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lI- الوزارية املصرتكة راراتــــــــقــال  

بإعداد جرد نوعي وكمي  تعيين أعضاء المجنة الوزارية المشتركة المكمفة يتضمن، 2021أوت  01قرار وزاري مشترك مؤّرخ في  -
 19 ........................من المركز الجامعي بتامنغست إلى جامعة تامنغستوتقديري لمممتمكات والوسائل والحقوق وااللتزامات المحّولة 

بإعداد جرد نوعي وكمي  تعيين أعضاء المجنة الوزارية المشتركة المكمفة يتضمن، 2021أوت  01قرار وزاري مشترك مؤّرخ في  -
 20 ....................الجامعي بتيسمسيمت إلى جامعة تيسمسيمتوالوسائل والحقوق وااللتزامات المحّولة من المركز  وتقديري لمممتمكات

بإعداد جرد نوعي وكمي  تعيين أعضاء المجنة الوزارية المشتركة المكمفة يتضمن، 2021أوت  01قرار وزاري مشترك مؤّرخ في  -
 22 .............تموشنت إلى جامعة عين تموشنتبعين  وتقديري لمممتمكات والوسائل والحقوق وااللتزامات المحّولة من المركز الجامعي

بإعداد جرد نوعي وكمي  تعيين أعضاء المجنة الوزارية المشتركة المكمفة يتضمن، 2021أوت  01قرار وزاري مشترك مؤّرخ في  -
 23 ...............................وتقديري لمممتمكات والوسائل والحقوق وااللتزامات المحّولة من المركز الجامعي بغميزان إلى جامعة غميزان

، يحدد األحتياجات المتوقعة لقطاع التربية الوطنية من حيث األساتذة وعدد المقاعد 2021أوت  25 وزاري مشترك مؤرخ فيقــرار  -
حسب المرحمة التعميمية ومادة التخصص  2021/2022البيداغوجية المفتوحة في المدارس العميا لألساتذة بعنوان السنة الجامعية

 25 ....................................................................................................................................................والوالية
ى المدرسة الوطنية لد" الحاضنةتسّمى " يتضمن إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث، 2021سبتمبر  05 وزاري مشترك مؤرخ فيقــرار  -

 31 .......................................................................................................................................العميا لمري بالبميدة
وىران لدى جامعة " الحاضنة" تسّمىيتضمن إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث ، 2021سبتمبر  05وزاري مشترك مؤرخ فيقــرار  -

 32 .......................................................................................................................................والتكنولوجيالمعموم 
الوطنية المدرسة  لدى" الحاضنة" تسّمىيتضمن إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث ، 2021سبتمبر  05 وزاري مشترك مؤرخ فيقــرار  -

 34 ................................................................................................................................المتعددة التقنيات بوىران
 35 تممسانلدى جامعة " الحاضنة" تسّمىيتضمن إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث ، 2021سبتمبر  05 وزاري مشترك مؤرخ فيقــرار  -
لدى جامعة " الحاضنة"يتضمن إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث المسماة ، 2021سبتمبر  05 وزاري مشترك مؤرخ فيقــرار  -

 37 ..................................................................................................................................................1سطيف
لدى جامعة " الحاضنة" تسّمىيتضمن إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث ، 2021سبتمبر  05 وزاري مشترك مؤرخ فيقــرار  -

 38 ................................................................................................................................................1قسنطينة
 39 .............الزراعيةلمركز البحث في تكنولوجيات التغذية  ، يحدد التنظيم الداخمي2021سبتمبر  08قــرار وزاري مشترك مؤرخ في  -

 

lIl- الــــــــــــــقـــــــــــــرارات 

لدى مديرية الخدمات ـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة ل 2021جويمية  07مـؤرخ فـي  48قــرار رقـم  -
 46 ..................................................................................................................................الجامعية الجزائر وسط

يحدد القائمة االسمية الذي  2019ماي  06 مؤرخ فيال 633، يعدل القرار رقم 2021جويمية  11مؤرخ في  786قــرار رقم  -
 47 ...................................................................................................................تيارت إدارة جامعةألعضاء مجمس 

 48 .........................، يتضمن إنشاء شيادة الّدراسات المتخّصصة في الّطب العقابي2021جويمية  11مؤرخ في  787قــرار رقم  -
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المحدد لمقائمة االسمية  2021فيفري  02المؤرخ في  79، يعدل القــرار رقـم 2021جويمية  11مؤرخ في  788قــرار رقم  -
 49 ...........................................ألعضاء المجمس العممي لكميـة العموم االقتصــادية والتجــارية وعمــوم التسييــر بجـامعة غـردايــة

المحدد القائمة االسمية  2021فيفري  02المؤرخ في  077، يعدل القــرار رقم 2021جويمية  11مؤرخ في  789قــرار رقم  -
 51 .......................وعموم التسيير بجامعة غرداية العموم االقتصادية والتجارية ألعضاء المجنة العممية لقسـم العمـوم التجــارية بكمية

المحدد لمقائمة االسمية  2021فيفري  02المؤرخ في  076، يعدل القــرار رقم 2021جويمية  11مؤرخ في  790قــرار رقم  -
 52 ..........العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة غرداية ألعضاء المجنة العممية لقسـم العمـوم المــالية والمحــاسبة بكمية

لقسم اليندسة الميكانيكية وىندسة  المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2021جويمية  11مؤرخ في  791قــرار رقم  -
 53 .........................................................................................................الوطنية العميا لمتكنولوجيامدرسة اإلنتاج بال

التغذية وتكنولوجيا التغذية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم2021جويمية  11مؤرخ في  793قــرار رقم  -
 55 ................................................................................تيارت-بجامعة ابن خمدون  ةالفالحية بكمية عموم الطبيعة والحيا

عموم الطبيعة والحياة بكمية  لقسم ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021جويمية  11مؤرخ في  794رقم قــرار  -
 56 ..................................................................................................تيارت-بجامعة ابن خمدون  ةعموم الطبيعة والحيا

لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2021جويمية  11مؤرخ في  795قــرار رقم  -
 57 ......................................................................................................................................تيارت-ابن خمدون 

المحّدد لمقائمة االسمية  2020مارس  23المؤرخ في  286، يعّدل القرار رقم 2021جويمية  11مؤرخ في  796قــرار رقـم  -
 58 .......................................................1البميـدة-سعـد دحمـب لكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجامعـة ألعضاء المجمـس العممـي

لقســم البيولوجيا بكّميـة عموم  ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة2021جويمية  11مؤرخ في  797قــرار رقـم  -
 60 .....................................................................................................1البميـدة-الطبيعة والحياة بجامعة سعـد دحمـب

عين -بمحاج بوشعيبلجامعة  د القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممييحـدّ ، 2021جويمية  11مؤرخ في  798رقـم قــرار  -
 61 ..................................................................................................................................................تموشنت

قائمة االسمية لمد حدّ الم 2021جانفي  06المؤرخ في  22رقم  ، يعّدل القرار2021جويمية  11مؤرخ في  799 رقمقــرار  -
 63 ...............................................................العميا في عموم التغذية والصناعات الغذائيةألعضاء المجمس العممي لممدرسة 

والتجـارية  لكمية العموم االقتصادية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2021جويمية  11مؤرخ في  800قــرار رقم  -
 64 ..................................................................................................بومـرداس-وعــموم التسييـر بجامعة أمحمـد بوقـرة

 66 ..ميا لألساتذة بالقبةالمدرسة العاالسمية ألعضاء مجمس إدارة  ، الذي يحدد القائمة 2021جويمية  13مؤرخ في  801قــرار رقم  -
 67 ..الجامعية الوطنية لمُّجنة(45)الخامسة واألربعون  نتائج الدورةعن عالن يتضمن اإل 2021جويمية  13 مؤرخ في 802قــرار رقم  -
 العموم االقتصادية والتجارية وعموم يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية، 2021جويمية  14 مؤرخ في 803 رقمقــرار  -

 102 .......................................................................................................................2جامعة قسنطينة التسيير لدى
 104 ............الجامعـيلّتأىيـل عمى ا بالحصـولالمتعمقـة تطبيـق األحكـام يحـّدد كيفيـات ، 2021جويمية  14 مؤرخ في 804رقـم قــرار  -
المتضّمن مطابقة  2016سبتمبر  15المؤرخ في  1472يعدل ممحق القرار رقم ، 2021جويمية  14مؤرخ في  805رقم قــرار  -

 109 .........................................التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان المركز الجامعي تندوف في ميدان "عموم األرض والكون"
المتضّمن مطابقة  2016سبتمبر  15المؤرخ في  1474يعدل ممحق القرار رقم ، 2021جويمية  14مؤرخ في  806رقم قــرار  -

 110 .....................................................في ميدان "عموم األرض والكون" التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة عنابة
المتضّمن مطابقة  2016سبتمبر  15المؤرخ في  1475يعدل ممحق القرار رقم ، 2021جويمية  14مؤرخ في  807رقم قــرار  -

 111 ...................................................في ميدان "عموم األرض والكون" ،2التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة باتنة
المتضّمن مطابقة  2016سبتمبر  15المؤرخ في  1476يعدل ممحق القرار رقم ، 2021جويمية  14مؤرخ في  808رقم  قــرار -

 112 ....................................................التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة الشمف في ميدان "عموم األرض والكون"
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المتضّمن مطابقة  2016سبتمبر  15المؤرخ في  1477يعدل ممحق القرار رقم ، 2021جويمية  14مؤرخ في  809رقم قــرار  -
 113 ...............................................في ميدان "عموم األرض والكون" 1التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة قسنطينة

المتضّمن مطابقة  2016سبتمبر  15المؤرخ في  1478يعدل ممحق القرار رقم ، 2021جويمية  14مؤرخ في  810رقم قــرار  -
 114 .....................................................التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة قالمة في ميدان "عموم األرض والكون"

المتضّمن مطابقة  2016سبتمبر  15المؤرخ في  1479يعدل ممحق القرار رقم  2021جويمية  14مؤرخ في  811رقم قــرار  -
 115 .....................................................التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة جيجل في ميدان "عموم األرض والكون"

المتضّمن مطابقة  2016سبتمبر  15المؤرخ في  1480يعدل ممحق القرار رقم ، 2021جويمية  14مؤرخ في  812رقم قــرار  -
 116 ...........................................التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة خميس مميانة في ميدان "عموم األرض والكون"

المتضّمن مطابقة  2016سبتمبر  15المؤرخ في  1481يعدل ممحق القرار رقم ، 2021جويمية  14مؤرخ في  813رقم قــرار  -
 117 ...................................................التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة معسكر في ميدان "عموم األرض والكون"

المتضّمن مطابقة  2016سبتمبر  15المؤرخ في  1482يعدل ممحق القرار رقم ، 2021جويمية  14مؤرخ في  814رقم قــرار  -
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المتضّمن مطابقة  2016سبتمبر  15المؤرخ في  1486يعدل ممحق القرار رقم ، 2021جويمية  14مؤرخ في  818رقم قــرار  -
 122 ..........................................التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سيدي بمعباس في ميدان "عموم األرض والكون"

المتضّمن مطابقة  2016سبتمبر  15المؤرخ في  1471يعدل ممحق القرار رقم ، 2021جويمية  14مؤرخ في  819رقم قــرار  -
 123 .................................................التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تامنغست في ميدان "عموم األرض والكون"
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 124 ......................................................التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تبسة في ميدان "عموم األرض والكون"

المتضّمن مطابقة  2016سبتمبر  15المؤرخ في  1467يعدل ممحق القرار رقم ، 2021جويمية  14مؤرخ في  821رقم قــرار  -
 126 ....................................................في ميدان "عموم األرض والكون" ،التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تيارت
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 128 .................................................في ميدان "عموم األرض والكون" ،التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تممسان

المتضّمن مطابقة  2016سبتمبر  15المؤرخ في  1470، يعدل ممحق القرار رقم 2021جويمية  14مؤرخ في  824قــرار رقم  -
 129 ...................األرض والكون"في ميدان "عموم  التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا

الميسانس وشيادة  شيادة لنيل يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم الطبيعة والحياة"، 2021جويمية  14مؤّرخ في  825رقم قــرار  -
 130 ...................................................................................................................................................الماستر

، يتضمن  تأىيل الماستر في شعبة "الترجمة" المفتوح بعنــوان الّسنــة الجـامعيــة 2021جويمية  14 مؤّرخ في 826قــرار رقم  -
 131 ...........................................................................................عمى سبيل التسوية، 2، بجـامعـة باتنة2016-2017

تأىيل الماستر المتضّمن  2020 نوفمبر 26المؤرخ في  902يعدل القرار رقم ، 2021جويمية  14 في المؤّرخ 827 رقمقــرار  -
 132 ........................................جامعة قالمةب "حقوق وعموم سياسيةفي ميدان " 2021-2020المفتوح بعنوان السنة الجامعية 
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 133 .........يتـضمـن تجديــد تـشكـيــمــة لـجنـة الخــدمــات اإلجتـمــاعيــة لــدى جــامعـة الوادي 2021جويمية  14مـؤرخ فـي  49قــرار رقـم  -
لدى مديرية الخدمات  ـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـةيتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة ل 2021جويمية  14مـؤرخ فـي  50قــرار رقـم  -

 134 ........................................................................................................................................الجامعية تممسان
 الّتسويـة، لضمـانل ـعمى سبي ي،ـالعال مـعميات التّ ـمؤسسبعض ل ـن تأىيـيتضمّ ، 2021جويمية  18مؤرخ في  855 رقـمقــرار  -

 135 ........................................................................................................................وراهـكتالدّ  ةادـل شيـن لنيـكويالتّ 
الفروع المختّصة  تشكيمة 2021جوان  27المؤرخ في  732يعّدل ويتّمم القرار رقم  2021جويمية  18مؤرخ في  856قــرار رقم  -

 166 ..............................................................................................................................بالّمجنة الجامعية الوطنية
 المتضمن اإلعالن 2021يمية جو  13مؤرخ في   802يعّدل و يتّمم القرار رقم ، 2021جويمية  19مؤرخ في  857رقم قــرار  -

 168 ............................................................................(ِ لمُّجنة الجامعية الوطنية45عن نتائج الدورة الخامسة واألربعون )
 172 ...................لممدارس العميا الثانيبالطور  يحّدد كيفيات تنظيم مسابقة االلتحاق، 2021جويمية  19 مؤّرخ في 858رقم قــرار  -
الذي يحدد القائمة االسمية  2019 جانفي 21المؤرخ في  56يعدل القرار رقم ، 2021جويمية  19 مؤرخ في 859رقم قــرار  -

 179 ...............................................................................................................1الجزائر ألعضاء مجمس إدارة جامعة
التكنولوجيات الحديثة لممعمومات  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية، 2021جويمية  19 مؤرخ في 860رقم قــرار  -

 180 ...................................................................................................................2قسنطينة جامعة  لدى واالتصال 
 جامعة  لدى عمم النفس وعموم التربية يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية، 2021جويمية  19 مؤرخ فيال 861رقم قــرار  -

 182 ................................................................................................................................................2قسنطينة
مديرية الخدمات يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة لدى  2021جويمية  19مـؤرخ فـي  51قــرار رقـم  -

 183 ........................................................................................................................................الجامعية سكيكدة
االقتصادية والتجارية وعموم التسيير تضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم ، ي2021جويمية  25مؤرخ في  862قــرار رقم  -

 184 .................................................................................................................................تيسمسيمتلدى جامعة 
 185 ....تيسمسيمتلدى جامعة  العموم والتكنولوجياتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية ، ي2021جويمية  25مؤرخ في  863قــرار رقم  -
 186 .................تيسمسيمتلدى جامعة  الحقوق تضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية ، ي2021جويمية  25مؤرخ في  864قــرار رقم  -
 187 .........تيسمسيمتلدى جامعة  اآلداب والمغاتتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية ، ي2021جويمية  25مؤرخ في  865قــرار رقم  -
لمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية تضمن إنشاء األقسام المكونة ، ي2021جويمية  25مؤرخ في  866قــرار رقم  -

 187 .................................................................................................................................تيسمسيمتلدى جامعة 
والمتضمن إنشاء األقسام  2010أول جويمية مؤرخ في ال 217قرار رقم اليتمم ، 2021جويمية  25مؤرخ في  867قــرار رقم  -

 188 ..........................................................................................................لممدرسة الوطنية العميا لممناجمنتالمكونة 
 األقسام إنشاء والمتضمن 2013مارس  4المؤرخ في  123، يتمم القرار رقم 2021جويمية  25مؤرخ في  868قــرار رقم  -

 189 ..................................................................................البويرةلدى جامعة العموم اإلجتماعية واإلنسانية المكونة لكمية 
والمتضمن إنشاء  2015جويمية  25مؤرخ في ال 480قرار رقم اليعدل ويتمم ، 2021جويمية  25مؤرخ في  869قــرار رقم  -

 190 .................................................................................................1األقسام المكونة لكمية العموم لدى جامعة الجزائر
 191 ........................."الشرق "لمنطقة  يتضمن تحويل مقر الندوة الجيوية لمجامعات، 2021جويمية  27 مؤرخ في 870رقم قــرار  -
يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة لدى مديرية الخدمات  2021جويمية  27مـؤرخ فـي  52قــرار رقـم  -

 192 ..............................................................................................................................الجامعية تيزي وزو تامدة
الطـــب  لقسم الطـــب بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021جويمية  29مؤرخ في  871قــرار رقم رقم  -

 193 ..........................................................................................................................عنابـــة-مختار بجامعة باجي
بجامعة الطـــب  لقسم الصيدلة بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021جويمية  29مؤرخ في  872قــرار رقم  -

 194 ....................................................................................................................................عنابـــة-باجي مختار
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الطـــب  األسنان بكمية لقسم طـــب ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021جويمية  29مؤرخ في  873قــرار رقم  -
 195 ..........................................................................................................................عنابـــة-بجامعة باجي مختار

-لكمية الطـــب بجامعة باجي مختار العممي، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس 2021جويمية  29مؤرخ في  874قــرار رقم  -
 196 ....................................................................................................................................................عنابـــة

عموم  لقسم اليندسة المعمارية بكمية االسمية ألعضاء المجنة العممية، يحدد القائمة 2021جويمية  29مؤرخ في  875قــرار رقم  -
 198 .................................................................................................................عنابـــة-األرض بجامعة باجي مختار

الذي يحّدد القائمة االسمية  2019جويمية  22المؤّرخ في  1250، يعّدل القرار رقم 2021جويمية  29مؤرخ في  876قــرار رقم  -
 199 .............................................1قسنطينة-الحقوق بجامعة اإلخوة منتوري كّمية ألعضاء المجنة العممية لقسم القانون العام ب

الذي يحّدد القائمة االسمية  2019جويمية  22المؤّرخ في  1251، يعّدل القرار رقم 2021جويمية  29مؤرخ في  877قــرار رقم  -
 200 ...................................................................1قسنطينة-الحقوق بجامعة اإلخوة منتوري كّمية ألعضاء المجمس العممي ل

 202 .تندوف-عمي كافي لممركز الجامعي يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي 2021جويمية  29مؤرخ في  878رقـم قــرار  -
قائمـة االسمية لمد حـدّ الم 2021فيفري  21المؤرخ في  189، يعّدل القرار رقم 2021جويمية  29مؤرخ في  879رقـم قــرار  -

 203 .......................................................................................................غــردايـةامعة ــلج ميــس العمــاء المجمــألعض
، يحدد القائمة االسمية ألعضــاء المجمــس العممــي لكميــة اآلداب والفنــون بجامعة 2021جويمية  29مؤرخ في  880قــرار رقم  -

 205 ...............................................................................................................................1وىــران-بــن بـمةأحمــد 
العمـــوم  بكميــةلقســم الفيزياء  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجـنة العممية2021جويمية  29مؤرخ في  881قــرار رقـم  -

 207 ......................................................................................................................سـعيدة-بجــامعة مــوالي الطــاىر
 لقســم المغــة العربية وآدابــيا بكمية العمميـة، يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنـة 2021جويمية  29مؤرخ في  882قــرار رقم  -

 208 ......................................................................................................1وىران-اآلداب والفنون بجامعة أحمد بن بمة
لدى جامعة  لمعيد العموم والتقنيات التطبيقيةتضمن إنشاء األقسام المكونة ، ي2021جويمية  29مؤرخ في  883قــرار رقم  -

 209 ................................................................................................................................................1قسنطينة
 إنشاء والمتضمن 2012ديسمبر  17المؤرخ في  486، يعدل ويتمم القرار رقم 2021جويمية  29مؤرخ في  884قــرار رقم  -

 210 .................................................................................سوق أىراسلدى جامعة اآلداب والمغات المكونة لكمية  األقسام
والمتضمن إنشاء األقسام  2020مارس  16مؤرخ في ال 263قرار رقم التمم ي ،2021جويمية  29مؤرخ في  885رقم قــرار  -

 210 ...................................................................................1وىرانلدى جامعة  لمعيد العموم والتقنيات التطبيقيةالمكونة 
والمتضمن إنشاء األقسام  2015نوفمبر  10مؤرخ في ال 1155قرار رقم اليتمم ، 2021جويمية  29مؤرخ في  886قــرار رقم  -

 211 ...........................................................................................................المكونة لممدرسة العميا لألساتذة باألغواط
الذي يحدد القائمة االسمية  2021 جوان 15المؤرخ في  673يعدل القرار رقم ، 2021أوت  03 مؤرخ في 890 رقمقــرار  -

 212 ...............................................................................................................بومرداس ألعضاء مجمس إدارة جامعة
 األقسام إنشاء والمتضمن 2012ديسمبر  16المؤرخ في  475، يتمم القرار رقم 2021أوت  03مؤرخ في  891قــرار رقم  -

 213 ..................................................................................الواديلدى جامعة العموم االجتماعية واإلنسانية المكونة لكمية 
 214 ........................1يتضمن إنشاء مخبر بحث لدى جامعة الجزائر ،2021أوت  03/م.ع.ب.ع.ت.ت/ مؤرخ في 327قــرار رقم  -
مدرسة لقسم التكوين التحضيري بال المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2021أوت  05مؤرخ في  894قــرار رقم  -

 215 ........................................................................................................................عنابة-التسييرالعميا في عموم 
العميا في مدرسة لقسم الطور الثاني بال المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2021أوت  05مؤرخ في  895قــرار رقم  -

 216 ....................................................................................................................................عنابة-عموم التسيير
 217 .عنابة-التسييرالعميا في عموم لممدرسة  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2021أوت  05مؤرخ في  896 رقمقــرار  -
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قائمـة االسمية لمد حـدّ الم 2020جويمية  06المؤرخ في  388، يعّدل القرار رقم 2021أوت  05مؤرخ في  897رقـم قــرار  -
 219 .......................................................................................1سطيف-فرحات عباسألعضاء المجمس العممي لجامعة 

يحدد القائمة االسمية  2019نوفمبر  20المؤّرخ في  1932، يعّدل القرار رقم 2021أوت  05مؤرخ في  898قــرار رقم  -
 221 .................................................1سطيف-فرحات عباس بصريات وميكانيك الدقة بجامعة المجمس العممي لمعيد ألعضاء

 لقسم التعميم األساسي بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021أوت  05مؤرخ في  899قــرار رقم  -
 222 ........................................................................................................1سطيف-التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس

اآلداب  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغة واألدب العربي بكمية2021أوت  05مؤرخ في  900قــرار رقم  -
 223 ............................................................................................برج بوعريريج-اإلبراىيميوالمغات بجامعة دمحم البشير 

لكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2021أوت  05مؤرخ في  901قــرار رقم  -
 225 .....................................................................................................................بوعريريجبرج -البشير اإلبراىيمي

الرياضيات  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الرياضيات بكمية2021أوت  05مؤرخ في  902قــرار رقم  -
 226 ....................................................................................برج بوعريريج-بجامعة دمحم البشير اإلبراىيميواإلعالم اآللي 

لكمية الرياضيات واإلعالم اآللي  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2021أوت  05مؤرخ في  903قــرار رقم  -
 227 ......................................................................................................برج بوعريريج-البشير اإلبراىيميبجامعة دمحم 

العموم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم اإلنسانية بكمية2021أوت  05مؤرخ في  904قــرار رقم  -
 229 .........................................................................برج بوعريريج -االجتماعية واإلنسانية بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي

العموم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم االجتماعية بكمية2021أوت  05مؤرخ في  905قــرار رقم  -
 230 ...........................................................................برج بوعريريج-االجتماعية واإلنسانية بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي

واإلنسانية لكمية العموم االجتماعية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2021أوت  05مؤرخ في  906قــرار رقم  -
 231 ......................................................................................................برج بوعريريج-بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي

االقتصادية وعموم لكمية العمـوم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2021أوت  05مؤرخ في  907قــرار رقم  -
 232 ................................................................................................................عنابـــة-التسيير بجامعة باجي مختار

الذي يحّدد القائمة االسمية  2019أفريل  24المؤّرخ في  481، يعّدل القرار رقم 2021أوت  05مؤرخ في  908قــرار رقم  -
 234 .........................................................3قسنطينة-العموم السياسية بجامعة صالح بوبنيدر ألعضاء المجمس العممي لكمية

 235 ...لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه العالي لمّتكوينمؤسسات الّتعميم بعض يتضّمن تأىيل ، 2021أوت  5 مؤرخ في 909رقـم قــرار  -
تعيين أعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث ، يتضمن 2021أوت  5 مؤرخ في 910 رقمقــرار  -

 246 ...............................................الصحة وعموم األحياءالعممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 
تعيين أعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث ، يتضمن 2021أوت  5 مؤرخ في 911 رقمقــرار  -

 247 ........................................القانون، االقتصاد والمجتمعالعممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 
تعيين أعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث ، يتضمن 2021أوت  5 مؤرخ في 912 رقمقــرار  -

 248 ................................................العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت المواد األولية والطاقة
تعيين أعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث ، يتضمن 2021أوت  5 مؤرخ في 913 رقمقــرار  -

 249 ............................................العموم اإلنسانية والتاريخالعممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 
لـدى المـدرسـة العميـا لألساتذة  ، يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة 2021أوت  05مـؤرخ فـي  53قــرار رقـم  -

 250 ......................................................................................................................................................بشار
لـدى مديرية الخدمات الجامعية ، يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة 2021أوت  05مـؤرخ فـي  54قــرار رقـم  -

 251 ......................................................................................................................................................تيارت
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 252 .............................في مرحمة التدرج في الطب الرابعة، يحدد برنامج التعميم لمسنة 2021أوت  08مؤرخ في  914قــرار رقم  -
، يحدد األحكام االستثنائية المرخص بيا في مجال التنظيم والتسيير البيداغوجي 2021أوت  11 مؤرخ في 915قــرار رقم  -

 254 ...................................................2022-2021، بعنوان السنة الجامعية 19-والتقييم وانتقال الطمبة في ظل فترة كوفيد
 إنشاء األقساموالمتضمن  2016ماي  30مؤرخ في ال 495قـــرار رقم ، يعدل ال2021أوت  15مؤرخ في  916قــرار رقم  -

 258 ............................................................................................الشمف لدى جامعة الطبيعة الحياة المكونة لكمية عموم
يحدد شروط االلتحاق وكيفيات توجيو والتسجيل في الدراسات الجامعية لنيل شيادة ، 2021أوت  17 مؤرخ في 917رقم قــرار  -

 259 ...................................................................................................................................................الماستر
المـدرسـة العميـا لمتسيير يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة لـدى  2021أوت   17مـؤرخ فـي  55قــرار رقـم  -

 263 ........................................................................................................................................واإلقتصاد الرقمي
-2021 متابعة سير السنة الجامعيةل محميةن إنشاء خمية مركزية وخاليا يتضمّ ، 2021أوت  22خ في مؤرّ  918 رقمقــرار  -

2022.................................................................................................................................................... 264 
 267 ...................2022-2021بعنوان السنة الجامعية  رزنامة العطل الجامعية ، يحدد2021أوت  23مؤرخ في  920قــرار رقم  -
لبعض مخابر البحث المنشأة لدى  ، يتضمن تكريس عالمة االمتياز2021أوت  23/م.ع.ب.ع.ت.ت/ مؤرخ في 333قــرار رقم  -

 268 ........................................................................................................................بعض مؤسسات التعميم العالي
، يتضمن شطب مخبر بحث من قائمة المخابر المنشأة لدى المركز 2021أوت  23/م.ع.ب.ع.ت.ت/ مؤرخ في 334قــرار رقم  -

 270 ..........................................................................................................................................الجامعي لتيبازة
المتضّمن مواءمة  2016أوت  09المؤرخ في  1380، يعدل ممحق القرار رقم 2021 أوت 25 مؤّرخ في 921 رقمقــرار  -

 272 ...................................وتكنولوجيا" عمى سبيل التسوية تبسة في ميدان "عمومجـامعـة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان 
المتضّمن مواءمة  2016أوت  09المؤرخ في  1383، يعدل ممحق القرار رقم 2021 أوت 25 مؤّرخ في 922 رقمقــرار  -

 273 ................................وتكنولوجيا" عمى سبيل التسوية تممسان في ميدان "عمومجـامعـة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان 
المتضّمن مواءمة  2016أوت  09المؤرخ في  1210، يعدل ممحق القرار رقم  2021 أوت 25 مؤّرخ في 923 رقم قــرار -

 275 ...........................وتكنولوجيا" عمى سبيل التسوية ، في ميدان "عموم3قسنطينةبجـامعـة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان 
المتضّمن مواءمة  2016أوت  09المؤرخ في  1365، يعدل ممحق القرار رقم  2021 أوت 25 مؤّرخ في 924 رقمقــرار  -

 276 .........................وتكنولوجيا" عمى سبيل التسوية خميس مميانة في ميدان "عمومجـامعـة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان 
المتضّمن مواءمة  2016أوت  09المؤرخ في  1382، يعدل ممحق القرار رقم  2021 أوت 25 مؤّرخ في 925 رقمقــرار  -

 277 ..............................وتكنولوجيا" عمى سبيل التسوية تيزي وزو في ميدان "عمومجـامعـة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان 
تأىيل الماستر ن تضمّ الم 2020ديسمبر  22المؤرخ في  1067، يعدل القرار رقم 2021أوت  25 مؤّرخ في 926 رقمقــرار  -

 279 ...........................المركز الجامعي آفموب في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية" 2021-2020المفتوح بعنوان الّسنة الجامعية 
في ميدان  ماسترلنيل شيادة ال لتكوينالضمان  ممسانيتضّمن تأىيل جامعة ت، 2021 أوت 25 مؤّرخ في 927 رقمقــرار  -

 280 .............................................................................................................عمى سبيل التسوية "و تكنولوجيا عموم"
تأىيل التكوين ذو  المتضّمن 2018ديسمبر  03المؤرخ في  1198، يعدل القرار رقم 2021أوت  25 مؤّرخ في 928 رقمقــرار  -

 281 ..............................................التسجيل الوطني لنيل شيادة ليسانس في "الطاقات المتجددة في الكيروتقني" بجامعة بسكرة
الميسانس تأىيل المتضّمن  2020نوفمبر  26المؤرخ في  945، يعدل القرار رقم 2021أوت  25 مؤّرخ في 929 رقمقــرار  -

 282 .......................................2باتنةبجـامعـة  في ميدان "عموم وتكنولوجيا" 2021-2020ة الجـامعيــ ةبعنــوان الّسنــالمفتوحة 
الذي يحدد القائمة االسمية  2019جانفي  02المؤرخ في  13، يعدل القرار رقم 2021أوت  30 مؤرخ في 930قــرار رقم  -

 283 ...............................................................................................ألعضاء مجمس إدارة مركز تنمية الطاقات المتجددة
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الذي يحدد القائمة االسمية  2019جانفي  13المؤرخ في  37، يعدل القرار رقم 2021أوت  30 مؤرخ في 931قــرار رقم  -
 284 ......................................................................ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية

عموم وتقنيات النشاطات البدنية معيد  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس، 2021سبتمبر  01 مؤرخ في 932رقم قــرار  -
 285 ..........................................................................................................................بسكرةلدى جامعة والرياضية 

، يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة لـدى مديرية الخدمات 2021سبتمبر  02مـؤرخ فـي  56قــرار رقـم  -
 287 .................................................................................................................................الجامعية سوق أىراس

، يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة لـدى مديرية الخدمات 2021سبتمبر  05مـؤرخ فـي  57قــرار رقـم  -
 288 ........................................................................................................................................الجامعية فسديس

، يتـضمـن حل لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة لـدى مديرية الخدمات الجامعية 2021سبتمبر  05مـؤرخ فـي  58قــرار رقـم  -
 289 ...............................................................................................................................................تيسمسيمت

 290 ..الجامعية المسيمةيتـضمـن حل لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة لـدى مديرية الخدمات  2021سبتمبر  05مـؤرخ فـي  59قــرار رقـم  -
، يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة لـدى جامعة أحمد بن بمة 2021سبتمبر  05مـؤرخ فـي  60قــرار رقـم  -

 291 ...................................................................................................................................................1وىران
، يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة لـدى مديرية الخدمات 2021سبتمبر  05مـؤرخ فـي  61قــرار رقـم  -

 292 ....................................................................................................................................الجامعية تيسمسيمت
الخدمات ، يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة لـدى مديرية 2021سبتمبر  06مـؤرخ فـي  62قــرار رقـم  -

 293 ........................................................................................................................................الجامعية المسيمة
 294 ...........تـمــاعيـة لـدى جامعة بجاية، يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلج2021سبتمبر  06مـؤرخ فـي  63قــرار رقـم  -
يتضمن تعيين أعضاء مجمس  2019 ماي 16المؤرخ في  742يعدل القرار رقم ، 2021سبتمبر 09 مؤرخ في 933رقم قــرار  -

 295 ......................................................................................................................توجيو جامعة التكوين المتواصل
المدرسة العميا لمطاقات المتجددة ئمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ، الذي يحدد القا2021سبتمبر  09مؤرخ في  934قــرار رقم  -

 296 .............................................................................................................................المستدامةوالبيئة والتنمية 
العموم اإلنسانية واالجتماعية لدى  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية، 2021سبتمبر  13 مؤرخ في 935رقم قــرار  -

 297 .............................................................................................................................................قالمةجامعة 
تضمن إنشاء األقسام ي 2021جويمية  25المؤرخ في  866، يعدل القرار رقم 2021سبتمبر  13مؤرخ في  936قــرار رقم  -

 299 ...........................................................تيسمسيمتلدى جامعة لمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية المكونة 
 300 ...........لـدى جامعة بسكرة ، يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة2021سبتمبر  13مـؤرخ فـي  64قــرار رقـم  -
 301 .........جامعة بشار لدىالعموم الدقيقة يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية ، 2021سبتمبر 14مؤرخ في  937رقم قــرار  -
تعيين أعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات ، يتضمن 2021سبتمبر  14 مؤرخ في 938 رقمقــرار  -

 302 ..............................................العموم األساسيةالبحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 
المكمفة ببرمجة نشاطات  المجنة المشتركة بين القطاعات تعيين أعضاء، يتضمن 2021سبتمبر  14 مؤرخ في 939 رقمقــرار  -

 303 .................التييئة اإلقميمية،البيئة والمخاطر الكبرى  البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت
المكمفة ببرمجة نشاطات  المشتركة بين القطاعاتتعيين أعضاء المجنة ، يتضمن 2021سبتمبر  14 مؤرخ في 940 رقمقــرار  -

 304 ..................الفالحة، الموارد المائية والصيد البحري  البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت
 306 ..جامعة بسكرة لدى العموم والتكنولوجيا سمية ألعضاء مجمس كميةيحدد القائمة اال 2021سبتمبر  14 مؤرخ في 941 رقمقــرار  -
 لدىالعموم االجتماعية واإلنسانية  سمية ألعضاء مجمس كميةاليحدد القائمة ا، 2021سبتمبر  16 مؤرخ في 942رقم قــرار  -

 308 ....................................................................................................................................جامعة سوق أىراس
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المحّدد لمقائمة االسمية  2019ماي  17المؤرخ في  652، يعّدل القرار رقم 2021سبتمبر  16 مؤرخ في 943قــرار رقـم  -
 309 ...........................................................بجاية-ألعضاء الّمجنـة العمميـة لقسـم الطب بكمية الطب بجامعة عبد الرحمن ميرة

المحّدد لمقائمة االسمية  2019ماي  17المؤرخ في  651، يعدل القرار رقم 2021سبتمبر  16 مؤرخ في 944قــرار رقـم  -
 310 ......................................................................بجاية-الطب بجامعـة عبد الرحمن ميرة  ألعضاء المجمـس العممـي لكّميـة

المحّدد لمقائمة االسمية  2019ماي  07المؤرخ في  650، يعدل القرار رقم 2021سبتمبر  16 مؤرخ في 945قــرار رقـم  -
 311 .........................بجاية-ألعضاء الّمجنـة العمميـة لقسـم القانون العام بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة عبد الرحمن ميرة

المحّدد لمقائمة االسمية  2019ماي  07المؤرخ في  647يعدل القرار رقم  ،2021سبتمبر  16 مؤرخ في 946قــرار رقـم  -
 312 .............................................بجاية-الحقوق والعموم السياسية بجامعـة عبد الرحمن ميرة  ألعضاء المجمـس العممـي لكّميـة

المحـّدد لمقائمـة االسمية  2020جوان  15المؤرخ في  363، يعّدل القرار رقم 2021سبتمبر  16 مؤرخ في 947قــرار رقـم  -
 314 ..................................................................................بجــايـة-ألعضـاء المجمـس العممـي لجامعـة عبــد الرحمـن ميــرة

لكمية العمـــــوم بجامعة باجي  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2021سبتمبر  20 فيمؤرخ  948قــرار رقم  -
 316 ...........................................................................................................................................عنابـــة-مختار

لقسم البيولوجيا بكمية عموم الطبيعة  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021سبتمبر  20 مؤرخ في 949قــرار رقم  -
 319 .............................................................................................سوق أىراس-والحياة بجامعة دمحم الشريف مساعدية

لكمية عموم الطبيعة والحياة  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2021سبتمبر  20 مؤرخ في 950قــرار رقم  -
 320 .......................................................................................................سوق أىراس-بجامعة دمحم الشريف مساعدية

لقسم المغة واألدب العربي بكمية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021سبتمبر  20 مؤرخ في 951قــرار رقم  -
 321 ....................................................................................سوق أىراس-اآلداب والمغات بجامعة دمحم الشريف مساعدية

، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغات األجنبية بكمية اآلداب 2021سبتمبر  20 مؤرخ في 952قــرار رقم  -
 322 .............................................................................................سوق أىراس-والمغات بجامعة دمحم الشريف مساعدية

لكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2021سبتمبر  20 مؤرخ في 953قــرار رقم  -
 323 .....................................................................................................................سوق أىراس-الشريف مساعدية

عموم وتقنيات النشاطات  لمعيد المجمس العممي ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء2021سبتمبر  20 مؤرخ في 954قــرار رقم  -
 325 .................................................................................سوق أىراس-دمحم الشريف مساعدية البدنية والرياضية بجامعة

الذي يحّدد القائمة االسمية  2020سبتمبر  28المؤّرخ في  658، يعّدل القرار رقم 2021سبتمبر  20 مؤرخ في 955قــرار رقم  -
 326 .........................................................................تبسة-العربي التبسي المناجم بجامعة المجمس العممي لمعيد ألعضاء

المجمس العممي لمعيد العموم اإلنسانية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء2021سبتمبر  20مؤرخ في  956قــرار رقم  -
 327 .................................................................................................البيض-البشيرواالجتماعية بالمركز الجامعي نور 

لمطاقات العميا الوطنية ممدرسة ل العممي المجمسيحّدد القائمة االسمية ألعضاء ، 2021سبتمبر  20مؤرخ  957قــرار رقم  -
 328 ..........................................................................................................باتنة-المستدامةالمتجددة والبيئة والتنمية 

يحّدد القائمة االسمية  الذي 2021مارس  28مؤرخ في ال 355ــرار رقم ، يعدل الق2021سبتمبر  20مؤرخ في  958قــرار رقم  -
 330 ...................................................................لقسم المغة العربية بالمدرسة العميا لألساتذة بوىران ألعضاء المجنة العممية

 331 .........العميا لألساتذة بوىرانممدرسة ل العممي المجمسيحّدد القائمة االسمية ألعضاء ، 2021سبتمبر  20مؤرخ  959قــرار رقم  -
لقســم عمــوم اإلعــالم واإلتصــال  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021سبتمبر  20 مؤرخ فيال 960قــرار رقم  -

 332 ..............................................................................................العموم االجتمـاعية واإلنسـانية بجامـعة غــميزان بكمية
لكميــة الحقــوق بجــامعة  ، يحدد القـائمة االسميــة ألعضــاء المجمــس العممــي2021سبتمبر  20 مؤرخ فيال 961قــرار رقــم  -

 333 ....................................................................................................................................................غميــزان
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 العمـــوم السيــاسيـة بكميةلقســم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021سبتمبر  20 مؤرخ في 962قــرار قـرار رقم  -
 335 ..............................................................................................................................الحقــوق بجامـعة غــميزان

 لقســم القانــون الخـاص بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021سبتمبر  20 مؤرخ في 963قــرار رقم  -
 336 ..............................................................................................................................الحقــوق بجامـعة غــميزان

الحقــوق  لقســم القانــون العــام بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021سبتمبر  20 مؤرخ في 964قــرار رقم  -
 337 ..........................................................................................................................................بجامـعة غــميزان

لكميـة العـمــوم والتكنولوجيا  ، يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمـس العممـي2021سبتمبر  20 مؤرخ في 965قــرار رقــم  -
 338 .........................................................................................................................................بجــامعة غميــزان

 بكميةلقســم ىندســة الطــرائق  ، يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنـة العمميـة2021سبتمبر  20 مؤرخ في 966قــرار رقم  -
 340 .................................................................................................................العمــوم والتكنـولوجيا بجامـعة غــميزان

 اليندســة الميكــانيكيـة بكميةلقســم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنـة العمميـة2021سبتمبر  20 مؤرخ في 967قــرار رقم  -
 341 .................................................................................................................العمــوم والتكنـولوجيا بجامـعة غــميزان

العمــوم  لقســم اإلعـــالم اآللــي بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنـة العمميـة2021سبتمبر  20 مؤرخ في 968قــرار رقم  -
 342 ..........................................................................................................................والتكنـولوجيا بجامـعة غــميزان

لقســم اليندسـة المـدنية واألشغـال  ، يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنـة العمميـة2021سبتمبر  20 مؤرخ في 969قــرار رقم  -
 344 .............................................................................................العمــوم والتكنـولوجيا بجامـعة غــميزان العمــومية بكمية

العمــوم  لقســم الكيميــاء بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنـة العمميـة2021سبتمبر  20 مؤرخ في 970قــرار رقم  -
 345 ..........................................................................................................................والتكنـولوجيا بجامـعة غــميزان

 لقســم اإللكترو تقني واآلليــة بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنـة العمميـة2021سبتمبر  20 مؤرخ في 971قــرار رقم  -
 346 .................................................................................................................العمــوم والتكنـولوجيا بجامـعة غــميزان

 العمـــوم الفــالحيـة بكميةلقســم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنـة العمميـة2021سبتمبر  20 مؤرخ في 972قــرار رقم  -
 347 .................................................................................................................العمــوم والتكنـولوجيا بجامـعة غــميزان

العمــوم  لقســم الفيــزياء بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنـة العمميـة2021سبتمبر  20 مؤرخ في 973قــرار رقم  -
 348 ..........................................................................................................................والتكنـولوجيا بجامـعة غــميزان

العمــوم  لقســم الـريـاضيــات بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنـة العمميـة2021سبتمبر  20 مؤرخ في 974قــرار رقم  -
 349 ..........................................................................................................................والتكنـولوجيا بجامـعة غــميزان

 لقســم العموم االقتصادية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021سبتمبر  20 مؤرخ في 975قــرار رقم  -
 350 .......................................................................................العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة غميزان

، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية والتجارية 2021سبتمبر  20 مؤرخ في 976قــرار رقــم  -
 352 .......................................................................................................................وعموم التسيير بجــامعة غميــزان

العموم  لقســم عمــوم التسييــر بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021سبتمبر  20 مؤرخ في 977قــرار رقم  -
 353 ...............................................................................................والتجارية وعموم التسيير بجامعة غميزاناالقتصادية 

 لقسم عمــوم مـــالية ومحــاسبة بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021سبتمبر  20 مؤرخ في 978قــرار رقم  -
 354 .......................................................................................العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة غميزان

العموم  بكميةلقسم العموم التجارية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021سبتمبر  20 مؤرخ في 979قــرار رقم  -
 355 ...............................................................................................االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة غميزان

اآلداب والمغــات بجــامعة لكمية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2021سبتمبر  20 مؤرخ في 980قــرار رقــم  -
 356 ....................................................................................................................................................غميــزان
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 لقسـم المغــة العـربية وآدابـيا بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021سبتمبر  20 مؤرخ في 981قــرار رقم  -
 358 ........................................................................................................................اآلداب والمغات بجامعة غميزان

اآلداب  لقســم المغــة الفــرنسية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021سبتمبر  20 مؤرخ في 982قــرار رقم  -
 359 ................................................................................................................................والمغات بجامـعة غــميزان

 لقســم المغــة اإلنجميـــزية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021سبتمبر  20 مؤرخ في 983قــرار رقم  -
 360 .......................................................................................................................اآلداب والمغات بجامـعة غــميزان

لقســم عمــم النـفس وعمــوم التـربية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021سبتمبر  20 مؤرخ في 984قــرار رقم  -
 361 ..............................................................................................االجتمـاعية واإلنسـانية بجامـعة غــميزان العموم بكمية

 لقســم عمــم االجتمــاع والفـمسفة ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021سبتمبر  20 مؤرخ في 985قــرار رقم  -
 363 ..............................................................................................العموم االجتمـاعية واإلنسـانية بجامـعة غــميزان بكمية

العموم  بكميةلقســم التــاريخ  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021سبتمبر  20 مؤرخ في 986قــرار رقم  -
 364 .............................................................................................................االجتمـاعية واإلنسـانية بجامـعة غــميزان

، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العـموم االجتماعية 2021سبتمبر  20 مؤرخ في 987قــرار رقــم  -
 365 ...........................................................................................................................واإلنســانية بجــامعة غميــزان

العمــوم  لقســم البيــولـوجيا بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنـة العمميـة2021سبتمبر  20 مؤرخ في 988قــرار رقم  -
 366 ..........................................................................................................................والتكنـولوجيا بجامـعة غــميزان

 367 ...................غميــزانلجامعة  يــس العممـماء المجــمية ألعضـد القائمـة االسيحـدّ ، 2021سبتمبر  20 مؤرخ في 989 رقـمقــرار  -
، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم عمــوم المــالية والمحاسبة 2021سبتمبر  20 مؤرخ في 990قــرار رقم  -

 369 ...............................................................بومرداس-العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة أدمحم بوقرة بكمية
لمعيد العموم بالمركز الجامعي نور  المجمس العممي ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء2021سبتمبر  20مؤرخ في  991قــرار رقم  -

 370 ..........................................................................................................................................البيض-البشير
بسمك ممحقي  يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادات لاللتحاق 2021سبتمبر  20/م.م.ب. مؤرخ في 1074رقم قــرار  -

 371 ..................................................................................................اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لإلدارة لجامعة الجمفة
بسمك  يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق 2021سبتمبر  20/م.م.ب. مؤرخ في 1075رقم قــرار  -

 372 ....................................................................................................صرفين، رتبة متصرف محمل لجامعة الجمفةالمت
بسمك األطباء  يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق 2021سبتمبر  20/م.م.ب. مؤرخ في 1076رقم قــرار  -

 373 .......................................................................................................البيطريين، رتبة طبيب بيطري لجامعة الجمفة
التقنيين، بسمك  يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق 2021سبتمبر  20/م.م.ب. مؤرخ في 1077رقم قــرار  -

 374 ...................................................................................................رتبة تقني سام في اإلعالم اآللي لجامعة الجمفة
المتصرفين، رتبة بسمك  يمدد أجل إجراء امتحان الميني لاللتحاق 2021سبتمبر  20/م.م.ب. مؤرخ في 1078رقم قــرار  -

 374 .......................................................................................................................متصرف رئيسي لجامعة الجمفة
المتصرفين، رتبة بسمك  يمدد أجل إجراء امتحان الميني لاللتحاق 2021سبتمبر  20/م.م.ب. مؤرخ في 1079رقم قــرار  -

 375 ................................................................................................................................متصرف لجامعة الجمفة
بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة  يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق 2021سبتمبر  20/م.م.ب. مؤرخ في 1080رقم قــرار  -

