  2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -
 .يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا

وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغات األجنبية بالمدرسة العميا لألساتذة بوىراف  -
 .2021فيفرؼ  11المؤرخ في 

 

 ُيـقـــــّرر

 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16فيذؼ رقـ مف المرسـو التن 50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 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 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لألساتذة بوىراف، كل فيما يخصو،  :3 المادة

 البحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و 
 2021 مارس 28في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا 2021مارس  28المؤرخ في  354ممحق بالقرار رقم 

 العميا لألساتذة بوىرانمدرسة بال لقسم المغات األجنبية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بف عمار نعيمة 1
 رئيس القسـ صباح جماؿ 2
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 أستاذ  نايت ابراىيـ عبد الغني 3
 ستاذ محاضر قسـ "أ"أ عشاب جميمة 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" يحياوؼ خيرة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" فتحي بوحجر بمخير 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ماكوؼ سمية 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجنة العممية لقائمة االسمية ألعضاءيحّدد ا، 2021مارس  28مؤرخ في  355رقم  قــرار

 العميا لألساتذة بوىرانمدرسة بال لقسم المغة العربية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـبمقتضى ا -

  .تعييف أعضاء الحكومة

الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 2014غشت سنة  25الموافق  1435شواؿ عاـ  29المؤرخ في  230-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .والمتضّمف إنشاء مدرسة عميا لألساتذة بوىراف

الذؼ  2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ -
 .يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا

وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة العربية بالمدرسة العميا لألساتذة بوىراف  -
 .2021المؤرخ في أّوؿ فيفرؼ 

 

 ُيـقـــــّرر

 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 لألساتذة بوىراف.المجنة العممية لقسـ المغة العربية بالمدرسة العميا 
لقسـ المغة العربية بالمدرسة العميا لألساتذة بوىراف، وفقا  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
صو، يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لألساتذة بوىراف، كل فيما يخ :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 مارس 28في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا 2021مارس  28المؤرخ في  355ممحق بالقرار رقم 
 العميا لألساتذة بوىرانمدرسة بال لقسم المغة العربية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بف يامنة سامية 1
 رئيس القسـ يمي أمينةجال 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوسالح فايزة 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مساىل فاطمة 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" لوالسي اليوارية 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" شي  أعمر اليوارية 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مف منصور نسيمة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبد ربي نواؿ 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي، 2021مارس  28مؤرخ في  356رقـم  قــرار

 تممسان -لمغنية لممركز الجامعي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  2021سنة  فبراير 21الموافق  1442 عاـ رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـبمقتضى ا -

  .تعييف أعضاء الحكومة

الذؼ  2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18 المؤرخ في 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 2016أبريل سنة  11الموافق  1437رجب عاـ  3المؤرخ في  125-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء مركز جامعي بمغنية بوالية تممساف

 09 تممساف المؤّرخ في -تخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممركز الجامعي لمغنيةوبناء  عمى محضر ان -
 .2021فيفرؼ 

 ُيـقـــــّرر

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

 تممساف. -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،  -المركز الجامعي لمغنية يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 مارس 28في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

ػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ  ػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العمميالذي  2021مارس  28المؤرخ في  356 قـرار رقـمممحق بال
 تممسان -لمغنية لممركز الجامعي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 امعي، رئيس المجمس العممي لممركز الجامعيمدير المركز الج 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 قادرؼ رياض 3
 تنمية واالستشراؼمدير مساعد مكّمف بال فضيل دمحم األميف 4
 مدير معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير تربش دمحم 5
 مدير معيد اآلداب والمغات بف عدؼ نورية 6
 مدير معيد الحقوؽ والعمـو السياسية بوزيدؼ الياس 7
 مدير معيد العمـو والتكنولوجيا  زناسني حسيف 8
 د العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسييررئيس المجمس العممي لمعي داودؼ دمحم 9
 رئيس المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات  بف مالؾ سيدؼ دمحم 10
 رئيس المجمس العممي لمعيد الحقوؽ والعمـو السياسية الحاج عمي بدر الديف 11
 رئيس المجمس العممي لمعيد العمـو والتكنولوجيا ىوارؼ أحمد 12
 ممّثل أساتذة معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير  ادرساىد عبد الق 13
 ممّثل أساتذة معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير  مكيديش دمحم 14
 ممّثل أساتذة معيد اآلداب والمغات بوشيبة عبد القادر 15
 ممّثل أساتذة معيد اآلداب والمغات  لعشريس عباس 16
 ممّثل أساتذة معيد الحقوؽ والعمـو السياسية وز فتيحةبف عز  17
 مّثل أساتذة معيد الحقوؽ والعمـو السياسية الشي  دمحم زكرياء 18
 ممّثل أساتذة معيد العمـو والتكنولوجيا  بمعربي حميمة 19
 ممّثل أساتذة معيد العمـو والتكنولوجيا  بممختار عز الديف 20
 ذة معيد العمـو االجتماعية واإلنسانيةممّثل أسات مموكي جميمة 21
 ممّثل أساتذة معيد العمـو االجتماعية واإلنسانية لصيب عبد القادر 22
 ممّثل عف األساتذة المساعديف كامش دمحم 23
 تممساف -أستاذ بجامعة أبو بكر بمقايد بف بوزياف دمحم 24
 تممساف -أستاذ بالمدرسة العميا إلدارة األعماؿ ساىل سيدؼ دمحم 25
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2021مارس  28مؤرخ في  357رقم  قــرار
 قسنطينة -لكمية اآلداب والحضارة االسالمية بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية

 

 ي والبحث العممي،إن وزير التعميم العال
والمتضمف  1984غشت سنة  4الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  7المؤرخ في  182-84وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ إحداث جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية،

والمتضّمف  2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـبمقتضى ا -
  .تعييف أعضاء الحكومة
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 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

 2013يناير سنة    30الموافق  1434األوؿ عاـ  ربيع 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية اآلداب والحضارة االسالمية بجامعة األمير  -
 .2021جانفي  24قسنطينة المؤّرخ في  -عبد القادر لمعمـو اإلسالمية

 

 ُيـقـــــّرر

 

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

ية اآلداب والحضارة االسالمية بجامعة األمير عبد تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكم
 قسنطينة.  -القادر لمعمـو اإلسالمية

اآلداب والحضارة االسالمية بجامعة األمير عبد  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 قسنطينة ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -القادر لمعمـو اإلسالمية

قسنطينة،  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية :3ة الماد
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. كل فيما يخصو، بتطبيق

 2021 مارس 28في حرر بالجزائر 
 عمميوزير التعميم العالي والبحث ال
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2021مارس  28مؤرخ في  357رقم  رارــق بالقـــممح

 قسنطينة -بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية اب والحضارة االسالميةلكمية اآلد
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ المغة العربية آماؿ لواتي 1
 عميد الكمية رياض بف الشي  الحسيف 2
 د مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة نائب العمي عزيز حداد 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية عبد الناصر بف طناش 4
 رئيس قسـ المغة العربية زيف الديف بف موسى 5
 رئيس قسـ التاري  إبراىيـ مرابط 6
 رئيس قسـ المغات والترجمة دمحم أوجرتني 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ التاري  نصيرة عزرودؼ 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة العربية ذىبية بورويس 9
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ المغة العربية نور الديف بوزناشة 10
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ التاري  زىير حافظي 11
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ التاري  قرياف عبد الخميل 12
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 ممّثل عف األساتذة المساعديف  إبراىيـ بوسمغوف  13
 ممّثل عف األساتذة المساعديف مصدؽ بوعافية 14
 مدير مخبر بحث رابح دوب 15
 مدير مخبر بحث إسماعيل سامعي 16
 مسؤوؿ المكتبة نويوة خولة 17
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم االقتصاد ، 2021مارس  28مؤرخ في  358رقم  قــرار
 قسنطينة -الشريعة واالقتصاد بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية بكمية واالدارة

 

 عممي،إن وزير التعميم العالي والبحث ال
والمتضمف  1984غشت سنة  4الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  7المؤرخ في  182-84وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ إحداث جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية،

 والمتضّمف 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـبمقتضى ا -
  .تعييف أعضاء الحكومة

غشت سنة   23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434 ربيع األوؿ عاـ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 

الشريعة واالقتصاد  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ االقتصاد واالدارة بكمية -
 .2020بر ديسم 22المؤّرخ في نطينة قس -بجامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

الشريعة واالقتصاد بجامعة األمير  ـ االقتصاد واالدارة بكميةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقس
 قسنطينة. -عبد القادر لمعمـو اإلسالمية

الشريعة واالقتصاد بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ االقتصاد واالدارة بكمية :2المادة 
 دوؿ الممحق بيذا القرار.قسنطينة، وفقا لمج -األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية

قسنطينة،  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. كل فيما يخصو، بتطبيق

 2021 مارس 28في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 عضاء المجنة العمميةالذي يحدد القائمة االسمية أل 2021مارس  28المؤرخ في  358 رقـمممحــق بالقـرار 
 قسنطينة -الشريعة واالقتصاد بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية بكمية لقسم االقتصاد واالدارة

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عبد الناصر براني 1
 رئيس القسـ جابر سطحي 2
 أستاذ سمير جاب هللا 3
 تاذ محاضر قسـ "أ"أس عقبة سحنوف  4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" موسى كاسحي 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" شعيب يونس 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حسيبة سميرة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" خالد رويبح 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ياسيف بوضامور 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2021مارس  28مؤرخ في  359رقم  ـرارقـ

 قسنطينة -بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية لكمية الشريعة واالقتصاد
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  1984غشت سنة  4 الموافق 1404ذؼ القعدة عاـ  7المؤرخ في  182-84وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ إحداث جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية،

والمتضّمف  2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـبمقتضى ا -
  .تعييف أعضاء الحكومة

غشت سنة        23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

 2013يناير سنة    30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .لعالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ ا

وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الشريعة واالقتصاد بجامعة األمير عبد القادر  -
 .2021جانفي  14قسنطينة المؤّرخ في  -لمعمـو اإلسالمية

 

 ُيـقـــــّرر

 

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03رقـ مف المرسوـ التنفيذؼ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الشريعة واالقتصاد بجامعة األمير عبد القادر 
 قسنطينة.  -لمعمـو اإلسالمية

الشريعة واالقتصاد بجامعة األمير عبد القادر لمعمـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 قسنطينة ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -اإلسالمية
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نطينة، قس -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. كل فيما يخصو، بتطبيق

 

 2021 مارس 28في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2021مارس  28المؤرخ في  359رقم  رارــق بالقـــممح
 قسنطينة -بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية لكمية الشريعة واالقتصاد

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ االقتصاد واإلدارة مير جاب هللاس 1
 عميد الكمية كماؿ لدرع 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  ليندة بومحراث 3
 والعالقات الخارجية نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي شعيب يونس 4
 رئيس قسـ الفقو وأصولو عبد الرحمف خمفة 5
 رئيس قسـ الشريعة والقانوف  سعاد قصعة 6
 رئيس قسـ االقتصاد واإلدارة جابر سطحي 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ الفقو وأصولو  عمي مييوبي 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ الشريعة والقانوف  حفيظة مبارؾ 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ االقتصاد واإلدارة بد الناصر برانيع 10
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الفقو وأصولو  سعاد سطحي 11
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الفقو وأصولو دليمة شايب 12
 قسـ الشريعة والقانوف  ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف زىرة بف عبد القادر 13
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الشريعة والقانوف  ساعد تبينات 14
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ االقتصاد واإلدارة عقبة سحنوف  15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف  ياسيف بوضامور 16
 اعديفممّثل عف األساتذة المس فؤاد بولحباؿ 17
 مدير مخبر بحث موسى كاسحي 18
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممييحدّ ، 2021مارس  28مؤرخ في  360رقـم  قــرار
 قسنطينة -األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية لجامعة

 

 لبحث العممي،إن وزير التعميم العالي وا
والمتضمف  1984غشت سنة  4الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  7المؤرخ في  182-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ إحداث جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية،

 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ وبمقتضى ا -
  .المتضّمف تعييف أعضاء الحكومةو 
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،  المعّدؿ والمتّمـ الذؼ 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434األوؿ عاـ ربيع  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 -وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية -
 .2021فيفرؼ  10قسنطينة المؤّرخ في 

 

 ُيـقـــــّرر

 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  20طبيقا ألحكاـ المادة ت المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 سنطينة.ق -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،  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية :3المادة 

 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. كل فيما يخصو، بتطبيق
 2021 مارس 28في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي الذي يحّدد 2021مارس  28المؤرخ في  360 رقـمممحــق بالقـرار 

 قسنطينة -األمير عبد القادر لمعموم اإلسالميةلجامعة 
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 لمجمس العممي لمجامعةمدير الجامعة، رئيس ا السعيد دراجي 1
بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي كّمف م مدير الجامعةنائب  سامي رياض بف شعالؿ 2

 والتكويف العالي فيما بعد التدرج
 العممية بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىراتكّمف م مدير الجامعةنائب  نصير مختار 3
 بالتنمية واالستشراؼ والتوجيوكّمف م مدير الجامعةنائب  بوبكر عواطي 4
 عميد كمية اآلداب والحضارة اإلسالمية رياض بف الشي  الحسيف 5
 عميد كمية الشريعة واالقتصاد كماؿ لدرع 6
 عميد كمية أصوؿ الديف أحمد عبدلي 7
 اب والحضارة اإلسالميةرئيس المجمس العممي لكمية اآلد آماؿ لواتي 8
 رئيس المجمس العممي لكمية الشريعة واالقتصاد  سمير جاب هللا 9
 رئيس المجمس العممي لكمية أصوؿ الديف لحمح الزىرة 10
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والحضارة اإلسالمية نور الديف بوزناشة 11
 ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والحضارة اإلسالمية ممّثل األساتذة إبراىيـ ميية 12
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الشريعة واالقتصاد ليندة بومحراث 13
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 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الشريعة واالقتصاد عبد الرحمف خمفة 14
 ّف األستاذية عف كمية أصوؿ الديفممّثل األساتذة ذوؼ مص فتيحة دمحم بوشعالة 15
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية أصوؿ الديف عبد الغاني عيساوؼ  16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف جعيجع دمحم 17
 ممّثل عف األساتذة المساعديف شمي عبد العزيز 18
 خنشمة -أستاذ بجامعة عباس لغرور صالح خديش 19
 2قسنطينة  -أستاذ بجامعة عبد الحميد ميرؼ  ف محمود سحنو  20
 مسؤوؿ المكتبة المركزية يونس سدوس 21
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019جويمية  31مؤرخ في ال 1387رقم  يعدل القــرار  ،2021 مارس 28مؤرخ في  361رقم  قــرار
 العموم اإلنسانية واالجتماعية بكميةالعموم االجتماعية لقسم  اء المجنة العمميةقائمة االسمية ألعضلمحدد الم

 بجاية-بجامعة عبد الرحمن ميرة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤّرخ في  78-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ومة، المتضّمف تعييف أعضاء الحك
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  218-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة بجاية، المعّدؿ والمتّمـ.
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ. يحّدد مياـ الذؼ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
لقسـ  قائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةلمحدد الم 2019جويمية  31مؤرخ في ال 1387رقـ  وبموجب القػػرار -

 .بجاية-بجامعة عبد الرحمف ميرة العمـو اإلنسانية واالجتماعية بكميةالعمـو االجتماعية 
العموـ اإلنسانية  بكميةالعموـ االجتماعية لقسـ  لمجنة العمميةباوبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة  -

 .2021جانفي  10المؤّرخ  بجاية-د الرحمف ميرةبجامعة عب واالجتماعية
 

 ُيـقـــــّرر

 

بكمية ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية  المادة األولى:
 .بجاية-بجامعة عبد الرحمف ميرة العمـو اإلنسانية واالجتماعية

 العموـ اإلنسانية واالجتماعيةبكمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية تحدد القائمة االسمية  :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. ،بجاية-بجامعة عبد الرحمف ميرة

، كل فيما يخصو، بجاية-عبد الرحمف ميرةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا  بتطبيق

 2021 مارس 28في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 قائمةلمحدد الم 2019جويمية  31مؤرخ في ال 1387رقم  يعدل القــرار الذي 2021مارس  28مؤرخ في  361رقم  ممحق بالقرار
 بجاية-بجامعة عبد الرحمن ميرة العموم اإلنسانية واالجتماعية بكميةالعموم االجتماعية لقسم  االسمية ألعضاء المجنة العممية 

 الصفـة سم والمقـباال الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "ب"، رئيس المجنة العممية لمقسـ بشير حدرباش  1
 رئيس القسـ عمراف حساف 2
 أستاذ دمحم اكمي فراجي 3
  ةأستاذ صحراوؼ  باشا انتصار 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" زىير اىوارؼ  5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" محمود جادة 6
 اذ محاضر قسـ "أ"أست عبد الحميـ بريتيمة 7
 أستاذ مساعدة قسـ "أ" كنزة دالي 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" االميف بوفضة 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحدد  2019جويمية  31مؤرخ في ال 1390رقم  القــراريعدل  ،2021 مارس 28مؤرخ في  362قــرار رقم 

 بجاية-بجامعة عبد الرحمن ميرةالعموم اإلنسانية واالجتماعية  ة ألعضاء المجمس العممي لكميةلمقائمة االسمي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤّرخ في  78-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  218-98رسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى الم -

 المتضمف إنشاء جامعة بجاية، المعّدؿ والمتّمـ.

غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ. يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الذؼ 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

 السمية ألعضاء المجمس العممي لكميةالمحدد لمقائمة ا 2019جويمية  31مؤرخ في ال 1390رقـ  وبموجب القػػرار -
 بجاية-بجامعة عبد الرحمف ميرةالعمـو اإلنسانية واالجتماعية 

وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة عبد  -
 .2021 جانفي 10بجاية المؤّرخ  -الرحمف ميرة

 ُيـقـــــّرر

 

العموـ اإلنسانية  ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية األولى:المادة 
 .بجاية -بجامعة عبد الرحمف ميرةواالجتماعية 

بجامعة عبد الرحمف العموـ اإلنسانية واالجتماعية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 فقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.و  ،بجاية -ميرة
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، كل فيما يخصو، بجاية-عبد الرحمف ميرةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2021 مارس 28في حرر بالجزائر 
 الي والبحث العمميوزير التعميم الع

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019 جويمية 31مؤرخ في ال 1390رقم  يعدل القــرار الذي 2021مارس  28مؤرخ في ال 362رقم  ممحق بالقرار
 بجاية-بجامعة عبد الرحمن ميرةالعموم اإلنسانية واالجتماعية  المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة عف قسـ العمـو اإلنسانية ستار اوعثماني 1
 يةعميد الكم عبد الرحمف سوالمية 2
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجّية فياض بف كرو 3
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة جفاؿ مقراف 4
 رئيس قسـ العمـو االجتماعية عمراف حساف 5
 رئيس قسـ العمـو اإلنسانية سمير جودر 6
 عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةرئيس قسـ  جماؿ جناد 7
 رئيسة المجنة العممية لقسـ العمـو االجتماعية بشير حدرباش 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو اإلنسانية عيسى مراح 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية مراد اكيواف 10
 األساتذة عف قسـ العمـو االجتماعية ممّثل زىير اىوارؼ  11
 االجتماعيةممثل األساتذة عف قسـ العمـو   عبد الحميـ برتيمة 12
 ممّثل األساتذة عف قسـ العمـو اإلنسانية محمود ايت مدور 13
 ممّثل األساتذة عف قسـ عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية سميـ زعبار 14
 ل األساتذة عف قسـ عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةممثّ  عبد النور ايدير 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف براىيـ أورابح 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف األميف بوفضة 17
 مديرة مخبر بحث باشا صحراوؼ انتصار 18
 مسؤوؿ مكتبة الكمية مراد براىمي 19
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقســم ، 2021مارس  28مؤرخ في  363رقم  قــرار
 وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبكمية اليندسة الكيربائية بجامعة  اإللــكتروتكنيك

 

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

 .بتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ

والمتضّمف  2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـبمقتضى ا -
 .تعييف أعضاء الحكومة
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غشت سنة   23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

 2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإللكتروتكنيؾ بكمية اليندسة الكيربائية بجامعة  -
 .2021جانفي  13المؤّرخ في  وىراف -العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ

 

 ُيـقـــــّرر

 

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

العمـو لكيربائية بجامعة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكتروتكنيؾ بكمية اليندسة ا
 .وىراف -والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ

العمـو تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكتروتكنيؾ بكمية اليندسة الكيربائية بجامعة  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.وىراف -والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ

، كل وىراف-العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼلعاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة يكمف المدير ا :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. فيما يخصو، بتطبيق

 2021 مارس 28في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 انأ.د عبد الباقي بن زي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقســم اإللــكتروتكنيك 2021مارس  28مؤرخ في  363 رقـمممحــق بالقـرار 
 وىران -العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافة الكيربائية بجامعة بكمية اليندس

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بودينار أحمد حميدا 1
 رئيس القسـ بمعربي أحمد وحيد 2
 أستاذ  بنوزة نور الديف 3
 أستاذ  بف جبار مختار 4
 أستاذ  ودير رباح 5
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  حمادؼ نصيرة 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ويس أماؿ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوشامة اليوارية 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف عمار حبيب 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 العمميةيحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة ، 2021مارس  28مؤرخ في  364رقم  قــرار
 وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبكمية اليندسة الكيربائية بجامعة  لقســم اآللــية

 

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

 .ولوجيا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـبتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكن

ضّمف والمت 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـبمقتضى ا -
 .تعييف أعضاء الحكومة

غشت سنة   23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتالذؼ يحّدد  2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 

العموـ ة العممية لقسـ اآللػػية بكمية اليندسة الكيربائية بجامعة وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجن -
 .2021جانفي  13المؤّرخ في  وىراف -والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ

 

 ُيـقـــــّرر

 

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

العمـو القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآللػػية بكمية اليندسة الكيربائية بجامعة 
 .وىراف-والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ

العمـو ػػية بكمية اليندسة الكيربائية بجامعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلل :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.وىراف -والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ

، كل وىراف-العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة : 3المادة 
 في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. ىذا القرار الذؼ سينشر فيما يخصو، بتطبيق

 2021 مارس 28في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021مارس  28المؤرخ في  364 رقـمممحــق بالقـرار 
 وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبكمية اليندسة الكيربائية بجامعة  لقســم اآللــية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 سـرئيسة المجنة العممية لمق غوؿ حديبي رشيدة 1
 رئيس القسـ زلماط دمحم المولود 2
 أستاذ  حسيف رشيدة 3
 أستاذ  دعو بشير 4
 أستاذ  دحماني دمحم 5
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 أستاذ محاضر قسـ "أ" ماش عبد الكريـ 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف دحة بسمة 7
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سميماف عبد القادر 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" يحياوؼ كماؿ 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021مارس  28مؤرخ في  365رقم  قــرار

 وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبكمية اليندسة الكيربائية بجامعة  لقســم اإللــكترونيــك
 

 ث العممي،إن وزير التعميم العالي والبح
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  212-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .بتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ

ضّمف والمت 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـبمقتضى ا -
  .تعييف أعضاء الحكومة

غشت سنة   23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434عاـ  ربيع األوؿ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 

وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بكمية اليندسة الكيربائية بجامعة  -
 .2021جانفي  17المؤّرخ في  وىراف -العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

العمـو ترونيؾ بكمية اليندسة الكيربائية بجامعة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللك
 .وىراف -والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ

العمـو تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بكمية اليندسة الكيربائية بجامعة  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.وىراف -والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ

، كل وىراف -العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3ادة الم
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. فيما يخصو، بتطبيق

 2021 مارس 28في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021مارس  28المؤرخ في  365رقـم ممحــق بالقـرار 
 وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبكمية اليندسة الكيربائية بجامعة  ــكترونيــكلقســم اإلل

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ قدور عبد الحفيع 1
 رئيس القسـ مياجر حساف 2
 أستاذ  بوغنمي نبيل 3
 أستاذ  بطاىر سميـ 4
 أستاذ  لوكيل عبد الحميد 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" العظيـ مصطفى عبد 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" قروؼ سعيد 7
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف مسعود دمحم طارؽ  8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مبتوش حناف 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
االسمية ألعضاء المجنة العممية لقســم اليندســة يحدد القائمة ، 2021مارس  28مؤرخ في  366رقم  قــرار

 وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبكمية اليندسة المعمارية واليندسة المدنية بجامعة  المعمــاريـة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984ت سنة غش 18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  212-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .بتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ

والمتضّمف  2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـبمقتضى ا -
  .تعييف أعضاء الحكومة

غشت سنة   23الموافق  1424الثانية عاـ  جمادػ 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 العممي. ير التعميـ العالي والبحثالذؼ يحدد صالحيات وز 

وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية بكمية اليندسة المعمارية   -
 .2021فيفرؼ  24خ في المؤرّ  وىراف-العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼواليندسة المدنية بجامعة 

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية بكمية اليندسة المعمارية واليندسة 
 .وىراف-العمـو والتكنولوجيا دمحم بوضياؼعة المدنية بجام

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية بكمية اليندسة المعمارية  واليندسة  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.وىراف -العمـو والتكنولوجيا دمحم بوضياؼالمدنية بجامعة 
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، كل وىراف-العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼمدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة يكمف ال :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. فيما يخصو، بتطبيق

 2021 مارس 28في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 بن زيان أ.د عبد الباقي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقســم  2021مارس  28المؤرخ في  365 رقـمممحــق بالقـرار 
 وىران -العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبكمية اليندسة المعمارية واليندسة المدنية بجامعة  يـةاليندســة المعمــار 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ أنوش كريمة 1
 رئيس القسـ ربيع مولود 2
 أستاذة  قاسمي مميكة 3
 أستاذ  مداني دمحم 4
 أستاذ  رمضاف خير الديف 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" يماني لخضر 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" فالح جابر مخيمف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حمزة شريف يمينة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مباركي عبد الخميق 9
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 القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقســميحدد ، 2021مارس  28مؤرخ في  367رقم  قــرار

 عيــن تمــوشنت-بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة بمحــاج بــوشعيب مدنية وأشغال عمومية ىندسة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ -

 .تعييف أعضاء الحكومة

غشت سنة   23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434بيع األوؿ عاـ ر  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 عالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ ال

 2020سنة  نوفمبر 22 الموافق 1442ربيع الثاني  06 فيالمؤرخ  338-20رقـ  التنفيذؼبمقتضى المرسوـ و  -
 .إنشػػػاء جػػامعة عػػػػػػيف تموشنتوالمتضّمف 

اب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ ىندسة مدنية وأشغاؿ عمومية بكمية العموـ وبناء  عمى محضر انتخ -
 .2021جانفي  25تموشنت المؤّرخ في عيف -والتكنولوجيا بجامعة بمحاج بوشعيب

 ُيـقـــــّرر

ية عاـ جمادػ الثان 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424
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تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة مدنية وأشغاؿ عمومية بكمية العمـو 
 عيف تموشنت.-والتكنولوجيا بجامعة بمحاج بوشعيب

عضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة مدنية وأشغاؿ عمومية بكمية العمـو والتكنولوجيا تحدد القائمة االسمية أل :2المادة 
 عيف تموشنت ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة بمحاج بوشعيب

ىذا  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عيف تموشنت، كل فيما يخصو، بتطبيق :3المادة 
 ؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.القرار الذ

 2021 مارس 28في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقســم  2021مارس  28مؤرخ في  367رقـم ممحــق بالقـرار 
 عيــن تمــوشنت-بكمية العمـــوم والتكنــولوجيا بجامعة بمحــاج بــوشعيب وأشغال عمومية مدنيةىندسة 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 لمجنة العممية لمقسـرئيس ا عمارة خالد 1
 رئيس القسـ معروؼ حفيظة 2
 أستاذ  عيسى مأموف سيدؼ دمحم 3
 أستاذ  حمادؼ يوسف 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عطية أمينة 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" طاىر برابح أميف  6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بمعباسي زينب 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" درباؿ رشيد 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" خديرقميل مصطفى  9
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021مارس  28مؤرخ في  368رقم  قــرار

 عيــن تمــوشنت-بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة بمحــاج بــوشعيب لقســم عموم المادة
 

 زير التعميم العالي والبحث العممي،إن و 
والمتضّمف  2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ -

  .تعييف أعضاء الحكومة

غشت سنة   23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 .د مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحدّ  2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 2020سنة  نوفمبر 22 الموافق 1442ربيع الثاني  06 فيالمؤرخ  338-20رقـ  التنفيذؼبمقتضى المرسوـ و  -
  .إنشػػػاء جػػامعة عػػػػػػيف تموشنتوالمتضّمف 

وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ المادة بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة  -
 .2021جانفي  25عيف تموشنت المؤّرخ في -بمحاج بوشعيب
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 ــــّررُيـقـ

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

مية العموـ والتكنولوجيا بجامعة بمحاج القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ المادة بك
 عيف تموشنت.-بوشعيب

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ المادة بكمية العمـو والتكنولوجيا بجامعة بمحاج  :2المادة 
 عيف تموشنت ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بوشعيب

ىذا  تكويف العالييف ومدير جامعة عيف تموشنت، كل فيما يخصو، بتطبيقيكمف المدير العاـ لمتعميـ وال :3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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 أ.د عبد الباقي بن زيان
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021مارس  28المؤرخ في  368رقـم ممحــق بالقـرار 
 ــن تمــوشنتعي-بكمية العمـــوم والتكنــولوجيا بجامعة بمحــاج بــوشعيب لقســم عموم المادة

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بوسالـ اسماعيل 1
 رئيس القسـ بعيميش زىرة 2
 أستاذ  عبد السالـ بوسيف 3
 أستاذ  قاسيمي سوفي 4
 أستاذ " بف سعيد الجياللي 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عزؼ ىاجر 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دموش كماؿ 7
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مخيسي بخالد 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" راشدؼ سامية 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019جانفي  02المؤرخ في  22يعّدل القرار رقم ، 2021مارس  28مؤرخ في  369رقم  قــرار

 المتعّددة العموم لميندسة المعمارية والعمرانمدرسة لم المجمس العمميقائمة االسمية ألعضاء لمحّدد لما
 المجاىد حسين أيت أحمد-

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـبمقتضى ا -

 .تعييف أعضاء الحكومة

المتضّمف  2008يوليو  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  213-08رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ  -
 .تحويل المدرسة المتعّددة العموـ لميندسة المعمارية والعمراف، المعّدؿ
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الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .العالي والبحث العممي يحدد صالحيات وزير التعميـ

الذؼ  2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -
 .يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا

درسة المحّدد لمقائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لمم 2019جانفي  02المؤرخ في  22وبموجب القرار رقـ  -
 .المتعّددة العموـ لميندسػػة المعمػػارية والعمراف

وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة المتعّددة العمـو لميندسة المعمارية والعمراف  -
 .2018نوفمبر  22المؤرخ في 

 ُيـقـــــّرر

 

ألعضاء المجمس العممي لممدرسة المتعّددة العمـو  ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية المادة األولى:
 لميندسػػة المعمػػارية والعمراف.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة المتعّددة العموـ لميندسػػة المعمػػارية والعمراف ،  :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ـ والتكويف العالييف ومديرة المدرسة المتعّددة العموـ لميندسػػة المعمػػارية والعمراف يكّمف المدير العاـ لمتعمي :3المادة 
 ،كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 زيانأ.د عبد الباقي بن 
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 قائمة المحّدد لم 2019جانفي  02المؤرخ في  22الذي يعّدل القرار رقم  2021مارس  28المؤرخ في  369 ممحق بالقرار رقم
 المجاىد حسين أيت أحمد -المتعّددة العموم لميندسة المعمارية والعمرانمدرسة مجمس العممي لمالاالسمية ألعضاء 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مديرة المدرسة، رئيسة المجمس العممي لممدرسة بابا أحمد تسورية 1
 ر التكنولوجي واإلبتكار وترقية المقاوالتية مديرة مساعدة مكّمفة بالتكويف في الدكتوراه والبحث العممي والتطوي مسعوداف ميا 2
 مدير مساعد مكّمف بالتعميـ والشيادات والتكويف المتواصل جياللي دحماف 3
 مديرة مساعدة مكّمفة بأنظمة اإلعالـ واإلتصاؿ والعالقات الخارجية  زكاغ رشيدة 4
 رئيس القسـ التحضيرؼ  مزوارؼ فضيمة 5
 التكويف في الطور الثانيرئيس قسـ  عطارؼ ناصر الديف 6
 ممثل منتخب عف األساتذة شناوؼ يوسف 7
 ممثل منتخب عف األساتذة بوسواليـ عائشة 8
 ممثل منتخب عف األساتذة كحيمة يوسف 9
 ممثل منتخب عف األساتذة المحاضريف قسـ "أ" شعبو عثماني مريـ 10
 "ممثل منتخب عف األساتذة المحاضريف قسـ "أ جبرؼ بوعالـ 11
 ممثل منتخب عف األساتذة المحاضريف قسـ "أ" سي يوسف يوسف 12
 ممثل منتخب عف األساتذة المحاضريف قسـ "ب" بموشراني وىيبة 13
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف قسـ "أ" بومنصور رزيقة 14
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 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف قسـ "أ" بف قريشي وليد 15
 مديرة مخبر بحث مةشابي شمروؾ نعي 16
 مدير مخبر بحث بعوني طاىر 17
 مديرة مخبر بحث شريفة نبيمة 18
 أستاذة مشاركة شيبوف زىية 19
 1البميدة-أستاذة بجامعة سعد دحمب سامية شرقي 20
 أستاذة بجامعة العمـو والتكنولوجيا ىوارؼ بومديف عباس ليمة 21
 مسؤوؿ المكتبة المركزية سفاؽ كافية 22

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019سبتمبر  18 مؤرخ فيال 1578رقم  يعدل القــرار ،2021 مارس 28مؤرخ في  370قــرار رقم 

 لقسـم المغة العربية وآدابيا بكّميـة اآلداب والمغات  مقائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةلحدد الم
 الطارف-ي بن جديد بجامعة الشاذل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـبمقتضى ا -

 .تعييف أعضاء الحكومة

غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  242-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 والمتضّمف إنشاء جامعة الطارؼ.

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ع األوؿ عاـ ربي 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2019سبتمبر  18 مؤرخ فيال 1578رقـ  القػػراروبموجب  -
 .الطارؼ-ذلي بف جديد لقسػـ المغة العربية وآدابيا بكّميػة اآلداب والمغات بجامعة الشا

اآلداب والمغات بجامعة كّمية وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا ب -
 .2019جواف  27الطارؼ المؤّرخ في  –بف جديد الشاذلي 

 ُيـقـــــّرر

كّمية المجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا باء ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعض المادة األولى:
 الطارؼ.–اآلداب والمغات بجامعة الشاذلي بف جديد

اآلداب والمغات بجامعة كّمية المجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا بتحدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 
 لقرار.، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا االطارؼ–الشاذلي بف جديد

الطارؼ، كل فيما يخصو، –يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الشاذلي بف جديد  :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 مارس 28في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 عبد الباقي بن زيانأ.د 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المحدد لمقائمة 2019سبتمبر  18 مؤرخ فيال 1578رقم  ، يعدل القــرار2021مارس  28مؤرخ في  370رقم  ممحق بالقرار
 الطارف–ة ألعضاء المجنة العممية لقسـم المغة العربية وآدابيا بكّميـة اآلداب والمغات بجامعة الشاذلي بن جديد االسمي 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس الّمجنة العممية لمقسـ نوار عبيدؼ 1
 رئيس القسـ فريدة لعبيدؼ 2
 أستاذ حميـ رشيد 3
 أستاذ صالح جديد 4
 أستاذ يعبد المطيف حن 5
 ، محاضر قسـ "أ" أستاذ ىشاـ فرـو 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" سميرة ديف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عطروش عبد المطيف 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بويمة عبد الوىاب 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد شروط و إجراءات منح األوسمة الشرفية، 2021مارس  28مؤرخ في  371 رقم قــرار

 لوزارة التعميم العالي و البحث العممي و/ أو المكافآت لمموظفين التابعين 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ء الحكومةوالمتضمف تعييف أعضا
 2008يناير سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  04-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

اإلدارات العمومية، المؤسسات و والمتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في 
 .المعدؿ والمتمـ

 2008مايو سنة  3الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27في  المؤرخ 129-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .والمتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث اإلستشفائي الجامعي

 2008مايو سنة  3الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  130-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .احثوالمتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الب

 2008مايو سنة  3الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  131-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .والمتضمف القانوف األساسي الخاص بالباحث الدائـ

سنة  مايو 5الموافق  1431جمادػ األولى عاـ  20المؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العاليوالمتضمف القانو  2010

 2011ديسمبر سنة  26الموافق  1433المؤرخ في أوؿ صفر عاـ  443-11وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 .والمتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف ألسالؾ مستخدمي دعـ البحث

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13ؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذ -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي
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الذؼ  2017نوفمبر سنة  2الموافق  1439صفر عاـ  13المؤرخ في  323-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
الشرفية و/أو المكافآت لمموظفيف، وكذا تشكيمة وسير وصالحيات يحدد طبيعة وخصائص وكيفيات منح األوسمة 
 .منو 16المجنة الخاصة المكمفة بمنحيا، السيما المادة 

والمتضمف إنشاء المجنة الخاصة المكمفة بدراسة و إبداء  2021مارس  17 المؤرخ في 303 وبمقتضى القرار رقـ -
ويحدد  والبحث العممي  فيف التابعيف لوزارة التعميـ العاليالرأؼ في منح األوسمة الشرفية و/أو المكافآت لمموظ

 .تشكيمتيا

تضمف الموافقة عمى النظاـ الداخمي لمجنة الخاصة الم 2021مارس  22المؤرخ في  344 وبمقتضى القرار رقـ -
ميـ العالي المكمفة بدراسة و إبداء الرأؼ في منح األوسمة الشرفية و/أو المكافآت لمموظفيف التابعيف لوزارة التع

 .والبحث العممي

 ُيـقـــــّرر   

 1439صفر عاـ  13المؤرخ في  323-17مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  16تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
جراءات منح  2017نوفمبر سنة  2الموافق  والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد شروط وا 

 يف التابعيف لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي. األوسمة الشرفية والمكافآت لمموظف
تمنح ميدالية الشجاعة لمموظف الذؼ يقوـ، أثناء أو بمناسبة تأدية ميامو، بعمل شجاع مثبت قانونا   :2المادة 

أفضى إلى وفاتو أو إصابتو بإعاقة مستديمة أو خمف أو لـ يخمف جروحا ، وذلؾ بيدؼ إنقاذ حياة أو 
 ة أو خاصة.ممتمكات عمومي

تمنح ميدالية اإلستحقاؽ لمموظف الذؼ، إضافة إلى ميامو المعتادة، ثبت قيامو، أثناء تأدية ميامو أو  :3المادة 
في مجاالت عممو أو قدـ عمال بارزا ساىـ في تطوير أداء  ابتكرستثنائية أو ابمناسبتيا، بأعماؿ متميزة و 

و            كفاءة مينية عالية  بما في ذلؾ إظيار  مصالح اإلدارة العمومية أو خدمة الصالح العاـ
 بأشغاؿ إستثنائية )كتب، منشورات، براءات بحث(. تميزالإخالص مستمر في خدمة القطاع أو 

 يمكف منح الوساـ أيضا لمكافأة مسار ميني متميز.
 عنيا.  أادة عف الخدمات المكافمف ىذا القرار، مرفقة بشي 3، المذكور في المادة  ميدالية اإلستحقاؽ تسمـ :4المادة 
تمنح الشيادة الوزارية لمموظف الذؼ ثبت تميزه بخدمات أثناء تأدية ميامو، بتقديـ خدمات مشرفة ساىمت  :5المادة 

 في زيادة المردودية و تحسيف أداء العمل، أو نظير تفانيو في العمل المقترف بسموكو المثالي.
 الموظف ما يأتي:زيادة عمى ىذه الشروط، يجب أف يثبت 

 خدمة فعمية، وات( سن 10عشر ) -
 حصولو عمى تقييـ ممتاز  -
 عدـ تعرضو ألؼ عقوبة تأديبية، -
 عدـ تعرضو لمتابعة جزائية مف شأنيا المساس بسمعة القطاع. -

 سوػ مرة واحدة خالؿ المسار الميني. واحدة في السنة، و ال يمنح مرة ،الشرفي يمنح الوساـ :6المادة 
بو، المستخدميف الموجوديف تحت الخدمة و المتقاعديف أو المتوفيف التابعيف لقطاع التعميـ يكافأ بموج 

 .العالي و البحث العممي
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مف ىذا  5و  2يتـ إقتراح الموظف المرشح  لنيل الوساـ الشرفي و/أو المكافأة المذكوريف في المادتيف  :7المادة 
المسؤوؿ المكمف أو إلى   مدير المؤسسة، سمو إلى القرار بناء عمى تقرير يعده مسؤولو المباشر وير 

  ، مرفقا  بممف يتضمف كل الوثائق الثبوتية ذات الصمة.بالنسبة لإلدارة المركزية بتسيير الموارد البشرية
الممف، بعد التأكد مف استيفاء جميع  المسؤوؿ المكمف بتسيير الموارد البشريةيودع مدير المؤسسة أو 

 مى مستوػ أمانة المجنة الخاصة.الشروط المطموبة، ع
مف طرؼ مؤسسات  مف ىذا القرار  3، المذكور في المادة الشرفي الوساـ لنيل يمكف تقديـ الترشيحات :8المادة 

 التعميـ العالي و مؤسسات البحث، أو مف المترشحيف أنفسيـ، بصورة مباشرة.
 البحث العممي. تودع الترشيحات لدػ األمانة العامة لوزارة التعميـ العالي و
 يمكف المجنة الخاصة أيضا إقتراح مترشحيف لنيل األوسمة.

 ( يوما مف تاري  اإليداع.15تدرس المجنة الخاصة الممف، وتبدؼ رأييا فيو في أجل أقصاه خمسة عشر ) :9المادة 
 ييا المعمل لمبت فيو.ترفع المجنة الخاصة الممف إلى وزير التعميـ العالي والبحث العممي، مشفوعا  برأ :10المادة 
يتـ تسميـ األوسمة الشرفية والمكافآت لمموظفيف مرفقة بنسخة مف قرار المنح بمناسبة اإلحتفاؿ بأحد  :11المادة 

 األعياد الرسمية الوطنية، و تحفع نسخة منو في الممف اإلدارؼ لممقمد.
 ث العممي. ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبح :12المادة 

 2021 مارس 28في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2020ديسمبر  22المؤرخ في  1018رقم ، يعدل القــرار 2021مارس  31مؤرخ في  372قــرار رقم 
 في ميدان "عموم اقتصادية 2021-2020المفتوح بعنوان الّسنة الجامعية  الماسترىيل تضّمن تأوالم

 التكوين المتواصلبجامعة والتسيير وعموم تجارية" 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .لقانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـا
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
، 1990سنة  مايو 26الموافق  1410ذؼ القعدة عاـ  02المؤّرخ في  149-90وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 وتنظيميا وعمميا.، التكويف المتواصلجامعة  مف إنشاءالمتض
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه الماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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د حدّ يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا

الذؼ يحدد مياـ وشروط االلتحاؽ بجامعة التكويف  2017أكتوبر 23المؤرخ في  1022تضى القرار رقـ وبمق -
 المتواصل.

المفتوح بعنواف الّسنة  الماسترتضّمف تأىيل والم 2020ديسمبر  22المؤرخ في  1018رقـ وبمقتضى القػػرار  -
 التكويف المتواصل.بجامعة ارية" في ميداف "عمـو اقتصادية والتسيير وعموـ تج 2021-2020الجامعية 

 05المؤرخ في  "عموـ اقتصادية والتسيير وعموـ تجارية"وبناء عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف -
 .2020ديسمبر 

 ُيـقـــــّرر

 

حق ، والمذكور أعاله، كما ىو محدد في مم2020ديسمبر  22المؤرخ في  1018رقـ يعدؿ القػػرار  الماّدة األولـى:
 ىذا القرار.

، كّل فيما يخّصو بتطبيق التكويف المتواصليكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :2الماّدة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 مارس 31في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المفتوح  الماسترتضّمن تأىيل ، الم2021مارس  31مؤرخ في ال 372رقم  ممحق بالقرار
 التكوين المتواصلبجامعة  2021-2020بعنوان الّسنة الجامعية 

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
عمـو اقتصادية والتسيير 

 وعمـو تجارية
 أكاديمي/ عبر الخط محاسبة عمـو مالية ومحاسبة

 أكاديمي/ عبر الخط تسيير عمومي عمـو التسيير
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل ممحق القرار، 2021مارس  31 ؤرخ فيم 373رقم  قــرار  2019أفريل  22المؤّرخ في  431 رقم يعدِّ
د لمبرنامج البيداغوجي انتاج الكيرباء والطاقات تخصص"  ياإللكترو تقنلنيل شيادة ميندس دولة في  المحدِّ

 بالمدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية بعنابة "المتجددة
 

 بحث العممي،إن وزير التعميم العالي وال
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  99-05بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتمـ
والمتضّمف  1971غشت سنة  25الموافق  1391رجب عاـ  4المؤّرخ في  219-71وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 حصوؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ والمتمـ،تنظيـ الدروس لم
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21 وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ 

 2016جواف سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  09المؤرخ في  176- 16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا

فبراير سنة  15الموافق  1438جمادػ االولى عاـ  18المؤّرخ في  83 -17وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
والمتّضمف تحويل المدرسة التحضيرية في العمـو والتقنيات بعنابة، إلى مدرسة عميا في التكنولوجيات  2017

 .الصناعية
د البرنامج البيداغوجي 2019أفريل 22المؤّرخ في  431 رقـ وبمقتضى القرار - لنيل شيادة ميندس دولة  الذؼ يحدِّ

    ." بالمدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية بعنابةالمتجددة والطاقات الكيرباء انتاج"تخصص االلكتروتقنيفي 
 8العميا في العموـ والتكنولوجيا، المنعقد بتاري  وبناء  عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس  -

 .2020ديسمبر سنة 
 ُيـقـــــّرر

 

، والمذكور اعاله، كما ىو محدد في 2019أفريل  22المؤرخ في  431رقـ  يعدؿ ممحق القرار المادة األولـى:
 ممحق ىذا القرار.

تطبق أحكاـ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني بالمدرسة العميا في التكنولوجيات  :2المــادة 
 .2021/2022الصناعية بعنابة، ابتداء مف السنة الجامعية 

كّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة المدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية بعنابة، كّل ي: 3المــادة 
 فيما يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 مارس 31في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 .د عبد الباقي بن زيانأ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ل الم 2021مارس  31 مؤرخ فيال 373ممحق القرار رقم   2019أفريل  22المؤّرخ في  431 رقم ممحق القرارلعدِّ
د   "المتجددة والطاقات الكيرباء انتاج" تخصص تقني اإللكتروفي  لنيل شيادة ميندس دولة رنامج البيداغوجيمبلالمحدِّ

 عنابة الصناعية العميا لمتكنولوجيات بالمدرسة
 ِٓ اٌطىس اٌضبٍٔ: األوًٌاٌغٕخ 

 :1 ط  اٌغذاعٍ

 وؽذح اٌزؼٍُُ

اٌؾغُ 

اٌغبػٍ 

 اٌغذاعٍ 

 اٌؾغُ اٌغبػٍ األعجىػٍ

 ذحاألسط اٌّؼبًِ

 ٔىع اٌزمُُُ

أػّبي  ِؾبػشح

 ِىعهخ

أػّبي 

 رطجُمُخ

أػّبي 

 أخشي

 اِزؾبْ ِزىاطً

          وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ    

          )اط/اؿ( 1و د أ 

 %60 %40 5 3 30عب57 30عب1 30عب1 30عب1 30عب67 اٌطشق اٌزمٍُذَخ ٌزىٌُذ اٌىهشثبء

 %60 %40 5 3 30عب57 30عب1 30عب1 30عب1 30عب67 ىهشثبئُخ راد اٌزُبس اٌّغزّشاٌاِالد 

          )اط/اؿ( 2و د أ 

 %60 %40 5 3 30عب57 30عب1 30عب1 30عب1 30عب67 ؼبِخاٌىهشو رمُٕخ اٌ

 %60 %40 5 3 00عب80  30عب1 30عب1 00عب45 أزمبي اٌؾشاسح ورؾىًَ اٌطبلخ

          وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ

          )اط/اؿ( 1و د َ 

 %60 %40 3 2 00عب30 30عب1  30عب1 00عب45 واالعزّضبي اٌزطجُمٍاٌزؾًٍُ اٌؼذدٌ 

 %60 %40 3 2 30عب7 30عب1 30عب1 30عب1 30عب67 ِؼبٌغخ اإلشبساد
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          وؽذاد اٌزؼٍُُ االعزىشبفُخ

          )اط/اؿ(1و د ا  

 %60 %40 2 1 30عب27   30عب1 30عب22 اٌطبلبد اٌّزغذدح وؽّبَخ اٌجُئخ

          وؽذح اٌزؼٍُُ األفمُخ

          )اط/اؿ(1و د أ ف

 %60 %40 2 1 30عب27   30عب1 30عبI 22اإلٔغٍُضَخ ٌهٕذعخ اٌطبلخ 

   30 18 00عب345 30عب7 30عب7 00عب12 00عب 405 1ِغّىع اٌغذاعٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِٓ اٌطىس اٌضبٍٔ: وًٌاألاٌغٕخ 

 :2ط  اٌغذاعٍ

 وؽذح اٌزؼٍُُ

اٌؾغُ 

اٌغبػٍ 

 اٌغذاعٍ 

 اٌؾغُ اٌغبػٍ األعجىػٍ

 األسطذح اٌّؼبًِ

 ٔىع اٌزمُُُ

أػّبي  ِؾبػشح

 ِىعهخ

أػّبي 

 رطجُمُخ

أػّبي 

 أخشي

 اِزؾبْ ِزىاطً

          وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ    

          )اط/اؿ( 1و د أ 

 %60 %40 5 3 30عب57 30عب1 30عب1 30عب1 30عب67 ٌشّغُخاٌطبلخ ا

 %60 %40 5 3 00عب80 30عب1 30عب1 30عب1 00عب45 اٌّخططبد اٌىهشثبئُخ واٌّؼذاد 

          )اط/اؿ( 2و د أ 

 %60 %40 5 3 30عب57 30عب1 30عب1 30عب1 30عب67 رؾًٍُ اٌشجىبد اٌىهشثبئُخ

 %60 %40 5 3 30عب57 30عب1 30عب1 30عب1 30عب67 ٕبوةاِالد اٌىهشثبئُخ راد اٌزُبس اٌّز

          وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ

          )اط/اؿ( 1و د َ 

 %60 %40 3 2 30عب07 30عب1 30عب1 30عب1 30عب67 ٔظُ اٌزؾىُ اٌظٕبػٍ

 %60 %40 3 2 00عب30 30عب1  30عب1 00عب45 ِذخً اًٌ اٌجشِغخ

          وؽذاد اٌزؼٍُُ االعزىشبفُخ

          )اط/اؿ(1و د ا  

 %60 %40 2 1 30عب27   30عب1 30عب22 اٌزذلُك اٌطبلىٌ

          وؽذح اٌزؼٍُُ األفمُخ

          )اط/اؿ(1و د أ ف

 %60 %40 2 1 30عب27   30عب1 30عبII 22اإلٔغٍُضَخ ٌهٕذعخ اٌطبلخ 

   30 18 00عب345 00عب9 30عب7 00عب12 00عب405 2ِغّىع اٌغذاعٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِٓ اٌطىس اٌضبٍٔ: اٌضبُٔخاٌغٕخ 