 376 ..................................................................................................................ممحق رئيسي لإلدارة لجامعة الجمفة
بسمك أعوان اإلدارة، رتبة عون  لاللتحاقيمدد أجل إجراء امتحان الميني  2021سبتمبر  20/م.م.ب. مؤرخ في 1081رقم قــرار  -

 376 ............................................................................................................................إدارة رئيسي لجامعة الجمفة
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بسمك ميندسي المخابر  امتحان الميني لاللتحاقيمدد أجل إجراء  2021سبتمبر  20/م.م.ب. مؤرخ في 1082رقم قــرار  -
 377 ................................................................................ةالجامعية، رتبة ميندس رئيسي لممخابر الجامعية لجامعة الجمف

بسمك الميندسين المعماريين،  الميني لاللتحاقيمدد أجل إجراء امتحان  2021سبتمبر  20/م.م.ب. مؤرخ في 1083رقم قــرار  -
 378 ........................................................................................................لجامعة الجمفة رتبة ميندس معماري رئيسي

بسمك ميندسي السكن  امتحان الميني لاللتحاقيمدد أجل إجراء  2021سبتمبر  20/م.م.ب. مؤرخ في 1084رقم قــرار  -
 379 ..............................................................................لجامعة الجمفة والعمران، رتبة ميندس رئيسي في السكن والعمران

الميسانس  شيادات الّتكوين لنيل العالي لضمان، يتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم 2021سبتمبر  21المؤّرخ في  992رقم قــرار  -
 379 ................................................................................................2022-2021والماستر، بعنوان الّسنة الجامعية 

التكوين لنيل شيادة الميسانس بعنوان السنة ، يتضّمن تأىيل جامعة جيجل لضمان 2021سبتمبر  21مؤرخ في  993قــرار رقم  -
 396 ...............................................................، في ميدان "ىندسة معمارية، عمران ومين المدينة"2021-2020الجامعية 

لضمان التكوين لنيل شيادة الميسانس المفتوحة  ، يتضّمن تأىيل جامعة بجاية2021سبتمبر  21مؤرخ في  994قــرار رقم  -
 397 ............................................في ميدان "عموم الطبيعة والحياة" عمى سبيل التسوية 2020-2019بعنوان السنة الجامعية 

يحدد القائمة االسمية  2020جويمية  02المؤرخ في  376، يعدل القرار رقم 2021سبتمبر  22مؤرخ في  995قــرار رقم  -
 398 ..................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة  الوطنية العميا لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقي

لدى الحقوق والعموم السياسية كمية  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس، 2021سبتمبر  22 مؤرخ فيال 996رقم قــرار  -
 399 ............................................................................................................................................جامعة الشمف

لدى اليندسة المدنية والمعمارية كمية  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس، 2021سبتمبر  22 مؤرخ في 997رقم قــرار  -
 401 ............................................................................................................................................جامعة الشمف

بعنوان السنة الجامعية  اإلمتحانات الوطنية لمسنة األولى لإلقامة يحّدد تواريخ ،2021سبتمبر  23مؤرخ في  998قــرار رقم  -
2020-2021......................................................................................................................................... 402 

الّطبية الخاّصة في الّطب والّصيدلة  إمتحانات شيادة الّدراسات يحّدد تواريخ إجراء ،2021سبتمبر  23مؤرخ في  999قــرار رقم  -
 403 ......... (2022مارس  20غاية  إلى 13ستدراكية من والدورة اإل 2022يناير  24إلى غاية  9العادية من دورة الوطب األسنان)

مسابقات اإللتحاق بالّدراسات الّطبية الخاّصة )اإلقامة( دورة فيفري ، يحدد تواريخ 2021سبتمبر  23مؤرخ في  1000قــرار رقم  -
2022.................................................................................................................................................... 404 

لدى  الحقوق والعموم السياسيةكمية  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس، 2021سبتمبر  27 مؤرخ في 1001رقم قــرار  -
 405 .............................................................................................................................................جامعة بجاية

 406 .........................تامنغستألعضاء مجمس إدارة جامعة  االسميةيحدد القائمة ، 2021سبتمبر 27 مؤرخ في 1002رقم قــرار  -
الذي يحدد القائمة االسمية  2019جانفي  24المؤرخ في  69، يعدل القرار رقم 2021سبتمبر  27مؤرخ في  1003قــرار رقم  -

 408 ..........................................................................................لألساتذة بمستغانمألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا 
اآلداب  لقســم الفنــون بكمية ، يحدد القائمة االسـمية ألعضـاء المجنـة العمميـة2021سبتمبر  27مؤرخ في  1004قــرار رقم  -

 409 ............................................................................................................1وىــران-بــمةوالفنـون بجـامعة أحمـد بن 
 الحضــارة اإلســالمية بكمية ، يحدد القائمة االسـمية ألعضـاء المجنـة العمميـة لقســم2021سبتمبر  27مؤرخ في  1005قــرار رقم  -

 410 ...........................................................................1وىــران-العمـوم اإلنسـانية والعمـوم اإلسـالمية بجـامعة أحمـد بن بــمة
 اإلســالمية بكميةالعمــوم  ، يحدد القائمة االسـمية ألعضـاء المجنـة العمميـة لقســم2021سبتمبر  27مؤرخ في  1006قــرار رقم  -

 412 ...........................................................................1وىــران-العمـوم اإلنسـانية والعمـوم اإلسـالمية بجـامعة أحمـد بن بــمة
 لقســم عمــم المكتبــات بكمية، يحدد القائمة االسـمية ألعضـاء المجنـة العمميـة 2021سبتمبر  27مؤرخ في  1007قــرار رقم  -

 413 ...........................................................................1وىــران-العمـوم اإلنسـانية والعمـوم اإلسـالمية بجـامعة أحمـد بن بــمة
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المجنـة العمميـة لقســم عمــوم اإلعـالم واإلتصـال ، يحدد القائمة االسـمية ألعضـاء 2021سبتمبر  27مؤرخ في  1008قــرار رقم  -
 414 ...................................................................1وىــران-العمـوم اإلنسـانية والعمـوم اإلسـالمية بجـامعة أحمـد بن بــمة بكمية

التاريــخ وعمــم األثـــار  االسـمية ألعضـاء المجنـة العمميـة لقســم، يحدد القائمة 2021سبتمبر  27مؤرخ في  1009قــرار رقم  -
 415 ...................................................................1وىــران-العمـوم اإلنسـانية والعمـوم اإلسـالمية بجـامعة أحمـد بن بــمة بكمية

 لقســم أّصــول الــّدين بكمية يحدد القائمة االسـمية ألعضـاء المجنـة العمميـة ،2021سبتمبر  27مؤرخ في  1010قــرار رقم  -
 416 ...........................................................................1وىــران-العمـوم اإلنسـانية والعمـوم اإلسـالمية بجـامعة أحمـد بن بــمة

لكميــة العمـوم اإلنسانية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضــاء المجمــس العممــي2021سبتمبر  27مؤرخ في  1011قــرار رقم  -
 418 ..............................................................................................1وىــران-والعمــوم اإلســالمية بجامعة أحمــد بــن بـمة

مقائمـة االسمية لد حـدّ الم 2021جوان  15المؤّرخ في  364، يعّدل القرار رقم 2021سبتمبر  27مؤرخ في  1012 رقـمقــرار  -
 420 .....................................................................................الشمف-حسيبة بن بوعميألعضاء المجمس العممي لجامعة 

المحدد لمقائمة االسمية  2021 جانفي 20المؤّرخ في  45، يعّدل القرار رقم 2021سبتمبر  27مؤرخ في  1013قــرار رقم  -
 422 .........................................الشمف-ألعضاء المجمس العممي لكمية العمــوم اإلنسـانية واالجتماعية بجامعة حسيبة بن بوعمي

المحدد لمقائمة االسمية  2021جانفي  20المؤرخ في  47، يعّدل القرار رقم 2021سبتمبر  27مؤرخ في  1014قــرار رقم  -
 423 ..............الشمف-العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة حسيبة بن بوعمي ألعضاء المجنة العممية لقسـم العــموم االجتماعية بكمية

المحدد لمقائمة االسمية  2021مارس  07المؤرخ في  253، يعدل القرار رقم 2021سبتمبر  27مؤرخ في  1015قــرار رقم  -
 424 ..................الشمف-العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة حسيبة بن بوعمي ألعضاء المجنة العممية لقســم اإلعــالم اآللـــي بكمية

المحدد لمقائمة االسمية  2021مارس  07المؤرخ في  257القرار رقم ، يعدل 2021سبتمبر  27مؤرخ في  1016قــرار رقم  -
 426 .......................الشمف-بجامعة حسيبة بن بوعمي العموم الدقيقة واإلعالم اآللي ألعضاء المجنة العممية لقســم الرياضيات بكمية

المحّدد لمقائمة االسمية  2021مارس  07المؤّرخ في  252، يعّدل القرار رقم 2021سبتمبر  27مؤرخ في  1017قــرار رقم  -
 427 ...........................................الشمف-ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة حسيبة بن بوعمي

المحدد لمقائمة االسمية  2019 جوان 26المؤّرخ في  993، يعّدل القرار رقم 2021سبتمبر  27مؤرخ في  1018قــرار رقم  -
 428 ..........................................الشمف-ألعضاء المجمس العممي لكمية اليندسـة المـدنية والمعمــارية بجامعة حسيبة بن بوعمي

لمقائمة االسمية المحدد  2019جوان  26المؤرخ في  996، يعدل القرار رقم 2021سبتمبر  27مؤرخ في  1019قــرار رقم  -
 430 .................الشمف-ألعضاء المجنة العممية لقســم اليندسة المدنية بكمية اليندسة المدنية والمعمارية بجامعة حسيبة بن بوعمي

وم عم ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم الفالحية بكمية2021سبتمبر  27مؤرخ في  1020قــرار رقم  -
 431 ........................................................برج بوعريريج-الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي

 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم البيولوجية بكمية2021سبتمبر  27مؤرخ في  1021قــرار رقم  -
 432 .................................................برج بوعريريج-عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي

لكمية عموم الطبيعة والحياة  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2021سبتمبر  27مؤرخ في  1022قــرار رقم  -
 434 ...........................................................................برج بوعريريج-األرض والكون بجامعة دمحم البشير اإلبراىيميوعموم 

لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2021سبتمبر  27مؤرخ في  1023قــرار رقم  -
 435 ................................................................................................................برج بوعريريج-البشير اإلبراىيميدمحم 

-اإلبراىيميدمحم البشير لجامعة  د القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممييحـدّ ، 2021سبتمبر  27مؤرخ في  1024 رقـم قــرار -
 437 ............................................................................................................................................برج بوعريريج

الذي يحّدد القائمة االسمية  2019جوان  26المؤّرخ في  972، يعّدل القرار رقم 2021سبتمبر  27مؤرخ في  1025قــرار رقم  -
 439 .............أم البواقي-العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة العربي بن مييدي ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم اإلنسانية بكمية

الذي يحّدد القائمة االسمية  2019جوان  26المؤّرخ في  974، يعّدل القرار رقم 2021سبتمبر  27مؤرخ في  1026قــرار رقم  -
 440 ...........أم البواقي-العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة العربي بن مييدي ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم االجتماعية بكمية
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الذي يحدد القائمة االسمية  2019جوان  26المؤّرخ في  973، يعّدل القرار رقم 2021سبتمبر  27مؤرخ في  1027قــرار رقم  -
 441 ......................................أم البواقي-ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة العربي بن مييدي

الذي يحّدد القائمة  2019جويمية  22المؤّرخ في  1239، يعّدل القرار رقم 2021سبتمبر  27مؤرخ في  1028قــرار رقم  -
 442 ..............جيجل-العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسييربجامعة دمحم الصديق بن يحيكّمية االسمية ألعضاء المجمس العممي ل

الذي يحّدد القائمة االسمية  2019سبتمبر  18المؤّرخ في  1580، يعّدل القرار 2021سبتمبر  27مؤرخ في  1029قــرار رقم  -
 444 ...........................................................الطارف-اآلداب والمغات بجامعة الشاذلي بن جديدكّمية ألعضاء المجمس العممي ل

الذي يحّدد القائمة االسمية  2020أكتوبر  19ّرخ في المؤ  776، يعّدل القرار رقم 2021سبتمبر  27مؤرخ في  1030قــرار رقم  -
 445 ......................................سكيكدة-1955أوت  20التكنولوجيا بجامعة  ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية بكمية

 446 ..................عين تموشنت يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة ،2021سبتمبر  29مؤرخ في  1031قــرار رقم  -
 448 ............................ورقمةألعضاء مجمس إدارة جامعة  اإلسميةيحدد القائمة ، 2021سبتمبر  29 مؤرخ في 1032رقم قــرار  -
الذي يحدد القائمة االسمية  2019 أفريل 21المؤرخ في  346يعدل القرار رقم  2021سبتمبر  29 مؤرخ في 1033رقم قــرار  -

 450 .................................................................................................................غرداية ألعضاء مجمس إدارة جامعة
العموم اإلنسانية والعموم االجتماعية  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية، 2021سبتمبر 30 مؤرخ في 1034رقم قــرار  -

 451 .................................................................................................................................2قسنطينة جامعة لدى
لدى جامعة عمم المكتبات والتوثيق معيد  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس، 2021سبتمبر 30 مؤرخ في 1035رقم قــرار  -

 453 ................................................................................................................................................2قسنطينة
عموم وتقنيات النشاطات البدنية معيد  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس، 2021سبتمبر 30 مؤرخ في 1036رقم قــرار  -

 454 ....................................................................................................................2قسنطينةلدى جامعة والرياضية 
 

 

IV- ــــــقـــــــــــــرراتمالــــ 

 457 .... لدى المجنة الوطنية لمتكوين بالخارج يتضمن تعيين أعضاء لجنة الخبراءالعمميين ،2021أوت  03مؤرخ في  519مقرر رقم  -
مستوى ، يتضمن وضع تحت تصرف وحدة بريد الجزائر غرب، قاعتين عمى 2021سبتمبر  15/أ.ع. مؤرخ في 07مقــرر رقم  -

 458 .......................................................بالقطب الجامعي سيدي عبد هللا، الستغالليما كمكتب بريد 2اإلقامة الجامعية معالمة
لوزارة التعميم العالي والبحث  يحدد تشكيمة لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض، 2021سبتمبر  29مؤرخ في  614مقــرر رقم  -

 459 ....................................................................................................................................................العممي
الفرعية لدى المؤسسات سة طمبات إنشاء المكمفة بدرا مجنةاليحدد تشكيمة ، 2021سبتمبر  29مؤرخ في  615مقــرر رقم  -

 460 .............................................................................................................مؤسسات التعميم العالي والبحث العممي
 

V- املناشري 

حول الوضعية الجبائية  ، يحدد كيفيات تبادل بطاقية المعمومات2021سبتمبر  07 مؤرخ في منشور منشور وزاري مشترك -
 463 ......................................................................................................لمطمبة وأوليائيم لتكممة ممف المنحة الدراسية

 

VIةـــــــرديـــفـــال والــمـقــــررات راراتـــــــقـــال - 
 466 ......................................................................2021 الثالثي الثالث ةــــــرديــــف راراتـــــــق 
 477 ....................................................................2021 الثالثي الثالث ةــــــرديــــف مــقـــررات 
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  تضّمف تنظيـ ، ب2021 أبريل سنة 7الموافق  1442شعباف عاـ  24مؤرخ في  134-21مرسوـ تنفيذي رقـ
 .وزارة التعميـ العالي والبحث العمميلاإلدارة المركزية 

  تنظيػػػـ يحػػػدد، 2021 أبريل سنة 7الموافق  1442شعباف عاـ  24مؤرخ في  135-21مرسوـ تنفيذي رقـ 
 ا.وزارة التعميـ العالي والبحث العممي وسيرىل العامة المفتشية

  (1202 أبريل 11الصادرة بتاريخ  27)الجريدة الرسمية العدد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  شروط يحػػػدد، 2021 أبريل سنة 17الموافق  1442رمضاف عاـ  5مؤرخ في  144-21مرسوـ تنفيذي رقـ 
 .ومكافأتيا جزئي بوقت نولوجيوالتػػطػػويػػر التك العمػػمي البػحػػث أنػػػشػػػطػػة ارسػةممػ

  (1202 أبريل 22الصادرة بتاريخ  30)الجريدة الرسمية العدد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التػنفػيذي المرسوـ يتمـ ،2021 سنة ماي 20الموافق  1442عاـ  شّواؿ 8 في مؤّرخ 205-21 رقـ تنفيذي مرسوـ 
 لوكػاالتا مياـ يحدد لذيا 2019 سنة غشت 13 لموافقا 1440 عاـ الحجة ذي21 في لمؤرخا 232-19 رقـ

 وسيرىا. وتنظيميا لمبحث الموضوعاتية
 تنظيـ إعادة يتضمف، 2021 سنة ماي 20الموافق  1442عاـ  شّواؿ 8 في مؤّرخ 206-21 رقـ تنفيذي مرسـو 

 .والتكنولوجيا العموـ في لمبحث ضوعاتيةو لما الوكالة
 الوكػالػة حل يتضمف، 2021 سنة ماي 20الموافق  1442عاـ  شّواؿ 8 في مؤّرخ 207-21 رقـ تنفيذي مرسـو 

 .واإلنسانية عيةااالجتم العموـ في لمبحث الموضوعاتية
 تنظيـ إعادة يتضمف، 2021 سنة ماي 20الموافق  1442عاـ  شّواؿ 8 في مؤّرخ 208-21 رقـ تنفيذي مرسـو 

 تسميتيا. وتغيير والتغذية الزراعة وعموـ تكنولوجيا البيو في لمبحث ضوعاتيةو لما الوكالة
 الوكػالػة حل يتضمف، 2021 سنة ماي 20الموافق  1442عاـ  شّواؿ 8 في مؤّرخ 209-21 رقـ تنفيذي مرسـو 

 .الحياةو  الطبيعة عموـ في لمبحث الموضوعاتية
 تنظيـ إعادة يتضمف، 2021 سنة ماي 20الموافق  1442عاـ  شّواؿ 8 في مؤّرخ 210-21 رقـ تنفيذي مرسـو 

 تسميتيا. وتغيير الصحة عموـ في لمبحث ضوعاتيةو لما الوكالة
  (1202 ماي 31الصادرة بتاريخ  40)الجريدة الرسمية العدد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التحكيـ لجنة تشكػػيمػة يحػػدد، 2021 سنة ماي 2الموافق  1442عاـ  رمضاف 20 في مؤّرخ مشتػػرؾ وزاري  قػػػرار  
 . والتكنولوجيا العموـ في  ”الجميوريػػة رئيس جائزةل“

  (1202 يونيو 20الصادرة بتاريخ  48)الجريدة الرسمية العدد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2021/A2021027.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2021/A2021027.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2021/A2021030.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2021/A2021030.pdf
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 مجنة الوزارية المشتركة المكمفةتعيين أعضاء ال يتضمن، 2021أوت  01قرار وزاري مشترك مؤّرخ في 
من المركز الجامعي والوسائل والحقوق وااللتزامات المحّولة  مممتمكاتبإعداد جرد نوعي وكمي وتقديري ل

 إلى جامعة تامنغستبتامنغست 
 

 إّن وزير المالية،
 ووزير التعميم العالي والبحث العممي،

 1990الموافق أوؿ ديسمبر سنة  1411جمادي األولى عاـ  14المؤرخ في  30-90بمقتضى القانوف رقـ  -
 .والمتضمف قانوف األمالؾ الوطنية، المعدؿ والمتمـ

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

نوفمبر سنة  23الموافق  1412جمادي األولى عاـ  16المؤرخ في  455-91وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتعمق بجرد األمالؾ الوطنية 1991

 1995اير سنة فبر  15الموافق  1415رمضاف عاـ  15المؤرخ في  54-95وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير المالية

 2012ديسمبر سنة  16الموافق  1434صفر عاـ  2المؤرخ في  427-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .العمومية والخاصة التابعة لمدولةالذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير األمالؾ 

 2013يناير  سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 

نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  6المؤرخ في  336-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 والمتضمف إنشاء جامعة تامنغست. 2020

 رانُيـقـــــرّ 
 
 

 1442ربيع الثاني عاـ  06المؤرخ في  336-20رقـ مف المرسوـ التنفيذي  6تطبيقا ألحكاـ المادة  األولى:المادة 
مجنة الوزارية والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تعييف أعضاء ال 2020نوفمبر سنة  22الموافق 

قوؽ وااللتزامات المحّولة والوسائل والح مممتمكاتالمشتركة المكمفة بإعداد جرد نوعي وكمي وتقديري ل
 إلى جامعة تامنغست.مف المركز الجامعي بتامنغست 

 تتكفل المجنة الوزارية المشتركة بتحديد إجراءات تبميغ المعمومات والوثائق المتعمقة بموضوع التحويل. :2المادة 
يترأس األميف العاـ لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي أو ممثال عنو المجنة الوزارية المشتركة والتي  :3المادة 

 تتشكل مف:
 عن وزارة المالية:

 :ممثل وزارة المالية، مدير أمالؾ الدولة لوالية تامنغست. السيد سايحي عز الدين 

 :دى والية تامنغست.لممثل وزارة المالية، مراقب مالي  السيد فرج عز الدين 
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 عن وزارة التعميم العالي والبحث العممي:
 السمطة الوصية: -1

 :ممثل المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي. السيد قازد حسان 
 :ممثل المديرية العامة لمتعميـ والتكويف. السيد بوقزاطة جمال 
 :ممثل مديرية المالية. السيد منصور خوجة فاتح 
  ممثل مديرية المالية. باس مولود:السيد بور 
 :ممثل مديرية الوسائل والممتمكات والعقود. السيد كيشر سمير 
 :ممثمة مديرية الموارد البشرية. السيدة مرحوم جميمة 

 جامعة تامنغست -2
 السيد األمين العام لجامعة تامنغست. 