 : 3ط  اٌغذاعٍ

 وؽذح اٌزؼٍُُ

اٌؾغُ 

اٌغبػٍ 

 اٌغذاعٍ 

 اٌؾغُ اٌغبػٍ األعجىػٍ

 األسطذح اٌّؼبًِ

 ٔىع اٌزمُُُ

أػّبي  ِؾبػشح

 ِىعهخ

أػّبي 

 رطجُمُخ

أػّبي 

 أخشي

 اِزؾبْ ِزىاطً

          وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ    

          )اط/اؿ( 1و د أ 

   5 3 30عب57 30عب1 30عب1 30عب1 30عب67 اٌطبلخ اٌىهشوػىئُخ

 %60 %40 5 3 30عب57 30عب1 30عب1 30عب1 30عب67 اٌزخطُؾ واعزغالي اٌشجىبد اٌىهشثبئُخ

 %60 %40        )اط/اؿ( 2و د أ 

 %60 %40 5 3 30عب57 30عب1 30عب1 30عب1 30عبI  67اٌىزشؤُه اٌطبلخ 

 %60 %40 5 3 30عب57 30عب1 30عب1 30عب1 30عب67 رمُٕبد اٌزؾىُ اٌىهشثبئٍ

          وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ

          )اط/اؿ( 1و د َ 

رطجُمبد اٌّىاد اٌىهشو رمُٕخ وإٌظف إٌبلٍخ 

 فٍ ااٌىهشوػىئُخ
 %60 %40 3 2 00عب30  30عب1 30عب1 00عب45

 %60 %40 3 2 00عب30  30عب1 30عب1 00عب45 ؽّبَخ اٌزىطُالد اٌىهشثبئُخ

          وؽذاد اٌزؼٍُُ االعزىشبفُخ

          )اط/اؿ(1و د ا  

 %60 %40 2 1 30عب27   30عب1 30عب22 اٌغالِخ واٌظؾخ فٍ اٌُّذاْ اٌظٕبػٍ

          وؽذح اٌزؼٍُُ األفمُخ

          ؿ()اط/ا1و د أ ف

 %60 %40 2 1 30عب27   30عب1 30عبI  22 أغٍُضَخ اٌزىاطً اٌّهٍٕ

   30 18 00عب345 00عب6 00عب9 00عب12 00عب405 3ِغّىع اٌغذاعٍ 
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 ِٓ اٌطىس اٌضبٍٔ: اٌضبُٔخاٌغٕخ 

 : 4ط  اٌغذاعٍ

 وؽذح اٌزؼٍُُ

اٌؾغُ 

اٌغبػٍ 

 اٌغذاعٍ 

 اٌؾغُ اٌغبػٍ األعجىػٍ

 األسطذح اٌّؼبًِ

 ٔىع اٌزمُُُ

أػّبي  ِؾبػشح

 ِىعهخ

أػّبي 

 رطجُمُخ

أػّبي 

 أخشي

 اِزؾبْ ِزىاطً

          وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ    

          )اط/اؿ( 1و د أ 

 %60 %40 5 3 30عب57 30عب1 30عب1 30عب1 30عب67 رغُّغ اِالد اٌىهشثبئُخ وِؾىالد اٌزؾىُ

 %60 %40 5 3 30عب57 30عب1 30عب1 30عب1 30عب67 بد اٌهىائُخرىٌُذ اٌطبلخ اٌىهشثبئُخ ثبٌزشثُٕ

 %60 %40        )اط/اؿ( 2و د أ 

 %60 %40 5 3 30عب57 30عب1 30عب1 30عب1 30عبII 67 اٌىزشؤُه اٌطبلخ

 %60 %40 5 3 30عب57 30عب1 30عب1 30عب1 30عب67 اٌزغىُ فٍ االٌُبد اٌىهشثبئُخ

          وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ

          )اط/اؿ( 1و د َ 

 %60 %40 3 2 30عب07  30عب1 30عب1 30عب67 ثشِغخ اٌّؼبٌغبد اٌذلُمخ

 %60 %40 3 2 00عب30  30عب1 30عب1 00عب45 اٌزشغًُ االٌٍ اٌظٕبػٍ

          وؽذاد اٌزؼٍُُ االعزىشبفُخ

          )اط/اؿ(1و د ا  

 %60 %40 2 1 30عب27   30عب1 30عب22 ػٍىَ اٌزغُُش او ػٍىَ االرظبي 

          وؽذح اٌزؼٍُُ األفمُخ

          )اط/اؿ(1و د أ ف

 %60 %40 2 1 30عب27   30عب1 30عبII 22 أغٍُضَخ اٌزىاطً اٌّهٍٕ

   30 18 30عب322 30عب7 00عب6 00عب12 30عب427 4ِغّىع اٌغذاعٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِٓ اٌطىس اٌضبٍٔ: اٌضبٌضخاٌغٕخ 

 : 5ط  اٌغذاعٍ

 وؽذح اٌزؼٍُُ

اٌؾغُ 

اٌغبػٍ 

 اٌغذاعٍ 

 اٌؾغُ اٌغبػٍ األعجىػٍ

 األسطذح اٌّؼبًِ

 ٔىع اٌزمُُُ

أػّبي  ِؾبػشح

 ِىعهخ

أػّبي 

 رطجُمُخ

أػّبي 

 أخشي

 اِزؾبْ ِزىاطً

          وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ    

          )اط/اؿ( 1و د أ 

 %60 %40 5 3 30عب57 30عب1 30عب1 30عب1 30عب67 رظُُّ ٔظُ اٌطبلبد اٌّزغذدح اٌىهشوػىئُخ

 %60 %40 5 3 30عب57 30عب1 30عب1 30عب1 30عب67 رخضَٓ اٌطبلخ وخٍُخ اٌىلىد

 %60 %40        )اط/اؿ( 2و د أ 

 %60 %40 5 3 30عب57 30عب1 30عب1 30عب1 30عب67 دِظ اٌطبلبد اٌّزغذدح فٍ اٌشجىبد اٌىشثبئُخ

 %60 %40 5 3 30عب57 30عب1 30عب1 30عب1 30عب67 اٌزؾىُ فٍ أظّخ اٌطبلبد اٌّزغذدح

          وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ

          )اط/اؿ( 1و د َ 

اٌطبلخ اٌؾشاسَخ األسػُخ, اٌىزً اٌؾُىَخ 

 واٌطبلبد اٌّزغذدح االخشي
 %60 %40 3 2 00عب30  30عب1 30عب1 00عب45

 %60 %40 3 2 00عب30  30عب1 30عب1 00عب45 اٌشجىبد اٌىهشثبئُخ اٌزوُخ

          وؽذاد اٌزؼٍُُ االعزىشبفُخ

          )اط/اؿ(1و د ا  

 %60 %40 2 1 30عب27   30عب1 30عب22 اداسح اٌّشبسَغ

          وؽذح اٌزؼٍُُ األفمُخ

          )اط/اؿ(1و د أ ف

 %60 %40 2 1 30عب27   30عب1 30عب22 إلٔغٍُضَخ ٌٍىزبثخ االوبدَُّخاٌٍغخ ا

   30 18 00عب345 00عب6 00عب9 00عب12 00عب405 5ِغّىع اٌغذاعٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌغٕخ اٌضبٌضخ ِٓ اٌطىس اٌضبٍٔ:

 : 6اٌغذاعٍ  ط

 اٌّؼبًِ األسطذح
 اٌؾغُ اٌغبػٍ اٌغذاعٍ

 وؽذح اٌزؼٍُُ
 رشثض فٍ ِئعغخ/عب أػّبي فشدَخ/عب اٌّغّىع/عب

 وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ   

 )اط/اؿ( 1و د أ  240 510 750 18 30

     اػذاد ِششوع ٔهبَخ اٌذساعخ 240 510 750 18 30

 6ِغّىع اٌغذاعٍ  240 510 750 18 30

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ل ممحق القرار، 2021مارس  31 مؤرخ في 374رقم  قــرار  2019أفريل  22المؤّرخ في  432 رقم يعدِّ
د   مستدامة" تخصص"طاقوية وتنمية ميكانيكية ىندسةلنيل شيادة ميندس دولة في  مبرنامج البيداغوجيلالمحدِّ

 بعنابة الصناعية التكنولوجياتبالمدرسة العميا في 
 

 الي والبحث العممي،إن وزير التعميم الع
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419الحجة عاـ  ؼذ 18المؤّرخ في  99-05بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ و المتمـ
والمتضّمف  1971غشت سنة  25الموافق  1391رجب عاـ  4المؤّرخ في  219-71وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المتمـلدروس لمحصوؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ و تنظيـ ا
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442 رجب عاـ 9المؤرخ في  78-21وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 

 2016 سنة جواف 14 الموافق 1437 عاـ رمضاف 09 في المؤرخ 176-16 رقـ التنفيذؼ المرسوـ وبمقتضى -
 .العميا لممدرسة النموذجي األساسي القانوف  يحدد الذؼ

 سنة فبراير 15 الموافق 1438 عاـ ىاالول جمادػ 18 في المؤّرخ 83-17 رقـ التنفيذؼ المرسوـ وبمقتضى -
 التكنولوجيات في عميا مدرسة إلى بعنابة، والتقنيات العمـو في التحضيرية المدرسة تحويل والمتّضمف 2017

 الصناعية.
لنيل شيادة ميندس دولة  برنامج البيداغوجيال دحدِّ ذؼ يال 2019أفريل 22المؤّرخ في  432 رقـ القرار وبمقتضى -

    .بعنابة الصناعية التكنولوجياتبالمدرسة العميا في  مستدامة" تخصص" طاقوية وتنمية يكيةميكان ىندسةفي 
بتاري  المنعقد  والتكنولوجيا،  العموـ فيالعميا  لممدارس  الوطنية  البيداغوجية  عمى محضر اجتماع المجنة بناء  و  -

 .2020ر سنة ديسمب 8
 ُيـقـــــّرر

كما ىو محدد في  ، والمذكور اعاله،2019 أفريل 22 في المؤرخ 432 ار رقـالقر  ممحق يعدؿ :المادة األولـى
 .القرار ممحق ىذا

 التكنولوجيات في العميا بالمدرسة ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني تطبق أحكاـ :2 المــادة
 .2021/2022، ابتداء مف السنة الجامعية بعنابة الصناعية

، كّل بعنابة الصناعية التكنولوجيات في العميا ة المدرسةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :3 المــادة
 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.سفيما يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ 

 2021 مارس 31في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ل الم 2021مارس  31 مؤرخ فيال 374ممحق القرار رقم   2019أفريل  22المؤّرخ في  432 رقم ممحق القرارلعدِّ
 البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في اليندسة الميكانيكية تخصص " طاقوية وتنمية مستدامة"    الذي يحّدد

 نابةبعبالمدرسة العميا لمتكنولوجيات الصناعية 
 

 اٌغٕخ األوًٌ ِٓ اٌطىس اٌضبٍٔ:

 1 اٌغذاعٍ  ط

 وؽذح اٌزؼٍُُ

اٌؾغُ 

اٌغبػٍ 

 اٌغذاعٍ 

 اٌؾغُ اٌغبػٍ األعجىػٍ

 ألسطذحا اٌّؼبًِ

 ٔىع اٌزمُُُ

أػّبي  ِؾبػشح

 ِىعهخ

أػّبي 

 رطجُمُخ

أػّبي 

 أخشي

 اِزؾبْ ِزىاطً

          وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ    

          )اط/اؿ( 1و د أ 

 %60 %40 5 3 57عب30 30عب 1 1عب30 1عب30 67عب30 أزمبي اٌؾشاسح 

 %60 %40 5 3 57عب30 1عب30 1عب30 1عب30 67عب30  رؾىًَ اٌطبلخ

          )اط/اؿ( 2و د أ 

 %60 %40 5 3 80عب00  1عب30 1عب30 45عب00 ِؾشوبد االؽزشاق اٌذاخٍٍ

 %60 %40 4 2 55عب00  1عب30 1عب30 45عب00 ػٕبطش اِالد

          وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ

          )اط/اؿ( 1و د َ 

اٌزؾًٍُ اٌؼذدٌ اٌزطجُمٍ 

 واالعزّضبي
 %60 %40 3 2 30عب00 1عب30  1عب30 45عب00

 %60 %40 3 2 30عب00  1عب30 1عب30 45عب00 ِؼبٌغخ اإلشبساد

          وؽذاد اٌزؼٍُُ االعزىشبفُخ

          )اط/اؿ(1و د ا  

 %60 %40 2 1 00عب05 1عب30  1عب30 45عب00 اٌمُبط واٌّزشو ٌىعُب 

 %60 %40 2 1 27عب30   1عب30 22عب30 اٌطبلبد اٌّزغذدح وؽّبَخ اٌجُئخ

          وؽذح اٌزؼٍُُ األفمُخ

 %60 %40        )اط/اؿ(1و د أ ف

 %60 %40 1 1 02عب30   1عبI  30اإلٔغٍُضَخ ٌهٕذعخ اٌطبلخ 

30عب7 13عب30 405عب00 1ِغّىع اٌغذاعٍ  00عب  6     30 18 345عب00 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ِٓ اٌطىس اٌضبٍٔ: ًٌاألواٌغٕخ 

 2 ط  اٌغذاعٍ

 وؽذح اٌزؼٍُُ

اٌؾغُ 

اٌغبػٍ 

 اٌغذاعٍ 

 اٌؾغُ اٌغبػٍ األعجىػٍ

 األسطذح اٌّؼبًِ

 ٔىع اٌزمُُُ

أػّبي  ِؾبػشح

 ِىعهخ

أػّبي 

 رطجُمُخ

أػّبي 

 أخشي

 اِزؾبْ ِزىاطً

          وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ    

          )اط/اؿ( 1و د أ 

 %60 %40 5 3 57عب30 30عب1 30عب1 30عب1 67عب30 اٌّىائغ اٌّؼّكُِىبُٔىب 

 %60 %40 5 3 80عب00  30عب1 30عب1 00عب45 إٌظشَخ اٌؼبِخ ٌألوعبؽ اٌّزظٍخ

          )اط/اؿ( 2و د أ 

 %60 %40 5 3 57عب30 30عب1 30عب1 30عب1 30عب67 اٌطبلخ اٌشّغُخ 

 %60 %40 5 3 57عب30 30عب1 30عب1 30عب1 30عب67 أزمبي اٌؾشاسح اٌّزؼّك 

          وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ

          )اط/اؿ( 1و د َ 

 %60 %40 3 2 30عب07 30عب1 30عب1 30عب1 30عب67 ٔظُ اٌزؾىُ اٌظٕبػٍ

 %60 %40 3 2 00عب30 30عب1  30عب1 00عب45 ِذخً اًٌ اٌجشِغخ

          وؽذاد اٌزؼٍُُ االعزىشبفُخ

          اط/اؿ()1و د ا  

 %60 %40 2 1 27عب30   1عب30 22عب30 اٌزذلُك اٌطبلىٌ

          وؽذح اٌزؼٍُُ األفمُخ

 %60 %40        )اط/اؿ(1و د أ ف

 %60 %40 2 1 27عب30   1عب30 22عبII 30اإلٔغٍُضَخ ٌهٕذعخ اٌطبلخ 

30عب7 12عب00 405عب00 2ِغّىع اٌغذاعٍ  30عب7     30 18 345عب00 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ِٓ اٌطىس اٌضبٍٔ: اٌضبُٔخاٌغٕخ 

 3 ط  اٌغذاعٍ

 وؽذح اٌزؼٍُُ

اٌؾغُ 

اٌغبػٍ 

 اٌغذاعٍ 

 اٌؾغُ اٌغبػٍ األعجىػٍ

 األسطذح اٌّؼبًِ

 ٔىع اٌزمُُُ

أػّبي  ِؾبػشح

 ِىعهخ

أػّبي 

 رطجُمُخ

أػّبي 

 أخشي

 اِزؾبْ ِزىاطً

          ؼٍُُ األعبعُخوؽذاد اٌز    

          )اط/اؿ( 1و د أ 

 %60 %40 5 3 57عب30 30عب1 30عب1 30عب1 67عب30 اآلالد انكهشثبئيخ

 %60 %40 5 3 57عب30 30عب1 30عب1 30عب1 67عب30 انطبقخ انكهشوضىئيخ

          )اط/اؿ( 2و د أ 

 %60 %40 5 3 57عب30 30عب1 30عب1 30عب1 67عب30 ركييف انهىاء وانزذفئخ انشًغيخ

 %60 %40 5 3 80عب00  30عب1 30عب1 00عب45 انكفبءح انحشاسيخ في انًجبَي

          وؽذاد اٌزؼٍُُ إٌّهغُخ

          )اط/اؿ( 1و د َ 

 %60 %40 3 1 00عب30  30عب1 30عب1 00عب45 انزحهيم انؼذدي انزطجيقي نهطبقىيبد

 %60 %40 2 1 00عب5  30عب1 30عب1 00عب45 إنكزشوَيك انطبقخ

 %60 %40 2 1 27عب30   1عب30 22عب30 أَظًخ انزحكى وقيبط انحشاسح وانغىائم

          وؽذاد اٌزؼٍُُ االعزىشبفُخ

          )اط/اؿ(1و د ا  

 %60 %40 2 1 27عب30   1عب30 22عب30 إداسح انًىاسد انزكُىنىجيخ

          وؽذح اٌزؼٍُُ األفمُخ

          )اط/اؿ(1و د أ ف

 %60 %40 1 1 2عب30   1عب30 22عبI  30 اَجهيضيخ انزىاصم انًهُي

   30 18 345عب00 4عب30 00عب9 13عب30 405عب00 3ِغّىع اٌغذاعٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ِٓ اٌطىس اٌضبٍٔ: اٌضبُٔخاٌغٕخ 

 4 ط  اٌغذاعٍ

 ٍُُوؽذح اٌزؼ

اٌؾغُ 

اٌغؼٍ 

 اٌغذاعٍ 

 اٌؾغُ اٌغؼٍ األعجىػٍ

 األسطذح اٌّؼبًِ

 ٔىع اٌزمُُُ

أػّبي  ِؾبػشح

 ِىعهخ

أػّبي 

 رطجُمُخ

أػّبي 

 أخشي

 اِزؾبْ ِزىاطً

          وؽذاد اٌزؼٍُُ األعغُخ    

          )اط/اؿ( 1و د أ 

 %60 %40 5 3 57عب30 30عب1 30عب1 30عب1 67عب30 اٌّجبدالد اٌؾشاسَخ 

 %60 %40 5 3 80عب00  30عب1 30عب1 00عب45 اِالد اٌزىس ثُُٕخ وُِىبُٔه اٌذفغ

          )اط/اؿ( 2و د أ 

 %60 %40 5 3 57عب30 30عب1 30عب1 30عب1 67عب30 اِالد واألٔظّخ اٌؾشاسَخ

 %60 %40 4 2 55عب00  30عب1 30عب1 00عب45 االؽزشاق واٌّخبؽش اٌظٕبػُخ  

          زؼٍُُ إٌّهغُخوؽذاد اٌ

          )اط/اؿ( 1و د َ 

 %60 %40 4 2 55عب00 1عب30  30عب1 00عب45 ِؾبوبح اٌغىائً اٌؾشاسَخ

 %60 %40 2 1 00عب5 1عب30  30عب1 00عب45 اٌّخططبد اٌىهشثبئُخ واٌّؼذاد

 %60 %40 2 1 27عب30   1عب30 22عب30  رخضَٓ اٌطبلخ

          خوؽذاد اٌزؼٍُُ االعزىشبفُ

          )اط/اؿ(1و د ا  

 %60 %40 1 1 2عب30   1عب30 22عب30 خطىاد رؤعُظ ششوخ

 %60 %40 1 1 2عب30   1عب30 22عب30 ػٍُ اٌّىاد 

          وؽذح اٌزؼٍُُ األفمُخ

          )اط/اؿ(1و د أ ف

 10%0  1 1 2عب30   1عب30 22عبII 30أغٍُضَخ اٌزىاطً اٌّهٍٕ 

   30 18 345عب00 6عب00 00عب6 15عب00 405عب00 4اٌغذاعٍ  ِغّىع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِٓ اٌطىس اٌضبٍٔ: اٌضبٌضخاٌغٕخ 

 6ط  اٌغذاعٍ

 وؽذح اٌزؼٍُُ
 اٌؾغُ اٌغبػٍ اٌغذاعٍ

 األسطذح اٌّؼبًِ

 رشثض فٍ إعغخ/عب أػّبي فشدَخ/عب اٌّغّىع/عب

      وؽذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ

 30 18 750 510 240 )اط/اؿ( 1و د أ 

 30 18 750 510 240 اػذاد ِششوع ٔهبَخ اٌذساعخ

 30 18 750 510 240 6ِغّىع اٌغذاعٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ِٓ اٌطىس اٌضبٍٔ: اٌضبٌزخاٌغٕخ 

 5 ط  اٌغذاعٍ

 وحذح انزؼهيى

انحجى 

انغبػي 

 انغذاعي 

 انحجى انغبػي األعجىػي

 األسصذح انًؼبيم

 َىع انزقييى

أػًبل  شحيحبض

 يىجهخ

أػًبل 

 رطجيقيخ

أػًبل 

 أخشي

 ايزحبٌ يزىاصم

          وحذاد انزؼهيى األعبعيخ    

          )إج/إخ( 1و د أ 

 %60 %40 5 3 57عب30 30عب1 30عب1 30عب1 67عب30 رصًيى وحغبة انًشاجم

 %60 %40 5 3 57عب30 30عب1 30عب1 30عب1 67عب30 فيضيبء انحشاسح انًُخفضخ

          )إج/إخ( 2د أ و 

 %60 %40 5 3 57عب30 30عب1 30عب1 30عب1 67عب30 ركُىنىجيب انطبقخ انًزجذدح

 %60 %40 5 3 80عب00  30عب1 30عب1 00عب45 هُذعخ انزجفيف انحشاسي

          وحذاد انزؼهيى انًُهجيخ

          )إج/إخ( 1و د و 

 %60 %40 4 2 55عب00  1عب30 30عب1 00عب45 ثحىس انؼًهيبد

 %60 %40 2 1 30ط27   1عب30 ط3022 انجيئخ وانزًُيخ انًغزذايخ

   1 1 2عب30   1عب30 ط3022 صيبَخ انًُشآد انطبقىيخ

          وحذاد انزؼهيى االعزكشبفيخ

          )إج/إخ(1و د إ  

 %60 %40 2 1 00عب5  1عب30 1عب30 00عب45 اداسح انًشبسيغ

          قيخوحذح انزؼهيى األف

 %60 %40        )إج/إخ(1و د أ ف

 %60 %40 1 1 2عب30   1عب30 22ط30 انهغخ اإلَجهيضيخ نهكزبثخ األكبديًيخ

   30 18 345عب00 4عب30 9عب 13عب30 405عب00 5يجًىع انغذاعي 
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 ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ

  
 ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ
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شكيمة المجنة الوطنية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية تيحدد ، 2021جانفي  07 مؤّرخ في 096رقم  رر قــم
 بين وزارة التعميم العالي والبحث العممي وزارة الثقافة والفنون  برنامج المبرمة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2020يونيو سنة  23الموافق  1441القعدة عاـ المؤرخ في أوؿ ذؼ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ
، 2013يناير سنة  30 الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، 2005فبراير سنة  26 الموافق  1426محـر عاـ  17المؤرخ في  79-05فيذؼ رقـ وبمقتضى المرسـو التن -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير الثقافة
، المبرمة بيف وزارة التعميـ العالي والبحث العممي و وزارة 2021جانفي  07وبمقتضى اتفاقية برنامج بتاري   -

 فنية في الوسط الجامعي.الالثقافة والفنوف حوؿ تطوير وترقية األنشطة الثقافية و 
 

 ُيـقـــــّرر
 

التفاقية اإلطار المذكورة أعاله، تتشكل المجنة الوطنية المشتركة مف  5تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
 األعضاء اآلتية أسماؤىـ:

 :بعنوان وزارة التعميم العالي والبحث العممي 
 ،السيد األميف العاـ، رئيسا 
 يرة تحسيف إطار حياة الطمبة والتنشيط في الوسط الجامعي،السيدة صحراوؼ أسيا مد 
 ،السيد درواز بشير المدير العاـ لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية 
 ،السيد انزارف إسماعيل المدير الفرعي لمتنشيط في الوسط الجامعي 
 لمؤسسات موصاية البيداغوجية والتكويف العالي الذؼ تضمنو االسيد عموش محند المدير الفرعي ل

 ،الخاضعة لمقانوف الخاص
 ،السيد لكحل عبد الرحمف المدير الفرعي لتثميف نتائج البحث والتعميـ 
 السيد العفرؼ رشيد المدير الفرعي لممراقبة والرصد القانوني. 

 

 :بعنوان وزارة الثقافة والفنون 
 ،السيد األميف العاـ، رئيسا 
 بالتكويف والبحث العممي، فمالسيد حديدؼ دمحم مكمف بالدراسات والتمخيص، مك 
 ،السيدة مصطفى الزقاؼ جميمة مديرة تنظيـ اإلنتاج الثقافي والفني 
 ،السيدة رزيق نبيمة مديرة تطوير الفنوف و ترقيتيا 
 ،السيد ابرير إسماعيل مدير الكتاب والمطالعة العمومية 
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 رؼ،السيد عزوز عبد الرزاؽ مدير فرعي لمتكويف وتحسيف المستوػ وتجديد المعا 
 . السيدة شعالؿ كريمة مديرة فرعية لمدراسات القانونية 

 

تكمف المجنة الوطنية المشتركة بتحديد برنامج عمل بيف القطاعيف ومتابعة وتقييـ اإلجراءات المنصوص  :2المادة 
 عمييا في ىذه االتفاقية.