التعميـ العالي والبحث العممي، كل فيما يخصو، : يكمف األميف العاـ لوزارة المالية واألميف العاـ لوزارة 4المادة 
بتطبيق ىذا القرار الذي سينػػشر في النشرة الرسميػة لمتعمػػيـ العػالي والبحث العممػي والنشرة الرسمية لوزارة 

 المالية.
 2021أوت  01 فيحرر بالجزائر 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجنة الوزارية المشتركة المكمفةتعيين أعضاء ال يتضمن، 2021أوت  01قرار وزاري مشترك مؤّرخ في 

من المركز الجامعي والوسائل والحقوق وااللتزامات المحّولة  مممتمكاتبإعداد جرد نوعي وكمي وتقديري ل
 تيسمسيمت إلى جامعةبتيسمسيمت 

 

 إّن ووزير المالية،
 العالي والبحث العممي،ووزير التعميم 

 1990الموافق أوؿ ديسمبر سنة  1411جمادي األولى عاـ  14المؤرخ في  30-90بمقتضى القانوف رقـ  -
 .والمتضمف قانوف األمالؾ الوطنية، المعدؿ والمتمـ

 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .يف أعضاء الحكومةوالمتضمف تعي

نوفمبر سنة  23الموافق  1412جمادي األولى عاـ  16المؤرخ في  455-91وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتعمق بجرد األمالؾ الوطنية 1991

 1995فبراير سنة  15الموافق  1415رمضاف عاـ  15المؤرخ في  54-95وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .وزير الماليةالذي يحدد صالحيات 

 2012ديسمبر سنة  16الموافق  1434صفر عاـ  2المؤرخ في  427-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير األمالؾ العمومية والخاصة التابعة لمدولة
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  6المؤرخ في  337-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 والمتضمف إنشاء جامعة تيسمسيمت. 2020

 

 رانُيـقـــــرّ 
 

 1442ربيع الثاني عاـ  06المؤرخ في  337-20رقـ مف المرسوـ التنفيذي  6تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
مجنة الوزارية والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تعييف أعضاء ال 2020نوفمبر سنة  22الموافق 

لتزامات المحّولة والوسائل والحقوؽ واال مممتمكاتالمشتركة المكمفة بإعداد جرد نوعي وكمي وتقديري ل
 .تيسمسيمتإلى جامعة  تيسمسيمتمف المركز الجامعي ب

 تتكفل المجنة الوزارية المشتركة بتحديد إجراءات تبميغ المعمومات والوثائق المتعمقة بموضوع التحويل. :2المادة 
يترأس األميف العاـ لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي أو ممثال عنو المجنة الوزارية المشتركة والتي  :3المادة 

 تتشكل مف:
 عن وزارة المالية:

 :ممثل وزارة المالية، مدير أمالؾ الدولة لوالية تيسمسيمت. السيد بن قمرة جمال 

 :بمدية تيسمسيمت. لدىممثل وزارة المالية، مراقب مالي  السيد كوال جياللي 

 

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

 :ممثل المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي. السيد قازد حسان 
 :ممثل المديرية العامة لمتعميـ والتكويف. السيد بوقزاطة جمال 
 :ممثل مديرية المالية. السيد منصور خوجة فاتح 
  ممثل مديرية المالية. باس مولود:السيد بور 
 :ممثل مديرية الوسائل والممتمكات والعقود. السيد كيشر سمير 
 :ممثمة مديرية الموارد البشرية. السيدة مرحوم جميمة 

 جامعة تيسمسيمت -2
 السيد األمين العام لجامعة تيسمسيمت 

التعميـ العالي والبحث العممي، كل فيما يخصو، : يكمف األميف العاـ لوزارة المالية واألميف العاـ لوزارة 4المادة 
بتطبيق ىذا القرار الذي سينػػشر في النشرة الرسميػة لمتعمػػيـ العػالي والبحث العممػي والنشرة الرسمية لوزارة 

 المالية.
 2021أوت  01 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 مجنة الوزارية المشتركة المكمفةتعيين أعضاء ال يتضمن، 2021أوت  01قرار وزاري مشترك مؤّرخ في 
 من المركز الجامعيوالوسائل والحقوق وااللتزامات المحّولة مممتمكات بإعداد جرد نوعي وكمي وتقديري ل

 عين تموشنت إلى جامعةبعين تموشنت 
 

 إّن وزير المالية،
 العالي والبحث العممي، ووزير التعميم

 1990الموافق أوؿ ديسمبر سنة  1411جمادي األولى عاـ  14المؤرخ في  30-90بمقتضى القانوف رقـ  -
 .والمتضمف قانوف األمالؾ الوطنية، المعدؿ والمتمـ

 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .تعييف أعضاء الحكومةوالمتضمف 

نوفمبر سنة  23الموافق  1412جمادي األولى عاـ  16المؤرخ في  455-91وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتعمق بجرد األمالؾ الوطنية 1991

 1995فبراير سنة  15الموافق  1415رمضاف عاـ  15المؤرخ في  54-95وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .صالحيات وزير الماليةالذي يحدد 

 2012ديسمبر سنة  16الموافق  1434صفر عاـ  2المؤرخ في  427-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير األمالؾ العمومية والخاصة التابعة لمدولة

 2013سنة  يناير 30لموافق ا 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  6المؤرخ في  338-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 إنشاء جامعة عيف تموشنت. والمتضمف 2020

 

 ُيـقـــــّرران
 
 

 1442ربيع الثاني عاـ  06المؤرخ في  338-20 رقـمف المرسوـ التنفيذي  6تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
مجنة الوزارية والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تعييف أعضاء ال 2020نوفمبر سنة  22الموافق 

لتزامات المحّولة والوسائل والحقوؽ واال مممتمكاتالمشتركة المكمفة بإعداد جرد نوعي وكمي وتقديري ل
 .عيف تموشنتإلى جامعة  عيف تموشنتمف المركز الجامعي ب

 تتكفل المجنة الوزارية المشتركة بتحديد إجراءات تبميغ المعمومات والوثائق المتعمقة بموضوع التحويل. :2المادة 
يترأس األميف العاـ لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي أو ممثال عنو المجنة الوزارية المشتركة والتي  :3المادة 

 تتشكل مف:
 عن وزارة المالية:

 :ممثل وزارة المالية، مدير أمالؾ الدولة لوالية عيف تموشنت. السيد فرحاوي عمي 

 :والية عيف تموشنت.لدى ممثل وزارة المالية، مراقب مالي  السيد قاني بوزيد 
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 عن وزارة التعميم العالي والبحث العممي:
 السمطة الوصية: -1

 :ممثل المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي. السيد قازد حسان 
 ممثل المديرية العامة لمتعميـ والتكويف. بوقزاطة جمال: السيد 
 :ممثل مديرية المالية. السيد منصور خوجة فاتح 
  ممثل مديرية المالية. بورباس مولود:السيد 
 :ممثل مديرية الوسائل والممتمكات والعقود. السيد كيشر سمير 
 :ممثمة مديرية الموارد البشرية. السيدة مرحوم جميمة 

 جامعة عين تموشنت -2
 السيد األمين العام لجامعة عين تموشنت 

ارة التعميـ العالي والبحث العممي، كل فيما يخصو، : يكمف األميف العاـ لوزارة المالية واألميف العاـ لوز 4المادة 
بتطبيق ىذا القرار الذي سينػػشر في النشرة الرسميػة لمتعمػػيـ العػالي والبحث العممػي والنشرة الرسمية لوزارة 

 المالية.
 2021أوت  01 فيحرر بالجزائر 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجنة الوزارية المشتركة المكمفةتعيين أعضاء ال يتضمن، 2021أوت  01قرار وزاري مشترك مؤّرخ في 

 من المركز الجامعي والوسائل والحقوق وااللتزامات المحّولة  مممتمكاتبإعداد جرد نوعي وكمي وتقديري ل
 غميزان إلى جامعةبغميزان 

 

 إّن وزير المالية،
 والبحث العممي، ووزير التعميم العالي

 1990الموافق أوؿ ديسمبر سنة  1411جمادي األولى عاـ  14المؤرخ في  30-90بمقتضى القانوف رقـ  -
 .والمتضمف قانوف األمالؾ الوطنية، المعدؿ والمتمـ

 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .اء الحكومةوالمتضمف تعييف أعض

نوفمبر سنة  23الموافق  1412جمادي األولى عاـ  16المؤرخ في  455-91وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتعمق بجرد األمالؾ الوطنية 1991

 1995فبراير سنة  15الموافق  1415رمضاف عاـ  15المؤرخ في  54-95وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير المالية

 2012ديسمبر سنة  16الموافق  1434صفر عاـ  2المؤرخ في  427-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .العمومية والخاصة التابعة لمدولةالذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير األمالؾ 
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434عاـ  ربيع األوؿ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العم

نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  6المؤرخ في  339-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة غميزاف 2020

 

 رانُيـقـــــرّ 
 

 1442ربيع الثاني عاـ  06المؤرخ في  339-20رقـ مف المرسوـ التنفيذي  6تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
مجنة الوزارية والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تعييف أعضاء ال 2020نوفمبر سنة  22الموافق 

لتزامات المحّولة والوسائل والحقوؽ واال مممتمكاتالمشتركة المكمفة بإعداد جرد نوعي وكمي وتقديري ل
 .غميزافإلى جامعة  غميزافمف المركز الجامعي ب

 تتكفل المجنة الوزارية المشتركة بتحديد إجراءات تبميغ المعمومات والوثائق المتعمقة بموضوع التحويل. :2المادة 
زارية المشتركة والتي يترأس األميف العاـ لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي أو ممثال عنو المجنة الو  :3المادة 

 تتشكل مف:
 عن وزارة المالية:

 :ممثل وزارة المالية، مدير أمالؾ الدولة لوالية غميزاف.  السيد دراز الحاج 
 :لدى والية غميزاف. ممثمة وزارة المالية، مراقب مالي السيدة طاىري سعاد 

 

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

  ممثل المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي. حسان:السيد قازد 
 :ممثل المديرية العامة لمتعميـ والتكويف. السيد بوقزاطة جمال 
 :ممثل مديرية المالية. السيد منصور خوجة فاتح 
 :ممثل مديرية المالية. السيد بورباس مولود 
 :عقود.ممثل مديرية الوسائل والممتمكات وال السيد كيشر سمير 
 :ممثمة مديرية الموارد البشرية. السيدة مرحوم جميمة 

 غميزانجامعة  -2
 السيد األمين العام لجامعة غميزان 

: يكمف األميف العاـ لوزارة المالية واألميف العاـ لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، كل فيما يخصو، 4المادة 
الرسميػة لمتعمػػيـ العػالي والبحث العممػي والنشرة الرسمية لوزارة بتطبيق ىذا القرار الذي سينػػشر في النشرة 

 المالية.
 2021أوت  01 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يحدد األحتياجات المتوقعة لقطاع التربية الوطنية من حيث  ،2021 أوت 25 وزاري مشترك مؤرخ فيقــرار 
 2021/2022ذة وعدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في المدارس العميا لألساتذة بعنوان السنة الجامعيةاألسات

 حسب المرحمة التعميمية ومادة التخصص والوالية
 

 والبحث العممي،إن وزير التعميم العالي 
 ووزير التربية الوطنية

والمتضمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -
 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتمـ

والمتضّمف  2008يناير سنة  23الموافق 1429محـر عاـ  15المؤّرخ في  04-08بمقتضى القانوف رقـ و  -
 .القانوف التوجييي لمتربية الوطنية

 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -
 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة

 1994 سبتمبر سنة 6الموافق  1415ربيع األوؿ عاـ  29المؤرخ في  265-94بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ و  -
 .الذي يحّدد صالحيات وزير التربية الوطنية

 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  209-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف تحويل المدرسة العميا لألساتذة بالقبة إلى مدرسة خارج الجامعة

 2008يوليو سنة  14الموافق  1429ب عاـ رج 11المؤرخ في  211-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
والمتضمف تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في اآلداب والعموـ اإلنسانية في مدينة الجزائر إلى مدرسة 

 .خارج الجامعة
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  212-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في اآلداب والعمـو اإلنسانية في قسنطينة إلى مدرسة خارج  والمتضمف تحويل
 .الجامعة

 2009غشت سنة  10الموافق  1430شعباف عاـ  19المؤرخ في  254-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضّمف إنشاء مدرسة خارج الجامعة لمتعميـ التكنولوجي بسكيكدة

 2011غشت سنة  22الموافق  1432رمضاف عاـ  22المؤرخ في  301-11المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى  -
 .والمتضمف إنشاء مدرسة عميا لألساتذة باألغواط

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .لي والبحث العمميير التعميـ العاالذي يحّدد صالحيات وز 

 2014غشت سنة  25الموافق  1435شواؿ عاـ  29المؤرخ في  230-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .نشاء مدرسة عميا لألساتذة بوىرافوالمتضمف إ

 2014غشت سنة  25الموافق  1435شّواؿ عاـ  29المؤرخ في  231-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .عميا لألساتذة بمستغانـ اء مدرسةوالمتضمف إنش
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 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  182-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .إنشاء مدرسة عميا لألساتذة ببشاروالمتضمف 

 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  183-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .إنشاء مدرسة عميا لألساتذة بسطيف والمتضّمف

 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  184-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضّمف إنشاء مدرسة عميا لألساتذة بورقمة

 2015يوليو سنة  16الموافق  1436رمضاف عاـ  29المػؤرخ في  187-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضّمف إنشاء مدرسة عميا لألساتذة ببوسعادة )والية المسيمة(

 2016يوليو سنة  14الموافػق  1437رمضاف عاـ  9المػؤّرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا.

 

 رانُيـقـــــرّ 
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد االحتياجات المتوقعة لقطاع التربية الوطنية مف حيث األساتذة وعدد  المادة األولى:
حسب  2021/2022المقاعد البيداغوجية المفتوحة في المدارس العميا لألساتذة بعنواف السنة الجامعية 

 المرحمة التعميمية ومادة التخصص والوالية.
لعالي المضموف في المدرسة العميا لألساتذة، لحاممي شيادة بكالوريا التعميـ يتـ االلتحاؽ بالتكويف ا :2المادة 

 الثانوي التي تتّوج نياية التمدرس في التعميـ الثانوي العاـ والتكنولوجي أو شيادة أجنبية معادلة ليا.
ـ االبتدائي والتعميـ ينظـ التكويف العالي في المدرسة العميا لألساتذة حسب مادة التخصص ومراحل التعمي :3المادة 

 المتوسط والتعميـ الثانوي العاـ والتكنولوجي.
تحدد سنويا مواد التخصص المضمونة في المدارس العميا لألساتذة في المنشور الوزاري المتعمق  :4المادة 

 بالتسجيل األّولي وتوجيو حاممي شيادة البكالوريا.
تحّدد االحتياجات المتوّقعة لوزارة التربية الوطنية مف حيث األساتذة بعنواف السنوات الدراسية  :5المادة 

بالنسبة لمرحمة التعميـ المتوّسط  2025/2026بالنسبة لمرحمة التعميـ االبتدائي و 2024/2025
والية، وفقا بالنسبة لمرحمة التعميـ الثانوي العاـ والتكنولوجي حسب مادة التخصص وال 2026/2027و

 مف ىذا القرار. 1لمممحق رقـ 
كل مدرسة عميا لألساتذة حسب مرحمة التعميـ ومادة التخصص، بتحّدد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة  :6 المادة

 مف ىذا القرار. 1في حدود االحتياجات المتوّقعة لقطاع التربية الوطنية المحّدد في الممحق رقـ 
 2021/2022لمقاعد البيداغوجية المفتوحة بكل مدرسة عميا لألساتذة، بعنواف السنة الجامعية تحّدد عدد ا :7المادة 

 مف ىذا القرار. 2حسب مرحمة التعميـ ومادة التخصص، وفقا لمممحق رقـ 
 ية.ينشر ىذا القرار في النشرة الّرسمية لتعميـ العالي والبحث العممي وفي النشرة الّرسمية لمتربية الوطن :8المادة 

 2021أوت  25 فيحرر بالجزائر 
 التربية الوطنيةوزير                                                      وزير التعميم العالي والبحث العممي 

 أ.د عبد الباقي بن زيان                                                              عبد الحكيم بمعابد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد االحتياجات المتوقعة لقطاع التربية الوطنية، الذي 2021أوت  25مؤرخ في المشترك الوزاري القرار لم 1ممحق رقم 
 2021/2022ي المدارس العميا لألساتذة بعنوان السنة الجامعية من حيث األساتذة وعدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة ف

 حسب المرحمة التعميمية ومادة التخصص والوالية
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 يحّدد االحتياجات المتوقعة لقطاع التربية الوطنية، الذي 2021أوت  25مؤرخ في المشترك الوزاري القرار لم 2ممحق رقم 
 2021/2022البيداغوجية المفتوحة في المدارس العميا لألساتذة بعنوان السنة الجامعية من حيث األساتذة وعدد المقاعد 

 حسب المرحمة التعميمية ومادة التخصص والوالية

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 "الحاضنةتسّمى " يتضمن إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث، 2021سبتمبر  05 وزاري مشترك مؤرخ في قــرار
 ى المدرسة الوطنية العميا لمري بالبميدةلد 

 

 إن وزير المالية،
 ووزير التعميم العالي والبحث العممي،

، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة

 1995فبراير سنة  15الموافق  1415رمضاف عاـ  15مؤرخ في ال 54-95وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد صالحيات وزير المالية

 1998مايو سنة  3الموافق  1419محـر عاـ  6مؤرخ في ال 137-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .تضمف إنشاء الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيميا وسيرىاوالم

 2008 يوليو سنة 14وافق الم 1429 رجب عاـ  11مؤّرخ في ال 217 -08تنفيذي رقـ المرسوـ ال وبمقتضى -
 .درسة الوطنية العميا لمري إلى مدرسة خارج الجامعةالمضمف تحويل والمت

 2012سنة  يوليو 21الموافق  1433رمضاف عاـ  2مؤرخ في ال 293-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 12وسيرىا، السّيما المادة  الذي يحّدد مياـ المصالح المشتركة لمبحث العممي والتكنولوجي وتنظيميا

 2013يناير سنة   30 لموافقا 1434ربيع األوؿ عاـ  18مؤرخ في ال 77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -
 .الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9مؤرخ في ال 176-16رسوـ التنفيذي رقـ مال وبمقتضى -
 .يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العمياي الذ

الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث  وبعد االطالع عمى رأي المجنة القطاعية -
 .العممي

 رانُيـقـــــرّ 
 

 

 1433رمضاف عاـ  2 المؤرخ في 293-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  12تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
مصمحة مشتركة لمبحث في شكل حاضنة لدى  والمذكور أعاله، تنشأ 2012يوليو سنة  21الموافق 

 .المدرسة الوطنية العميا لمري بالبميدة
 المذكورة في المادة األولى أعاله، كاآلتي: تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفًا بالنسبة لمحاضنة :2المادة 

 يا لمري بالبميدة،المدرسة الوطنية العم -
 ،الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية -
 وف.االقتصادي–وف الشركاء االجتماعي -

 (:2) اثنيف مف فرعيف تتكوف الحاضنة :3المادة 
  ويكمف بما يأتي:، فرع ىندسة إدارة األعمال 
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 لبحث،باابتكاري ذي صمة مباشرة  استقباؿ ومرافقة مشروع -
 صاحب المشروع عمى تحقيق فكرتو،مساعدة  -
ثبات  -  تطبيق الفكرة في المدى البعيد، إمكانيةانتقاء وا 
مرافقتيـ إلى غاية  تقديـ الدعـ ألصحاب المشاريع في مجاؿ التكويف واالستشارة والتمويل مع -

 ،إنشاء المؤسسة
 متابعة تطور المؤسسات المنشأة مف طرؼ الحاضنة.  -

 يأتي: ، ويكمف بمامميةفرع صيانة وأمن التجييزات الع 
 صيانة التجييزات العممية الموضوعة تحت تصرؼ الحاضنة،  -
 ضماف أمف الموقع والتجييزات العممية.  -

  ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. :4 المادة
 2021سبتمبر  05 فيحرر بالجزائر 

 المالية وزير                                                                               العمميوزير التعميم العالي والبحث 
 أيمن بن عبد الرحمان                                               أ.د عبد الباقي بن زيان                                      

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 " الحاضنة" تسّمىيتضمن إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث ، 2021سبتمبر  05وزاري مشترك مؤرخ في قــرار

 وىران لمعموم والتكنولوجيالدى جامعة 
 

 إن وزير المالية،
 ووزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21مؤرخ في  212-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .لمتّمـوالتقنولوجيا وسيرىا، المعّدؿ وابتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ 

، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.

، 1995فبراير سنة  15الموافق  1415رمضاف عاـ  15مؤرخ في ال 54-95وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .يحّدد صالحيات وزير المالية الذي

، 1998مايو سنة  3الموافق  1419محـر عاـ  6مؤرخ في ال 137-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .مية التكنولوجية وتنظيميا وسيرىاإنشاء الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتن والمتضمف

 غشت سنة 23الموافق  1424 ى الثانية عاـجماد 24مؤرخ فيال 279-03 رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي -
 .لمتّمـا، الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ و 2003

، 2012سنة  يوليو 21الموافق  1433رمضاف عاـ  2مؤرخ في ال 293-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .منو 12وسيرىا، السّيما المادة  والتكنولوجي وتنظيمياالذي يحّدد مياـ المصالح المشتركة لمبحث العممي 
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، 2013يناير سنة  30 الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18مؤرخ في ال 77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحّدد صالحيات وز 

العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث وبعد االطالع عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث  -
 .العممي

 

 ُيـقـــــّرر
 

 1433رمضاف عاـ  2 المؤرخ في 293-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  12تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
مصمحة مشتركة لمبحث في شكل حاضنة لدى  والمذكور أعاله، تنشأ 2012يوليو سنة  21الموافق 
 .وىراف لمعمـو والتكنولوجياجامعة 

 المذكورة في المادة األولى أعاله، كاآلتي: تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفًا بالنسبة لمحاضنة :2المادة 
 وىراف لمعمـو والتكنولوجيا،جامعة  -
 ،الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية -
 وف.االقتصادي – وف الشركاء االجتماعي -

 (:02) اثنيف مف فرعيف تتكوف الحاضنة :3المادة 
  ،ويكمف بما يأتي:فرع ىندسة إدارة األعمال 

 لبحث،باابتكاري ذي صمة مباشرة  استقباؿ ومرافقة مشروع -
 مساعدة صاحب المشروع عمى تحقيق فكرتو، -
ثبات  -  تطبيق الفكرة في المدى البعيد، إمكانيةانتقاء وا 
مرافقتيـ إلى غاية إنشاء  تقديـ الدعـ ألصحاب المشاريع في مجاؿ التكويف واالستشارة والتمويل مع -

 ،المؤسسة
 متابعة تطور المؤسسات المنشأة مف طرؼ الحاضنة.  -
 ،يأتي: ويكمف بما فرع صيانة وأمن التجييزات العممية 

 صيانة التجييزات العممية الموضوعة تحت تصرؼ الحاضنة،  -
 ضماف أمف الموقع والتجييزات العممية.  -

  ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. :4 المادة
 2021سبتمبر  05 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 " الحاضنة" تسّمىيتضمن إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث ، 2021سبتمبر  05 وزاري مشترك مؤرخ في قــرار
 بوىرانالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات  لدى

 

 إن وزير المالية،
 ووزير التعميم العالي والبحث العممي،

، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة

، 1995فبراير سنة  15الموافق  1415رمضاف عاـ  15مؤرخ في ال 54-95وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد صالحيات وزير المالية

 1998مايو سنة  3الموافق  1419محـر عاـ  6مؤرخ في ال 137-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .تضمف إنشاء الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيميا وسيرىاوالم

 2008 يوليو سنة 14وافق الم1429 رجب عاـ  11مؤّرخ في  210-08تنفيذي رقـ المرسوـ ال وبمقتضى -
 .درسة خارج الجامعةمإلى  لألساتذة المتخصصة في التعميـ التقني في وىرافدرسة العميا المتحويل والمتضمف 

، 2012سنة  يوليو 21الموافق  1433رمضاف عاـ  2مؤرخ في  293-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 12وسيرىا، السّيما المادة  ـ المصالح المشتركة لمبحث العممي والتكنولوجي وتنظيمياالذي يحّدد ميا

، 2012 أكتوبر سنة 29الموافق  1433ذي الحجة عاـ  13مؤرخ في  376-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي  -
ية متعددة التقنيات والمتضمف تغيير تسمية المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بوىراف إلى مدرسة وطن

   .بوىراف
، 2013يناير سنة  30 الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18مؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

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

 .يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا الذي
وبعد االطالع عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث  -

 .العممي
 ُيـقـــــّرر

 

 1433رمضاف عاـ  2المؤرخ في  293-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  12تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
مصمحة مشتركة لمبحث في شكل حاضنة لدى  والمذكور أعاله، تنشأ 2012يوليو سنة  21الموافق 

 .المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف
 المذكورة في المادة األولى أعاله، كاآلتي: لمحاضنة تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفًا بالنسبة :2المادة 

 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف، -
 ،الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية -
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 وف.االقتصادي – وف الشركاء االجتماعي -
 (:2) اثنيف مف فرعيف تتكوف الحاضنة :3المادة 

 ويكمف بما يأتي:، فرع ىندسة إدارة األعمال 
 لبحث،باابتكاري ذي صمة مباشرة  استقباؿ ومرافقة مشروع -
 مساعدة صاحب المشروع عمى تحقيق فكرتو، -
ثبات  -  تطبيق الفكرة في المدى البعيد، إمكانيةانتقاء وا 
مرافقتيـ إلى غاية  تقديـ الدعـ ألصحاب المشاريع في مجاؿ التكويف واالستشارة والتمويل مع -

 ،إنشاء المؤسسة
 متابعة تطور المؤسسات المنشأة مف طرؼ الحاضنة.  -

  ،يأتي ويكمف بمافرع صيانة وأمن التجييزات العممية: 
 صيانة التجييزات العممية الموضوعة تحت تصرؼ الحاضنة،  -
 ضماف أمف الموقع والتجييزات العممية.  -

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

 2021سبتمبر  05 فيحرر بالجزائر 
 المالية وزير                                                              وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان                                                                   أيمن بن عبد الرحمان   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 "الحاضنة" تسّمىيتضمن إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث ، 2021سبتمبر  05 وزاري مشترك مؤرخ في قــرار

 تممسانلدى جامعة 
 

 إن وزير المالية،
 ووزير التعميم العالي والبحث العممي،

، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442القعدة عاـ ذي  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة

، 1989 سنة أوؿ غشتوافق الم 1409عاـ  ذي الحجة 29 ؤّرخ فيالم 138-89رسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى الم -
 .لمتّمـاالمعّدؿ و تممساف، تضمف إنشاء جامعة المو 

، 1995فبراير سنة  15الموافق  1415رمضاف عاـ  15مؤرخ في ال 54-95وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد صالحيات وزير المالية

، 1998مايو سنة  3الموافق  1419محـر عاـ  6مؤرخ في ال 137-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .وسيرىاالتكنولوجية وتنظيميا  ضمف إنشاء الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنميةوالمت

 غشت سنة 23الموافق  1424 جمادى الثانية عاـ 24 مؤرخ فيال 279-03 رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي -
 .لمتّمـا، الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ و 2003
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، 2012سنة  ليويو  21الموافق  1433رمضاف عاـ  2مؤرخ في ال 293-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .منو 12وسيرىا، السّيما المادة  الذي يحّدد مياـ المصالح المشتركة لمبحث العممي والتكنولوجي وتنظيميا

، 2013يناير سنة  30الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18مؤرخ في ال 77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -
 .العمميير التعميـ العالي والبحث الذي يحّدد صالحيات وز 

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

 ُيـقـــــّرر
 

 1433رمضاف عاـ  2المؤرخ في  293-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  12تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، تنشأ مصمحة مشتركة لمبحث في شكل حاضنة لدى  2012يوليو سنة  21الموافق 
 .تممسافجامعة 

 تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفًا بالنسبة لمحاضنة المذكورة في المادة األولى أعاله، كاآلتي: :2المادة 
 تممساف،جامعة  -
 الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، -
 االقتصاديوف. –االجتماعيوف الشركاء  -

 (:2تتكوف الحاضنة مف فرعيف اثنيف ) :3المادة 
 ويكمف بما يأتيفرع ىندسة إدارة األعمال ،: 

 استقباؿ ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صمة مباشرة بالبحث، -
 مساعدة صاحب المشروع عمى تحقيق فكرتو، -
ثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد، -  انتقاء وا 
يـ الدعـ ألصحاب المشاريع في مجاؿ التكويف واالستشارة والتمويل مع مرافقتيـ إلى غاية تقد -

 إنشاء المؤسسة،
 متابعة تطور المؤسسات المنشأة مف طرؼ الحاضنة.  -

  ،ويكمف بما يأتيفرع صيانة وأمن التجييزات العممية: 
 صيانة التجييزات العممية الموضوعة تحت تصرؼ الحاضنة،  -
 ضماف أمف الموقع والتجييزات العممية.  -

  ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. :4المادة 
 2021سبتمبر  05 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 " الحاضنة"يتضمن إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث المسماة ، 2021سبتمبر  05 وزاري مشترك مؤرخ في قــرار
 1سطيفلدى جامعة 

 

 إن وزير المالية،
 ووزير التعميم العالي والبحث العممي،

، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .تعييف أعضاء الحكومةالمتضمف 

سنة  أوؿ غشتالموافق  1409عاـ  ذي الحجة 29مؤرخ في ال 140-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ـؿ والمتمّ المعدّ  ،1والمتضمف إنشاء جامعة سطيف 1989

، 1995فبراير سنة  15الموافق  1415رمضاف عاـ  15مؤرخ في ال 54-95وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .حّدد صالحيات وزير الماليةالذي ي

، 1998 مايو سنة 3الموافق  1419محـر عاـ  6مؤرخ في  137-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .إنشاء الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيميا وسيرىاوالمتضمف 

 غشت سنة 23الموافق  1424 الثانية عاـجمادى  24 مؤرخ فيال 279-03 رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي -
 .لمتّمـا، الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ و 2003

، 2012سنة  يوليو 21الموافق  1433رمضاف عاـ  2مؤرخ في ال 293-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .منو 12وسيرىا، السّيما المادة  والتكنولوجي وتنظيمياالذي يحّدد مياـ المصالح المشتركة لمبحث العممي 

، 2013يناير سنة  30 الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18مؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحّدد صالحيات وز 

والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث  وبعد االطالع عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي -
 .العممي

 ُيـقـــــّرر
 1433رمضاف عاـ  2المؤرخ في  293-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  12تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

والمذكور أعاله، تنشأ مصمحة مشتركة لمبحث في شكل حاضنة لدى  2012يوليو سنة  21الموافق 
 .1سطيفجامعة 

 تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفًا بالنسبة لمحاضنة المذكورة في المادة األولى أعاله، كاآلتي: :2المادة 
 ،1 سطيفجامعة  -
 الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، -
 االقتصاديوف. –الشركاء االجتماعيوف  -

 (:2)تتكوف الحاضنة مف فرعيف اثنيف  :3المادة 
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  ،ويكمف بما يأتي:فرع ىندسة إدارة األعمال 
 استقباؿ ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صمة مباشرة بالبحث، -
 مساعدة صاحب المشروع عمى تحقيق فكرتو، -
ثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد، -  انتقاء وا 
مرافقتيـ إلى غاية تقديـ الدعـ ألصحاب المشاريع في مجاؿ التكويف واالستشارة والتمويل مع  -

 إنشاء المؤسسة،
 متابعة تطور المؤسسات المنشأة مف طرؼ الحاضنة.  -

  ،ويكمف بما يأتي:فرع صيانة وأمن التجييزات العممية 
 صيانة التجييزات العممية الموضوعة تحت تصرؼ الحاضنة،  -
 ضماف أمف الموقع والتجييزات العممية.  -

  لرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.ينشر ىذا القرار في الجريدة ا :4المادة 
 2021سبتمبر  05 فيحرر بالجزائر 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 "الحاضنة" تسّمىيتضمن إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث ، 2021سبتمبر  05 وزاري مشترك مؤرخ في قــرار

 1قسنطينةلدى جامعة   
 

 إن وزير المالية،
 ووزير التعميم العالي والبحث العممي،

والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404عاـ  ذي القعدة 21مؤرخ في ال 213-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .ـوالمتمّ ؿ المعدّ  وسيرىا، 1بتنظيـ جامعة قسنطينة

، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة

، 1995فبراير سنة  15الموافق  1415رمضاف عاـ  15مؤرخ في ال 54-95وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد صالحيات وزير المالية

 1998مايو سنة  3الموافق  1419محـر عاـ  6مؤرخ في ال 137-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .مية التكنولوجية وتنظيميا وسيرىاإنشاء الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتن والمتضمف

 غشت سنة 23الموافق  1424 جمادى الثانية عاـ 24 مؤرخ فيال 279-03 رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي -
 .لمتّمـا، الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ و 2003

، 2012سنة  يوليو 21الموافق  1433رمضاف عاـ  2مؤرخ في ال 293-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .منو 12سّيما المادة وسيرىا، ال الذي يحّدد مياـ المصالح المشتركة لمبحث العممي والتكنولوجي وتنظيميا
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، 2013يناير سنة  30 الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18مؤرخ في ال 77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

لتعميـ العالي والبحث وبعد االطالع عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة ا -
 .العممي

 ُيـقـــــّرر
 

 1433رمضاف عاـ  2المؤرخ في  293-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  12تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، تنشأ مصمحة مشتركة لمبحث في شكل حاضنة لدى  2012يوليو سنة  21الموافق 
 .1 قسنطينةجامعة 

 تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفًا بالنسبة لمحاضنة المذكورة في المادة األولى أعاله، كاآلتي: :2المادة 
 ،1 قسنطينةجامعة  -
 الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، -
 االقتصاديوف. –الشركاء االجتماعيوف  -

 (:2تتكوف الحاضنة مف فرعيف اثنيف ) :3المادة 
  ويكمف بما يأتي:ة األعمالفرع ىندسة إدار ، 

 استقباؿ ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صمة مباشرة بالبحث، -
 مساعدة صاحب المشروع عمى تحقيق فكرتو، -
ثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد، -  انتقاء وا 
إنشاء تقديـ الدعـ ألصحاب المشاريع في مجاؿ التكويف واالستشارة والتمويل مع مرافقتيـ إلى غاية  -

 المؤسسة،
 متابعة تطور المؤسسات المنشأة مف طرؼ الحاضنة.  -
 ويكمف بما يأتي:فرع صيانة وأمن التجييزات العممية ، 

 صيانة التجييزات العممية الموضوعة تحت تصرؼ الحاضنة،  -
 ضماف أمف الموقع والتجييزات العممية.  -

  ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. :4المادة 
 2021سبتمبر  05 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد التنظيم الداخمي، 2021سبتمبر  08مؤرخ  في وزاري مشترك  قــرار
 لمركز البحث في تكنولوجيات التغذية الزراعية

 

 إن الوزير األول،
 ووزير المالية،

 ووزير التعميم العالي والبحث العممي،
 

، 2021يونيو سنة  30الموافق  1442ذي القعدة عاـ  19المؤرخ في  275-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .المتضمف تعييف الوزير األوؿ

، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة

، 1995فبراير سنة   15الموافق  1415رمضاف عاـ  15المؤرخ في  54-95وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .يات وزير الماليةالذي يحدد صالح

نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .، الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي2011

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

، الذي 2014يوليو سنة  3الموافق  1435رمضاف عاـ  5المؤرخ في  193-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذي  -
 .يحدد صالحيات المدير العاـ لموظيفة العمومية واإلصالح اإلداري 

، 2019أبريل  29الموافق  1440شعباف عاـ   23المؤرخ في  143-19التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ  -
 .المتضمف إنشاء مركز البحث في تكنولوجيات التغذية الزراعية

 

 يقــررون 
 

ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11مف المرسـو التنفيذي رقـ  10تطبيقا ألحكاـ المادة  :األولى المادة
، الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية 2011نوفمبر سنة  24الموافق  1432

ذات الطابع العممي والتكنولوجي، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد التنظيـ الداخمي لمركز البحث في 
 ويدعى في صمب النص "المركز". تكنولوجيات التغذية الزراعية،

تحت سمطة المدير، الذي يساعده مدير مساعد وأميف عاـ، ينّظـ المركز في أقساـ تقنية ومصالح إدارية  :2 المادة
 .وأقساـ لمبحث ومحطات تجريبية ومصالح مشتركة لمبحث

  مف: (،2تتكوف األقساـ التقنية، والتي عددىا اثناف ) :3 المادة
 قسـ العالقات الخارجية وتثميف نتائج البحث، -
 التحميل االستشرافي وتكنولوجيا اإلعالـ المتعمقة بتكنولوجيات التغذية الزراعية. ُقس -
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 يكمف قسـ العالقات الخارجية وتثميف نتائج البحث، السيما بما يأتي: :4 المادة
 المبادرة بإجراءات لتعزيز التعاوف العممي الوطني والدولي في ميداف تخصص المركز، -
 تمويل والدعـ التقني عمى المستوى الوطني والدولي،المشاركة في بحث مصادر ال -
 ضماف التحويل واليقضة التكنولوجييف مف المركز ولصالحو، -
 ترقية ونشر األعماؿ العممية والتقنية ونتائج بحث المركز، -
 العمل عمى إحداث قواعد الممارسات الجيدة لمصناعييف في ميداف التغذية الزراعية، -
 األعماؿ لصالح الصناعييف في ميداف التغذية الزراعية،االستشارة حوؿ تحرير خطة  -
 االستشارة بيدؼ تحرير الطمبات المتعمقة بالبراءات الوطنية أو الدولية لفائدة الوكالء، -
ثراء الرصيد الوثائقي لممركز. -  تنظيـ تظاىرات ولقاءات عممية وا 

 

 ( مصالح:3وينظـ في ثالث )
 مصمحة العالقات الخارجية واالتصاؿ، -
 مصمحة تثميف نتائج البحث العممي، -
 مصمحة التظاىرات العممية والتوثيق. -

يكمف قسـ التحميل االستشرافي وتكنولوجيا اإلعالـ المتعمقة بتكنولوجيات التغذية الزراعية، السيما بما  :5 المادة
  يأتي:
 اف تكنولوجيات التغذية الزراعية،ذجية في ميىلىلتكنف اليقظة اضما -
 والمشاركة في الدعوات لمشاريع البحث الوطنية والدولية،الرصد والجمع  -
دراسة وتقييـ طمبات االعتماد و/أو ترخيص الطرح في السوؽ لممواد أوالمكمالت الغذائية المحولة  -

 والغير محولة،
 نظاـ معمومات جغرافي لشبكة الصناعات الزراعية الغذائية في الجزائر، شيطىت -
طيات لممعارؼ والكفاءات في ميداف تكنولوجيات التغذية العمل عمى تشكيل ووضع قاعدة مع -

 الزراعية،
 ضماف تسيير النظاـ المعموماتي والشبكات وقواعد المعطيات وصيانتيا وتحيينيا، -
 ت المخبر،ياطتتبع معف الجودة ولضماالموارد المعموماتية المكيفة كل استغالؿ  -
 طط تكويف لمموظفيف المتكفل بيـ.تطوير التحسيف المستمر لنظاـ ضماف الجودة وا عداد مخ -

 ( مصالح:3وينظـ في ثالث )
 مصمحة اليقظة التكنولوجية ومشاريع البحث، -
 مصمحة تسيير الشبكات وصيانتيا والوثائق الرقمية، -
 مصمحة ضماف الجودة والمعايير والتصديق. -

 يمحق باألميف العاـ مكتب األمف الداخمي. :6 المادة
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 تكمف المصالح اإلدارية بما يأتي: :7 المادة
 إعداد ووضع حيز التنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، -
 ضماف متابعة المسار الميني لمستخدمي المركز، -
إعداد ووضع حيز التنفيذ مخططات سنوية ومتعددة السنوات لمتكويف وتحسيف المستوى وتجديد  -

 المعمومات لمستخدمي المركز،
 ع ميزانية التسيير وتجييز المركز وكذا ضماف تنفيذه بعد المصادقة عميو،إعداد مشرو  -
 مسؾ المحاسبة العامة لممركز، -
 ضماف تخصيص الوسائل لتسيير ىياكل المركز، -
 ضماف تسيير قضايا المنازعات والقانونية لممركز، -
 ضماف تسيير األمالؾ المنقولة والعقارية لممركز والمحافظة عمييا وصيانتيا، -
 دفاتر الجرد لممركز، مسؾ -
 ضماف حفع وصيانة أرشيف المركز. -

 (، في:3تنظم المصالح اإلدارية، والتي عددىا ثالثة )
 ستخدميف والتكويف،مصمحة الم -
 ،مصمحة الميزانية والمحاسبة -
 مصمحة الوسائل العامة. -

 (، مف:5تتكوف أقساـ البحث، والتي عددىا خمسة ) :8 المادة
  ،"قسـ "بيولوجيا وكيمياء الغذاء 
 ،"قسـ "األمف الغذائي 
 ،"قسـ "تنبييات الغذاء والمراقبة التنظيمية 
 ،"قسـ "اليندسة الغذائية وطرائق التغذية الزراعيّة 
  ."قسـ "ايكولوجيا التغذية/الزراعية البيئية 

 

 حوؿ:"، ويكمف بالقياـ بدراسات وأعماؿ بحث قسم "بيولوجيا وكيمياء الغذاء  -1
 المكمالت الغذائية، -
 األغذية واألطعمة المخمرة، -
 األغذية المعدلة وراثيا، -
 التغذية الزراعية، بيوكيمياء -
 التنبؤية، ميكروبيولوجيا -
 فيروسات التغذية الزراعية، -
 التصوير اإلشعاعي لألغذية، -



  2021-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   43

 

 

 

 

 مكونات األغذية، -
 التخزيف، ةحركية ودينامكي -
 المواد النشطة بيولوجيا، -
 الطبخ،مستحضرات  -
إعداد طرائق تيدؼ إلى التحكـ في خصائص استخداـ ووظائف المنتجات وتنويعيا لفائدة  -

 الصناعات التحويمية.
 ويكمف بالقياـ بدراسات وأعماؿ بحث حوؿ: قسم "األمن الغذائي"،  -2

 التموث الكيمائي، -
 مسببات األمراض الحيوية، -
 جودة األغذية، -
 والتذوقية، الحسية التحاليل -
 الغذائية، األنظمة في االتجاىات تحميل -
المساىمة في إعداد طرائق ىندسية لمتغذية الزراعية مربحة ومنتجات جديدة ومكونات زراعية غذائية  -

 ليا خصائص صحية ووظيفية جديدة.
 ويكمف بالقياـ بدراسات وأعماؿ بحث حوؿ: قسم"تنبييات الغذاء والمراقبة التنظيمية"،  -3

 المعايير والتصديق، -
 عينات،أخذ ال -
 تحاليل التغذية، ميكروبيولوجيا والمموثات )التغذية الزراعية وتغذية الحيواف(، -
 االستشارة والمراقبة في ميداف التغذية الزراعية، -
 تطوير وتوحيد التشريع الخاص بأخالقيات عمـ األحياء السالمة الحيوية والمعايير المرجعية، -
تحويل األغذية وخصائص األغذية( مع ضماف سالمة ترقية اإلبداع الغذائي )األغذية والصحة،  -

 األغذية.
 ويكمف بالقياـ بدراسات وأعماؿ بحث حوؿ: قسم "اليندسة الغذائية وطرائق التغذية الزراعية"،  -4

 ىندسة األمف الغذائي، -
 المشاكل البيئية في صناعة الغذاء، -
 تقنيات الحد األدنى في تحويل الغذاء، -
 التوضيب، -
 طرائق اإلنتاج،تصميـ التجييزات و  -
 معالجة تفاعالت البنية المجيرية، -
 العمميات الوحدوية، تصميـ نماذج مثمى لمطرائق في ما يتعمق بيندسة األغذية الصناعية، -
 المساىمة في إعداد تقنيات تحويل وحفع منتجات التغذية الزراعية البديمة والمثمى لمبيئة. -
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 يكمف بالقياـ بدراسات وأعماؿ بحث حوؿ:و  قسم "ايكولوجيا التغذية/الزراعية البيئية"،  -5
 تثميف اإلنتاج النباتي والحيواني، -
 المنتجات المحمية، -
 النمذجة األولية واإلبداع في الطبخ، -
 أثر التغير المناخي عمى الوفرة الغذائية، -
المساىمة في إعداد تقنيات تسيير الموارد وتقميص كمية النفايات والضياع الناتج عف فساد  -

 خالؿ اإلنتاج والتحويل والتوزيع.المنتجات 
 396-11مف المرسوـ التنفيذي رقـ  3الفقرة  34تسير المحطة التجريبية المنشأة طبقا ألحكاـ المادة  :9المادة 

، المذكور أعاله، مف طرؼ مدير 2011نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في 
 ( مصالح. 3وتتكوف مف مصمحتيف إلى ثالث )

المؤرخ  396-11مف المرسوـ التنفيذي رقـ  36توضع المصمحة المشتركة المنشأة طبقا ألحكاـ المادة  :10المادة 
، المذكور أعاله، تحت مسؤولية رئيس 2011نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28في 
 حة، وتتكوف مف فروع.مصم

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

 2021سبتمبر  08 فيحرر بالجزائر 
 المالية وزير                                                                وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان                                                                  أيمن بن عبد الرحمان     
 

 عن الوزير األول وبتفويض منو
 المدير العام لموظيفة العمومية

 واإلصالح اإلداري 
 ب. بوشمال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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﴿﴾  
 ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ
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 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة  2021جويمية  07مـؤرخ فـي  48رقـم  قــرار
 لدى مديرية الخدمات الجامعية الجزائر وسط 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادى 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  -

 اإلجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا. لمحتوى الخدمػػات
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 عمق بتسييػر الخدمات اإلاجتماعية.المت
 ، يتضمف2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21قـ بمقتضى المرسـو الرئاسي ر  -

 تعييف أعضاء الحكومة.
، المتضمف إنشاء الديواف الوطني 2010جانفي سنة  12المػؤرخ في  15-10بمقتضى المرسوـ التنفيػذي رقـ  -

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

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

لوزاري المشترؾ المؤرخ ، يعدؿ ويتمـ القرار ا2016فيفري سنة  17بمقتضى القرار الوزاري 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، لػدى 2021مارس سنة  07نظػػػػػػرا لممحضرالمؤرخ في  -

 الجامعية الجزائر وسط. مديرية الخدمات
 ُيـقـــــّرر

 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية الجزائر وسط. المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : :2المـــــادة 

 األعضاء الدائمون: 
 بف موسى عامر -03 لقاـ حفيع -02 ابراىيـ رضواف -01
 بوخنوس الياس -06 دحماف عبد الحق -05 بف عبد الوىاب أدمحم -04

 

 األعضاء اإلضافيون :  
 عبد القادر ربعي -03 قرينات عبد الرزاؽ -02 بف سماعيف يوسف -01
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 القرار.اإلمضاء عمى ىذا ( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـــــادة 
يكمف السيػد مديرمديرية الخدمات الجامعية الجزائر وسط بتنفيذ ىػذا القػرار، الذي سينشػر في النشرة  :4المـــــادة 

 الرسمية لمتعميػـ العالي والبحث العممي.
 2021جويمية 07حرر بالجزائر في: 

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019ماي  06 مؤرخ فيال 633يعدل القرار رقم  ،2021 جويمية 11مؤرخ في  786قــرار رقم 
 تيارت يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةالذي 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة يوليو  7الموافق  1442ذي القعدة  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعدؿ.، تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  271-01المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى  -

 .منو 2والمتضمف إنشاء جامعة تيارت، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسـو -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ، الذي 2019ماي  06 مؤرخ فيال 633القرار رقـ  وبمقتضى -

 .تيارت جامعة
 

 ُيـقـــــّرر
 

محدد  أعاله، كما ىو والمذكػور ،2019ماي  06 مؤرخ فيال 633يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ المادة األولى: 
 في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021جويمية  11 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة تيارت

 ن واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 العالي والبحث العمميف بالتعميـ ممثل الوزير المكم رئيس تبوف فتح هللا وىبي -
 بالمالية ممثل الوزير المكمف عضو حمي جماؿ الديف -
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 مكمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير ال عضو بروجة طيب زياف -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بال عضو قراوي إلياس -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثمة عضو مداني عبد القادر -
 والتشغيل والضماف االجتماعي ممثل الوزير المكمف بالعمل عضو كبير الحاج -
صالح المستشفياتممثل الوزير المكمف ب عضو مقراف مختار -  الصحة والسكاف وا 
 ممثمة الوزير المكمف بالتجارة عضو بنيدي دمحم -
 بالفالحة والتنمية الريفيةلمكمف ممثل الوزير ا عضو قوادرية ميدي -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالصناعة عضو غناـ عبد السالـ -
 ممثمة الوزير المكمف بالعدؿ عضو بوبكر نجمة -
 لمكمف باألشغاؿ العمومية والنقلممثل الوزير ا عضو بوعزغي حميد -
 ممثمة الوالي. عضو حمياني كريمة -

 

 ".............................. والباقي بدون تغيير......................................."............
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الّدراسات المتخّصصة في الّطب العقابييتضمن إنشاء شيادة ، 2021جويمية  11مؤرخ في  787رقم  قــرار

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ف المتضمّ و  1971سنة  غشت 25لموافق ا 1391رجب عاـ  4المؤرخ في  215-71بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .ؿ والمتمـتنظيـ الدروس الطبية، المعدّ 
 1974سنة الموافق أوؿ أكتوبر  1394رمضاف عاـ  14المؤرخ في  200-74وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .ف إنشاء شيادة دكتور في العمـو الطبيةالمتضمّ و 
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -

 تعييف أعضاء الحكومة. ضمفوالمت
جويمية سنة  27الموافق  1418ربيع األوؿ عاـ  22المؤرخ في  291-97رسوـ الّتنفيذي رقـ وبمقتضى الم -

 .والمتضمف إنشاء شيادة الّدراسات المتخّصصة في العموـ الّطبية 1997
 2013يناير سنة  30 الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18في المؤرخ  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.اّلذي يحّدد 
 

 ُيـقـــــّرر
 

 1418ربيع األوؿ عاـ  22المؤرخ في  291-97مف المرسوـ الّتنفيذي رقـ  7طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشاء شيادة دراسات 1997جويمية سنة  27الموافق 

 في الّطب العقابي". متخّصصة في الّطب العقابي، تدعى "شيادة الّدراسات المتخّصصة
 .سداسّيات( 4) تحّدد مّدة الّتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الدراسات المتخّصصة في الّطب العقابي بأربعة :2 المادة
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الّتكويف لنيل شيادة الّدراسات المتخّصصة في الطب  سداسّيات( 4) تحدد قائمة المقاييس المكّونة لألربع :3 المادة
مديرية التكوين في )المتوفر عمى مستوى مصالح العقابي ومحتواىا في الممحق المرفق بيذا القرار

 .(الدكتوراه
 مف:يضمف التنسيق بشأف التكويف لجنة بيداغوجية وتتكوف  :4 المادة

 ، الطب الشرعي.بمحاج رشيداألستاذ  -
 ، الطب الداخمي،بوعمي فيصلاألستاذ  -
 ، األمراض الصدرية والسل،غرناوط مرزاقاألستاذ  -
 ، األمراض المعدية، بمعباس نسيمةاألستاذة  -
 ، اإلنعاش الطبي،حامدي رضا األستاذ -
 ، اإلنعاش الطبي،واعمي مراداألستاذ  -
 مساعدة في الطب الداخمي،، أستاذة توماش صارةالدكتورة  -
 ، األمراض العقمية،نجاري دمحماألستاذ  -
 ، عمـ األوبئة،نباب دمحماألستاذ  -
 ، األمراض القمبية،أيت مسعودان صديقاألستاذ  -
 ، الجراحة العامة،ىايل كمالاألستاذ  -
 ، األمراض الصدرية والسل،شباتي عمراألستاذ  -
 ، الطب الشرعي،عزوز جميلاألستاذ  -
 ، الطب الشرعي.بكوش إيمانالدكتورة  -

 وعميد كمية الطب كل فيما يخصو، بتنفيذ 1ومدير جامعة الجزائر ،يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف :5 المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021جويمية  11 فيحرر بالجزائر 
 والبحث العمميوزير التعميم العالي 

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حددالم 2021فيفري  02المؤرخ في  79يعدل القــرار رقـم  ،2021 جويمية 11مؤرخ في  788رقم  قــرار

 لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكميـة العموم االقتصــادية والتجــارية وعمــوم التسييــر بجـامعة غـردايــة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

  .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ. 2003
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 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  248-12المرسوـ التنفيذي رقـ  وبمقتضى -
 والمتضمف إنشاء جامعة غرداية.