 والبحث العممي ووزارة الثقافة والفنوف.ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لكل مف وزارة التعميـ العالي : 3المادة 
 2021 جانفي 07 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                   وزيرة الثقافة والفنون        
 أ.د عبد الباقي بن زيان                                                                          د. مميكة بن دودة                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن وضع مبنى إداري كائن بجامعة تممسان، ،2021جانفي  10مؤرخ في  14رقم  رر قــم
   (.CERIST)في اإلعالم العممي والتقني  تحت تصرف مركز البحث

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 1985 سنة مارس 16الموافق  1405عاـ  جمادػ الثانية 24خ في المؤرّ  56-85 رقـ المرسـو بمقتضى -

 .إنشاء مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني، المعّدؿ والمتّمـالمتضمف و 
 2020 سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  ذؼ القعدة أوؿخ في المؤرّ  163-20سي رقـ المرسوـ الرئا بمقتضى -

 .، الُمعدؿ والُمتمـالمتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 
الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤّرخ في  138-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .تمـوالمتضمف إنشاء جامعة تممساف، المعدؿ والم 1989
، 2013يناير سنة  30الُموافق  1433ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ ُيحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2013يناير سنة  30الُموافق  1433ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  78-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .تضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي وسيرىا، المعدؿوالم
، 2013يناير سنة  30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  81-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ ُيحدد مياـ المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنظيميا
والمتضمف وضع تحت تصرؼ  2004سبتمبر  04مؤرخ في  3327أمالؾ الدولة رقـ تضى قرار مديرية وبمق -

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي جامعة تممساف، عقار مبني كائف ببمدية تممساف، نيج باستور موجو إليواء 
 مصالح رئاسة الجامعة.

 ُيـقـــــّرر
 

بحث في اإلعالـ العممي والتقني، مبني إدارؼ كائف بجامعة تممساف، يوضع تحت تصرؼ مركز ال المادة األولى:
 والمذكور في ُممحق ىذا القرار. 

، بكل األعباء المتعمقة بتسيير المبني (CERIST)يتكفل مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني  :2المادة 
 اإلدارؼ المذكور في المادة األولي أعاله. 
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لمدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي ومدير الميزانية والوسائل وُمراقبة التسيير ُيكّمف كل مف ا :3المادة 
ومدير التنمية واالستشراؼ باإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي ومدير جامعة تممساف 

يذ ىذا الُمقرر الذؼ ، كٌل فيما يخصو، بتنف(CERIST)ومدير مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني
 سُينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 

 2021 جانفي 10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2021جانفي  10المؤّرخ في 014 ُمـمـــحق بالُمقر رقم
 

، ببمدية تممساف (CERIST)تقع اليياكل الموضوعة تحت تصرؼ مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني 
+  ( طوابق ما تحت األرضي03)، ويتكوف مف ثالث 2ـ1515وتتمثل في مبنى إدارؼ مساحتو المبنية 

 الطابق األرضي + الطابق األوؿ، مساحة كل منيا:
  2ـ 774.4الطابق ما تحت األرضي مساحتو تقدر بػ 
  2ـ 1548.8الطابق األرضي مساحتو تقدر بػ 
  2ـ 1548.8الطابق األوؿ مساحتو تقدر بػ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء امتحان ميني لاللتحاق 2021جانفي  21مؤرخ  في  13 رقم رر قــم

 1لجامعة باتنة بسمك ميندسين في إعالم آلي، رتبة رئيس الميندس في اإلعالم اآللي
 

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

 .ف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العموميةالمتضم
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، 
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12رسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى الم -
، المحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػات  واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 

اف الميني لاللتحاؽ بسمؾ ، المتضمف فتح االمتح2020سبتمبر  13المؤرخ في  02وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .الميندسيف في اإلعالـ اآللي، رتبة رئيس الميندس في اإلعالـ اآللي

 

 ُيـقـــــّرر
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 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
مؾ الميندسيف في اإلعالـ اآللي، رتبة أعاله، يمدد آجل إجراء اإلمتحاف الميني لاللتحاؽ بس والمذكور

 .2021جانفي  24(، ابتداء مف تاري  1رئيس الميندس في اإلعالـ اآللي، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2021 جانفي 21 فيحرر بالجزائر 
 وبتفويض منو، وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 المديرة الفرعية لمتكوين وتحسيين المستوى وتجديد المعارف
 ج. مرحوم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء امتحان ميني لاللتحاق  2021جانفي  21مؤرخ في  14رقم  رر قــم

 المكتبات الجامعيةمحافع  بسمك محافظي المكتبات الجامعية، رتبة
 1لجامعة باتنة 

 

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

 .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
مايو سنة  5الموافق  1431مادػ األولى عاـ ج 20المؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي2010
أفريل سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

واالمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػات  واإلدارات العمومية  ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات2012
جرائياو   .ا 

، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ 2020سبتمبر  13المؤرخ في  07وبمقتضى المقرر رقـ  -
 محافع المكتبات الجامعية. محافظي المكتبات الجامعية، رتبة

 

 ُيـقـــــّرر
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17حكاـ المادة عمال بأ المادة األولى:
أعاله، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ محافظي المكتبات الجامعية، رتبة  والمذكور

 .2021جانفي  24(، ابتداء مف تاري  1محافع المكتبات الجامعية، لمدة شير واحد )
 ر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.ينش :2المادة 

 2021 جانفي 21 فيحرر بالجزائر 
 وبتفويض منو، وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 المديرة الفرعية لمتكوين وتحسيين المستوى وتجديد المعارف
 ج. مرحوم 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق  2021جانفي  21مؤرخ في  15رقم  رر قــم
 بسمك محافظي المكتبات الجامعية، رتبة ممحق بالمكتبات الجامعية من المستوى األول

 1لجامعة باتنة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19ي المؤرخ ف 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
مايو سنة  5الموافق  1431جمادػ األولى عاـ  20المؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الخاصة بالتعميـ العالي، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ 2010
أفريل سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػات  واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح امتحاف ميني لاللتحاؽ بسمؾ محافظي 2020سبتمبر 13ي المؤرخ ف 09وبمقتضى المقرر رقـ  -
 المكتبات الجامعية، رتبة ممحق بالمكتبات الجامعية مف المستوػ األوؿ.

 

 ُيـقـــــّرر
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ محافظي المكتبات الجامعية، رتبة والمذكور أعاله، 

جانفي  24(، ابتداء مف تاري  1ممحق بالمكتبات الجامعية مف المستوػ األوؿ، لمدة شير واحد )
2021. 

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي. :2المادة 
 2021 جانفي 21 فيالجزائر حرر ب

 وبتفويض منو، وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 المديرة الفرعية لمتكوين وتحسيين المستوى وتجديد المعارف

 ج. مرحوم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متحان الميني لاللتحاقيمدد أجل إجراء اال 2021جانفي  21مؤرخ  في  16رقم  رر قــم
 بسمك ميندسي السكن والعمران، رتبة ميندس رئيسي في السكن والعمران

 1لجامعة باتنة
 

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

 .وظيفة العموميةالمتضمف القانوف األساسي العاـ لم
، 2009يوليو سنة  22الموافق  1430رجب عاـ  29 المؤرخ في 241-09وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ التقنية الخاصة باإلدارة المكمفة بالسكف 
 .والعمراف
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أفريل سنة  25الموافق   1433جمادػ الثانية عاـ  03مؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػات  واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح امتحاف ميني لاللتحاؽ بسمؾ ميندسي 2020سبتمبر  13المؤرخ في  10وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .والعمراف، رتبة ميندس رئيسي في السكف والعمراف  السكف

 ُيـقـــــّرر
، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:

والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ ميندسي السكف و العمراف، رتبة 
 .2021جانفي  24(، ابتداء مف تاري  1سي في السكف والعمراف، لمدة شير واحد )ميندس رئي

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.  :2المادة 
 2021 جانفي 21 فيحرر بالجزائر 

 وبتفويض منو، وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 وتحسيين المستوى وتجديد المعارف المديرة الفرعية لمتكوين

 ج. مرحوم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يمدد أجل إجراء امتحان الميني لاللتحاق 2021جانفي  21مؤرخ  في  17رقم  رر قــم
 بسمك مساعدي المكتبات الجامعية، رتبة مساعد بالمكتبات الجامعية

 1لجامعة باتنة
 

 ن وزير التعميم العالي والبحث العممي،إ
، 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
سنة  مايو 5الموافق  1431جمادػ األولى عاـ  20المؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي2010
أفريل سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

مؤسسػات  واإلدارات العمومية ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات  والفحوص المينية في ال2012
جرائياو   .ا 

، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ 2020سبتمبر  13المؤرخ  في  15وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .مساعدؼ المكتبات الجامعية، رتبة مساعد بالمكتبات الجامعية

 

 ُيـقـــــّرر
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194ؼ رقـ مف المرسـو التنفيذ 17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
أعاله، يمدد آجل إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ مساعدؼ المكتبات الجامعية، رتبة  والمذكور

 .2021جانفي  24(، ابتداء مف تاري  1مساعد بالمكتبات الجامعية، لمدة شير واحد )
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 وزارة التعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية ل  :2المادة 
 2021 جانفي 21 فيحرر بالجزائر 

 وبتفويض منو، وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 المديرة الفرعية لمتكوين وتحسيين المستوى وتجديد المعارف

 ج. مرحوم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يمدد أجل إجراء امتحان ميني لاللتحاق 2021جانفي  24مؤرخ  في  18رقم  رر قــم
 لجامعة بسكرة بسمك ميندسي المخابر الجامعية، رتبة ميندس رئيسي لممخابر الجامعية

 

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

 .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
ماؼ سنة  5الموافق  1431جمادػ األولى عاـ  20مؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي2010
أفريل سنة  25الموافق 1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

، الذؼ يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػات  واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 

سمؾ ميندسي ، المتضمف فتح امتحاف ميني لاللتحاؽ ب2020سبتمبر  28المؤرخ في  03وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .المخابر الجامعية، رتبة ميندس رئيسي لممخابر الجامعية

 

 ُيـقـــــّرر
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
معية، رتبة أعاله، يمدد آجل إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ ميندسي المخابر الجا والمذكور

 .2021جانفي  31(، ابتداء مف تاري  1ميندس رئيسي لممخابر الجامعية، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2021 جانفي 24 فيحرر بالجزائر 
 وبتفويض منو، وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 عية لمتكوين وتحسيين المستوى وتجديد المعارفالمديرة الفر 
 ج. مرحوم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق 2021جانفي  24مؤرخ  في 19رقم  رر قــم

 جامعة بسكرةل بسمك ميندسي السكن و العمران، رتبة ميندس رئيسي في السكن والعمران
 

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

 .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
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، 2009يوليو سنة  22الموافق  1430رجب عاـ  29 المؤرخ في 241-09وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ التقنية الخاصة باإلدارة المكمفة بالسكف 

 .والعمراف
أفريل سنة  25الموافق   1433جمادػ الثانية عاـ  03مؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية ، الذؼ يحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات 2012
جرائياو   .ا 

، المتضمف فتح امتحاف ميني لاللتحاؽ بسمؾ ميندسي 2020سبتمبر  28المؤرخ في  05بمقتضى المقرر رقـ و  -
 .والعمراف، رتبة ميندس رئيسي في السكف والعمراف  السكف

 

 ُيـقـــــّرر
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17ـ المادة عمال بأحكا المادة األولى:
والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ ميندسي السكف والعمراف، رتبة 

 .2021جانفي  31(، ابتداء مف تاري  1ميندس رئيسي في السكف والعمراف، لمدة شير واحد )
 شر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي.ين  :2المادة 

 2021 جانفي 24 فيحرر بالجزائر 
 وبتفويض منو، وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 المديرة الفرعية لمتكوين وتحسيين المستوى وتجديد المعارف
 ج. مرحوم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق 2021جانفي  24مؤرخ  في  20رقم   رر قــم

 لجامعة بسكرة بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة
 

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

 .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، 
 .عدؿ والمتمـالم

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
، الذؼ يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػات  واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ 2020بر سبتم 28المؤرخ في  10وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة

 ُيـقـــــّرر
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 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة، والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ 

 .2021جانفي  31(، ابتداء مف تاري  1لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2021 جانفي 24 فيحرر بالجزائر 
 وبتفويض منو، وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 عية لمتكوين وتحسيين المستوى وتجديد المعارفالمديرة الفر 
 ج. مرحوم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء امتحان ميني لاللتحاق 2021جانفي  24مؤرخ  في  21رقم  رر قــم

 بسكرة  لجامعة بسمك األعوان اإلداريين، رتبة عون إدارة رئيسي
 

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

 .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

تضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، الم
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
والفحوص المينية في المؤسسػات  واإلدارات العمومية ، الذؼ يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات  2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح االمتحاف الميني  لاللتحاؽ بسمؾ 2020سبتمبر  28المؤرخ في  11وبمقتضى المقرر رقـ  -
 األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة رئيسي.

 ُيـقـــــّرر
 

 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194نفيذؼ رقـ مف المرسوـ الت 17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة 

 .2021جانفي  31(، ابتداء مف تاري  1رئيسي، لمدة شير واحد )
 و البحث العممي. ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي :2المادة 

 
 

 2021 جانفي 24 فيحرر بالجزائر 
 وبتفويض منو، وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 المديرة الفرعية لمتكوين وتحسيين المستوى وتجديد المعارف
 ج. مرحوم 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   668

 

 

 يمدد أجل إجراء امتحان ميني 2021جانفي 25مؤرخ في  22 رقم رر قــم
 لممدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا لاللتحاق بسمك المتصرفين، رتبة متصرف رئيسي  

 

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

  .سي العاـ لموظيفة العموميةالمتضمف القانوف األسا
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، 
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق 1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ  -
، الذؼ يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػات  واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 

حاؽ بسمؾ ، المتضمف فتح امتحاف ميني لاللت2020سبتمبر  06المؤرخ في  722وبمقتضى المقرر رقـ  -
 المتصرفيف، رتبة متصرؼ رئيسي.

 ُيـقـــــّرر 
، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17: عمال بأحكاـ المادة المادة األولى

يمدد آجل إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف، رتبة  أعاله، وعمى سبيل التسوية، والمذكور
 .                             2021جانفي  14(، ابتداء مف تػػػػػػػػػػػػاري  1، لمدة شير واحد )متصرؼ رئيسي

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 جانفي 25 فيحرر بالجزائر 

 وبتفويض منو، وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 فرعية لمتكوين وتحسيين المستوى وتجديد المعارفالمديرة ال

 ج. مرحوم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسمك مساعدي  يمدد أجل إجراء امتحان ميني لاللتحاق 2021فيفري  03مؤرخ  في  98 رقم رر قــم

 ي اإلعالم اآلليف 1الميندسين في اإلعالم اآللي، رتبة مساعد ميندس مستوى 
 لممدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي

 

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

  .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، 
 .المعدؿ والمتمـ



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   669

 

 

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
، المحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػات  واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ 2020سبتمبر 24المؤرخ في  11وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .في اإلعالـ اآللي 1ندس مستوػ مساعدؼ الميندسيف في اإلعالـ اآللي، رتبة مساعد مي

 ُيـقـــــّرر
 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:

أعاله، يمدد آجل إجراء اإلمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ مساعدؼ الميندسيف في اإلعالـ  والمذكور
 7(، ابتداء مف تػػػاري  1في اإلعالـ اآللي، لمدة شير واحد ) 1ػ اآللي، رتبة مساعد ميندس مستو 

 .                               2021فيفرؼ 
 : ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و البحث العممي.2المادة 

 2021 فيفري  03 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 د البشريةمدير الموار 
 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء امتحان ميني لاللتحاق 2021فيفري  03مؤرخ  في 99رقم  رر قــم

 بسمك ميندسين في اإلعالم اآللي، رتبة ميندس رئيسي في اإلعالم اآللي
 لممدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي

 

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

  .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008ة جانفي سن 19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، 
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
تحانات  والفحوص المينية في المؤسسػات  واإلدارات العمومية ، المحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلم2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ 2020سبتمبر 24المؤرخ في  05وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .الميندسيف في اإلعالـ اآللي، رتبة ميندس رئيسي في اإلعالـ اآللي

 

 ُيـقـــــّرر
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 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  17حكاـ المادة عمال بأ المادة األولى:
أعاله، يمدد آجل إجراء اإلمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ الميندسيف في اإلعالـ اآللي، رتبة  والمذكور

                            .    2021فيفرؼ  7(، ابتداء مف تػػػػػػاري  1ميندس رئيسي في اإلعالـ اآللي، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2021 فيفري  03 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء امتحان ميني لاللتحاق 2021فيفري  03مؤرخ  في 100رقم  رر قــم

 بسمك ميندسي المخابر الجامعية، رتبة ميندس دولة لممخابر الجامعية
 لممدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليو سنة  15الموافق  1427ادػ الثانية عاـ جم 19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
ماؼ سنة  5الموافق  1431جمادػ األولى عاـ  20مؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .لتعميـ العالي، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة با2010
أفريل سنة  25الموافق 1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

، الذؼ يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػات  واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح امتحاف ميني لاللتحاؽ بسمؾ ميندسي 2020مبر سبت 24المؤرخ في  07وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .المخابر الجامعية، رتبة ميندس دولة لممخابر الجامعية

 

 ُيـقـــــّرر
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
حاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ ميندسي المخابر الجامعية، رتبة أعاله، يمدد آجل إجراء اإلمت والمذكور

 . 2021فيفرؼ  7(، ابتداء مف تػػػػػػػػػػػػاري   1ميندس دولة لممخابر الجامعية، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2021 فيفري  03 حرر بالجزائر في
 ر التعميم العالي والبحث العمميوزيع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يمدد أجل إجراء امتحان ميني 2021فيفري  03مؤرخ  في  101رقم  رر قــم
 لاللتحاق بسمك مساعدي المتصرفين، رتبة مساعد متصرف

 لعميا لإلعالم اآلليلممدرسة الوطنية ا
 

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

 .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19لموافق ا 1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، 
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق 1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
نظيـ المسابقات واإلمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػات  واإلدارات العمومية ، الذؼ يحدد كيفيات ت2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح امتحاف ميني لاللتحاؽ بسمؾ مساعدؼ 2020سبتمبر  24المؤرخ في  10وبمقتضى المقرر رقـ  -
 المتصرفيف، رتبة مساعد متصرؼ.

 ُيـقـــــّرر
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17 عمال بأحكاـ المادة المادة األولى:
يمدد آجل إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ مساعدؼ المتصرفيف، رتبة مساعد  أعاله، والمذكور

 .                             2021فيفرؼ  7(، ابتداء مف تػػاري  1متصرؼ، لمدة شير واحد )
 ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر  :2المادة 

 2021 فيفري  03 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء امتحان ميني لاللتحاق 2021فيفري  07مؤرخ  في  105رقم  رر قــم

 بسمك ميندسي المخابر الجامعية، رتبة رئيس الميندسين لممخابر الجامعية
 لجامعة التكوين المتواصل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 

، 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -
 .متضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العموميةال

ماؼ سنة  5الموافق  1431جمادػ األولى عاـ  20المؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي2010
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أفريل سنة  25الموافق 1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
ات  واإلدارات العمومية ، الذؼ يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػ2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح امتحاف ميني لاللتحاؽ بسمؾ 2020سبتمبر  24المؤرخ في  230وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .ميندسي المخابر الجامعية، رتبة رئيس الميندس لممخابر الجامعية

 ُيـقـــــّرر
، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:

رتبة  أعاله، يمدد آجل إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ ميندسي المخابر الجامعية، والمذكور
 .2021فيفرؼ  7 (، ابتداء مف تاريخ 1رئيس الميندسيف لممخابر الجامعية، لمدة شير واحد )

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 فيفري  07 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية

 فريدبوزيد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يمدد أجل إجراء امتحان ميني لاللتحاق 2021فيفري  07مؤرخ  في 106رقم  رر قــم
 بسمك ميندسين في اإلعالم اآللي، رتبة رئيس الميندسين في اإلعالم اآللي

 لجامعة التكوين المتواصل
 

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

 .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

ساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المتضمف القانوف األ
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
المؤسسػات  واإلدارات العمومية  ، المحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات  والفحوص المينية في2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ 2020سبتمبر 24المؤرخ في  226وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .الميندسيف في اإلعالـ اآللي، رتبة رئيس الميندسيف في اإلعالـ اآللي

 ُيـقـــــّرر
،  2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194ـ التنفيذؼ رقـ مف المرسو  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:

أعاله، يمدد آجل إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ الميندسيف في اإلعالـ اآللي، رتبة  والمذكور
 .2021فيفرؼ   7(، ابتداء مف تػاري  1رئيس الميندسيف في اإلعالـ اآللي، لمدة شير واحد )
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 في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا المقرر  :2المادة 
 2021 فيفري  07 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اء االمتحان الميني لاللتحاقيمدد أجل إجر  2021فيفري  07مؤرخ  في107رقم  رر قــم
 لجامعة التكوين المتواصل بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة

 

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

 .موميةالمتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة الع
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، 
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
، الذؼ يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػات  واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ 2020سبتمبر  24المؤرخ في 225وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .دارة، رتبة ممحق اإلدارةممحقي اإل

 ُيـقـــــّرر
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة، 

 .2021فيفرؼ  7اء مف تاري  (، ابتد1لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2021 فيفري  07 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء امتحان ميني لاللتحاق 2021فيفري  07مؤرخ  في 108رقم  رر قــم

 لجامعة التكوين المتواصل بسمك األعوان اإلداريين، رتبة عون إدارة رئيسي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 

، 2006يوليو سنة  15افق المو  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -
 .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
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، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية

 .المعدؿ والمتمـ
أفريل سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

، الذؼ يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػات  واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح االمتحاف الميني  لاللتحاؽ بسمؾ 2020سبتمبر  24المؤرخ في  221وبمقتضى المقرر رقـ  -
 األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة رئيسي.

 ُيـقـــــّرر
،  2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:

ي لاللتحاؽ بسمؾ األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف المين
 .2021فيفرؼ  7(، ابتداء مف تاري  1رئيسي، لمدة شير واحد )

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و البحث العممي. :2المادة 
 2021 فيفري  07 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 ارد البشريةمدير المو 

 بوزيد فريد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يمدد أجل إجراء امتحان ميني لاللتحاق 2021فيفري  07مؤرخ  في 109رقم  رر قــم
 لجامعة التكوين المتواصل بسمك كتاب، رتبة كاتب مديرية رئيسي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06مقتضى األمر رقـ ب -

 .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

وظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالم
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق 1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
إلدارات العمومية ، الذؼ يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػات  وا2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ 2020سبتمبر  24المؤرخ في  222بمقتضى المقرر رقـ و  -
 .الكتاب، رتبة كاتب مديرية رئيسي

 ُيـقـــــّرر
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، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
رئيسي،  والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ الكتاب، رتبة كاتب مديرية

 .2021فيفرؼ  7(، ابتداء مف تاري  1لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2021 فيفري  07 حرر بالجزائر في
 ر التعميم العالي والبحث العمميوزيع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء امتحان ميني لاللتحاق 2021فيفري  07مؤرخ  في 110رقم  رر قــم

 ن المتواصللجامعة التكوي محاسبين إداريين، رتبة محاسب إداري رئيسي بسمك
 

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

 .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، 
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
سابقات واإلمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػات  واإلدارات العمومية ، الذؼ يحدد كيفيات تنظيـ الم2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ 2020سبتمبر  24المؤرخ في  224وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .المحاسبيف اإلدارييف، رتبة محاسب إدارؼ رئيسي

 

 ُيـقـــــّرر
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17المادة  عمال بأحكاـ المادة األولى:
والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ المحاسبيف اإلدارييف، رتبة محاسب 

 .2021فيفرؼ  7(، ابتداء مف تاري  1إدارؼ رئيسي، لمدة شير واحد )
 النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا المقرر في : 2المادة 

 2021 فيفري  07 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ء إمتحان ميني لإللتحاقيمدد أجل إجرا 2021فيفري  11مؤرخ  في  117رقم  رر قــم
 بسمك ميندسي المخابر الجامعية، رتبة ميندس رئيسي لممخابر الجامعية

 لجامعة تامنغست
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
،المتضمف 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في 03-06بمقتضىاألمر رقـ  -

 .وظيفة العموميةالقانوف األساسي العاـ لم
ماؼ سنة  5الموافق  1431جمادػ األولى عاـ  20مؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي2010
أفريل سنة  25الموافق 1433 جمادػ الثانية عاـ 03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

، الذؼ يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات  والفحوص المينيةفي المؤسسػات  واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتحإمتحاف ميني لإللتحاؽ بسمؾ ميندسي 2020أكتوبر  11المؤرخ في  762وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .س رئيسيمممخابر الجامعيةالمخابر الجامعية، رتبة ميند

 

 ُيـقـــــّرر
 

، 2012أفريل سنة 25المؤرخ في 12-194مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة المادة األولى: 
والمذكورأعاله، يمدد آجل إجراء اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ ميندسي المخابر الجامعية، رتبة 

 .2021فيفرؼ  16(،إبتداء مف تػػػػػػػػػػػػاري 1ة شير واحد )ميندس رئيسيمممخابر الجامعية،لمد
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2021 فيفري  11 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني لإللتحاق 2021فيفري  11مؤرخ في  118 رقم رر قــم

 بسمك محافظي المكتبات الجامعية، رتبة ممحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني
 لجامعة تامنغست

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  ،2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06رقـ  األمر بمقتضى -

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
مايو سنة  5الموافق 1431جمادػ األولى عاـ  20المؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي ، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف2010
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أفريل سنة 25الموافق 1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات  والفحوص المينيةفي المؤسسػات  واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح إمتحاف ميني لإللتحاؽ بسمؾ 2020أكتوبر  11المؤرخ في  764رقـ وبمقتضى المقرر  -
 محافظي المكتبات الجامعية، رتبة ممحق بالمكتبات الجامعية مف المستوػ الثاني.

 

 ُيـقـــــّرر
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ محافظي المكتبات الجامعية، رتبة 

فيفرؼ  16(، إبتداء مف تاري  1ممحق بالمكتبات الجامعية مف المستوػ الثاني، لمدة شير واحد )
2021. 

 لبحث العممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي وا :2المادة 
 2021 فيفري  11 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادات 2021فيفري 11مؤرخ  في  119رقم  رر قــم
 اقبسمك التقنيين في اإلعالم اآللي، رتبة تقني سام في اإلعالم اآلليلإللتح

 لجامعة تامنغست
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06األمر رقـ  بمقتضى -

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04قتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وبم -

المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، 
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق  1433لثانية عاـ جمادػ ا 03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
، الذؼ يحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية  في المؤسسات  واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادات 2020أكتوبر  11المؤرخ في  765وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .في اإلعالـ اآللي، رتبة تقني ساـ في اإلعالـ اآللي لإللتحاؽ بسمؾ التقنييف

 

 ُيـقـــــّرر
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 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء مسابقة عمى أساس الشيادات لإللتحاؽ بسمؾ التقنييف في اإلعالـ 

 .2021فيفرؼ  16(، إبتداء مف تاري  1ي، رتبة تقني ساـ في اإلعالـ اآللي، لمدة شير واحد )اآلل
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2021 فيفري  11 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 يد فريدبوز 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء امتحان ميني لاللتحاق بسمك 2021فيفري  14مؤرخ  في  121رقم  رر قــم

 في اإلعالم اآللي 1مساعدي الميندسين في اإلعالم اآللي، رتبة مساعد ميندس مستوى 
 ةلمدرسة الدراسات العميا التجاري

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008ة جانفي سن 19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، 
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
تحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية ، المحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلم2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ مساعدؼ 2020أكتوبر  7المؤرخ في  03وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .في اإلعالـ اآللي 1الميندسيف في اإلعالـ اآللي، رتبة مساعد ميندس مستوػ 
 

 ُيـقـــــّرر
 

،  2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  ولى:المادة األ 
أعاله، يمدد آجل إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ مساعدؼ الميندسيف في اإلعالـ  والمذكور

 14تػاري  (، ابتداء مف 1في اإلعالـ اآللي، لمدة شير واحد ) 1اآللي، رتبة مساعد ميندس مستوػ 
 .2021فيفرؼ 

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 فيفري  14 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق 2021فيفري  14مؤرخ  في  122رقم  رر قــم
 بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لإلدارة

 لمدرسة الدراسات العميا التجارية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006يوليو سنة  15افق المو  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
، الذؼ يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػات  واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ ممحقي 2020أكتوبر 7المؤرخ في  04وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لإلدارة

 ُيـقـــــّرر
 

 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
تحاؽ بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لالل

 .2021فيفرؼ  14(، ابتداء مف تاري  1لإلدارة، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2021 فيفري  14 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 ارد البشريةمدير المو 
 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق 2021فيفري  14مؤرخ  في  123رقم  رر قــم

 بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة
 لمدرسة الدراسات العميا التجارية

 

 والبحث العممي، إن وزير التعميم العالي
، المتضمف 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

ألساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المتضمف القانوف ا
 .المعدؿ والمتمـ
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أفريل سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
ة في المؤسسػات  واإلدارات العمومية ، الذؼ يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات  والفحوص الميني2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ ممحقي 2020أكتوبر  7المؤرخ في  05وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة

 ُيـقـــــّرر
 

 2012أفريل سنة  25في  المؤرخ 12-194مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة، 

 .2021فيفرؼ  14(، ابتداء مف تاري  1لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي. :2المادة 

 2021 فيفري  14 لجزائر فيحرر با
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء امتحان ميني لاللتحاق 2021فيفري  14مؤرخ  في  124رقم  رر قــم

 عون إدارة رئيسي بسمك األعوان اإلداريين، رتبة
 لمدرسة الدراسات العميا التجارية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، 
 .المعدؿ والمتمـ

ل سنة أفري 25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
، الذؼ يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػات  واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح االمتحاف الميني  لاللتحاؽ بسمؾ األعواف 2020أكتوبر  7المؤرخ في  06وبمقتضى المقرر رقـ  -
 اإلدارييف، رتبة عوف إدارة رئيسي.

 ـّررُيـقــــ
 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:

والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة 
 .2021فيفرؼ  14(، ابتداء مف تاري  1رئيسي، لمدة شير واحد )
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 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و البحث العممي. :2مادة ال
 2021 فيفري  14 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يمدد أجل إجراء امتحان ميني لاللتحاق 2021فيفري  14 مؤرخ  في 125رقم  رر قــم
 بسمك األعوان اإلداريين، رتبة عون إدارة

 لمدرسة الدراسات العميا التجارية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .لقانوف األساسي العاـ لموظيفة العموميةا
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، 
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12ـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسو  -
، الذؼ يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػات  واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 

ف الميني  لاللتحاؽ بسمؾ األعواف ، المتضمف فتح االمتحا2020أكتوبر  7المؤرخ في  07وبمقتضى المقرر رقـ  -
 اإلدارييف، رتبة عوف إدارة.

 ُيـقـــــّرر
 

 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
وف إدارة، والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ األعواف اإلدارييف، رتبة ع

 .2021فيفرؼ  14(، ابتداء مف تاري  1لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و البحث العممي. :2المادة 

 2021 فيفري  14 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء امتحان ميني لاللتحاق 2021فيفري  14مؤرخ  في  126 رقم رر قــم

 لمدرسة الدراسات العميا التجارية بسمك كتاب، رتبة كاتب مديرية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006يوليو سنة  15الموافق  1427ثانية عاـ جمادػ ال 19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
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، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
واإلدارات العمومية،  المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات

 .المعدؿ والمتمـ
أفريل سنة  25الموافق 1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

، الذؼ يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػات  واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ الكتاب، 2020أكتوبر  7المؤرخ في  08قـ وبمقتضى المقرر ر  -
 .رتبة كاتب مديرية

 ُيـقـــــّرر
، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:

لاللتحاؽ بسمؾ الكتاب، رتبة كاتب مديرية، لمدة شير  والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني
 .2021فيفرؼ  14(، ابتداء مف تاري  1واحد )

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 فيفري  2 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية

 فريد بوزيد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادات 2021فيفري  22مؤرخ  في  137رقم  رر قــم
 لاللتحاق بسمك األساتذة المساعدين، رتبة إستاد مساعد قسم ب

 3لجامعة الجزائر
 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
، المتضمف 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008ماؼ سنة  3الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  130-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .خاص باألستاذ الباحثالمتضمف القانوف األساسي ال
أفريل سنة  25الموافق 1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

، الذؼ يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػات  واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادات لاللتحاؽ 2020أكتوبر  04المؤرخ في  53وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .بسمؾ األساتذة المساعديف، رتبة إستاد مساعد قسـ ب

 

 ُيـقـــــّرر
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، 2012سنة  أفريل 25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17: عمال بأحكاـ المادة األولىالمادة 
لاللتحاؽ بسمؾ مسابقة عمى أساس الشيادات مدد آجل إجراء ، يأعاله، وعمى سبيل التسوية والمذكور

فيفرؼ  15(، ابتداء مف تػػػاري   1لمدة شير واحد ) األساتذة المساعديف، رتبة إستاد مساعد قسـ ب،
2021.                                

 ي.: ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العمم2المادة 
 2021 فيفري  21 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يمدد أجل إجراء مسابقة  2021فيفري  21مؤرخ  في  139رقم  رر قــم
 ك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارةعمى أساس االختبارات لاللتحاق بسم

 لجامعة التكوين المتواصل   
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .األساسي العاـ لموظيفة العموميةالقانوف 
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04يذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ التنف -

دارات العمومية، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإل
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25موافق ال 1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
ات  واإلدارات العمومية ، الذؼ يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػ2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس االختبارات 2020أكتوبر 13المؤرخ في  283وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .اإلدارةلاللتحاؽ بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق 

 ُيـقـــــّرر
، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:

والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاؽ بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة 
 .                               2021فيفرؼ  21 تاري (، ابتداء مف 1ممحق اإلدارة، لمدة شير واحد )

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 

 2021 فيفري  21 حرر بالجزائر في 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق  2021فيفري  21مؤرخ  في  140رقم  رر قــم
 لجامعة التكوين المتواصل    إلداريين، رتبة عون إدارة رئيسي بسمك األعوان ا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 

، المتضمف 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06قـ بمقتضى األمر ر  -
  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية

، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
يف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتم

 .المعدؿ والمتمـ
أفريل سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

مومية ، الذؼ يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػات  واإلدارات الع2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس االختبارات 2020أكتوبر  13المؤرخ في  284وبمقتضى المقرر رقـ  -
 لاللتحاؽ بسمؾ األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة رئيسي. 
 ُيـقـــــّرر

،  2012ريل سنة أف 25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاؽ بسمؾ األعواف اإلدارييف، رتبة 

 .                               2021فيفرؼ  21(، ابتداء مف تاري  1عوف إدارة رئيسي، لمدة شير واحد )
 تعميـ العالي و البحث العممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لم :2المادة 

 2021 فيفري  21 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1جامعة وىران ب ببئر الجير، يتضمن وضع ىياكل موقع كمية الط2021فيفري  22مؤرخ في  126مقــرر رقم 

 تحت تصرف المدرسة العميا في االقتصاد بوىران
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤّرخ في  211-84المرسوـ رقـ  بُمقتضى -

 .والمتضمف تنظيـ جامعة وىراف وسيرىا، المعدؿ والمتمـ
 يونيو 23الموافق  1441عاـ ذؼ القعدة  أوؿخ في المؤرّ  163-20سوـ الرئاسي رقـ المر  وبُمقتضى -

 .، الُمعدؿ والمتمـالمتضمف تعييف أعضاء الحكومةو  2020 سنة 
، 2013يناير سنة  30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ميـ العالي والبحث العمميالذؼ ُيحدد صالحيات وزير التع
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 2013يناير سنة  30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  78-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .والُمتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية في وزارة التعميـ العالي والبحث العممي، المعّدؿ

فبراير سنة  15الموافق  1438عاـ  ػ األولىجماد 18 المؤرخ في  84-17المرسوـ التنفيذؼ رقـ بُمقتضىو  -
عمـو والتقنيات بوىراف إلى مدرسة عميا في اليندسة الكيربائية متضمف تحويل المدرسة التحضيرية في الوال 2017

 .والطاقوية
فبراير سنة  15الموافق  1438جمادػ األولى عاـ  18 المؤرخ في 85-17المرسوـ التنفيذؼ رقـ بُمقتضىو  -

والتجارية وعموـ التسيير بوىراف إلى مدرسة  االقتصاديةمف تحويل المدرسة التحضيرية في العموـ متضوال 2017
 .لالقتصادعميا 

جزء مف اليياكل التابعة سابقا  لكمية  متضمف تحويلوال 2015 أفريل 01المؤرخ في  154 الُمقرر رقـ بُمقتضىو  -
 .عموـ والتقنيات بوىرافدرسة التحضيرية في الالمببئر الجير والية وىراف، لفائدة  1الطب جامعة وىراف

جزء مف اليياكل التابعة سابقا  لكمية  متضمف تحويلوال 2015 أفريل 01 المؤرخ في 155 الُمقرر رقـ بُمقتضىو  -
والتجارية وعموـ  االقتصاديةالمدرسة التحضيرية في العموـ ببئر الجير والية وىراف، لفائدة  1الطب جامعة وىراف

 .وىرافالتسيير ب
وضع جزء مف اليياكل التابعة سابقا  لكمية  متضمفوال 2020ديسمبر 02 المؤرخ في 361 الُمقرر رقـ بُمقتضىو  -

     .1، تحت تصرؼ المدرسة العميا في االقتصاد بوىراف1الطب جامعة وىراف

 ُيـقـــــّرر
والمنصوص عمييا في الُمقرريف  ،1 وىراف جامعةببئر الجير   كمية الطبتوضع كل ىياكل موقع  المادة األولى:

، والمذكوريف أعاله، 2020ديسمبر 2الُمؤرخ في  361 ، ورقـ2015الُمؤرخ في أوؿ أفريل  154رقـ 
 تحت تصرؼ المدرسة العميا لإلقتصاد بوىراف، طبقا لممحق ىذا المقرر.

  كل.االيي هىذ بكل األعباء المتعّمقة بتسييرالمدرسة العميا لالقتصاد بوىراف،  تكفلت :2المادة 
  2 المؤرخ في 361والمقرر رقـ  2015 أوؿ أفريل المؤرخ في 154 يمغى كل مف الُمقرر رقـ :3المادة 

  ، المذكوريف أعاله.2020ديسمبر
باإلدارة المركزية لوزارة  الوسائل وُمراقبة التسيير ومدير التنمية واالستشراؼ،و مدير الميزانية  ُيكّمف كل مف :4 المادة

ومدير المدرسة العميا في اليندسة الكيربائية  1ومدير جامعة وىراف يـ العالي والبحث العممي،التعم
بتنفيذ ىذا المقرر الذؼ سينشر  ،كل فيما يخصووالطاقوية بوىراف ومديرة المدرسة العميا لالقتصاد بوىراف، 

 في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021ري فيف 22 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2021 فيفري  22مؤرخ في  126رقم  ُمـمـــحق  بالُمقرر
 

، تحت تصرؼ المدرسة العميا في 1ئر الجير جامعة وىرافالُمتضمف وضع ىياكل موقع كمية الطب بب
 والبيداغوجية التالية: اإلدارية اليياكل تتمثل في االقتصاد بوىراف
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 الجناح اإلداري: 
، مكاتب لرؤساء األقساـ( 06)مكتبة، ( مخازف، 03فضاءيف ثقافييف اجتماعييف، ) (02) :رضيالطابق األ 

 ( قاعتيف لمعيادة.02ميندس المخبر، )( مخابر لمفيزياء، مكتب 03نادؼ، )
  لألساتذة، مكاتب لرؤساء األقساـ، قاعة( 06)قاعة لمدراسة، مكتبة،  الطابق األول:

 قاعتيف لمدراسة،( 02)قاعتيف متعددة النشاطات، ( 02)فضاءات ثقافية اجتماعية،  (03)
 مخبريف.( 02)، اآلليقاعتيف لإلعالـ ( 02)

 ( فضاءيف ثقافييف اجتماعييف.02) مكتب،(14) الطابق الثاني:
 فضاء ثقافي اجتماعي.تب، امك (03) :الثالطابق الث
 ( مكتبيف لألمانة، قاعة االنتظار.02)تب، امك( 03) :رابعالطابق ال

 الجناح البيداغوجي: 
، مخبر اآللياإلعالـ  قاعات لألعماؿ التطبيقية في( 03)قاعة لألعماؿ الموجية، ( 11) الطابق األرضي:
 مكاتب، قاعة السحب. ( 03)فضاءات ثقافية اجتماعية، ( 04)المغات، 

، مخبر اآلليقاعات لألعماؿ التطبيقية في اإلعالـ ( 03) قاعة لألعماؿ الموجية،( 11) :ولالطابق األ 
 مكاتب، قاعة السحب. ( 03)فضاءات ثقافية اجتماعية،  (04)المغات، 

 .اتمدرج( 03) المدرجات:
 مكاتب.( 04) مديرية الدراسات:

 ، الخزاف المائي.حضيرة السيارات الخارجية، اإلنارة مساحات خضراء، الحراسة، مركز الفضاءات الخارجية:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يمدد أجل إجراء امتحان ميني لاللتحاق 2021فيفري  23مؤرخ  في  148رقم  رر قــم
 ن في إعالم آلي، رتبة ميندس رئيسي في اإلعالم اآلليبسمك ميندسي

 3لجامعة الجزائر
 

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

  .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ  -

المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، 
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
، المحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ 2020أكتوبر  04المؤرخ في  75وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .دس رئيسي في اإلعالـ اآلليالميندسيف في اإلعالـ اآللي، رتبة مين
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 ُيـقـــــّرر
 

 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
أعاله، وعمى سبيل التسوية، يمدد آجل إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ الميندسيف في  والمذكور

 15(، ابتداء مف تاري  1رئيسي في اإلعالـ اآللي، لمدة شير واحد ) اإلعالـ اآللي، رتبة ميندس
 .                               2021فيفرؼ 

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 فيفري  23 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 رد البشريةمدير الموا

 بوزيد فريد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يمدد أجل إجراء امتحان ميني لاللتحاق       2021فيفري  23مؤرخ  في  149رقم  رر قــم
 التراجمة، رتبة مترجم ترجمان رئيسي -بسمك المترجمين        

 3لجامعة الجزائر 
 

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

  .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

قانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المتضمف ال
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
مينية في المؤسسػات  واإلدارات العمومية ، المحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات  والفحوص ال2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ 2020أكتوبر  04المؤرخ في  77وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .التراجمة، رتبة مترجـ ترجماف رئيسي -المترجميف

 ُيـقـــــّرر
 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194رقـ مف المرسوـ التنفيذؼ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:

 -أعاله، وعمى سبيل التسوية، يمدد آجل إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ المترجميف والمذكور
 .                               2021فيفرؼ  15(  ابتداء مف تاري  1التراجمة، رتبة مترجـ ترجماف رئيسي، لمدة شير واحد )

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 فيفري  23 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يمدد أجل إجراء امتحان ميني لاللتحاق 2021مارس  04مؤرخ  في  501رقم  رر قــم
 بسمك ميندسين في اإلعالم اآللي، رتبة ميندس رئيسي في اإلعالم اآللي

 لممدرسة العميا لمتسيير واالقتصاد الرقمي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006وليو سنة ي 15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، 
 .ؿ والمتمـالمعد

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
، المحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ 2020أكتوبر  20المؤرخ في  79وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .الميندسيف في اإلعالـ اآللي، رتبة ميندس رئيسي في اإلعالـ اآللي

 

 ُيـقـــــّرر
 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:

د آجل إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ الميندسيف في أعاله، وعمى سبيل التسوية، يمد والمذكور
 28(، ابتداء مف تاري  1اإلعالـ اآللي، رتبة ميندس رئيسي في اإلعالـ اآللي، لمدة شير واحد )

 .                               2021فيفرؼ 
 ممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و البحث الع :2المادة 

 2021مارس  04 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء إمتحان ميني لإللتحاق 2021مارس  04مؤرخ  في  502رقم  رر قــم

 إلعالم اآللي، رتبة رئيس الميندسين في اإلعالم اآلليبسمك الميندسين في ا
 لجامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا

 

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

 .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، 
 .المعدؿ والمتمـ
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أفريل سنة  25الموافق  1433دػ الثانية عاـ جما 03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
، المحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػات  واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ 2020أكتوبر  13المؤرخ في  309وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .عالـ اآللي، رتبة رئيس الميندسيف في اإلعالـ اآلليالميندسيف في اإل

 ُيـقـــــّرر
 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:

أعاله، وعمى سبيل التسوية، يمدد آجل إجراء اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ الميندسيف في  والمذكور
 1(، إبتداء مف تاري  1الـ اآللي، رتبة رئيس الميندسيف في اإلعالـ اآللي، لمدة شير واحد )اإلع

 .2021مارس 
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2021مارس  04 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء إمتحان ميني لإللتحاق 2021مارس  04مؤرخ  في  503رقم  رر قــم

 بسمك الميندسين في اإلعالم اآللي، رتبة ميندس رئيسي في اإلعالم اآللي
 لجامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا

 

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

 .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

تضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، الم
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
حوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية ، المحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والف2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ 2020أكتوبر  13المؤرخ في  299وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .الميندسيف في اإلعالـ اآللي، رتبة ميندس رئيسي في اإلعالـ اآللي

 ُيـقـــــّرر
 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:

أعاله، وعمى سبيل التسوية ، يمدد آجل إجراء اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ الميندسيف  والمذكور
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 1(، إبتداء مف تػػاري  1في اإلعالـ اآللي، رتبة ميندس رئيسي في اإلعالـ اآللي، لمدة شير واحد )
 .2021مارس 

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2لمادة ا
 2021مارس  04 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يمدد أجل إجراء إمتحان ميني لإللتحاق 2021مارس  04مؤرخ  في  504رقم  رر قــم
 بسمك ميندسي المخابر الجامعية، رتبة رئيس الميندسين لممخابر الجامعية

 لجامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا
 

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

 .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
ماؼ سنة  5الموافق  1431جمادػ األولى عاـ  20مؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي2010
أفريل سنة  25الموافق 1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ  -

، الذؼ يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 

ي لإللتحاؽ بسمؾ ميندسي ، المتضمف فتح إمتحاف مين2020أكتوبر  13المؤرخ في  308وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .المخابر الجامعية، رتبة رئيس الميندسيف لممخابر الجامعية

 

 ُيـقـــــّرر
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
لإللتحاؽ بسمؾ ميندسي  أعاله، وعمى سبيل التسوية  يمدد آجل إجراء اإلمتحاف الميني والمذكور

(، إبتداء مف تاري  1الجامعية، لمدة شير واحد )  لممخابر  المخابر الجامعية، رتبة رئيس الميندسيف
 .2021مارس  1

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021مارس  04 حرر بالجزائر في

 بحث العمميوزير التعميم العالي والع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني لإللتحاق 2021مارس  04مؤرخ  في  505رقم  رر قــم
 بسمك تقنيي المخابر الجامعية، رتبة تقني لممخابر الجامعية

 م والتكنولوجيالجامعة وىران لمعمو 
 

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

 .المتضمف القانوف األساسي العػاـ لموظيفة العمومية
ماؼ سنة  5الموافػق  1431جمادػ األولى عاـ  20مؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي2010
أفريل سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

وص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات  والفح2012
جرائياو   .ا 

، المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ تقنيي 2020أكتوبر  13المؤرخ في  310وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .المخابر الجامعية، رتبة تقني  لممخابر الجامعية

 ُيـقـــــّرر
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194ـو التنفيذؼ رقـ مف المرس 17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، يمدد آجاؿ إجراء اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ تقنيي 

مارس  1(، إبتداء مف تاري  1المخابر الجامعية، رتبة تقني لممخابر الجامعية، لمدة شير واحد )
2021. 

 رر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا المق :2المادة 
 2021مارس  04 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دد أجل إجراء مسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاقيم 2021مارس  04مؤرخ  في  506رقم  رر قــم

 بسمك األطباء العاميين في الصحة العمومية، رتبة طبيب عام رئيسي في الصحة العمومية
 لجامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا

 

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

 .والمتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
 2009نوفمبر سنة  24الموافق  1430ذؼ الحجة عاـ  7المؤرخ في  393 -09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ  -

صحة الخاص بالموظفيف المنتميف ألسالؾ الممارسيف الطبييف العاميف في ال والمتضمف القانوف األساسي
 .العمومية
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أفريل سنة  25الموافق 1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
، الذؼ يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس اإلختبارات 2020بر أكتو  13المؤرخ  في  307وبمقتضى المقرر رقـ  -
 لإللتحاؽ بسمؾ الممارسيف الطبييف العاميف في الصحة العمومية، رتبة طبيب عاـ رئيسي في الصحة العمومية.

 

 ُيـقـــــّرر
 

 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، يمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاؽ 
بسمؾ الممارسيف الطبييف العاميف في الصحة العمومية، رتبة طبيب عاـ رئيسي في الصحة العمومية، 

 .2021مارس  1(، إبتداء مف تاري  1لمدة شير واحد )
 النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا المقرر في  :2المادة 

 2021مارس  04 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 امتحان ميني لاللتحاقيمدد أجل إجراء  2021مارس  04مؤرخ  في  507رقم  رر قــم

 بسمك الميندسين في اإلعالم اآللي، رتبة ميندس رئيسي في اإلعالم اآللي
 لجامعة المدية

 

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

 .لموظيفة العمومية األساسي العاـالمتضمف القانوف 
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

دارات العمومية، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإل
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
ات واإلدارات العمومية ، المحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػ2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ 2020أكتوبر  26المؤرخ في  01وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .لميندسيف في اإلعالـ اآللي، رتبة ميندس رئيسي في اإلعالـ اآلليا
 

 ُيـقـــــّرر
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 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
آللي، رتبة أعاله، يمدد آجل إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ الميندسيف في اإلعالـ ا والمذكور

 .                               2021مارس  4 (، ابتداء مف تاري 1ميندس رئيسي في اإلعالـ اآللي، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2021مارس  04 حرر بالجزائر في
 ميوزير التعميم العالي والبحث العمع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء امتحان ميني لاللتحاق 2021مارس  04مؤرخ  في  508رقم  رر قــم

 بسمك ميندسي المخابر الجامعية، رتبة ميندس رئيسي لممخابر الجامعية
 لجامعة المدية

 

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

 .األساسي العاـ لموظيفة العمومية المتضمف القانوف 
ماؼ سنة  5الموافق  1431جمادػ األولى عاـ  20مؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي ، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف2010
أفريل سنة  25الموافق 1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

اإلدارات العمومية ات و ، الذؼ يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػ2012
جرائيا  .وا 

بسمؾ ميندسي  لاللتحاؽميني  امتحاف، المتضمف فتح 2020أكتوبر  26المؤرخ في  03وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .المخابر الجامعية، رتبة ميندس رئيسي لممخابر الجامعية

 

 ُيـقـــــّرر
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
بسمؾ ميندسي المخابر الجامعية، رتبة  لاللتحاؽالميني  االمتحافأعاله، يمدد آجل إجراء  والمذكور

 .2021مارس  4مف تاري   ابتداء(، 1ميندس رئيسي لممخابر الجامعية، لمدة شير واحد )
 ي والبحث العممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العال :2المادة 

 2021مارس  04 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد تشكيمة لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض ، 2021مارس  07 مؤّرخ في 161 رقم رر قــم
 لوزارة التعميم العالي والبحث العممي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015سبتمبر سنة  16الموافق  1436ذؼ الحجة عاـ  2المؤرخ في  247-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
الذؼ  2013يناير  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذؼ يحدد تشكيمة لجنة فتح األظرفة وتقييـ  2015ديسمبر سنة  7في المؤّرخ 735وبمقتضى المقرر رقـ  -

 العروض لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.
 

 ُيـقـــــّرر
 

ذؼ الحجة  2المؤرخ في  247-15مف المرسوـ الرئاسي رقـ  162و 160تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق و  2015سبتمبر سنة  16الموافق  1436عاـ 

العاـ، ييدؼ ىذا المقرر إلى تحديد تشكيمة لجنة فتح األظرفة وتقييـ العروض لوزارة التعميـ العالي 
 والبحث العممي.

 تتشكل لجنة فتح األظرفة وتقييـ العروض لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي مف األعضاء اآلتية: :2 المادة
 رئيسا، السيد مستغانمي أدمحم 
 عضو، السيدة بف لموفق عتيقة 
 عضو، السيد قازد حساف 
 عضو، السيد سعادنة عمر 
 عضو، السيد كيشر سمير 
 عضو. السيدة لحوس رشيدة 

 

 والمذكور أعاله.      2015ديسمبر سنة  7المؤرخ في  735تمغى أحكاـ المقرر رقـ  :3المادة 
العاـ لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي بتنفيذ ىذا المقرر الذؼ سينشر في النشرة الرسمية  يكمف األميف :4المادة 

 لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 جانفي 07 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2020أوت  10المؤرخ في  202، يتمم ممحق المقــرر رقم 2021مارس  09مؤرخ في  163مقــرر رقم 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .لعالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي لمتعميـ ا
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2013يناير سنة  30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18مؤرخ في  77-13بُمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 التعميـ العالي والبحث العممي. الذؼ ُيحدد صالحيات وزير
 2016يونيو سنة  14الُموافق  1437رمضاف عاـ  09مؤرخ في  176-16وبُمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا.
 .2020أوت  10المؤرخ في  202بمقتضى المقرر رقـ  -

 ُيـقـــــّرر
بالقطب  لمذكاء اإلصطناعيالعمل المكمف بمشروع إنشاء مدرسة وطنية عميا  فريق تتمـ تشكيمة المادة األولى:

والمذكور  2020أوت  10المؤرخ في  202المقرر رقـ المذكورة في ممحق  الجامعي بسيدؼ عبدهللا
 .أعاله، طبقا لممحق ىذا المقرر

نشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث ىذا الُمقرر الذؼ يُ  محتوػ  ُيكّمف السيد األميف العاـ بتنفيذ :2المادة 
 العممي.

 2021 مارس 09 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2021مارس  09المؤرخ في  163ُمـمـــحق الُمقرر رقم 
  2020أوت  10المؤرخ في  202ُمـمـــحق الُمقرر رقم الذي يتمم 

  تشكيمة فريق العمل المكمف بمشروع إنشاء مدرسة وطنية عميا لمذكاء اإلصطناعي بالقطب الجامعي بسيدي عبدهللا
 

 الصفة المؤسسة االسم والمقب

  ورئيس  الذكاء اإلصطناعيأستاذ في  جامعة باب الزوار أحمد قسوم
 المشروع

 أستاذ ومدير مدرسة عميا المدرسة العميا لإلعالـ اآللي بالجزائر موديل كوديل 

 المدرسة العميا لإلعالـ اآللي سيدي دمحم بن سميمان 
 أستاذ ومدير مدرسة عميا بسيدؼ بمعباس 

 المجنة البيداغوجية الوطنية أستاذ ورئيس  جامعة سكيكدة دمحم رجيمي
 لميداف اإلعالـ اآللي

 أستاذ ورئيس المجنة البيداغوجية الوطنية  1جامعة البميدة رشيد أسعدي
 لميداف عمـو وتكنولوجيا
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 أستاذة ورئيسة المجنة البيداغوجية الوطنية  المدرسة العميا لإلعالـ اآللي بالجزائر كريمة بن عتشبة
 عالـ اآلليميداف اإل -لممدارس العميا

 أستاذ ورئيس المجنة البيداغوجية الوطنية  المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات حميد يوسفي
 عمـو وتكنولوجياميداف  -لممدارس العميا

 ينشركة طيبة فود كمبا ياسين بوحبل 
المجنة مدير نظـ المعمومات وعضو 

 البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا
 ميداف اإلعالـ اآللي -

 منصف قارة بغمي ( شركة أورسيماORSIMA) 
عضو المجنة البيداغوجية  مؤسس ومدير عاـ

 الوطنية لممدارس العميا
 ميداف اإلعالـ اآللي -

 الذكاءمدير جامعة وخبير في  أستاذ ونائب جامعة سعيدة عبد المالك أمين 
 االصطناعي

 جامعة ورقمة دمحم األمين خرفي 
 طناعيأستاذ وخبير في الذكاء االص

رئيس المجموعة البحثية في الرؤيا 
 (LINATIبالحاسوب والذكاء االصطناعي )

 أستاذ عمـو البيانات، ومدير مركز البحوث  جامعة داربي )المممكة المتحدة( فريد مزيان
 في عمـو البيانات

 شركة إكسبيرؼ  بمقاسم حبة(Xperi Corporation )    
 كيةكاليفورنيا، الواليات المتحدة األمري

 أستاذ وخبير في الذكاء االصطناعي
 ونائب رئيس شركة إكسبيرؼ 

 أستاذ في الذكاء االصطناعي فرنسا -جامعة شرؽ باريس كريتاؼ عبد الحميد مموك 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مى أساس الشياداتيمدد أجل إجراء مسابقة ع 2021مارس  14مؤرخ  في  202 رقم رر قــم
 بسمك األساتذة المساعدين، رتبة إستاد مساعد قسم "ب" لاللتحاق

 لجامعة تامنغست
 

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

 .عموميةاألساسي العاـ لموظيفة ال المتضمف القانوف 
، 2008ماؼ سنة  3الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  130-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ف األساسي الخاص باألستاذ الباحثالمتضمف القانو 
أفريل سنة  25الموافق 1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات  والفحوص المينيةفي المؤسسػات  واإلدارات العمومية  ، الذؼ يحدد2012
جرائيا  .وا 

مسابقة عمى أساس الشيادات  ، المتضمف فتح2020نوفمبر  08المؤرخ في  332 وبمقتضى المقرر رقـ -
 بسمؾ األساتذة المساعديف، رتبة إستاد مساعد قسـ "ب". لإللتحاؽ
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 ُيـقـــــّرر
، 2012أفريل سنة 25المؤرخ في 12-194مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  مادة األولى:ال

والمذكورأعاله،وعمى سبيل التسوية، يمدد آجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادات لإللتحاقبسمؾ 
مارس  14اري  (،إبتداء مف تػػػ1األساتذة المساعديف، رتبة إستاد مساعد قسـ "ب"،لمدة شير واحد )

2021. 
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2021 مارس 14 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ىياكل جامعة المسيمة، تحت تصرف جزء من يتضمن وضع ، 2021مارس  28مؤرخ في  174رقم  رر قــم

 مركز البحث العممي والتقني حول المناطق القاحمة لتوطين محطة الرصد في األوساط القاحمة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442 رجب عاـ 9المؤّرخ في  78-21بُمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
ديسمبر سنة  14الُموافق  1412جمادػ الثانية عاـ  7المؤّرخ في  478-91وبُمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 والمتضمف إحداث مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة، المعّدؿ والمتمـ. 1991
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادػ الثانية عاـ  30المؤرخ في  274-01سوـ التنفيذؼ رقـ المر  وبُمقتضى -

 والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعّدؿ والمتمـ. 2001
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 تعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحّدد صالحيات وزير ال
 2013يناير سنة  30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  78-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 والمتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية في وزارة التعميـ العالي والبحث العممي، المعدؿ.
، 2013يناير سنة  30الُموافق  1434األوؿ عاـ  ربيع 18المؤرخ في  81-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ ُيحدد مياـ المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنظيميا.
 

 ُيـقـــــّرر
 

يوضع جزء مف اليياكل التابعة لجامعة المسيمة، والمبّيف محتواه في ممحق ىذا المقرر، تحت تصرؼ  المادة األولى:
 والتقني حوؿ المناطق القاحمة، لتوطيف محطة الرصد في األوساط القاحمة.مركز البحث العممي 

يتكفل مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة بالنعامة، بكل األعباء المتعّمقة بتسيير ىذه  :2المادة 
 اليياكل.
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الميزانية والوسائل وُمراقبة التسيير  ُيكّمف كل مف المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، ومدير :3المادة 
باإلدارة المركزية، ومدير جامعة المسيمة، ومدير مركز البحث العممي والتقني  ومدير التنمية واالستشراؼ

حوؿ المناطق القاحمة بالنعامة، بتنفيذ ىذا المقرر الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث 
 العممي.

 2021مارس  28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2021مارس  28المؤرخ في  174بالُمقرر رقم ُمـمحق 
 

لتوطيف محطة الرصد  مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمةتصرؼ وعة تحت اليياكل الموض
 ، موزعة عمى النحو التالي:²ـ 248 بػ جماليةتقدر مساحتيا اإل في األوساط القاحمة، تابعة لجامعة المسيمة

 

 (04 ) لكل منيا. ،²ـ 48قاعات تطبيقية بمساحة 
 (02 ) لكل منيما. ،²ـ 18رواقيف بمساحة 
  ²ـ 08دورة المياه بمساحة. 
  2ـ 12بيو بمساحة. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نيج روبرتسو،  23يتضمن وضع ىياكل المبنى اإلداري الكائن بـ ، 2021مارس  28مؤرخ في  175رقم  رر قــم

 ني في التحاليل الفيزيائية والكيميائيةتميممي، والية الجزائر، تحت تصرف مركز البحث العممي والتق
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021 فبراير سنة 21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤّرخ في  78-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 1992 مايو سنة 23الموافق  1412 ذؼ القعدة عاـ 20المؤّرخ في  214-92وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضمف إحداث مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، المعّدؿ والمتمـ
، 2013يناير سنة  30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .عالي والبحث العمميالذؼ ُيحدد صالحيات وزير التعميـ ال
 2013يناير سنة  30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  78-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ؿوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، المعدّ في والمتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية 
، 2013يناير سنة  30الُموافق  1434عاـ ربيع األوؿ  18المؤرخ في  81-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .د مياـ المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنظيمياالذؼ ُيحدّ 
نيج  23إدارؼ كائف بػى والُمتضمف وضع مبن 2020ديسمبر  23المؤّرخ في  383وبناءا  عمى المقرر رقـ  -

 موضوعاتية في العموـ والتكنولوجيا.روبرتسو، تميممي، والية الجزائر، تحت تصرؼ الوكالة ال
 

 ُيـقـــــّرر
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ييدؼ ىذا المقرر إلى وضع تحت تصرؼ مركز البحث العممي  والتقني في التحاليل الفيزيائية  المادة األولى:
والكيميائية، المبنى اإلدارؼ الموضوع سابقا  تحت تصرؼ الوكالة الموضوعاتية في العموـ والتكنولوجيا 

 ج روبرتسو، تميممي، بوالية الجزائر، والمذكورة ىياكمو في ُممحق ىذا الُمقرر. ني 23الكائف بػ 
يتكفل مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، بكل األعباء المتعمقة بتسيير المبنى  :2المادة 

 اإلدارؼ المذكور في المادة األولى أعاله. 
 المذكور أعاله. 2020ديسمبر  23المؤرخ في  383ُيمغى الُمقرر  :3المادة 
ُيكّمف كل مف المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي ومدير الميزانية والوسائل وُمراقبة التسيير  :4المادة 

ومدير التنمية واالستشراؼ باإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، ومدير مركز البحث 
والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، ومدير الوكالة الموضوعاتية في العمـو والتكنولوجيا، كٌل العممي 

 فيما يخصو، بتنفيذ ىذا الُمقرر الذؼ سُينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 
 2021مارس  28 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 عبد الباقي بن زيانأ.د 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2021مارس  28المؤرخ في  175ُمـمـــحق بالُمقر رقم 

 

تتضمف ، الفيزيائية والكيميائية تصرؼ مركز البحث العممي والتقني في التحاليل اليياكل الموضوعة تحت
نيج روبرتسو، تميممي، والية الجزائر، يتكوف مف طابقيف ما تحت األرضي + طابق  23مبنى إدارؼ كائف بػ 

 :، موزعة كاآلتي2ـ 839تقدر و االجمالية ، مساحتأرضي+ طابقيف عموييف
 متكوف مف 2ـ 178.5مساحتو اإلجمالية تقدر بػ  :2الطابق ما تحت األرضي: 

 2ـ 72بمساحة تقدر  قاعة االجتماعات -
 لكل مكتب 2ـ 10.5بمساحة تقدر  مكتبيف -
  2ـ 27.5بمساحة تقدر  مخزف  -
 2ـ 27بمساحة تقدر  قبو -
 2ـ 25بمساحة تقدر  بيو -
 2ـ 6بمساحة تقدر رواؽ  -
  متكوف مف: 2ـ 150مساحتو اإلجمالية تقدر بػ  :1الطابق ما تحت األرضي 

  2ـ 30بمساحة تقدر مكتب  -
 2ـ 14بمساحة تقدر تب مك -
 لكل مكتب. 2ـ 12 بػ بمساحة تقدر ( مكاتب6ستة ) -
 2ـ 18بمساحة تقدر ، ودورة لممياه 2ـ 16 بػ بمساحة تقدررواؽ  -
 :متكوف مف:2ـ 132.5مساحتو اإلجمالية تقدر بػ  الطابق األرضي 

 2ـ 30 بػ بمساحة تقدرمكتب  -
 2ـ 24 بػ بمساحة تقدرمكتب  -
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 لكل مكتب 2ـ 12 بػ تقدربمساحة  ( مكاتب5خمسة ) -
 2ـ 12.25 بػ بمساحة تقدر، ودورة لممياه 2ـ 6.25 بػ بمساحة تقدرمطب  صغير  -
 :متكوف مف: 2ـ 210مساحتو اإلجمالية تقدر بػ  الطابق األول 

 لكل مكتب 2ـ 30بمساحة تقدر  مكتبيف -
 لكل مكتب 2ـ 24بمساحة تقدر  مكتبيف -
 2ـ 12بمساحة تقدر مكتب  -
 لكل مكتب 2ـ 12بمساحة تقدر  ( مكاتب5خمسة ) -
 2ـ 15بمساحة تقدر مطب   -
 2ـ 15بمساحة تقدر رواؽ  -
 :متكوف مف: 2ـ 168مساحتو اإلجمالية تقدر بػ  الطابق الثاني 
 لكل مكتب 2ـ 12 بػ بمساحة تقدر ( مكاتب3ثالثة ) -
 2ـ 30 بػ بمساحة تقدرمكتب  -
  2ـ 72 بػ بمساحة تقدر قاعة -
   2ـ 9 بػ بمساحة تقدر قاعة -
 2ـ 9 بػ بمساحة تقدرمطب   -
 2ـ 12 بػ بمساحة تقدررواؽ  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تحت تصرف 1ىياكل جامعة الجزائر من وضع جزء منتضي، 2021مارس  28مؤرخ في  176 رقم رر قــم

 لُعميا في الرياضيات.لتوطين معيد الدراسات ا مركز البحث في اإلعالم العممي والتقني
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ق والمتعمّ  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21الُمؤرخ في  209-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 والمتّمـ. وسيرىا، الُمعدؿ 1بتنظيـ جامعة الجزائر
 1985 مارس سنة 16الموافق  1405اـ جمادػ الثانية ع 24المؤّرخ في  56-85رقـ  بمقتضى المرسـوو  -

 .والمتضمف إنشاء مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني، المعّدؿ والمتّمـ
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤّرخ في  78-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والذؼ يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2013يناير سنة  30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  78-13 وبُمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -

 .عميـ العالي والبحث العممي وسيرىا، المعّدؿوزارة التفي والمتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية 
 2013يناير سنة  30الُموافق  1434 ربيع األوؿ عاـ 18المؤّرخ في  81-13المرسوـ التنفيذؼ رقـ  وبُمقتضى -

 .والذؼ ُيحّدد مياـ المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنظيميا
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-  

 ُيـقـــــّرر

تحت تصرؼ مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني  1جامعة الجزائر ىياكلف جزء موضع ي المادة األولى:
 لتوطيف معيد الدراسات الُعميا في الرياضيات، المذكور في ُممحق ىذا المقرر.

 ، بكل األعباء المتعمقة بتسيير ىذه اليياكل. (CERIST)يتكفل مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني  :2المادة 
ُيكّمف كل مف المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي ومدير الميزانية والوسائل وُمراقبة التسيير  :3المادة 

 1ومدير التنمية واالستشراؼ باإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، ومدير جامعة الجزائر
فيما يخصو، بتنفيذ ىذا الُمقرر الذؼ  ، كلٌ (CERIST)ومدير مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني

 سُينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 
 2021مارس  28 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2021مارس  28المؤرخ في  176ُمـمـــحق بالُمقر رقم 

 

(، تابعة لجامعة CERISTتحت تصرؼ مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني ) ةاليياكل الموضوع
 بػ اإلجماليةمساحتيا  درتق يف عموييف،طابقو ، تتكوف مف الطابق األرضي تقع بالجامعة المركزية 1الجزائر
 عة عمى النحو التالي: ٌموزّ  ،2ـ 675.6

 

 الرقم المحالت 2مساحة الوحدة م العدد 2المساحة م
 الطابق األرضي

 01 دورة مياه  03 
 02 مقعد 228مدرج ابن باديس   01 334
 03 مكتب 6 01 6

 04 مكتب 6.85 01 6.85
 05 مكتب 4.25 01 4.25
 06 بمكت 6.50 01 6.50

 الطابق األول
 01 مكتب 9.01 01 9.01
 02 مكتب 9.71 01 9.71
 03 مكتب 11.13 01 11.13
 04 مكتب 11.18 01 11.18
 05 مكتب 9.51 01 9.51
 06 مكتب 10.01 01 10.01
 07 مكتب 20.93 01 20.93
 08 مكتب تسيير األساتذة 19.50 01 19.50
 09 مكتب 15.31 01 15.31
 10 مكتب 16.72 01 16.72
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 الطابق الثاني
 01 قاعة 11.67 01 11.67
 02 مكتب 16.49 01 16.49
 03 قاعة) قاعة االجتماعات( 74.74 01 74.74
 04 قاعة 52.14 01 52.14
 05 مكتب 15.40 01 15.40
 06 مكتب 14.55 01 14.55
 2المساحة االجمالية م 675.60

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،تممسانىياكل جامعة جزء من يتضمن وضع ، 2021مارس  28مؤرخ في  177رقم  رر قــم

 لتطوير المغة العربية لِّتوطين وحدة البحث العممي والتقنيمركز البحث  تحت تصرف
 واقع المسانيات وتطوير الدراسات المغوية في البمدان العربية

 

 والبحث العممي،إن وزير التعميم العالي 
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤّرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤّرخ في  138-89وبُمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 معّدؿ والمتمـ.والمتضمف إنشاء جامعة تممساف، ال 1989
ديسمبر  14الموافق  1412جمادػ الثانية عاـ  7المؤّرخ في  477-91التنفيذؼ رقـ  وبُمقتضى المرسـو -

 والمتضمف إحداث مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية، المعّدؿ والمتمـ.  1991 سنة
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434عاـ  ربيع األوؿ 18المؤّرخ في  77-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 2013يناير سنة  30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  78-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ، المعدؿ.والمتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية في وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
، 2013يناير سنة  30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  81-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ ُيحدد مياـ المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنظيميا.
 

 ُيـقـــــّرر
 

محتواىا في ممحق ىذا المقرر، تحت ف والمبيّ  تممسافجامعة ل التابعة اإلدارية يياكلجزء مف الوضع ي: المادة األولى
لتطوير المغة العربية ِلتوطيف وحدة البحث واقع المسانيات وتطوير  العممي والتقنيمركز البحث تصرؼ 

 الدراسات المغوية في البمداف العربية.
مختمفة المتعّمقة بتسيير ىذه ، بكل األعباء اللتطوير المغة العربيةيتكفل مركز البحث العممي والتقني  :2 المادة

 اليياكل.
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مدير الميزانية والوسائل وُمراقبة التسيير و  ،والتطوير التكنولوجي ُيكّمف كل مف المدير العاـ لمبحث العممي :3المادة 
، ومدير مركز البحث العممي والتقني تممسافباإلدارة المركزية، ومدير جامعة  واالستشراؼ ومدير التنمية
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي  بتنفيذ ىذا المقرر كٌل فيما يخصو،، ة العربيةلتطوير المغ

 والبحث العممي.
 2021مارس  28 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2021مارس  28المؤرخ في  177بالُمقرر رقم ُمـمحق 

 

لتطوير المغة العربية ِلتوطيف وحدة  العممي والتقنيتصرؼ مركز البحث الموضوعة تحت اإلدارية  اليياكل
 تيامساحالعربية، تابعة لجامعة تممساف، البحث واقع المسانيات وتطوير الدراسات المغوية في البمداف 

 ، موّزعة عمى النحو التالي:2ـ 1248.67جمالية اإل
 :الطابق األول 

 .²ـ 429.49فضاء فارغ بمساحة  -
 .²ـ 208قاعة كبيرة بمساحة  -
 .²ـ 16.50مكتب بمساحة  -
 .²ـ 14مكتب مخصص لخزانة األنترنت الخاص بالجامعة بمساحة  -
 :الطابق الثاني 

 ، لكل منيا.²ـ 12.10إلدارييف ولمباحثيف بمساحة مكتب ل( 28) -
 .²ـ 38.25بمساحة  01رواؽ رقـ  -
 .²ـ 34.40بمساحة  02رواؽ رقـ  -
 .²ـ 38.25بمساحة  03رواؽ رقـ  -
 .²ـ 18.35بمساحة  04رواؽ رقـ  -
 .²ـ 24.53مكتب المدير بمساحة  -
 .²ـ 31.40فضاء فارغ بمساحة  -
 .²ـ 56.7دورة المياه بمساحة  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء امتحان ميني لاللتحاق بسمك  2021مارس  30مؤرخ  في 223رقم  رر قــم

 في اإلعالم اآللي 1مساعدي الميندسين في اإلعالم اآللي، رتبة مساعد ميندس مستوى 
 لجامعة تبسة

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
المتضمف  ،2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06األمر رقـ  بمقتضى -

 .األساسي العاـ لموظيفة العمومية القانوف 
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، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
دارات العمومية، الموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلالمتضمف القانوف األساسي الخاص ب

 .المعدؿ والمتمـ
أفريل سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

دارات العمومية ات واإل، المحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػ2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ مساعدؼ 2020نوفمبر  24المؤرخ في 10وبمقتضى المقرر رقـ -
 .في اإلعالـ اآللي 1الميندسيف في اإلعالـ اآللي، رتبة مساعد ميندس مستوػ 
 

 ُيـقـــــّرر
 

 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194تنفيذؼ رقـ مف المرسوـ ال 17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، يمدد آجل إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ مساعدؼ 

(، 1في اإلعالـ اآللي، لمدة شير واحد ) 1الميندسيف في اإلعالـ اآللي، رتبة مساعد ميندس مستوػ 
 .2021مارس  28ابتداء مف تاري  

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2ادة الم
 2021مارس  30 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يمدد أجل إجراء امتحان الميني لاللتحاق 2021مارس  30مؤرخ  في  224رقم  رر قــم
 بسمك مساعدي المكتبات الجامعية، رتبة مساعد بالمكتبات الجامعية

 لجامعة تبسة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  ،2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06األمر رقـ  بمقتضى -

 .لقانوف األساسي العاـ لموظيفة العموميةا
مايو سنة  5الموافق 1431جمادػ األولى عاـ  20المؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي ، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف2010
أفريل سنة 25الموافق 1433جمادػ الثانية عاـ  03خ في المؤر  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ 2020نوفمبر  24المؤرخ في  04 بمقتضى المقرر رقـو  -
 .مكتبات الجامعية، رتبة مساعد بالمكتبات الجامعيةمساعدؼ ال
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 ُيـقـــــّرر
، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:

والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، يمدد آجل إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ مساعدؼ 
مارس  28 (، ابتداء مف تاري 1جامعية، رتبة مساعد بالمكتبات الجامعية، لمدة شير واحد)المكتبات ال

2021. 
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي. :2المادة 

 2021مارس  30 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 وزيد فريدب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق 2021مارس  30مؤرخ  في  225رقم  رر قــم

 بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة
 لجامعة تبسة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06األمر رقـ  بمقتضى -

 .األساسي العاـ لموظيفة العمومية القانوف 
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

سالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لأل
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
ات واإلدارات العمومية ، الذؼ يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػ2012

جرائياو   .ا 
، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ ممحقي 2020نوفمبر  24المؤرخ في 05وبمقتضى المقرر رقـ  -

 .اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة
 ُيـقـــــّرر

 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
ه، وعمى سبيل التسوية، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ ممحقي والمذكور أعال

 .2021مارس  28(، ابتداء مف تاري  1اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2021مارس  30 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   706

 

 

 يمدد أجل إجراء امتحان ميني لاللتحاق 2021مارس  30مؤرخ  في 226رقم  رر قــم
 بسمك األعوان اإلداريين، رتبة عون إدارة رئيسي

 عة تبسةلجام
 

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

 .األساسي العاـ لموظيفة العمومية المتضمف القانوف 
، 2008نفي سنة جا 19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

دارات العمومية، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإل
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
قات واإلمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػات  واإلدارات العمومية ، الذؼ يحدد كيفيات تنظيـ المساب2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ األعواف 2020نوفمبر 24المؤرخ في  07وبمقتضى المقرر رقـ  -
 اإلدارييف، رتبة عوف إدارة رئيسي.

 ُيـقـــــّرر
 

،  2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ األعواف 

 .2021مارس  28(، ابتداء مف تاري  1اإلدارييف، رتبة عوف إدارة رئيسي، لمدة شير واحد )
 رر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا المق :2المادة 

 2021مارس  30 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إجراء امتحان ميني لاللتحاقيمدد أجل  2021مارس  30 مؤرخ  في 227رقم  رر قــم

 بسمك كتاب، رتبة كاتب مديرية رئيسي
 لجامعة تبسة

 

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

 .األساسي العاـ لموظيفة العمومية المتضمف القانوف 
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04مرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى ال -

المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، 
 .المعدؿ والمتمـ
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أفريل سنة  25الموافق 1433عاـ جمادػ الثانية  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
ات واإلدارات العمومية ، الذؼ يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػ2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ 2020نوفمبر  24المؤرخ في  08وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .سيالكتاب، رتبة كاتب مديرية رئي

 ُيـقـــــّرر
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ الكتاب، رتبة 

 .2021مارس  28تاري   (، ابتداء مف1كاتب مديرية رئيسي، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2021مارس  30 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد
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 *-* 1202 فرديةقرارات  * -*

   

 بصفة مسؤوؿ فرقة البحث  سمطاني ياسين، يعيف السيد 2021فيفري  23مؤرخ في وزارؼ مشترؾ  بقرار
  المختمطة المنشأة لدػ جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.

 بصفة مسؤولة فرقة البحث  عاىد مسعود مميكة، تعيف السيدة 2021فيفري  23مؤرخ في وزارؼ مشترؾ  بقرار
  المختمطة المنشأة لدػ المركز االستشفائي الجامعي لوىراف.

 بصفة مسؤولة فرقة البحث المختمطة  داود سعاد، تعيف السيدة 2021مارس  17مؤرخ في وزارؼ مشترؾ  بقرار
  .1المنشأة لدػ جامعة وىراف

  رئيس المجمس العممي لموكالة  بصفةالدي مدربل خالسيد يعيف ، 2021 جانفي 10مؤرخ في  031بقرار رقـ
 الموضوعاتية لمبحث في عمـو الطبيعة والحياة.

  بصفتيا  أوضــايــفــيــة المــيــاء، تعيف األستاذة 2021 جانفي 10مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.850بقرار رقـ
 عنابة.مديرة مخبر تحت عنواف "االبتكار والتحميل المالي واالقتصادؼ"، المنشأ لدػ جامعة 

  شبــيــرة بــوعــالم عــمــار، تنيى مياـ األستاذ 2021 جانفي 10مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.851بقرار رقـ 
 بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "االبتكار والتحميل المالي واالقتصادؼ"، المنشأ لدػ جامعة عنابة.

  بصفتو مدير مخبر  سيد رشيد ، يعيف األستاذ2021 جانفي 10مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.852بقرار رقـ
 "، المنشأ لدػ جامعة عنابة.معالجة األسنافتحت عنواف "

  بصفتيا  شــريــفــي زولــيـخــة، تعيف األستاذة 2021 جانفي 10مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.853بقرار رقـ
 "، المنشأ لدػ جامعة المسيمة.كيمياء وفيزياء الموادمديرة مخبر بحث بعنواف "

  بصفتيا مديرة  طــيــبـي أمــيـنـة، تعيف األستاذة 2021 جانفي 10مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.854بقرار رقـ
مخبر بحث بعنواف "تجديد البحث في تعميمية المغة العربية في المنظومة التربوية الجزائرية"، المنشأ لدػ 

 جامعة سيدؼ بمعباس.
  بصفتو مديرة  بمبشير لحسنيى مياـ األستاذ ، تن2021 جانفي 10مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.855بقرار رقـ

مخبر بحث بعنواف "تجديد البحث في تعميمية المغة العربية في المنظومة التربوية الجزائرية"، المنشأ لدػ 
 جامعة سيدؼ بمعباس.

  بصفتو مدير  عــمــيــالي مــالك، يعيف األستاذ 2021 جانفي 10مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.856بقرار رقـ
 "، المنشأ لدػ المدرسة الوطنية العميا لمفالحة.التكنولوجيا الغذائية والتغذية اإلنسانيةبحث بعنواف "مخبر 

  بصفتو مدير  مرسمي عبد القادر، يعيف األستاذ 2021 جانفي 10مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.857بقرار رقـ
 سة الوطنية العميا لمفالحة."، المنشأ لدػ المدر الموارد الجنية والتقانات الحيويةمخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير  طــالــب رشــيــد، يعيف األستاذ 2021 جانفي 10مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.858بقرار رقـ
 .مخبر بحث بعنواف "اليندسة الكيربائية والطاقات المتجددة"، المنشأ لدػ جامعة الشمف



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   710

 

 

  بصفتو  بــمـمـدانـي بــشــيــراـ األستاذ ، تنيى مي2021 جانفي 10مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.859بقرار رقـ
 مدير مخبر بحث بعنواف "اليندسة الكيربائية والطاقات المتجددة"، المنشأ لدػ جامعة الشمف.

  بصفتو  طـــاىــر عــبــاس مــيــمــود، يعيف األستاذ 2021 جانفي 10مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.860بقرار رقـ
 .كا والطاقويات"، المنشأ لدػ جامعة الشمفمدير مخبر بحث بعنواف "الميكاني

  بصفتو مدير  بــمــغــابـة قــاسم، يعيف األستاذ 2021 جانفي 10مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.861بقرار رقـ
 .1اتيا"، المنشأ لدػ جامعة وىرافتطبيقو الرياضيات مخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير  صحراوي توفيقألستاذ ، يعيف ا2021 جانفي 10مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.862بقرار رقـ
 .1مخبر بحث بعنواف "بيولوجيا التطور والتمايز"، المنشأ لدػ جامعة وىراف

  تعيف األستاذة مػػدؼ ىػػنػػد بصفتيا مديرة مخبر 2021 جانفي 10مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.863بقرار رقـ ،
 العميا لمرؼ. بحث بعنواف "ىندسة الماء والمحيط"، المنشأ لدػ المدرسة الوطنية

  بصفتو مدير  غــضــبـان إسماعيل، يعيف األستاذ 2021 جانفي 10مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.864بقرار رقـ
 "، المنشأ لدػ جامعة المسيمة.اليندسة الكيربائيةمخبر بحث بعنواف "

  مدير بصفتو  شودار عيسى، تنيى مياـ األستاذ 2021 جانفي 10مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.865بقرار رقـ
 "، المنشأ لدػ جامعة المسيمة.اليندسة الكيربائيةمخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير  بــوخــروف رمضان، يعيف األستاذ 2021 جانفي 10مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.866بقرار رقـ
 مخبر بحث بعنواف "تييئة وتدريس المغة األمازيغية"، المنشأ لدػ جامعة تيزؼ وزو.

  بصفتيا  تــقــزيــري نــورة، تنيى مياـ األستاذة 2021 جانفي 10مؤرخ في  ع.ت.ت./م.ع.ب.867بقرار رقـ
 مديرة مخبر بحث بعنواف "تييئة وتدريس المغة األمازيغية"، المنشأ لدػ جامعة تيزؼ وزو.

  بصفتو مدير  ســبــعـون ســعــيــد، يعيف األستاذ 2021 جانفي 10مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.868بقرار رقـ
دارة الموارد البشرية"، المنشأ لدػ جامعة البميدة مخ  .2بر بحث بعنواف "التنمية التنظيمية وا 
  بصفتو  رتــيــمــي الــفــضيل، تنيى مياـ األستاذ 2021 جانفي 10مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.869بقرار رقـ

دارة الموارد البشرية"، المنشأ ل  .2دػ جامعة البميدة مدير مخبر بحث بعنواف "التنمية التنظيمية وا 
  بصفتيا مديرة  عـــمــيــوان لــيــمــى، تعيف األستاذة 2021 جانفي 10مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.870بقرار رقـ

 "، المنشأ لدػ جامعة بومرداس.فيزياء األرضمخبر بحث بعنواف "
  بصفتو  تــيــة جــاللفــراحــ، تنيى مياـ األستاذ 2021 جانفي 10مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.871بقرار رقـ

 "، المنشأ لدػ جامعة بومرداس.فيزياء األرضمدير مخبر بحث بعنواف "
  بصفتيا مديرة  بــيــيــج نــســيـمـة، تعيف األستاذة 2021 جانفي 10مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.872بقرار رقـ

ة والتنوع البيولوجي"، المنشأ لدػ مخبر بحث بعنواف "التكنولوجيا المينة، تثميف، فيزيوكيمياء المواد البيولوجي
 جامعة بومرداس.

  بصفتيا مديرة  عــبــيــزة عـــائشة، تعيف األستاذة 2021 جانفي 10مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.873بقرار رقـ
 مخبر بحث بعنواف "المسانيات التداولية وتحميل الخطاب األدبي"، المنشأ لدػ جامعة األغواط.
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  بصفتو مدير مخبر  بوبكر أحمد، يعيف األستاذ 2021 جانفي 10مؤرخ في  ت./م.ع.ب.ع.ت.874بقرار رقـ
 "، المنشأ لدػ المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.اإلليكتروتقنيةبحث بعنواف "

  بصفتو  بــوغــرارة كــمــال، تنيى مياـ األستاذ 2021 جانفي 10مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.875بقرار رقـ
 "، المنشأ لدػ المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.اإلليكتروتقنية" مدير مخبر بحث بعنواف

  بصفتو مدير  بــــالـــي عبد الرحيم، يعيف األستاذ 2021 جانفي 10مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.876بقرار رقـ
 مخبر بحث بعنواف "مواد اليندسة المدنية والبيئة"، المنشأ لدػ المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.

  بصفتو مدير  بن عبد هللا توفيق، يعيف األستاذ 2021 جانفي 10مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.877بقرار رقـ
مخبر بحث بعنواف "اإلبداع في األنظمة والمنتجات الصناعية"، المنشأ لدػ المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات 

 بوىراف.
  بصفتيا مديرة  بــسـنـاسي سـعــاداألستاذة  ، تعيف2021 جانفي 10مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.878بقرار رقـ

 .1مخبر بحث بعنواف "الميجات ومعالجة الكالـ"، المنشأ لدػ جامعة وىراف
  بصفتو مدير  نــوي طــو حــســيــن، يعيف األستاذ 2021 جانفي 10مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.879بقرار رقـ

 المنشأ لدػ جامعة الجمفة.مخبر بحث بعنواف "سياسة التنمية الريفية في السيوب"، 
  بصفتيا مديرة  شرع هللا سميمة، تعيف األستاذة 2021 جانفي 10مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.880بقرار رقـ

 "، المنشأ لدػ جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.المناطق الجافةمخبر بحث بعنواف "
  بصفتو مدير  عـــروس عــمــراألستاذ  ، يعيف2021 جانفي 10مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.881بقرار رقـ

"، المنشأ لدػ جامعة ىوارؼ بومديف لمعمـو التعديف بالمحاليل والكيمياء الالعضوية الجزئيةمخبر بحث بعنواف "
 والتكنولوجيا.

  طـــويــل بــوقــفــة شــافــيــة، تعيف األستاذة 2021 جانفي 10مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.882بقرار رقـ 
مديرة مخبر بحث بعنواف "البيولوجيا الخموية والجزئية"، المنشأ لدػ جامعة ىوارؼ بومديف لمعمـو  بصفتيا

 والتكنولوجيا.
  بصفتو  مـــوىـــاب عبد القادر، يعيف األستاذ 2021 جانفي 10مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.883بقرار رقـ

 بومديف لمعمـو والتكنولوجيا. "، المنشأ لدػ جامعة ىوارؼ ظواىر التحوؿمدير مخبر بحث بعنواف "
  بصفتيا  كاديك عــشــوبــي لــيــمى، تعيف األستاذة 2021 جانفي 10مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.884بقرار رقـ

 مديرة مخبر بحث بعنواف "البيئة النباتية والمحيط"، المنشأ لدػ جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.
  قاضي حنيفي حميمة، تنيى مياـ األستاذة 2021 جانفي 10رخ في مؤ  /م.ع.ب.ع.ت.ت.885بقرار رقـ 

بصفتيا مديرة مخبر بحث بعنواف "البيئة النباتية والمحيط"، المنشأ لدػ جامعة ىوارؼ بومديف لمعمـو 
 والتكنولوجيا.

  بصفتو مدير  عــبــدي ســعــيد، يعيف األستاذ 2021 جانفي 10مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.886بقرار رقـ
 "، المنشأ لدػ جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.عموـ وىندسة الموادمخبر بحث بعنواف "
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  بصفتو  مــيــرود جــمــال، تنيى مياـ األستاذ 2021 جانفي 10مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.887بقرار رقـ
 معموـ والتكنولوجيا."، المنشأ لدػ جامعة ىوارؼ بومديف لعموـ وىندسة الموادمدير مخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير  حــمــري نصر الدين، يعيف األستاذ 2021 جانفي 10مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.888بقرار رقـ
 "، المنشأ لدػ المركز الجامعي لػميمة.الرياضيات وتفاعالتيامخبر تحت عنواف "

  بصفتو مدير  ل عبد القادرجــمــو، يعيف األستاذ 2021 جانفي 10مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.889بقرار رقـ
 مخبر بحث بعنواف "البنيات، الخصائص والتجاذبات البيف ذرية"، المنشأ لدػ جامعة خنشمة.

  ســنــوســاوي عبد الرحمان، يعيف األستاذ 2021 جانفي 10مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.890بقرار رقـ 
  .1راف"، المنشأ لدػ جامعة وىراف بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف "الرياضيات األساسية والتطبيقية لوى

  رئيس المجمس العممي لموكالة  بصفةمانع عمار السيد يعيف ، 2021 جانفي 11مؤرخ في  037بقرار رقـ
 الموضوعاتية لمبحث في العمـو االجتماعية واالنسانية.

  مخبر  بصفتو مدير شيخي سميم، يعيف األستاذ 2021 جانفي 19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.01بقرار رقـ
نجاز األنضمة المعقدة"، المنشأ لدػ جامعة قسنطينة   .2بحث بعنواف "مسؾ، تصميـ وا 

  بصفتو مدير  عــمــيــش الــعــربـي، يعيف األستاذ 2021 جانفي 19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.02بقرار رقـ
 .مخبر بحث بعنواف "نظرية المغة الوظيفية"، المنشأ لدػ جامعة الشمف

  بصفتو  أبــي مــولــود عبد الفتاح، يعيف األستاذ 2021 جانفي 19مؤرخ في  .ع.ب.ع.ت.ت./م03بقرار رقـ
مدير مخبر بحث بعنواف "عمـ النفس العصبي واالضطرابات: المعرفية، السوسيو عاطفية"، المنشأ لدػ جامعة 

 ورقمة.
  بصفتو مدير مخبر  عــمــر بــوكــراع، يعيف األستاذ 2021 جانفي 19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.04بقرار رقـ

 "، المنشأ لدػ جامعة ورقمة.تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة في المناطق الجافة الصحراويةبحث بعنواف "
  بصفتو مدير  ســويــســي الــيــواري ، يعيف األستاذ 2021 جانفي 19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.05بقرار رقـ

 واؽ ومالية المؤسسة"، المنشأ لدػ جامعة ورقمة.مخبر بحث بعنواف "التمويل، مالية األس
 بصفتو  دبون عبد القادر، تنيى مياـ األستاذ 2021 جانفي 19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.06 بقرار رقـ

 مدير مخبر بحث بعنواف "التمويل، مالية األسواؽ ومالية المؤسسة"، المنشأ لدػ جامعة ورقمة.
  بصفتو مدير  حمدي عيسى بالحاج، يعيف األستاذ 2021 جانفي 19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.07بقرار رقـ

 مخبر بحث بعنواف "بيوجيوكمياء األوساط الصحراوية"، المنشأ لدػ جامعة ورقمة.
  بصفتو  حاج دمحم محفوظ، تنيى مياـ األستاذ 2021 جانفي 19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.08بقرار رقـ

 الصحراوية"، المنشأ لدػ جامعة ورقمة. مدير مخبر بحث بعنواف "بيوجيوكمياء األوساط
  بصفتيا مديرة بن عمارة نوال ، تعيف األستاذة 2021 جانفي 19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.09بقرار رقـ

"، المنشأ متطمبات تأىيل وتنمية االقتصاديات النامية في ظل االنفتاح االقتصادؼ العالميمخبر بحث بعنواف "
 لدػ جامعة ورقمة.



  2021-األولالثالثي -النشرة الرسمية                 -ة الدراسات القانونية واألرشيفمديري-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   713

 

 

  بصفتو مدير مخبر  عـــاصم كــمــال، يعيف األستاذ 2021 جانفي 19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.10بقرار رقـ
 بحث بعنواف "فيزيولوجية النباتات المطبقة عمى الزراعة خارج التربة"، المنشأ لدػ جامعة تيارت.

  مخبر بصفتو مدير  شاوش صالح، يعيف األستاذ 2021 جانفي 19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.11بقرار رقـ
 .3"، المنشأ لدػ جامعة قسنطينة التعمير والبيئةبحث بعنواف "

  بصفتو مدير  سحنون الطيب، تنيى مياـ األستاذ 2021 جانفي 19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.12بقرار رقـ
 .3"، المنشأ لدػ جامعة قسنطينة التعمير والبيئةمخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير  بن زايــر عبد النور، يعيف األستاذ 2021 فيجان 19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.13بقرار رقـ
 "، المنشأ لدػ جامعة سيدؼ بمعباس.والمحاكات متعدد القياسات النمذجةمخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير  حيرش ىواري ، تنيى مياـ األستاذ 2021 جانفي 19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.14بقرار رقـ
 "، المنشأ لدػ جامعة سيدؼ بمعباس.ات متعدد القياساتوالمحاك النمذجةمخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير مخبر  مكحمي دمحم، يعيف األستاذ 2021 جانفي 19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.15بقرار رقـ
 "، المنشأ لدػ جامعة سيدؼ بمعباس.الفكر اإلسالمي في الجزائربحث بعنواف "

  بصفتو مدير  فــكــرونـي زاوي ، تنيى مياـ األستاذ 2021 جانفي 19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.16بقرار رقـ
 "، المنشأ لدػ جامعة سيدؼ بمعباس.الفكر اإلسالمي في الجزائرمخبر بحث بعنواف "

  بصفتيا مديرة  لخضاري صباح، تعيف األستاذة 2021 جانفي 19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.17بقرار رقـ
 ي الجامعة الجزائرية"، المنشأ لدػ المركز الجامعي لمنعامة.مخبر تحت عنواف "تطوير تعميمية المغة العربية ف

  بصفتيا مديرة  دريــسي حـبـيـبـة، تعيف األستاذة 2021 جانفي 19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.18بقرار رقـ
أ فيزياء التشريع والتطوير االجتماعي"، المنش-مخبر تحت عنواف "العموـ والبيئة: الموارد البيولوجية، الجيوكيمياء

 لدػ جامعة تامنغست.
  بصفتيا مديرة  بن سميمان راضية، تعيف األستاذة 2021 جانفي 19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.19بقرار رقـ

مخبر بحث بعنواف "التقاطع التخصصي لمبحث: تحميل الخطاب، تعميمية المغات والتداخل الثقافي"، المنشأ 
 .2لدػ جامعة الجزائر

  بصفتيا  آيت دحمان كريمة، تنيى مياـ األستاذة 2021 جانفي 19رخ في مؤ  /م.ع.ب.ع.ت.ت.20بقرار رقـ
مديرة مخبر بحث بعنواف "التقاطع التخصصي لمبحث: تحميل الخطاب، تعميمية المغات والتداخل الثقافي"، 

 .2المنشأ لدػ جامعة الجزائر 
  بصفتو مدير مخبر  يدبوشوشة حم، يعيف األستاذ 2021 جانفي 19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.21بقرار رقـ

 .3بحث بعنواف "عمـ اجتماع االتصاؿ لمبحث والترجػمة"، المنشأ لدػ جامعة قسنطينة 
  بصفتو مدير  دليو فضيل، تنيى مياـ األستاذ 2021 جانفي 19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.22بقرار رقـ

 .3سنطينة مخبر بحث بعنواف "عمـ اجتماع االتصاؿ لمبحث والترجػمة"، المنشأ لدػ جامعة ق
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  ة التكويف في الدكتوراه مدير ، رشيدة سعدية ، يفوض إلى السيد2021 فيفرؼ  02مؤرخ في  093بقرار رقـ
 ، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى جميع الوثائقا، اإلمضاء في حدود صالحيتيوالتأىيل الجامعي

 باستثناء القرارات. ،والمقررات
  مدير الدراسات القانونية ، عبد الحميد بن عيشة، يفوض إلى السيد 2021 فيفرؼ  02مؤرخ في  094بقرار رقـ

 ،واألرشيف، اإلمضاء في حدود صالحيتو، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى جميع الوثائق
 باستثناء القرارات والمقررات.

  بصفتو مدير  مسعد فتح هللا ، يعيف األستاذ2021 فيفرؼ  04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.26بقرار رقـ
 مخبر بحث بعنواف "التربية والتنمية"، المنشأ لدػ جامعة أدرار.

  بصفتو  شوشان دمحم الطاىر، تنيى مياـ األستاذ 2021 فيفرؼ  04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.27بقرار رقـ
 مدير مخبر بحث بعنواف "التربية والتنمية"، المنشأ لدػ جامعة أدرار.

  بصفتيا مديرة  محمودي سماح، تعيف األستاذة 2021 فيفرؼ  04مؤرخ في  .ع.ب.ع.ت.ت./م28بقرار رقـ
 مخبر تحت عنواف "أفاؽ الحوكمة لمتنمية المحمية المستدامة"، المنشأ لدػ المركز الجامعي لبريكة.

  بصفتو مدير دحــمــاني مـحـمـد، يعيف األستاذ 2021 فيفرؼ  04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.29بقرار رقـ 
 مخبر بحث بعنواف "بػحوث ودراسات في الميديا الجديدة"، المنشأ لدػ جامعة المسيمة.

  بصفتيا مديرة  طـــويل خــمـيـدة،  تعيف األستاذة 2021 فيفرؼ  04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.30بقرار رقـ
 .2ىراف"، المنشأ لدػ جامعة و المغات واآلداب والحضارات/ التاري  في الجزائرمخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير  بممكي بمقاسم، تنيى مياـ األستاذ 2021 فيفرؼ  04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.31بقرار رقـ
 .2"، المنشأ لدػ جامعة وىرافالمغات واآلداب والحضارات/ التاري  في الجزائرمخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير  اني فـــؤادعبد الغ، يعيف األستاذ 2021 فيفرؼ  04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.32بقرار رقـ
مخبر بحث بعنواف "تطبيقات عموـ النفس وعمـو التربية مف أجل التنمية في الجزائر"، المنشأ لدػ جامعة 

 .2وىراف
  بصفتيا مديرة مخبر  قــطــاف لـيـمى، تعيف األستاذة 2021 فيفرؼ  04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.33بقرار رقـ

 .1ويقية واالقتصادية"، المنشأ لدػ جامعة  سطيفبحث بعنواف "الدراسات والبحوث التس
  بصفتيا مديرة  مــريــش فــايــزة، تعيف األستاذة 2021 فيفرؼ  04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.34بقرار رقـ

 "، المنشأ لدػ جامعة جيجل.دراسة الموادمخبر بحث بعنواف "
  بصفتو  بــوطــاوي نور الدينستاذ ، تنيى مياـ األ2021 فيفرؼ  04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.35بقرار رقـ

 "، المنشأ لدػ جامعة جيجل.دراسة الموادمدير مخبر بحث بعنواف "
  بصفتو مدير مخبر  حــوات صـالـح، يعيف األستاذ 2021 فيفرؼ  04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.36بقرار رقـ

 "، المنشأ لدػ جامعة جيجل.الفيزياء النظريةبحث بعنواف "
  بصفتيا  الــزمــان بميردوح كــوكــب، تعيف األستاذة 2021 فيفرؼ  04مؤرخ في  ب.ع.ت.ت./م.ع.37بقرار رقـ

 مديرة مخبر بحث بعنواف "مشكالت اجتماعية في المجتمع الجزائرؼ"، المنشأ لدػ جامعة أـ البواقي.
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  و مدير مخبر بصفت مــغــربـي مـحـمـد، يعيف األستاذ 2021 فيفرؼ  04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.38بقرار رقـ
 بحث بعنواف "التكنولوجيات المتقدمة في اليندسة الكيربائية"، المنشأ لدػ جامعة تيزؼ وزو.

  بن عمروش نصر الدين، تنيى مياـ األستاذ 2021 فيفرؼ  04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.39بقرار رقـ 
 المنشأ لدػ جامعة تيزؼ وزو. بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف "التكنولوجيات المتقدمة في اليندسة الكيربائية"،

  بصفتو مدير  بــوروبــة حـسـيـن، يعيف األستاذ 2021 فيفرؼ  04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.40بقرار رقـ
 مخبر بحث بعنواف "المسائل العكسية: النمذجة، المعموماتية واألنظمة"، المنشأ لدػ جامعة قالػمة.

  بصفتو  بوكروش عبد الياني، تنيى مياـ األستاذ 2021 فيفرؼ  04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.41بقرار رقـ
 مدير مخبر بحث بعنواف "المسائل العكسية: النمذجة، المعموماتية واألنظمة"، المنشأ لدػ جامعة قالػمة.

  بصفتيا مديرة مخبر  دريس نعيمة، تعيف األستاذة 2021 فيفرؼ  04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.42بقرار رقـ
 األقاليـ"، المنشأ لدػ المدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة.تمعات وديناميكية تكويف المجبحث بعنواف "

  بصفتيا  بن ميسي زوبيدة، تنيى مياـ األستاذة 2021 فيفرؼ  04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.43بقرار رقـ
ذة األقاليـ"، المنشأ لدػ المدرسة العميا لألساتتكويف المجتمعات وديناميكية مديرة مخبر بحث بعنواف "

 بقسنطينة.
  بصفتو مدير  نطور عبد القادر، يعيف األستاذ 2021 فيفرؼ  04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.44بقرار رقـ

 .مخبر بحث بعنواف "التراث األدبي الجزائرؼ "الرسمي واليامشي"، المنشأ لدػ جامعة سكيكدة
  بصفتيا مديرة  يــن حــفـيـظـةحــســا، تعيف األستاذة 2021 فيفرؼ  04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.45بقرار رقـ

 مخبر بحث بعنواف "الميكروبيولوجيا التطبقية لألغذية لمبيوطبي والبيئة"، المنشأ لدػ جامعة تممساف.
  بصفتو مدير مخبر  مــــدان دمحم، يعيف األستاذ 2021 فيفرؼ  04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.46بقرار رقـ

 الجزائر"، المنشأ لدػ جامعة تممساف.بحث بعنواف "المؤسسة الصناعية والمجتمع في 
  بصفتو مدير  بــشــيـر دمحم، تنيى مياـ األستاذ 2021 فيفرؼ  04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.47بقرار رقـ

 مخبر بحث بعنواف "المؤسسة الصناعية والمجتمع في الجزائر"، المنشأ لدػ جامعة تممساف.
  بصفتو مدير مخبر  خميفي الشيخ، يعيف األستاذ 2021 فيفرؼ  04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.48بقرار رقـ

 "، المنشأ لدػ جامعة تممساف، لمدة أربع سنوات قابمة لمتجديد مرة واحدة.الدراسات الشرعيػػةبحث بعنواف "
  بصفتو  بــمـخـتـيـر بومدين، تنيى مياـ األستاذ 2021 فيفرؼ  04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.49بقرار رقـ

 "، المنشأ لدػ جامعة تممساف.الدراسات الشرعيػػة"مدير مخبر بحث بعنواف 
  بصفتو مدير مخبر  بن مالك رشيد، يعيف األستاذ 2021 فيفرؼ  04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.50بقرار رقـ

 "، المنشأ لدػ جامعة تممساف.عادات وأشكاؿ التعبير الشعبي في الجزائربحث بعنواف "
  بصفتو  بابا حـنـيـنـي دمحم شوقي، يعيف األستاذ 2021 رؼ فيف 04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.51بقرار رقـ

 "، المنشأ لدػ جامعة بسكرة.األنظمة الخبيرة، الصورة وتطبيقاتيما في مجاؿ اليندسةمدير مخبر بحث بعنواف "
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  بصفتو مدير مخبر  خـــان مــحمد، يعيف األستاذ 2021 فيفرؼ  04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.52بقرار رقـ
 "المسانيات والمغة العربية"، المنشأ لدػ جامعة بسكرة.بحث بعنواف 

  بصفتو مدير  عــمــارنــة مـسـعـود، يعيف األستاذ 2021 فيفرؼ  04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.53بقرار رقـ
"، المنشأ لدػ جامعة نساف في األنظمة المقارنة في ظل التحوالت الدولية الراىنةحقوؽ اإلمخبر بحث بعنواف "

 .3الجزائر
  بصفتو مدير مخبر  غــريــسـي دمحم، يعيف األستاذ 2021 فيفرؼ  04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.54بقرار رقـ

 بحث بعنواف "ىندسة المواد"، المنشأ لدػ جامعة الشمف.
  بصفتو مدير  حـــفــيــفــة أحــمــد، يعيف األستاذ 2021 فيفرؼ  04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.55بقرار رقـ

 اف "األتمتة التطبيقية والتشخيص الصناعي"، المنشأ لدػ جامعة الجمفة.مخبر بحث بعنو 
  بصفتو مدير  الــعـيـدانـي يـخـمـفيعيف األستاذ ، 2021 فيفرؼ  15مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.71بقرار رقـ

 الموارد المائية والطاقة"، المنشأ لدػ جامعة الشمف. -مخبر بحث بعنواف "الكيمياء النباتية 
 بصفتو مدير  رمعون دمحمتنيى مياـ األستاذ  ، 2021 فيفرؼ  15مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.72ـ بقرار رق

 الموارد المائية والطاقة"، المنشأ لدػ جامعة الشمف. -مخبر بحث بعنواف "الكيمياء النباتية 
  مديرة  بصفتيا لـخـضـرة مــايــاتعيف األستاذة ، 2021 فيفرؼ  15مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.73بقرار رقـ

 .1"، المنشأ لدػ جامعة قسنطينةالتوترات العالية ونصف الناقمةمخبر بحث بعنواف "
  لطرش سعيدة -لسودتنيى مياـ األستاذة ، 2021 فيفرؼ  15مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.74بقرار رقـ 

 .1"، المنشأ لدػ جامعة قسنطينة التوترات العالية ونصف الناقمةبصفتيا مديرة مخبر بحث بعنواف "
  بصفتو  بن سـقـنـي عبد الـرحـمـنيعيف األستاذ ، 2021 فيفرؼ  15مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.75بقرار رقـ

 .1مدير مخبر بحث بعنواف "الكيمياء الحيوية التطبيقية"، المنشأ لدػ جامعة قسنطينة
  بصفتو  اىربــوطــغــان دمحم الطيعيف األستاذ ، 2021 فيفرؼ  15مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.76بقرار رقـ

 .2"، المنشأ لدػ جامعة البميدةبداعإلالصحة النفسية التربية الموىبة وامدير مخبر بحث بعنواف "
  بصفتيا مديرة  نــمـشـي فـضـيـمـةتعيف األستاذة ، 2021 فيفرؼ  15مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.77بقرار رقـ

 .أ لدػ جامعة مستغانـمخبر بحث بعنواف "بنية وتحضير وتطبيقات المواد الجزيئية"، المنش
  بصفتو  بــمــواثــق عـيـسىتنيى مياـ األستاذ ، 2021 فيفرؼ  15مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.78بقرار رقـ

 مدير مخبر بحث بعنواف "بنية وتحضير وتطبيقات المواد الجزيئية"، المنشأ لدػ جامعة مستغانـ.
  بصفتيا مديرة  لمباركية ناديةألستاذة تعيف ا، 2021 فيفرؼ  15مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.79بقرار رقـ

مخبر بحث بعنواف "تطوير تقنيات وقاية النباتات في األنظمة الزراعية الجبمية: حاؿ منطقة االوراس"، المنشأ 
 .1لدػ جامعة باتنة

  بصفتو  لــعمــاري مــالــيـكتنيى مياـ األستاذ ، 2021 فيفرؼ  15مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.80بقرار رقـ
خبر بحث بعنواف "تطوير تقنيات وقاية النباتات في األنظمة الزراعية الجبمية: حاؿ منطقة االوراس"، مدير م

 .1المنشأ لدػ جامعة باتنة
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  بصفتيا مديرة  مـــزوز بــركــوتعيف األستاذة ، 2021 فيفرؼ  15مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.81بقرار رقـ
 .1لعقابي"، المنشأ لدػ جامعة باتنةمخبر بحث بعنواف "التطبيقات النفسية في الوسط ا

  بصفتو مدير  أمزيان وناستنيى مياـ األستاذ ، 2021 فيفرؼ  15مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.82بقرار رقـ
 .1مخبر بحث بعنواف "التطبيقات النفسية في الوسط العقابي"، المنشأ لدػ جامعة باتنة

  بصفتو مدير مخبر  مباركية عمراألستاذ  يعيف، 2021 فيفرؼ  15مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.83بقرار رقـ
 .1"، المنشأ لدػ جامعة سطيفتحسيف وتنمية اإلنتاج النباتي والحيوانيبحث بعنواف "

  بصفتيا مديرة  بــنــيـة فريدة ةتنيى مياـ األستاذ، 2021 فيفرؼ  15مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.84بقرار رقـ
 .1"، المنشأ لدػ جامعة سطيفوالحيواني تحسيف وتنمية اإلنتاج النباتيمخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير  ىــامــل مـحـمـديعيف األستاذ ، 2021 فيفرؼ  15مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.85بقرار رقـ
 "، المنشأ لدػ جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا.التطبيقية الميكانيؾمخبر بحث بعنواف "

  بصفتو  حميدو دمحم كمالتنيى مياـ األستاذ ، 2021 فيفرؼ  15مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.86بقرار رقـ
 "، المنشأ لدػ جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا.التطبيقية الميكانيؾمدير مخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير  مــقــرانــي الــشـيـخيعيف األستاذ ، 2021 فيفرؼ  15مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.87بقرار رقـ
 "، المنشأ لدػ جامعة المسيمة.العضوية المواد الغيرمخبر بحث بعنواف "

  بصفتو  دخــوش عــاشــورتنيى مياـ األستاذ ، 2021 فيفرؼ  15مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.88بقرار رقـ
 "، المنشأ لدػ جامعة المسيمة.المواد الغير العضويةمدير مخبر بحث بعنواف "

  مــيـيـوب آيت حـبـوش وىـيـبـةتاذة تعيف األس، 2021 فيفرؼ  15مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.89بقرار رقـ 
المنشأ لدػ جامعة  بصفتيا مديرة مخبر بحث بعنواف "بػحث تطبيقي عمى المؤسسة، الصناعة واإلقميـ"

 .2وىراف
  آيت حـبـوش عبد المجيدتنيى مياـ األستاذ ، 2021 فيفرؼ  15مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.90بقرار رقـ 

طبيقي عمى المؤسسة، الصناعة واإلقميـ"، المنشأ لدػ جامعة بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف "بػحث ت
 .2وىراف

  بصفتيا مديرة  مــقــني أمـــالتعيف األستاذة ، 2021 فيفرؼ  15مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.91بقرار رقـ
"، في الفرنكوفونية المياراتوتقييـ  :رصد الممارساتالمغة الفرنسية في المغرب العربيمخبر بحث بعنواف "

 .2نشأ لدػ جامعة وىرافالم
  بصفتيا  مياجي رحمونةتنيى مياـ األستاذة ، 2021 فيفرؼ  15مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.92بقرار رقـ

في  المياراتوتقييـ  :رصد الممارساتالمغة الفرنسية في المغرب العربيمديرة مخبر بحث بعنواف "
 .2"، المنشأ لدػ جامعة وىرافالفرنكوفونية

  بصفتو مدير  بــمقــاضي مــحـمـديعيف األستاذ ، 2021 فيفرؼ  15مؤرخ في  .ع.ت.ت./م.ع.ب93بقرار رقـ
الفزيائي الجزيئات الحيوية وتأثيراتيا -مخبر بحث بعنواف "تحضير المركبات العضوية والتشخيص الكيميائي

 عمى البيئة"، المنشأ لدػ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا.
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  بصفتو مدير  داعـو مرتضىتنيى مياـ األستاذ ، 2021 فيفرؼ  15رخ في مؤ  /م.ع.ب.ع.ت.ت.94بقرار رقـ
الفزيائي الجزيئات الحيوية وتأثيراتيا -مخبر بحث بعنواف "تحضير المركبات العضوية والتشخيص الكيميائي

 عمى البيئة"، المنشأ لدػ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا.
  بصفتو مدير  بــمخـيـر حــفـيعيعيف األستاذ ، 2021 ؼ فيفر  15مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.95بقرار رقـ

 "، المنشأ لدػ جامعة عنابة.الدراسات السطوح ومابيف السطوح لممادة الصمبةمخبر تحت عنواف "
  بصفتو مدير  شـمـوفـي الطــاىـريعيف األستاذ ، 2021 فيفرؼ  15مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.96بقرار رقـ

 .الصمب"، المنشأ لدػ جامعة عنابة مخبر تحت عنواف "فيزياء الجسـ
  بصفتو مدير  ســاعـد صـالـحيعيف األستاذ ، 2021 فيفرؼ  15مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.97بقرار رقـ

 "، المنشأ لدػ جامعة عنابة.األنظمة اإللكتروميكانيكيةمخبر تحت عنواف "
  بصفتو  ـروش مــصـطـفـىعــمـيعيف األستاذ  ،2021 مارس 04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.125بقرار رقـ

 مدير مخبر بحث بعنواف "عموـ وممارسات األنشطة البدنية الرياضية واإليقاعية"، المنشأ لدػ جامعة
 .3الجزائر

  بصفتو  بــوخـراز رضوانتنيى مياـ األستاذ  ،2021 مارس 04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.126بقرار رقـ
البدنية الرياضية واإليقاعية"، المنشأ لدػ جامعة مدير مخبر بحث بعنواف "عموـ وممارسات األنشطة 

 .3الجزائر
  بصفتو مدير  ولــد وعــمـي مـحـنـديعيف األستاذ ،2021 مارس 04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.127بقرار رقـ

 .مخبر بحث بعنواف "إعداد وتوصيف المواد والنمذجة"، المنشأ لدػ جامعة تيزؼ وزو
  بصفتو  دبـيـش طــو حـسـيـنيعيف األستاذ  ،2021 مارس 04خ في مؤر  /م.ع.ب.ع.ت.ت.128بقرار رقـ

 "، المنشأ لدػ جامعة جيجل.اليندسة الجيولوجيةمدير مخبر بحث بعنواف "
  بصفتو مدير  بــمــيــاي جــمــوليعيف األستاذ ،2021 مارس 04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.129بقرار رقـ

"، المنشأ لدػ جامعة ىوارؼ بومديف الكواكب وعمـ الميندس ولوجياوجي الدناميكية اإلراضةمخبر بحث بعنواف "
 لمعموـ والتكنولوجيا.

  بصفتو  طــرشــاوي بـمـحــاجيعيف األستاذ  ،2021 مارس 04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.130بقرار رقـ
 مدير مخبر بحث بعنواف "الفنوف والدراسات الثقافية"، المنشأ لدػ جامعة تممساف.

  بصفتيا مديرة  سعدون فريدةتعيف األستاذة  ،2021 مارس 04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.131بقرار رقـ
 مخبر بحث بعنواف "لغة وادب انجميزؼ وترجمة وانتاج المعرفة"، المنشأ لدػ جامعة ورقمة.

  بصفتو مدير  قوي جمالتنيى مياـ األستاذ  ،2021 مارس 04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.132بقرار رقـ
 عنواف "لغة وادب انجميزؼ وترجمة وانتاج المعرفة"، المنشأ لدػ جامعة ورقمة.مخبر بحث ب

  بصفتيا مديرة  مدقن ىاجرتعيف األستاذة  ،2021 مارس 04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.133بقرار رقـ
 "، المنشأ لدػ جامعة ورقمة.المسانيات النصية وتحميل الخطابمخبر بحث بعنواف "
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  بصفتيا  دمــوش عـبـاسـيـةتعيف األستاذة  ،2021 مارس 04مؤرخ في  ت./م.ع.ب.ع.ت.134بقرار رقـ
 مديرة مخبر بحث بعنواف "البيوتوكسيكولوجيا"، المنشأ لدػ جامعة سيدؼ بمعباس.

  بصفتو مدير  زقــور جمال الدينيعيف األستاذ ،2021 مارس 04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.135بقرار رقـ
 نظمة اإلعالـ االلي"، المنشأ لدػ المدرسة الوطنية العميا لإلعالـ اآللي.مخبر بحث بعنواف "اإلتصاؿ في أ

  بصفتو مدير  ايت سعادة جماليعيف األستاذ  ،2021 مارس 04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.136بقرار رقـ
 "، المنشأ لدػ جامعة مستغانـ.تكنولوجيا الغذائية والتغذيةمخبر بحث بعنواف "

  بصفتو  جـــابــر عبد الرزاقيعيف األستاذ  ،2021 مارس 04مؤرخ في  ./م.ع.ب.ع.ت.ت137بقرار رقـ
مدير مخبر بحث بعنواف "اإلنتاج، التثميف النباتي والكائنات الدقيقة"، المنشأ لدػ جامعة وىراف لمعمـو 

 والتكنولوجيا.
  بصفتيا  قايد حرش مريمتنيى مياـ األستاذة  ،2021 مارس 04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.138بقرار رقـ

مديرة مخبر بحث بعنواف "اإلنتاج، التثميف النباتي والكائنات الدقيقة"، المنشأ لدػ جامعة وىراف لمعمـو 
 والتكنولوجيا.

  بصفتو مدير  رشـــرش حـسـيـنيعيف األستاذ  ،2021 مارس 04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.139بقرار رقـ
المنشأ لدػ جامعة جيجل، لمدة أربع سنوات قابمة لمتجديد  "،ةية والخمو يئيا الجز يولوجيالبمخبر بحث بعنواف "

 مرة واحدة.
  بصفتو  مرزوق عبد الصمديعيف األستاذ  ،2021 مارس 04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.140بقرار رقـ

 "، المنشأ لدػ جامعة تممساف.عمـ البيئة وتسيير األنظمة الطبيعيةمدير مخبر بحث بعنواف "
  بصفتو مدير  لخمف عثمانيعيف األستاذ  ،2021 مارس 21مؤرخ في  .ت./م.ع.ب.ع.ت142بقرار رقـ

 مخبر تحت عنواف "الجغرافيا االقتصادية والتبادؿ الدولي"، المنشأ لدػ المركز الجامعي لتيبازة.
  بصفتو  يــونـسي مــحـمـدتنيى مياـ األستاذ  ،2021 مارس 21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.143بقرار رقـ

 عنواف "الجغرافيا االقتصادية والتبادؿ الدولي"، المنشأ لدػ المركز الجامعي لتيبازة.مدير مخبر تحت 
  بصفتو  حريزية عبد القادريعيف األستاذ  ،2021 مارس 21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.144بقرار رقـ

 .مدير مخبر بحث بعنواف "عمـ المحيط وتنمية المساحات"، المنشأ لدػ جامعة معسكر
  بصفتو  ميمودي عميتنيى مياـ األستاذ  ،2021 مارس 21مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./145بقرار رقـ

 مدير مخبر بحث بعنواف "عمـ المحيط وتنمية المساحات"، المنشأ لدػ جامعة معسكر.
  بــرامـة طــارق ابن زيــاديعيف األستاذ  ،2021 مارس 21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.146بقرار رقـ 

نواف "عموـ اليندسة واألساليب الصناعية"، المنشأ لدػ جامعة ىوارؼ بومديف بصفتو مدير مخبر بحث بع
 لمعموـ والتكنولوجيا.

  بصفتو آيت عمار حميد تنيى مياـ األستاذ  ،2021 مارس 21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.147بقرار رقـ
بومديف لمعمـو  مدير مخبر بحث بعنواف "عموـ اليندسة واألساليب الصناعية"، المنشأ لدػ جامعة ىوارؼ 

 والتكنولوجيا.
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  بصفتو مدير  فـــرج شـعـبـانيعيف األستاذ  ،2021 مارس 21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.148بقرار رقـ
 مخبر بحث بعنواف "السياسات التنموية والدراسات االستشرافية"، المنشأ لدػ جامعة البويرة.

  بصفتو مدير  عالم عثمانمياـ األستاذ  تنيى ،2021 مارس 21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.149بقرار رقـ
 مخبر بحث بعنواف "السياسات التنموية والدراسات االستشرافية"، المنشأ لدػ جامعة البويرة.

  بصفتيا  عبد الرحمان سيامتعيف األستاذة  ،2021 مارس 21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.150بقرار رقـ
 .ػ جامعة عنابة"، المنشأ لدىندسة السطحياتمديرة مخبر تحت عنواف "

  بـمـيـردوح نصر الدينتنيى مياـ األستاذ  ،2021 مارس 21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.151بقرار رقـ 
 "، المنشأ لدػ جامعة عنابة.ىندسة السطحياتبصفتو مدير مخبر تحت عنواف "

  دير بصفتو م زبدي ناصر الدينيعيف األستاذ  ،2021 مارس 21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.152بقرار رقـ
 .2مخبر بحث بعنواف "القياس واالرشاد النفسي"، المنشأ لدػ جامعة الجزائر

  بصفتو مدير  زقعار فتحيتنيى مياـ األستاذ  ،2021 مارس 21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.153بقرار رقـ
 .2مخبر بحث بعنواف "القياس واالرشاد النفسي"، المنشأ لدػ جامعة الجزائر

  بصفتو بن دمحم عبد الحميم يعيف األستاذ  ،2021 مارس 21مؤرخ في  ./م.ع.ب.ع.ت.ت154بقرار رقـ
 .1السريرية"، المنشأ لدػ جامعة البميدة  –مدير مخبر بحث بعنواف "البحث والتطوير في الصيدلة 

  بشير شريف عبد الغانييعيف األستاذ  ،2021 مارس 21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.155بقرار رقـ 
نواف "معمل أبحاث عمى الجدار الشرياني وارتفاع ضغط الدـ في الجزائر"، المنشأ بصفتو مدير مخبر بحث بع

 .1لدػ جامعة البميدة
  بصفتو مدير  حــمــبــمـي فــاتـحيعيف األستاذ  ،2021 مارس 21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.156بقرار رقـ

"، المنشأ لدػ جامعة أـ يمي الواقعتعميمية  المغة العربية والنص األدبي في النظاـ التعممخبر بحث بعنواف "
 البواقي.

  بصفتو  خــالد مغيث بومدينيعيف األستاذ  ،2021 مارس 21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.157بقرار رقـ
مدير مخبر بحث بعنواف "التغذية والصحة، عمـ األمراض والتكنولوجيا الحيوية الزراعية"، المنشأ لدػ جامعة 

 سيدؼ بمعباس.
  بصفتو مدير  صــالـحي يــاسينيعيف األستاذ  ،2021 مارس 21مؤرخ في  .ع.ب.ع.ت.ت./م158بقرار رقـ

مخبر بحث بعنواف "الميكانيؾ النظرية والتطبيقية لمسوائل"، المنشأ لدػ جامعة ىوارؼ بومديف لمعمـو 
 والتكنولوجيا.

  شعبان أمينة معطاوي تنيى مياـ األستاذة  ،2021 مارس 21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.159بقرار رقـ 
بصفتيا مديرة مخبر بحث بعنواف "الميكانيؾ النظرية والتطبيقية لمسوائل"، المنشأ لدػ جامعة ىوارؼ بومديف 

 لمعموـ والتكنولوجيا.
  بصفتيا  نايت بيمول صفيةتعيف األستاذة  ،2021 مارس 21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.160بقرار رقـ

 .1"، المنشأ لدػ جامعة وىرافاالتصاؿوتكنولوجيات مديرة مخبر بحث بعنواف "اإلعالـ األلي 
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  بصفتو مدير  لباح يحيتنيى مياـ األستاذ  ،2021 مارس 21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.161بقرار رقـ
 .1"، المنشأ لدػ جامعة وىرافاالتصاؿمخبر بحث بعنواف "اإلعالـ األلي وتكنولوجيات 

  بصفتو مدير مخبر  زاوي عمييعيف األستاذ  ،2021 مارس 21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.162بقرار رقـ
 "، المنشأ لدػ جامعة سيدؼ بمعباس.الفيزياء الحاسوبية لمموادبحث بعنواف "

ــ - ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ،،،،،،ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـ

ــــ - ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــ،،،،،،ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ  ـــ

ـــــ - ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــ،،،،،،ـــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

ـــــ - ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ،،،،،،ـ ــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ  ــ

ـــــ - ــــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ،،،،،،ـ ــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ  ــ

ـــــ - ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ،،،،،،ـ ــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ  ــ

ــــ - ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ  ــــ،،،،،،ـــ

ــ - ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ،،،،،،ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

ــ - ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ،،،،،،ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

ـــ - ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ،،،،،،ــــ ــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــ  ــ

ـــ - ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــ،،،،،،ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــــ  ــ

ـــ - ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــ،،،،،،ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــــ  ــ
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 *-*1202 مقررات فردية *-*
 

  رئيس لجنة الصفقات لجامعة بصفة ودة أحمد بيعيف السيد ، 2021 جانفي 21مؤرخ في  043بمقرر رقـ
 بومرداس.

  رئيس لجنة الصفقات لجامعة بصفة مزراق مختار يعيف السيد ، 2021 جانفي 21مؤرخ في  044بمقرر رقـ
 .2الجزائر

  رئيس لجنة الصفقات بصفة رويسات بوشريط يعيف السيد ، 2021 جانفي 21مؤرخ في  045بمقرر رقـ
 لممركز الجامعي بمغنية.

  رئيس لجنة الصفقات لجامعة بصفة سعيدي جمال يعيف السيد ، 2021 جانفي 21مؤرخ في  046بمقرر رقـ
 .2وىراف

  رئيس لجنة الصفقات بصفة ميموني عبد النبي يعيف السيد ، 2021 جانفي 21مؤرخ في  047بمقرر رقـ
 تسمسيمت.لجامعة 

  رئيس لجنة الصفقات لجامعة بصفة مصطفى بمحاكم يعيف السيد ، 2021 جانفي 21مؤرخ في  048بمقرر رقـ
 غميزاف.

  رئيس لجنة الصفقات لجامعة بصفة بن برطال جمال يعيف السيد ، 2021 جانفي 21مؤرخ في  049بمقرر رقـ
 تمنراست.

  رئيس لجنة الصفقات بصفة رويسات بوشريط يعيف السيد ، 2021 جانفي 21مؤرخ في  050بمقرر رقـ
 عيف تيموشنت.لجامعة 

  رئيس لجنة الصفقات لمديريةبصفة  عنيور جماليعيف السيد ، 2021 مارس 03مؤرخ في  154رقـ بمقرر 
 الخدمات الجامعية بالشمف.

  لمركز رئيس لجنة الصفقات بصفة  بوراس أحمديعيف السيد ، 2021 مارس 17مؤرخ في  167بمقرر رقـ
 قسنطينة.-البحث في العمـو الصيدالنية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -