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

المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكميػة  2021فيفري  02المؤرخ في  79وبموجب القػػرار رقػـ  -
 العمـو االقتصػػادية والتجػػارية وعمػػـو التسييػػر بجػامعة غػردايػػة.

وعموـ التسيير  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية -
 .2020ديسمبر  17بجامعة غرداية المؤّرخ في 

 ُيـقـــــّرر
 

القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية  تعديلييدؼ ىذا القرار إلى  المادة األولى:
 والتجارية وعمـو التسيير بجامعة غرداية.

العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة  
 غرداية، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة غرداية، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي  :3المادة 
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 جويمية 11في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2021فيفري  02المؤرخ في  79يعدل القــرار رقـم  الذي 2021جويمية  11مؤرخ في ال 788رقم قـــرار الق ـــممح
 المجمس العممي لكميـة العموم االقتصــادية والتجــارية وعمــوم التسييــر بجـامعة غـردايــة المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ّذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير دمحم مولود غزيل 1
 عميد الكمية رواني بوحفص 2
 نائب العميد المكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة الديف برىافنور  3
 نائب العميد المكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية أحمد عمماوي  4
 رئيس قسـ عمـو التسيير نور الديف طالب أحمد 5
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية فريد بف عربة 6
 رئيس قسـ العمـو التجارية مراكشيميد حعبد ال 7
 رئيس قسـ العمـو المالية والمحاسبة بف نوي مصطفى 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير لعمور رميمة 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية عمي بف ساحة 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية سميماف دحو 11



  2021-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   51

 

 

 

 

 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو المالية والمحاسبة جياللي بياز 12
 ممّثل األساتذة ذوي مّصف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير ميدي شرقي 13
 ممّثل األساتذة ذوي مّصف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية عبد المطيف مصيطفى 14
 األستاذية عف قسـ العمـو االقتصاديةممّثل األساتذة ذوي مّصف  عمر حميدات 15
 ممّثل األساتذة ذوي مّصف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية عبد المطيف أوالد حيمودة 16
 ممّثل األساتذة ذوي مّصف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية عبد الرحيـ شنيني 17
 العمـو المالية والمحاسبةممّثل األساتذة ذوي مّصف األستاذية عف قسـ  يوسف شرع 18
 ممّثل األساتذة ذوي مّصف األستاذية عف قسـ العمـو المالية والمحاسبة عجيمة دمحم 19
 ممّثل عف األساتذة المساعديف فاتح بمقاسـ أوالد اليدار 20
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عبد هللا سايح 21
 بحثمدير مخبر  طويطي مصيطفى 22
 بحثمدير مخبر  سميماف بمعور 23
 مسؤوؿ المكتبة مفيدة عيمف 24
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2021فيفري  02المؤرخ في  077يعدل القــرار رقم  ،2021جويمية  11مؤرخ في  789قــرار رقم 
 العموم االقتصادية والتجارية المحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم العمـوم التجــارية بكمية

 وعموم التسيير بجامعة غرداية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 المعّدؿ.  والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ. 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  248-12لتنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ ا -

 والمتضمف إنشاء جامعة غرداية. 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
المحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ  2021فيفري  02المؤرخ في  77القػػرار رقـ وبموجب  -

 العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة غرداية. العمػوـ التجػػارية بكمية
لعموـ االقتصادية والتجارية ا وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية -

 .2020أكتوبر  18وعموـ التسيير بجامعة غرداية المؤّرخ في 
 

 

 ُيـقـــــّرر
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العمـو  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية تعديلييدؼ ىذا القرار إلى  المادة األولى:
 االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة غرداية.

العموـ االقتصادية والتجارية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية :2المادة 
 ية، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.وعمـو التسيير بجامعة غردا

ىذا القرار الذي  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة غرداية، كل فيما يخصو، بتطبيق :3المادة 
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 جويمية 11في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحدد  2021فيفري  02المؤرخ في  077الذي يعدل القــرار رقم  2021جويمية  11المؤرخ في  789رقم ممحــق بالقـرار 
 العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة غرداية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم العمـوم التجــارية بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ دحو سميماف 1
 رئيس القسـ مراكشي عبد الحميد 2
 قسـ "أ"أستاذ محاضر  شنيني عبد الرحيـ 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بياز لويزة 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ميسوف بمخير 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" فاطمة بمخير 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوداود بومديف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" الشيخ صالح أبو القاسـ 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" أويابة صالح 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2021فيفري  02المؤرخ في  076يعدل القــرار رقم  ،2021 جويمية 11مؤرخ في  790قــرار رقم 

العموم االقتصادية  المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم العمـوم المــالية والمحــاسبة بكمية
 بجامعة غردايةوالتجارية وعموم التسيير 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 

 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -
 المعّدؿ.  والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،

 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ. 2003

 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في   248-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 والمتضمف إنشاء جامعة غرداية. 
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

المجنة العممية لقسػـ  المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء 2021فيفري  02المؤرخ في  76وبموجب القػػرار رقـ  -
 .العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة غرداية العمػـو المػػالية والمحػػاسبة بكمية

العموـ االقتصادية  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة بكمية -
 .2020أكتوبر  13رداية المؤّرخ في والتجارية وعمـو التسيير بجامعة غ

 

 ُيـقـــــّرر
 

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة تعديل ييدؼ ىذا القرار إلى  المادة األولى:
 والتجارية وعمـو التسيير بجامعة غرداية.العمـو االقتصادية  بكمية

العموـ االقتصادية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة بكمية :2المادة 
 والتجارية وعمـو التسيير بجامعة غرداية، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ىذا القرار الذي  تكويف ومدير جامعة غرداية، كل فيما يخصو، بتطبيقيكمف المدير العاـ لمتعميـ وال :3المادة 
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 جويمية 11في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المحدد لمقائمة  2021فيفري  02المؤرخ في  076، يعدل القــرار رقم 2021جويمية  11مؤرخ في  790قــرار رقم ممحــق بالقـرار 
 العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة غرداية المجنة العممية لقسـم العمـوم المــالية والمحــاسبة بكميةاالسمية ألعضاء 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ جياللي بياز 1
 رئيس القسـ بف نوي مصطفى 2
 أستاذ عبد الحميد بوخاري  3
 أستاذ  دمحم عمجية 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ابراىيـ دوار 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" يوسف شرع 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" خضير خبيطي 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2021جويمية  11مؤرخ في  791رقم  قــرار

 الوطنية العميا لمتكنولوجيامدرسة بال لقسم اليندسة الميكانيكية وىندسة اإلنتاج
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .تعييف أعضاء الحكومةوالمتضّمف 
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 2009يناير سنة  20الموافق  1430محّرـ عاـ  23المؤرخ في  20-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضّمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا

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

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -
 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا

بالمدرسة يندسة الميكانيكية وىندسة اإلنتاج الوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -
 .2021 ماي 27الوطنية العميا لمتكنولوجيا المؤرخ في 

 ُيـقـــــّرر
 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 
 بالمدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا. اليندسة الميكانيكية وىندسة اإلنتاج المجنة العممية لقسـ 

بالمدرسة الوطنية ميكانيكية وىندسة اإلنتاج اليندسة اللقسـ  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 
 العميا لمتكنولوجيا، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا، كل فيما يخصو،  :3المادة 
 يـ العالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعم

 2021جويمية  11 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا 2021جويمية  11المؤرخ في  791ممحق بالقرار رقم 
 الوطنية العميا لمتكنولوجيامدرسة بالاليندسة الميكانيكية وىندسة اإلنتاج لقسـم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ دمحم الباح 1
 رئيس القسـ دمحم فيصل عامر 2
 أستاذ دمحم الشيخ 3
 أستاذ رضواف زيتوف  4
 أستاذ حمدي لعويسي 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" دمحم بويتنة 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" معمر مالكي 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبد الرحماف جيمي 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم، 2021جويمية  11مؤرخ في  793رقم  قــرار
 تيارت-بجامعة ابن خمدون  ةبكمية عموم الطبيعة والحيا التغذية وتكنولوجيا التغذية الفالحية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

  .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  271-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضًمف إنشاء جامعة تيارت، المعّدؿ والمتّمـ، 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير 
عموـ  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التغذية وتكنولوجيا التغذية الفالحية بكمية -

 .2021جواف  15تيارت المؤّرخ في -ف الطبيعة والحياة بجامعة ابف خمدو 
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

عموـ الطبيعة  بكميةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التغذية وتكنولوجيا التغذية الفالحية 
 تيارت.-والحياة بجامعة ابف خمدوف 

عمـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التغذية وتكنولوجيا التغذية الفالحية بكمية :2المادة 
 تيارت، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-الطبيعة والحياة بجامعة ابف خمدوف 

ىذا القرار  تيارت، كل فيما يخصو، بتطبيق-لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة ابف خمدوف  يكمف المدير العاـ :3المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021جويمية  11 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021جويمية  11المؤرخ في  793رقـم ممحــق بالقـرار 
 تيارت-بجامعة ابن خمدون  ةبكمية عموم الطبيعة والحيا الفالحيةلقسم التغذية وتكنولوجيا التغذية 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ زوبيدي مميكة 1
 رئيس القسـ بف بقارة مراد 2
 أستاذ  حساني عبد الكريـ 3
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 أستاذ  عاصـ كماؿ 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" فتوحي بخالد 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف قيار رشيدة 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عشير دمحم 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" واضح صحراوي  8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" وناس دمحم 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية، 2021جويمية  11مؤرخ في  794رقم  قــرار

 تيارت-بجامعة ابن خمدون  ةبكمية عموم الطبيعة والحيا عموم الطبيعة والحياة لقسم
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤّرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  271-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضًمف إنشاء جامعة تيارت، المعّدؿ والمتّمـ 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسوـ -

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

 .دد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يح
عموـ الطبيعة والحياة  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ الطبيعة والحياة بكمية -

 .2021جواف  15تيارت المؤّرخ في -بجامعة ابف خمدوف 
 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، والمذكور ، المعّدؿ والمتّمـ2003غشت سنة  23الموافق  1424

عموـ الطبيعة والحياة بجامعة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ الطبيعة والحياة بكمية
 تيارت.-ابف خمدوف 

عموـ الطبيعة والحياة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ الطبيعة والحياة بكمية :2المادة 
 تيارت، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-جامعة ابف خمدوف ب

ىذا القرار  تيارت، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة ابف خمدوف  :3المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021جويمية  11 فيحرر بالجزائر 
 التعميم العالي والبحث العمميوزير 

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ألعضاء المجنة العمميةالذي يحدد القائمة االسمية  2021جويمية  11المؤرخ في  794رقـم ممحــق بالقـرار 
 تيارت-بجامعة ابن خمدون  ةبكمية عموم الطبيعة والحيا لقسم عموم الطبيعة والحياة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ دكاني كمة 1
 رئيس القسـ بف ختو عبد القادر 2
 أستاذ  عدة أحمد 3
 أستاذة  عوابد اسمياف 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" طيبي خالد 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوسعيد دمحم 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سواداني ليمى 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دحماني وليد 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوبكر دمحم عبد العزيز 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2021جويمية  11مؤرخ في  795قم ر  قــرار

 تيارت-بجامعة ابن خمدون  لكمية عموم الطبيعة والحياة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤّرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  271-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضًمف إنشاء جامعة تيارت، المعّدؿ والمتّمـ 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسوـ -

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

 .دد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يح
-وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة ابف خمدوف  -

 .2021جواف  15تيارت المؤّرخ في 
 ُيـقـــــّرر

 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

-ف خمدوف تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة بجامعة اب
 تيارت.
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تيارت ، -عموـ الطبيعة والحياة بجامعة ابف خمدوف  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 تيارت، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار-ابف خمدوف  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة :3المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021جويمية  11 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2021جويمية  11المؤرخ في  795رقم   رارــق بالقـــممح
 تيارت-ابن خمدون  لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  حساني عبد الكريـ 1
 عميد الكمية ساسي دمحم 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة زدؾ دمحم 3
 بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجيةنائب العميد مكّمف  قاضي سمير 4
 رئيس قسـ عمـو الطبيعة والحياة بف ختو عبد القادر 5
 رئيس قسـ التغذية وتكنولوجيا التغذية الفالحية بف بقارة مراد 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو الطبيعة والحياة دكاني كمة 7
 لقسـ التغذية وتكنولوجيا التغذية الفالحية رئيس المجنة العممية زوبيدي مميكة 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو الطبيعة والحياة ميارة دمحم جماؿ 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو الطبيعة والحياة شافع مريـ 10
 التغذية وتكنولوجيا التغذية الفالحيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  يزلي ياسيف 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف دحماني وليد 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بوبكر دمحم عبد العزيز 13
 مدير مخبر بحث دالؿ عبد القادر 14
 مدير مخبر بحث عاصـ كماؿ 15
 مديرة مخبر بحث رقاقبة زينب 16
 مسؤوؿ المكتبة رابح قادة 17
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحّدد  2020مارس  23المؤرخ في  286يعّدل القرار رقم ، 2021جويمية  11مؤرخ في  796رقـم  قــرار

 1البميـدة-سعـد دحمـب لكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجامعـة لمقائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤّرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
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الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضّمف إنشاء جامعة البميدة، المعّدؿ والمتّمـ 1989

 سنة غشت 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذي 2003

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

 المحدد لمقائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية 2020مارس  23المؤرخ في  286وبموجب القرار رقـ  -
 .1البميدة-بجامعة سعد دحمب عمـو الطبيعة والحياة

 -بجامعة سعد دحمب لكّميػة عمـو الطبيعة والحياة مميبالمجمس الع وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة -
 .2021 جواف 07المؤّرخ في  1البميػدة

 ُيـقـــــّرر
 

 عموـ الطبيعة والحياة ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية المادة األولى:
 .1البميدة -بجامعة سعد دحمب

، 1البميػدة -بجامعة سعد دحمب العممي لكّميػة عموـ الطبيعة والحياة المجمس االسمية ألعضاء تحػّدد القائمة :2المادة 
 وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ىذا  بتطبيق ، كّل فيما يخصو،1البميػدة-سعد دحمب يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة :3المادة 
 مية لمتعميـ العالي والبحث العممي.القرار الذي سينشر في النشرة الرس

 2021جويمية  11 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2020مارس  23المؤرخ في  286الذي يعّدل القرار رقم  2021جويمية  11المؤرخ في  796رقـم ممحــق بالقـرار 
 1البميـدة-سعـد دحمـب لكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجامعـة المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 البيولوجيا قسـعف  ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية، يةالمجمس العممي لمكمّ رئيس  قطارني جماؿ 1
 عميد كمية ميقاتمي اسماعيف 2
 بالّدراسات والمسائل المتعمقة بالّطمبةنائب العميد المكّمف  عباد دمحم 3
 بما بعد الّتدرج والبحث العممي نائب العميد مكّمف  بممسكيف حياة 4
 البيولوجيا  رئيس قسـ بوجمعة نوارة 5
 العمـو الغذائية قسـ رئيس بمماف سميرة 6
 البيوتكنولوجيا وعمـ البيئة الفالحية قسـ رئيس عيادي راضية 7
 البيولوجيا قسـالّمجنة العممية ل رئيس قادري فريدة 8
 العمـو الغذائية قسـالّمجنة العممية ل رئيس دومانجي أماؿ 9
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 البيوتكنولوجيا وعمـ البيئة الفالحية قسـالّمجنة العممية ل رئيس حاج صدوؽ ضاوية نبيح  10
 البيولوجيا  قسـعف  ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية دمحم سعيد رمضاف 11
 العمـو الغذائية قسـعف  ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية رمضاف سيد عمي 12
 العمـو الغذائية قسـعف  األستاذيةممّثل األساتذة ذوي مصّف  حجاج نعيمة 13
 البيوتكنولوجيا وعمـ البيئة الفالحية قسـعف  ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عماد فايزة 14
 البيوتكنولوجيا وعمـ البيئة الفالحية قسـعف  ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية مسقو مومف  15
 األساتذة المساعديف عف ممّثل امقراف آسيا 16
 األساتذة المساعديف عف ممّثل بابا عيسى موساوي كريمة 17
 مديرة مخبر بحث سعيدي فيروز 18
 مدير مخبر بحث سنوسي سيد أحمد 19
 مديرة مخبر بحث بف شعباف مسعود 20
 مديرة مخبر بحث بف فقيو ليمى 21
 مديرة مخبر بحث شايشي وساـ 22
 مسؤوؿ المكتبة  معامير الميا 23
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة، 2021جويمية  11مؤرخ في  797رقـم  قــرار
 1البميـدة-بكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجامعة سعـد دحمـب البيولوجيالقســم 

 

 العالي والبحث العممي، إن وزير التعميم
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤّرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتّمـ. ؿاء جامعة البميدة، المعدّ والمتضّمف إنش 1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وز 
بكّمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة البيولوجيا العممية لقسـ وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة  -

 .2021ماي  19المؤرخ في  1البميػدة-سعد دحمب
 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  48المادة األولى: تطبيقا ألحكاـ المادة 
ىذا القرار إلى تحديد  والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ، المعّدؿ2003غشت سنة  23الموافق  1424

 -عموـ الطبيعة والحياة بجامعة سعػد دحمػب القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا بكمية
 .1البميػدة
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عموـ الطبيعة والحياة بجامعة سعػد  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1البميػدة-دحمػب

ىذا  ، كل فيما يخصو، بتطبيق1البميػدة-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة سعػد دحمػب :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021جويمية  11 فيحرر بالجزائر 
 التعميم العالي والبحث العمميوزير 

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ألعضاء الّمجنـة العمميـةالذي يحّدد القائمة االسمية  2021جويمية  11المؤرخ في  797رقـم ممحــق بالقـرار 
 1البميـدة-بكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجامعة سعـد دحمـب لقســم البيولوجيا

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ  قادري فريدة 1
 رئيس القسـ بوجمعة نوارة 2
 أستاذ  قيطارني جماؿ 3
 أستاذ  بف جودي جماؿ 4
 أستاذة  فمة حمايدي شرقي 5
 أستاذة سعيدي فيروز 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف اوسعيد أيت سعدي نصيرة 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" امقراف آسيا 8
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" طوباؿ سميمة 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 د القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممييحـدّ ، 2021جويمية  11مؤرخ في  798قـم ر  قــرار

 عين تموشنت-بمحاج بوشعيبلجامعة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 الحكومة، المعّدؿ.ف تعييف أعضاء والمتضمّ 
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
 2020سنة  نوفمبر 22 الموافق 1442ربيع الثاني  06 فيالمؤرخ  338-20رقـ  التنفيذيبمقتضى المرسوـ و  -

 .إنشػػػاء جػػامعة عػػػػػػيف تموشنتوالمتضّمف 
عيف تموشنت المؤّرخ في  –بالمجمس العممي لجامعة بمحاج شعيب وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة  -

 .2021جواف  22
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 ُيـقـــــّرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  20تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 عيف تموشنت.–القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة بمحاج شعيب

عيف تموشنت ، وفقا لمجدوؿ –دد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة بمحاج شعيبتح :2المادة 
 الممحق بيذا القرار.

عيف تموشنت، كل فيما يخصو، بتطبيق –يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة بمحاج شعيب :3المادة 
 لي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العا

 2021جويمية  11 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 د القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممييحـدّ الذي  2021جويمية  11المؤرخ في  798رقـم ممحــق بالقـرار 
 عين تموشنت-بمحاج بوشعيبلجامعة 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة زيادي عبد القادر 1
الطور األوؿ والثاني والتكويف المتواصل والشيادات نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في  بمحمياني دمحم 2

 والتكويف العالي في التدرج
 نائب مدير الجامعة مكّمف بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية فميتي دمحم 3
 نائب مدير الجامعة مكّمف بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو حمادي يوسف 4
 عميد كمية العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير ابراىيـ بوسعدنايت  5
 عميد كمية العمـو والتكنولوجيا بمعربي لحسف 6
 عميد كمية اآلداب والمغات والعمـو اإلجتماعية عبد الجميل منقور 7
 عميد كمية الحقوؽ  عبد السالـ نور الديف 8
 العممي لكمية اآلداب والمغات والعمـو اإلجتماعيةرئيس المجمس  بوسغادي حبيب 9
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير زدوف جماؿ 10
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو والتكنولوجيا نياري ادريس 11
 رئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ  ميداوي صالح دمحم 12
 مديرة وحدة البحث يحيا كريمة بف 13
 مدير وحدة البحث كوديد سفياف  14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير حولية يحى 15
 التجارية وعمـو التسييرممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والعمـو  وراد فؤاد 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات والعمـو اإلجتماعية كرـو موفق 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات والعمـو اإلجتماعية ايدو سميرة 18
 كمية العمـو والتكنولوجياممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف  وداد وحيد 19
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو والتكنولوجيا بف شريف قدور 20
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 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ  أسود ياسيف 21
 ممّثل عف األساتذة المساعديف برداف صفية 22
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف يحى حسيف 23
 أستاذ بجامعة تممساف عبدوس عبد العزيز 24
  2أستاذ بجامعة وىراف  دمحم تابميونا 25
 مسؤولة المكتبة المركزية زعيمي نادية 26
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2021جانفي  06المؤرخ في  22يعّدل القرار رقم ، 2021جويمية  11مؤرخ في  799 رقم قــرار
 العميا في عموم التغذية والصناعات الغذائيةقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة لمد حدّ لما

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

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

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

 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
فبراير سنة  15الموافق  1438جمادى األولى عاـ  18المؤرخ في  81-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

في عمـو  عميادرسة إلى م والمتضّمف تحويل المدرسة التحضيرية في عموـ الطبيعة والحياة بالجزائر 2017
 .التغذية والصناعات الغذائية

المحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة  2021جانفي  06المؤرخ في  22وبموجب القرار رقـ  -
 .العميا في عمـو التغذية والصناعات الغذائية

التغذية والصناعات الغذائية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة العميا في عمـو  -
 .2020نوفمبر  16المؤرخ في 

 ُيـقـــــّرر
ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا في عمـو  المادة األولى:

 التغذية والصناعات الغذائية.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا في عموـ التغذية والصناعات الغذائية، وفقا  :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا في عموـ التغذية والصناعات الغذائية ،كل فيما  :3المادة 

 رار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.يخصو، بتطبيق ىذا الق
 2021جويمية  11 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2021جانفي  06المؤرخ في  22الذي يعّدل القرار رقم  2021جويمية  11المؤرخ في  799 ممحق بالقرار رقم
 العميا في عموم التغذية والصناعات الغذائيةقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة لمد حدّ الم

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة جازولي زىر الديف 1
 مدير مساعد مكّمف بالتعميـ والشيادات والتكويف المتواصل عويش عادؿ 2
 مدير مساعد مكّمف بأنظمة اإلعالـ واالتصاؿ والعالقات الخارجية األميف عسيو دمحم يحي 3
 رئيسة قسـ الطور الثاني قندز كرمية رميمة 4
 رئيسة قسـ التكويف التحضيري  درعي ليمى 5
 أستاذ بيطاـ ايدير 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" بكة سممى 7
 أستاذ مساعدة قسـ "أ" دحماني خيرة 8
 1أستاذ بجامعة البميدة بوشعيب فوزي  9
 بومرداس-أستاذ بجامعة أدمحم بوقرة بويحياوي كريمة 10
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء المجمس العممي يحدد القائمة االسمية، 2021جويمية  11مؤرخ في  800رقم  قــرار
 بومـرداس-العموم االقتصادية والتجـارية وعــموم التسييـر بجامعة أمحمـد بوقـرة لكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

  .المعّدؿ الحكومة،والمتضّمف تعييف أعضاء 
 1998 يونيو سنة 2الموافق  1419صفر عاـ  7المؤرخ في  189-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ المتضمف إنشاء جامعة بومرداس،و 
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتالذي  2003
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بالمجمس وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة  -

 .2021أفريل  25ومرداس المؤّرخ في ب -بجامعة أمػحمد بوقرة
 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
لمعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى ، ا2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

موـ التسيير تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وع
 .بومرداس -بجامعة أمػحمد بوقرة
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القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة  دتحد :2المادة 
 بومرداس، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -أمػحمد بوقرة

بومرداس، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة أمػحمد بوقرة :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021جويمية  11 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2021جويمية  11المؤرخ في  800رقم  رارــق بالقـــممح
 بومـرداس -وعــموم التسييـر بجامعة أمحمـد بوقـرة لكمية العموم االقتصادية والتجـارية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية بوكساني رشيد 1
 عميد الكمية أونيس عبد المجيد 2
 التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجيةنائب العميد مكّمف بما بعد  بوزيدة حميد 3
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة فرزيزي ابراىيـ 4
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية نور الديف نجيب 5
 رئيس قسـ العمـو التجارية بوشنب موسى 6
 رئيس قسـ عمـو التسيير عرقوب وعمي 7
 قسـ عمـو المالية والمحاسبةرئيس  بف يخمف كماؿ 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية بودلة يوسف 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية بف طالبي فريد 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير خميفي رزقي 11
 العمـو االقتصاديةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  عميوات رفيق 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية رحماني العربي 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية  شالؿ زىير 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير عقوف سعاد 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير  الطيف عبد الكريـ 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو المالية والمحاسبة بطاطا سفياف 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو المالية والمحاسبة  النمري نصر الديف 18
 المساعديفممّثل عف األساتذة  بوعزوز جياد 19
 ممّثل عف األساتذة المساعديف شرفاوي عمر 20
 مديرة مخبر بحث يحياوي نصيرة 21
 مسؤوؿ المكتبة إيزة سفياف 22

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة      ،  2021جويمية  13مؤرخ في  801رقم  قــرار
 المدرسة العميا لألساتذة بالقبة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .تعييف أعضاء الحكومة فوالمتضم
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  209-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف تحويل المدرسة العميا لألساتذة بالقبة إلى مدرسة خارج الجامعة
 2013يناير سنة  30 الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

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

 ُيـقـــــّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  24تطبيقا ألحكاـ المادة  األولى:المادة 
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بالقبة.
ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بالقبة طبقا لمجدوؿ الممحق بيذا تحدد القائمة االسمية  :2المادة 

 القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2021جويمية  13 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المدرسة العميا لألساتذة بالقبة قائمة أعضاء مجمس إدارة
 األعضاء المعينون: -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 عالي والبحث العمميالمكمف بالتعميـ الممثل الوزير  رئيس بومعيزة السعيد  -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو غاشي إسماعيل  -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثمة عضو بخوش صونية   -
 كمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير الم عضو ىيرور حكيـ  -
 العمومية واإلصالح اإلداري وظيفة ممثل السمطة المكمفة بال عضو عثامنة جماؿ  -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو ماضي لخضر  -
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 األعضاء المنتخبون: -2
 الييئة الصفة االسم والمقب

 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة عضو لواـ نجيب  -
 مؾ األساتذةممثمة منتخبة عف س عضو بوعكاز كريمة  -
 المحاضريف قسـ"أ"ف سمؾ األساتذة ممثل منتخب ع عضو أيت مختار أحمد  -
 ف سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ"أ"ممثمة منتخبة ع عضو بف مرزوؽ فاتف  -
 ف سمؾ األساتذة المساعديف قسـ"أ"ممثل منتخب ع عضو منصوري ىاشمي  -
 ف سمؾ األساتذة المساعديف قسـ"أ"ممثل منتخب ع عضو ميدي يوسف  -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو بوقزولة السعيد  -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو طيايبية بالؿ  -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو تومي أكـر  -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو دحماني وليد  -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (45) الخامسة واألربعون  نتائج الدورةعن عالن يتضمن اإل 2021جويمية  13 مؤرخ في 802قم ر  قــرار

 الجامعية الوطنية لمُّجنة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442عاـ ذي القعدة  26مؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
مايو سنة  03الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  130-08بمقتضى المرسػوـ التنفيػذي رقـ و  -

  .، المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث2008
الوطنية وتسييرىا وتشكيميا، المتضمف تنظيـ المجنة الجامعية  1994نوفمبر سنة  16بمقتضى القرار المؤرخ في و  -

 .المعدؿ والمتمـ
المتضمف تشكيمة الفروع المختصة لمجنة الجامعية  2021سنة جويمية  27المؤرخ في  732رقـ بمقتضى القرار و  -

 المتمـ.، المعدؿ و الوطنية
جواف سنة  10بناء عمى قوائـ تأىيل األساتذة المحاضريف قسـ "أ" مف أجل الترقية إلى رتبة أستاذ المؤرخة في  -

2021. 
المجنة الجامعية  ( مف طرؼ أعضاءProgrèsنتائج دراسة ممفات الترشح عبر المنصة الرقمية )بناء عمى  -

 .2021جويمية  12إلى  01ممتدة مف خالؿ الفترة ال( 45) الخامسة واألربعوف الوطنية في دورتيا 
 

 ُيـقـــــّرر
 

ستحقاقي مؤىميف لمترقية إلى يعتبر األساتذة المحاضروف قسـ "أ" اآلتية أسماؤىـ حسب الترتيب اإل المادة األولى:
 رتبة أستاذ.
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 فرع: التكنولوجيا
 

 معمارية، ري.ىندسة مدنية، ىندسة :األولىالمجموعة 
     

 جامعة معسكر ىندسة  مدنية عائشة بصايـ 01
 1سطيفجامعة  ىندسة  مدنية مراد بمقاسمية 02
 جامعة  سوؽ أىراس ىندسة  مدنية مريـ فخر الديف بوعمي 03
  جامعة تيسمسيمت ىندسة  مدنية بشير بوضربة 04
 1جامعة البميدة ىندسة  مدنية مصطفى الشيخ زواوي  05
 1جامعة سطيف ىندسة  مدنية عبد الغاني مرداس 06
 جامعة ورقمة ىندسة  مدنية سفياف سقاي 07
 جامعة برج بوعريريج ىندسة  مدنية ابراىيـ مسعوداف 08
 جامعة  تممساف ىندسة  مدنية أسية بف شوؾ 09
 جامعة الجمفة ىندسة  مدنية دليمة بف عمارة 10
 جامعة بشار ىندسة  مدنية نبيل بمة 11
 المدرسة الوطنية العميا لمري  ىندسة  مدنية أحمد حاج صدوؽ  12
 جامعة سيدي بمعباس ىندسة  مدنية نور الديف زياف 13
 جامعة بسكرة ىندسة  مدنية بشير طاع هللا 14
 المدرسة الوطنية العميا لمري  ىندسة  مدنية الطاىر ختاؿ 15
 جامعة األغواط ىندسة  مدنية مراد حجوجة 16
 جامعة بسكرة ىندسة معمارية ليمى سريتي 17
 3قسنطينة-بوبنيدرجامعة صالح  ىندسة معمارية مريامة بف شريف 18
 جامعة قالمة ىندسة معمارية يوسف العزري  19
 المدرسة المتعددة العمـو لميندسة المعمارية والعمراف  ىندسة معمارية كنزة بوصورة 20
 جامعة بجاية ري  عمي بريكسي 21
 جامعة  الوادي ري  سميـ خشانة 22
 جامعة وىراف  لمعمـو والتكنولوجيا  ري  سميرة بابا حامد 23
 جامعة األغواط ري  عبد القادر حمالت 24

 
 

 :ىندسة ميكانيكية، كيروميكانيك، بصريات وميكانيك الدقةالثانيةالمجموعة 
 

 جامعة المدية ىندسة ميكانيكية مولود قمانة 01
 2جامعة باتنة  ىندسة ميكانيكية حساف أمداح 02
 جامعة بومرداس ميكانيكيةىندسة  مراد قارش 03
 1جامعة باتنة  ىندسة ميكانيكية كماؿ مصمودي 04
 2جامعة باتنة  ىندسة ميكانيكية يسيف دماغ 05
 جامعة معسكر ىندسة ميكانيكية مصطفي بف دوبة 06
 جامعة ورقمة ىندسة ميكانيكية بمخير نيقرو 07
 جامعة الشمف ىندسة ميكانيكية شييناز فارس 08
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 جامعة سيدي بمعباس ىندسة ميكانيكية عبد القادر ميمودي 09
 جامعة ورقمة ىندسة ميكانيكية بوبكر ذكار 10
 جامعة وىراف  لمعمـو والتكنولوجيا  ىندسة ميكانيكية طيب يحياوي  11
 جامعة أـ البواقي  ىندسة ميكانيكية الياس برجة 12
 غردايةجامعة  ىندسة ميكانيكية عبد الرحماف بمعور  13
 جامعة باجي مختار عنابة ىندسة ميكانيكية محي الديف بف غرس هللا 14
 جامعة خميس مميانة ىندسة ميكانيكية رابح كرفاح 15
 جامعة بومرداس ىندسة ميكانيكية دمحم عرباوي  16
 جامعة العربي التبسي تبسة ىندسة ميكانيكية لزىر طرشاف 17
 جامعة  عيف تيموشنت ىندسة ميكانيكية دمحم عميرات 18
 جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا  ىندسة ميكانيكية عمار مصباح 19
 جامعة العربي التبسي تبسة ىندسة ميكانيكية رمزي  مدوكي 20
 2جامعة باتنة  ىندسة ميكانيكية زيف الديف عموي  21
 تممساف-التطبيقيةالمدرسة العميا في العمـو  ىندسة ميكانيكية فؤاد بوكمي حسف 22
 تيزي وزو –جامعة مولود معمري  ىندسة ميكانيكية ناصر لعمروس 23
 جامعة وىراف  لمعمـو والتكنولوجيا  ىندسة ميكانيكية دمحم بولنوار 24
 المدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية ىندسة ميكانيكية دمحم  سنوسي 25
 جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا  ىندسة ميكانيكية رمضاف قوباع 26
 جامعة سكيكدة كيروميكانيؾ رضا كاليعية 27
 1جامعة سطيف الدقةبصريات وميكانيؾ  السعيد مقالتي 28
 جامعة برج بوعريريج الدقةبصريات وميكانيؾ  صالح داود  29
 جامعة برج بوعريريج الدقةبصريات وميكانيؾ  عبد الحميـ بف الشيخ 30
 2جامعة باتنة نظافة وأمف ليمى بوبكر 31

 
 

 ، ىندسة بحرية: ىندسة منجمية، ىندسة المواد، ىندسة الطرائقالثالثة المجموعة 
 

 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ىندسة منجمية الرزقي عكاؿ 01
 جامعة بومرداس ىندسة المواد صبرية مميكة منصور 02
 جامعة المدية الطرائقىندسة  معمر لعيدي 03
 جامعة  الوادي ىندسة الطرائق صالح الديف العويني 04
 جامعة المدية ىندسة الطرائق صونيا لفناوي  05
 جامعة المدية ىندسة الطرائق مبروؾ حماداش 06
 تيزي وزو–جامعة مولود معمري  ىندسة الطرائق اديبة بف احمد  جاللي 07
 جامعة المدية الطرائقىندسة  عبد المنعـ بمحاج 08
 جامعة المدية ىندسة الطرائق دمحم نجيوي  09
 2جامعة باتنة  ىندسة الطرائق رشيد سماعيل 10
 جامعة المدية ىندسة الطرائق نور الديف حديدي 11
 التكنولوجياجامعة ىواري بومديف لمعمـو و  ىندسة الطرائق سعاد بوعافية -شرقي  12
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 الجزائر-المدرسة العميا لمعمـو التطبيقية ىندسة الطرائق حسيبة تقار المولودة زموري  13
 جامعة ورقمة ىندسة الطرائق نصر الديف شنوؼ 14
 جامعة وىراف  لمعمـو والتكنولوجيا  ىندسة الطرائق أميف مرسمي 15
 جامعة سكيكدة ىندسة الطرائق نبيل مسيخ 16
 بجايةجامعة  ىندسة الطرائق نبيمة عميواف )ـ( زايدي 17
 جامعة جيجل ىندسة الطرائق كمػػػػاؿ بودغدغ 18
 1جامعة سطيف ىندسة الطرائق أحمد مداني 19
 جامعة بومرداس ىندسة الطرائق نصيرة اوسميماني 20
 جامعة بسكرة ىندسة الطرائق مميكة ضيافي 21
 3قسنطينة-جامعة صالح بوبنيدر ىندسة الطرائق فوزية بمعايب 22
 جامعة بجاية ىندسة الطرائق المالؾعبد  زعموش 23
 جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا ىندسة الطرائق شوقي جموؿ 24
 جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا ىندسة بحرية مصطفى حمماوي  25

 
 

 ، ىندسة بيوطبية، آلية، ىندسة كيربائية: كيروتقني، إلكترونيكالرابعةالمجموعة 
 

 جامعة الشمف كيروتقني أدمحم حاليمي 01
 جامعة الشمف كيروتقني عبد هللا زقاوي  02
 جامعة األغواط كيروتقني سيد أحمد بصديق 03
 جامعة األغواط كيروتقني رابح جقيدؿ 04
 تيزي وزو –جامعة مولود معمري  كيروتقني عمي بشوش 05
 جامعة بشار كيروتقني دمحم ناصر طنجاوي  06
 جامعة الشمف كيروتقني القادرعبد  قنصاب 07
 جامعة الجمفة كيروتقني لخضر بسيسة 08
 جامعة  الوادي كيروتقني يوسف بكاكرة 09
 جامعة خميس مميانة كيروتقني دمحم معط هللا 10
 جامعة بسكرة كيروتقني اماؿ تركي 11
 تيزي وزو –جامعة مولود معمري  كيروتقني مصطفى بوىراوة 12
 جامعة سكيكدة كيروتقني عمر بودبوز 13
 تيزي وزو –جامعة مولود معمري  كيروتقني يوسف بوطورة 14
 جامعة الجمفة كيروتقني عمر بف عيسى 15
 جامعة بجاية كيروتقني فريد حمودي 16
 جامعة بجاية كيروتقني عبدهللا مجدوب 17
 جامعة معسكر إلكترونيؾ بوعالـ مرابط 18
 جامعة مستغانـ إلكترونيؾ بوعبد هللا بوعجمي 19
 جامعة المسيمة إلكترونيؾ عبد الرحماف بوقرة 20
 جامعة المسيمة إلكترونيؾ نوبيل قرماط 21
 1جامعة قسنطينة إلكترونيؾ سياـ بف قودة حـر فرطاقي 22
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 جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا  إلكترونيؾ عقيمة كموش 23
 1جامعة قسنطينة إلكترونيؾ دمحم رضا لبعل 24
 جامعة مستغانـ إلكترونيؾ أماؿ عباد )ز( بف سطاعمي 25
 جامعة برج بوعريريج إلكترونيؾ مصطفى صارة 26
 جامعة المسيمة إلكترونيؾ دمحم لعجاؿ 27
 جامعة مستغانـ إلكترونيؾ وساـ بف سطاعمي 28
 تيزي وزو –جامعة مولود معمري  إلكترونيؾ صالح حداب 29
 اري بومديف لمعمـو و التكنولوجياجامعة ىو  إلكترونيؾ بولرياح سويسي 30
 جامعة سكيكدة إلكترونيؾ أحسف قوطاس 31
 جامعة مستغانـ إلكترونيؾ مصطفى مراح 32
 1جامعة قسنطينة إلكترونيؾ أماؿ لعباني حـر بف كنيدة 33
 جامعة سيدي بمعباس إلكترونيؾ أحمد عزايز  34
 1جامعة قسنطينة إلكترونيؾ ماية لخضارة 35
 2جامعة باتنة إلكترونيؾ وردة عساس 36
 1جامعة قسنطينة إلكترونيؾ مولود كيحل 37
 جامعة وىراف  لمعمـو والتكنولوجيا إلكترونيؾ عبد الممؾ مقدـ 38
 تيزي وزو –جامعة مولود معمري  إلكترونيؾ حكيـ عاشور 39
 جامعة الجمفة آلية دمحم منير رزاوي  40
 جامعة الجمفة آلية مسعودة عزوزي  41
 جامعة سكيكدة آلية اليادي قشي 42
 جامعة بجاية آلية عبد اليازيد عاشور 43
 جامعة  تممساف آلية بومديف بف يحي 44
 جامعة بشار ىندسة كيربائية حمزة تجيني 45
 جامعة أدرار ىندسة كيربائية سميـ  مخموفي  46
 جامعة بومرداس كيربائيةىندسة  عومار  بف جغابة 47
 جامعة  تممساف ىندسة بيوطبية لطفي حمزة شريف 48
 جامعة  تممساف ىندسة بيوطبية عبد الغني جباري  49
 جامعة  تممساف طػاقػات متجػددة أحمد عزي  50

 
 

 : اإلعالم اآلليالخامسةالمجموعة 
     

 جامعة البويرة إعالـ آلي مراد  عماد  01
 جامعة  الوادي إعالـ آلي ابراىيـ لجدؿ 02
 جامعة معسكر إعالـ آلي بوجالؿ مفتاح  03
 جامعة  تممساف إعالـ آلي نبيمة لبراوي  04
 2جامعة باتنة إعالـ آلي عمي بيموؿ 05
 جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا  إعالـ آلي يوسف ىماؿ 06
 معسكرجامعة  إعالـ آلي دمحم كماؿ بف حواء 07
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 2جامعة باتنة إعالـ آلي جالؿ حجازي  08
 جامعة الشمف إعالـ آلي منير طاىر عباس 09
 2جامعة قسنطينة إعالـ آلي دمحم غرزولي 10
 2جامعة قسنطينة إعالـ آلي نبيل بمعمى 11
 جامعة بومرداس إعالـ آلي جماؿ قاصب 12
 جامعة جيجل إعالـ آلي عمي لمواري  13
 جامعة بجاية إعالـ آلي كماؿ عمروف  14
 1جامعة الجزائر إعالـ آلي عبدالرحماف بعداش 15
 المركز الجامعي أفمو إعالـ آلي عبد الكريـ طياري  16

 

 

 فرع : العموم الدقيقة
 

 :رياضياتال
     

 جامعة بجاية رياضيات تطبيقية ويزة إعموشف )ـ( لقدير 01
 اري بومديف لمعمـو و التكنولوجياجامعة ىو  رياضيات تطبيقية طارؽ  مذكور 02
 جامعة مستغانـ رياضيات لكحل بمعربي 03
 جامعة أـ البواقي  رياضيات احسف مراد 04
 1جامعة البميدة رياضيات حميد ولد رويس 05
 جامعة األغواط رياضيات يامنة بوخاتـ 06
 جامعة  الوادي رياضيات التجاني حاج عمار 07
 جامعة بجاية رياضيات زوقاب نبيل 08
 2جامعة باتنة رياضيات األمير جفاؿ 09
 جامعة  سوؽ أىراس رياضيات دمحم بموفي 10
 جامعة باجي مختار عنابة رياضيات فريخ طاع هللا 11
 المدرسة العميا لألساتذة آسيا جبار قسنطينة رياضيات عز الديف بمور 12
 عنابةجامعة باجي مختار  رياضيات عبد الوىاب سالمي 13
 جامعة باجي مختار عنابة رياضيات دمحم لخظر حاجي 14
 جامعة تامنغست رياضيات دمحم األميف بف الشيخ الحسيف 15
 اري بومديف لمعمـو و التكنولوجياجامعة ىو  رياضيات بو عالـ بف سبع 16
 جامعة وىراف  لمعمـو والتكنولوجيا  رياضيات صونية دوار 17
 1جامعة سطيف رياضيات بمقاسـ ساحمي 18
 جامعة  سوؽ أىراس رياضيات بدر الديف سالمي 19
 1جامعة قسنطينة رياضيات الطيب حمايزية 20
 جامعة الجمفة رياضيات ناجي ىرماس 21
 جامعة المدية رياضيات نور الديف يخمف الشوؼ 22
 جامعة  الوادي رياضيات عبد الفتاح فارح 23
 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف  رياضيات حنيفي زوبير 24
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 جامعة ورقمة رياضيات اسماعيل مرابط 25
 1جامعة  وىراف رياضيات فاطمة الزىراء مزغريني 26
 1جامعة سطيف رياضيات سعيدة شرقي )ـ( بف دعاس 27
 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف  رياضيات صفية بف أحمد 28
 جامعة باجي مختار عنابة رياضيات الباىي حديدي 29
 تيزي وزو –جامعة مولود معمري  رياضيات بشير سعدي 30
 جامعة ورقمة رياضيات مبروؾ مفالح 31
 المدرسة العميا لألساتذة بالقبة رياضيات أحمد آيت مختار 32
 جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا رياضيات أحمد شرشـ 33
 جامعة أدرار رياضيات دمحم طو خالدي  34
 جامعة خنشمة رياضيات رشيد مشراوي  35
 المدرسة العميا لألساتذة بالقبة رياضيات الحسف وعزار 36

 
 

 :فيزياءال
 

 جامعة سكيكدة فيزياء أودينة فاتح مبارؾ 01
 جامعة بشار فيزياء بف موسى دناي 02
 جامعة وىراف  لمعمـو والتكنولوجيا  فيزياء عباس بمفار 03
 جامعة تيارت فيزياء حمزة بوعافية 04
 تممساف-المدرسة العميا في العمـو التطبيقية فيزياء عبدالكريـ فرواني 05
 جامعة العربي التبسي  تبسة فيزياء توفيق زيار 06
 1جامعة سطيف فيزياء الطيب شيحي 07
 المسيمةجامعة  فيزياء دمحم سالمي 08
 جامعة ورقمة فيزياء لزىر بف مبروؾ 09
 جامعة الجمفة فيزياء يحي لسبط 10
 جامعة بسكرة فيزياء مختار فالق  11
 جامعة بشار فيزياء سياـ قادري  12
 جامعة تيارت فيزياء بف داود مبارؾ 13
 اري بومديف لمعمـو والتكنولوجياجامعة ىو  فيزياء مريـ عمورة 14
 جامعة ورقمة فيزياء األزىر دمحمي 15
 1جامعة سطيف فيزياء جالؿ شراد 16
 جامعة وىراف  لمعمـو والتكنولوجيا  فيزياء سامية بيمولي 17
 كنولوجياجامعة ىواري بومديف لمعمـو والت فيزياء مريـ حداد 18
 جامعة بومرداس فيزياء صالح بميزاؾ 19
 جامعة بومرداس فيزياء دمحم زعمـو 20
 المدرسة العميا لألساتذة بالقبة فيزياء مصطفى أولداش 21
 جامعة بومرداس فيزياء طاىر اواروف  22
 جامعة تيارت فيزياء أدمحم قمو 23
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 تيزي وزو –جامعة مولود معمري  فيزياء عمي بوقالؿ 24
 1جامعة باتنة فيزياء ىدى غمري  25
 ميمة-بوالصوؼالمركز الجامعي عبد الحفيع  فيزياء سميرة ديب 26
 جامعة المسيمة فيزياء عبد الحكيـ بورصاص 27
 جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا  فيزياء فايزة قنديل 28
 جامعة بسكرة فيزياء توفيق تبرمسيف 29
 1جامعة سطيف فيزياء عاشور درافة 30
 جامعة باجي مختار عنابة فيزياء عبد الكريـ بف لعمي 31
 جامعة تيارت فيزياء مداني حساف 32
 جامعة ورقمة فيزياء األميف خوجة 33
 جامعة باجي مختار عنابة فيزياء عادؿ بوشارب 34
 جامعة بومرداس فيزياء طارؽ  قرفي 35

 

  :كيمياءال
     

 اري بومديف لمعمـو والتكنولوجياجامعة ىو  كيمياء راضية بقطاش 01
 بومديف لمعمـو والتكنولوجيااري جامعة ىو  كيمياء عمر عروس 02
 جامعة المسيمة كيمياء عز الديف بف يحيى 03
 جامعة بومرداس كيمياء نجيب بف عصماف 04
 جامعة وىراف  لمعمـو والتكنولوجيا  كيمياء فاطمة الزىراء زرادني 05
 جامعة باجي مختار عنابة كيمياء عبد العزيز سمارة 06
 العميا لألساتذة آسيا جبار قسنطينةالمدرسة  كيمياء بركاىـ عناؽ 07
 اري بومديف لمعمـو والتكنولوجياجامعة ىو  كيمياء عبد الرحماف جواىري  08
 جامعة  الوادي كيمياء عمار بف مية 09
 جامعة ورقمة كيمياء مسعودة دقموش 10
 1جامعة الجزائر كيمياء وىيبة  لمميكشي 11
 جامعة بومرداس كيمياء نعيمة غميط 12
 جامعة ورقمة كيمياء زىور رحماني 13
 جامعة سكيكدة كيمياء شيرزاد جيالني 14
 جامعة بجاية كيمياء كيينة كواشي 15
 المدرسة العميا لألساتذة بورقمة كيمياء ابراىيـ العابد 16
 جامعة ورقمة كيمياء مسعود قواميد 17
 جامعة باجي مختار عنابة كيمياء زىية بف رجـ 18
 جامعة  تممساف كيمياء كريمة سعيدي 19
 جامعة سيدي بمعباس كيمياء صحبي بمبية 20
 1جامعة البميدة كيمياء نعيمة بوزيدي 21
 1جامعة سطيف كيمياء دنيازاد حناشي 22
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 جامعة بجاية كيمياء صبرينة بف مراد )ـ( بمعيد 23
 جامعة مستغانـ كيمياء بمقاسـ أبصار 24
 تيزي وزو –جامعة مولود معمري  كيمياء حكيمة فطيمة عزيرة 25
 1جامعة قسنطينة كيمياء وليد بغريش 26
 جامعة  تممساف كيمياء سناء حمزة رقيق 27
 جامعة سيدي بمعباس كيمياء نبيمة أوكمي 28

 
 

 فرع عموم الطبيعة و الحياة
 

 ةبيولوجيعموم 
     

 1جامعة البميدة  عمـو بيولوجية دمحم نجيب بوخاتـ 01
 جامعة بومرداس عمـو بيولوجية كريمة يحياوي  02
 جامعة سيدي بمعباس عمـو بيولوجية سميرة مزياني 03
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جويمية سنة  12تاريخ مف  و ابتداءػػذي يسري مفعولػػػا القرار الذذ ىػػػػة بتنفيػػػر الموارد البشريػػػػػػػيكمف مدي :2المادة 
 العالي والبحث العممي. ـػػػػػػػػػوزارة التعميػػػػػػػػر في النشرة الرسمية لػػػػػػػوالذي سينش، 2021

 2021جويمية  13 فيحرر بالجزائر 
 التعميم العالي والبحث العمميوزير 

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء مجمس كمية يحدد القائمة اإلسمية، 2021جويمية  14 مؤرخ في 803 رقم قــرار
 2جامعة قسنطينة العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ  -

 39و 37مـ، ال سيما المادتاف ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمت2003
 .منو

 2011وفمبر سنة ن 28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  401-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .2والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 

األقساـ المكونة لكمية العموـ والمتضمف إنشاء  2012أكتوبر  24المؤرخ في  352وبمقتضى القرار رقـ  -
 .لمتمـا ،2االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير لدى جامعة قسنطينة
 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

معة لدى جاالعموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية 
 .2قسنطينة



  2021-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   103

 

 

 

 

لدى جامعة العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية  :2الـــمـادة 
 يذا القرار.بفي الجدوؿ الممحق  2قسنطينة 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3الــمادة 
 2021جويمية  14 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 عضاء مجمس كميةاالسمية ألقائمة الذي يحدد ال 2021جويمية  14 مؤرخ فيال 803ممحق بالقرار رقم 

 2جامعة قسنطينةلدى العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير 
 الصفة اإلسم والمقب

 عميد الكمية، رئيسا موساوي عبد النور -
 رئيس المجمس العممي لمكمية بف تركي عزالديف -
 العمـو االقتصاديةرئيس قسـ  موجاري رضواف -
 عمـو التسييررئيس قسـ  بف مالؾ عمار  -
 العمـو التجاريةرئيس قسـ  لفايدة عبد هللا -
 العمـو المالية والمحاسبةرئيس قسـ  بوشريبة دمحم -
 بحث مدير مخبر جصاص دمحم  -
 بحث مدير مخبر بف حسيف ناجي  -
 بحث مدير مخبر سحنوف محمود -
 االقتصاديةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو  بوحاليس دمحم خميل  -
 االقتصاديةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو  سعيد أحسف -
 التسييرممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ عمـو  بوفالطة دمحم سيف الديف  -
 التسييرممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ عمـو  بولوداف نجاح  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية ماي عمي -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية بوضياؼ الياس -
 العمـو المالية والمحاسبة مصف األستاذية عف قسـممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي  معزوز سامية -
 العمـو المالية والمحاسبة ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الوافي شيرزاد -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف بوباح عالية -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف بوعزيز نسريف -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات مشيش السعيد -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات درويش مفيدة  -
 العمـو التجاريةممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ  بوعروج نزيية سيى -
 االقتصاديةالعمـو ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  معوش تاج الديف -
 العمـو المالية والمحاسبةممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  فنيري ياسر عبد الرحماف -
 عمـو التسييرمنتخبة عف الطمبة عف قسـ  ةممثم بف قدوار صفاء -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 بالحصـولالمتعمقـة تطبيـق األحكـام يحـّدد كيفيـات ، 2021جويمية  14 مؤرخ في 804رقـم  قــرار
 لّتأىيـل الجامعـي عمى ا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمف و  1999سنة ريل بأ 4الموافق 1419عاـذي الحجة  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .والمتّمـ لمتعميـ العالي، المعّدؿالقانوف الّتوجييي 
 2021 يوليو سنة 7الموافق  1442عاـ القعدة ذي 26المؤّرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
يوليو سنة  23الموافق 1422جمادى األولى عاـ  2المؤّرخ في  208-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد صالحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا 2001
 2001أكتوبر سنة  1الموافق 1422رجب عاـ  13المؤّرخ في  293-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

حث وأعواف عموميوف والمتعمق بمياـ التعميـ والتكويف التي يقوـ بيا أساتذة التعميـ والتكويف العالييف ومستخدمو الب
 .آخروف باعتبارىا عمال ثانوًيا، المتّمـ

غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤّرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤّرخ في  299-05ـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رق -
  .والذي يحّدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره

 2008مايو سنة  3الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤّرخ في 130-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .باألستاذ الباحثوالمتضّمف القانوف األساسي الخاص 

 2008مايو سنة  3الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤّرخ في 131-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضّمف القانوف األساسي الخاص بالباحث الدائـ

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في 265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس و شيادة الماستر وشيادة الدكتوراه والمتضّمف

نوفمبر  24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤّرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي 2011سنة

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13قتضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبم -
 .والبحث العممي عميـ العاليالتّ  د صالحيات وزيريحدّ الذي 

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤّرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.القانوف د يحدّ الذي 

جانفي سنة  28الموافق  1442جمادى الثانية عاـ  14المؤّرخ في  50-21وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو. 8و 4،6، السيما المواد أىيل الجامعيد شروط وكيفيات الحصوؿ عمى التّ يحدّ الذي  2021
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 2021سنة  أبريل 7الموافق  1442عاـ  شعباف 24 خ فيمؤرّ ال 134-21 تنفيذي رقـوبمقتضى المرسوـ ال -
 .عميـ العالي والبحث العمميف تنظيـ اإلدارة المركزية في وزارة التّ المتضمّ و 

أىيل التّ تطبيق األحكاـ المتعمقة بد كيفيات يحدّ والذي  2018فيفري  20المؤّرخ في  170وبمقتضى القرار رقـ  -
 .الجامعي

 ُيـقـــــّرر
 جانفي سنة 28المؤّرخ في  50-21مف المرسوـ التنفيذي رقـ  8و 6و 4تطبيًقا ألحكاـ المواد  المادة األولى:

، المذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد تشكيمة الّمجاف الجيوية لمتأىيل الجامعي وتنظيميا 2021
 وسيرىا، ومكّونػات ممػف الترشػُّح وكيفيػات وآجػاؿ إيداعػو وتقييمو.

تتشكل المجنة الجيوية لمتأىيل الجامعي مف أساتذة باحثيف وباحثيف دائميف في وضعية نشاط برتبة أستاذ  :2المادة 
( سنوات غير 03( سنوات أقدمية بيذه الصفة لمدة ثالث )03أو مدير بحث يتمتعوف عمى األقل بثالث )

 قابمة لمتجديد.
 ة حسب الميداف و/أو الشعبة.ُتنظَّـ الّمجنة الجيوية لمتأىيل الجامعي في شكل لجاف فرعي

 يعّيف أعضاء الّمجاف الفرعية ورؤساؤىا بقرار مف وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي.
ُـّ اختيار أعضاء الّمجنة الجيوية لمتأىيل الجامعي عمى أساس كفاءتيـ البيداغوجية والعممية والبحثية  :3المادة  يت

 ف رؤساء الندوات الجيوية لمجامعات.حسب الميداف والشعبة، بناء عمى اقتراح م
ق أعماليا. :4المادة   يترأس الّمجنة الجيوية لمتأىيل الجامعي رئيس الندوة الجيوية لمجامعات وُينسِّ
 تتكفل الّمجنة الجيوية لمتأىيل الجامعي، عبر لجانيا الفرعية، عمى الخصوص بػما يمي: :5المادة 

 دراسة ممفات المترشحيف وتقييميا، -
محضر نتائج دراسة وتقييـ ممفَّات المترّشحيف الذي يجب أف يتضّمف القوائـ االسمية لممترّشحيف  إعداد -

 المقبوؿ تأىيمييـ، والقوائـ االسمية لممترّشحيف المرفوض تأىيميـ مع تعميل أسباب الّرفض،
 دراسة الطعوف والفصل فييا. -

( في الّسنة لدراسة ممفات الترشح وتقييميا خالؿ 02)تجتمع الّمجنة الجيوية لمّتأىيل الجامعي مرتيف  :6المادة 
ـّ اإلعالف عنيما مف طرؼ المصالح المختّصة باإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي 02دورتيف ) ( يت

 والبحث العممي.
 يجب أف يستوفي المترشح لمّتأىيل الجامعي الشروط اآلتية: :7المادة 

 ضر قسـ "ب" أو أستاذ بحث قسـ "ب"،أف يكوف حائًزا عمى رتبة أستاذ محا -
( سنوات عمى األقل، متتالية أو متفرقة، في مؤسسة 03أف يكوف في وضعية نشاط فعمي منذ ثالث ) -

 واحدة أو في مؤسسات جامعية أو بحثية عّدة،
( عمى 01أف يكوف متحّصاًل عمى شيادة دكتوراه، أو شيادة أجنبية معترؼ بمعادلتيا، منذ سنة ) -

 األقل.
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 يقّدـ ممف الترشح لمتأىيل الجامعي في الشعبة المدرجة في شيادة الدكتوراه المتحّصل عمييا،أف  -
( عمى األقل خارج األطروحة، مودع ومنشور بعد 01أف يكوف المترشح، المؤلف الرئيسي لمقاؿ واحد ) -

 مناقشة أطروحة الدكتوراه. 
ح لمتأىيل الجامعي مف: :8المادة  ف ممف الترشُّ  يتكوَّ

 خطي موجو إلى رئيس المجنة الجيوية لمتأىيل الجامعي،طمب  -
 بياف السيرة الذاتية يتضّمف مراحل المسار الميني لممترشح، -
 محاضر قسـ "ب" أو " أستاذ بحث قسـ "ب"، ذنسخة مف مقرر التثبيت في رتبة أستا -
 شيادة عمل حديثة، -
ل عمييا، -  نسخة عف الشيادات الجامعية المتحصَّ
 دكتوراه،نسخة عف أطروحة ال -
 مجموع األعماؿ البيداغوجية والعممية المنجزة خالؿ مساره الميني الجامعي، -
 مجموع األعماؿ البحثية خارج األطروحة المنجزة بعد الحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه، -
 تقرير عف األنشطة التعميمية والتأطيرية والخبرة والتقييـ التي أنجزىا المترشح خالؿ مساره الميني، -
 ف األنشطة البحثية التي أنجزىا المترشح بعد الحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه،تقرير ع -
( صفحات يتضّمف مجموع األعماؿ البيداغوجية والعممية يحرر 10( إلى عشر )5ممخص مف خمسة ) -

 بالمغة الوطنية وبإحدى المغتيف اإلنجميزية أو الفرنسية.
مى المنصة الرقمية المخصصة ليذه العممية عف طريق يودع ممف الترشح لمتأىيل الجامعي حصريا ع :9المادة 

 الحساب اإللكتروني الممنوح لممترشح)ة( مف طرؼ مؤّسسة االنتماء.
ـُ المترشح بعد إيداع الممف وصل تأكيد التسجيل.  يستم

ى ُتدرس ممفات الترشح لمتأىيل الجامعي مف طرؼ أعضاء المجنة الجيوية لمتأىيل الجامعي عمى مستو : 10المادة 
 الندوة الجيوية التابعة ليا مؤسسة المترّشح.

روط :11المادة  ح لمتَّأىيل الجامعي في حالة استيفائو الشُّ  7ومكّونات الممف المحّددة في المادتيف  ُيقَبُل ممفُّ الترشُّ
 مف ىذا القرار. 8و

تخضع ممفات الترشح لمّتأىيل الجامعي المقبولة إلى الّدراسة والّتقييـ مف طرؼ أعضاء الّمجنة الفرعية  :12 الماّدة
 الذيف ينتموف لميداف و/أو شعبة المترشح وفقا لشبكة التقييـ الممحقة بيذا القرار.

 غاؿ المجاف الفرعية.تتداوؿ الّمجنة الجيوية لمتأىيل الجامعي وتعّد محضر النتائج بناء عمى أش :13 الماّدة
تتخذ المجنة الفرعية قراراتيا بأغمبية أصوات األعضاء الحاضريف، وفي حالة تعاُدؿ األصوات يكوف صوت 

 رئيسيا مرّجًحا.
ُيرِسُل رؤساء المجاف الجيوية لمتأىيل الجامعي محاضر النتائج إلى وزير التعميـ العالي والبحث العممي  :14 الماّدة

( يوما ابتداء 15بميغيا إلى مديري المؤسسات المعنية في أجل ال يتعّدى خمسة عشر )لممصادقة عمييا وت
 مف تاريخ استالمو محاضر النتائج.
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يقوـ مدير المؤسسة التي ينتمي إلييا المترشح الناجح في الّتأىيل الجامعي، مباشرًة بعد تبميغو بالنتائج،  :15المادة 
 .بإعداد قرار الترقية إلى رتبة أستاذ محاضر قسـ "أ" أو أستاذ بحث قسـ "أ"

الجيوية لمتأىيل الجامعي  في حالة رفض التأىيل الجامعي، ُيبمُِّغ مديُر المؤسسة المعنية قراَر الّمجنة :16المادة 
 كتابًيا إلى المترشح، مرفقا باألسباب التي عمَّمت قرارىا.

يمكف المترشح غير الناجح تقديـ طعف عف طريق المنصة الرقمية نفِسيا عمى مستوى الّمجنة الجيوية : 17 الماّدة
 تأىيمو الجامعي. ( أياـ، ابتداًء مف تاريخ تبميغو بقرار رفض8لمتأىيل الجامعي في أجل ثمانية )

( يوًما ابتداًء مف 15تتوّلى المجاف الجيوية لمتأىيل الجامعي في حالة الطعف، في أجل خمسة عشر ) :18 الماّدة
 العالي التعميـ وزيرتاريخ تقديـ الطعف، إعداد محضر نتائج دراسة الّطعوف، الذي ُيرَسُل عبر رؤسائيا إلى 

التخاذ اإلجراءات الالزمة، حسب الحالة، وفقا  المعنية المؤسسات مديري  وتبميغ لممصادقة العممي والبحث
 المذكورتيف أعاله. 16و 15ألحكاـ المادتيف 

 يعتبر قرار الفصل في الّطعف نيائيا.
ُـّ مكافأة أعضاء الّمجنة الجيوية لمتأىيل وفًقا ألحكاـ المرسوـ التنفيذي رقـ : 19المادة   1 المؤّرخ في 293-01تت

 والمذكور أعاله. ،2001أكتوبر 
والمذكور أعاله، غير أف أحكامو تبقى  2018فيفري  20المؤّرخ في  170ُتمغى أحكاـ القرار رقـ  :20المادة 

سارية بالنسبة لطمبات الّتأىيل الجامعي المودعة مف طرؼ األساتذة الباحثيف والباحثيف الدائميف قبل نياية 
 .2021-2020السنة الجامعية 

وزارة الّتعمػيـ العالػي ٌيكّمف كّل مف المدير العاـ لمّتعميـ والتكويف ومدير الموارد البشرية ومدير المالية ب :21المادة 
ورؤساء الّندوات الجيوية لمجامعات ومديري المؤّسسات الجامعية والبحثية، كّل فيما  والبحػث العػممػي

 لمّتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الّرسمية
 2021جويمية  14 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 بالحصـول المتعمقـةتطبيـق األحكـام يحـّدد كيفيـات والذي ، 2021جويمية  14 مؤرخ فيال 804لمقــرار رقـم  1رقمالممحــق 
 شبكــة الّتقييـم ألجـل الحصـول عمى الّتأىيـل الجامعـي لّتأىيـل الجامعـيعمى ا

 

 البيداغوجيا:-1 
 أ/ التعميم:

 (،نقطة عمى األكثر 45) نقطة/السنة 15الدروس:  -
 (،نقطة عمى األكثر 24) نقاط/السنة 8األعماؿ الموجية:  -
 (،نقطة عمى األكثر 15) نقاط/السنة 5األعماؿ التطبيقية:  -
 .نقطة 15دروس عبر الخط مصادؽ عمييا مف طرؼ الييئات العممية:  -
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 نشاطات البيداغوجية:ب/ ال
 (،نقطة عمى األكثر 24) نقطة/المطبوعة 12مطبوعة دروس مصادؽ عمييا مف طرؼ الييئات العممية:  -
 ،نقطة 30نشر مؤلفات بيداغوجية:  -
 (،نقاط عمى األكثر 9) قاط/السنةن 3القياـ بالوصاية مصادؽ عمييا مف طرؼ رئيس القسـ:  -
 (،عمى األكثر 18)نقاط/السنة  6متابعة الّطمبة المتربصيف في المؤسسة:  -
المشاركة في العالقة بيف الجامعة والمحيط االجتماعي واالقتصادي والمصادؽ عمييا مف طرؼ رئيس  -

 .نقاط 5القسـ: 
المشاركة في التنشيط البيداغوجي عمى شكل ندوات، ورشات، المسؤوليات البيداغوجية، رئاسة الّمجاف  -

 ،نقاط 5البيداغوجية... مصادؽ عمييا مف طرؼ رئيس القسـ: 
تأطير مذكرة ليسانس )بما في ذلؾ مذكرات المدارس العميا لألساتذة(، اليندسة أو ما يعادليا، ماستر، ما بعد التدرج  -

 (،نقطة عمى األكثر 27ة )نقاط/المذكر 9تخصص، ماجستير: الم
 نشاطات البحث: -2 
 ،نقطة/المنشور 100منشورات دولية مف الصنف "أ+" وأكثر:  -
 ،نقطة/المنشور 90منشورات دولية مف الصنف "أ":  -
 ،نقطة/المنشور 60منشورات دولية مف الصنف "ب":  -
 ،نقطة عمى األكثر( 80نقطة/المنشور ) 40منشورات وطنية مف الصنف "ج":  -
 ،نقطة/براءة اختراع 40)المنظمة العالمية لمممكية الفكرية(:  PCT OMPIبراءة اختراع  -
 ،نقطة/براءة اختراع 20المعيد الجزائري لمممكية الصناعية(: ) INAPIبراءة اختراع  -
بالنسبة لمممتقيات  المداخمة/نقاط 5+ ( نقطة عمى األكثر 40) المداخمة/نقطة 20مداخالت دولية:  -

 ،SCOPUSأو  WOS" المفيرسة عمى قاعدة البيانات Proceedingوالمداخالت المتضمنة لػػػ "
 (،نقطة عمى األكثر 20) نقاط/المداخمة 10مداخالت وطنية:  -
 ،نقطة 20المساعدة في اإلشراؼ عمى أطروحة الدكتوراه:  -
 ،نقطة 20نشر مؤلفات عممية في التخصص:  -
المشاركة في الّتكويف في الّدكتوراه في شكل ندوات أو غيرىا، مصادؽ عمييا مف طرؼ مسؤوؿ التكويف في  -

 ،نقطة 15: الّدكتوراه ونائب العميد لما بعد التدرج
 (،نقاط عمى األكثر 10) نقاط/المشاركة 5المشاركة في تنظيـ تظاىرة عممية:  -
 (،نقاط عمى األكثر 10) نقاط/المشاركة 5مشاريع تعاوف دولية: -
 (،نقاط عمى األكثر 15) نقاط/المشاركة 5المشاركة في النشاطات العممية )الخبرة، ....(:  -
 (.نقاط عمى األكثر 10)نقاط/المشاركة5....(:  PRFU، PNRالمشاركة في نشاطات البحث ) -
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 مالحظات: 
  نشر المقاؿ إجباري في المجالت ذات الصنف "أ" أو "ب" بالنسبة لمياديف العموـ والتكنولوجيا والصنف "أ" أو

 "ب" أو "ج" بالنسبة لمياديف العمـو اإلنسانية واالجتماعية.
  محرر مفترس تعتبر غير مقبولة.المقاالت المنشورة في مجالت مفترسة أو لدى 
  ما عدا المقاؿ اإلجباري، يؤخذ بعيف االعتبار ترتيب المؤلفيف عمى الّنحو التالي: يحوز أوؿ مؤلف عمى

مف  % 25مف نقاط المقاؿ، ثالث مؤلف أو أكثر عمى  % 50مف نقاط المقاؿ، ثاف مؤلف عمى  100%
 نقاط المقاؿ.

  المؤلفيف المشاركيف بالنسبة لممجاالت التي تعتمد الترتيب األبجدي.يجب عمى المترشح أف يبرر مركزه بيف 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2016سبتمبر  15المؤرخ في  1472 يعدل ممحق القرار رقم، 2021جويمية  14مؤرخ في  805رقم قــرار 
 المتضّمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان المركز الجامعي تندوف في ميدان "عموم األرض والكون"

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

  .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ 26المؤّرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه
 2011غشت سنة  22الموافق  1432رمضاف  22المؤّرخ في  303-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضّمف إنشاء المركز الجامعي بتندوؼ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
لمميداف  والمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية 2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .اويحدد مياميا وتشكيميا وتنظيميا وسيرى
و المتضّمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة  2016سبتمبر 15المؤرخ في  1472وبمقتضى القرار رقـ  -

 .بعنواف المركز الجامعي تندوؼ في ميداف "عموـ األرض والكوف"
 5و  4و  3وبناًء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ األرض و الكوف" المنعقد في   -

 .1بجامعة قسنطينة 2020نوفمبر 
 ُيـقـــــّرر

والمذكور أعاله، طبقا لممحق ىذا  2016سبتمبر  15المؤرخ في  1472يعّدؿ ممحق القرار رقـ  الماّدة األولـى:
 القرار.
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يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المركز الجامعي تندوؼ، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار : 2المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

 2021جويمية  14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 انأ.د عبد الباقي بن زي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2016سبتمبر  15المؤرخ في  1472المعّدل لممحق القرار رقم  2021جويمية  14مؤرخ في  805رقم  ممحق القرار
 الميسانس المؤىمة بعنوان المركز الجامعي تندوف في ميدان "عموم األرض والكون"المتضّمن مطابقة التكوينات في 

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ جيولوجيا تطبيقية جيولوجيا عمـو األرض والكوف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2016سبتمبر  15المؤرخ في  1474يعدل ممحق القرار رقم ، 2021جويمية  14مؤرخ في  806رقم  قــرار

 في ميدان "عموم األرض والكون"  المتضّمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة عنابة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 1984غشت سنة  18عاـ الموافق  1404ذي القعدة  21المؤّرخ في  214-84وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتمـ والمتضّمف إنشاء جامعة عنابة،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442 ي القعدة عاـذ 26المؤّرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ر وشيادة الدكتوراهوالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماست
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13مرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى ال -

 .ر التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزي
والمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .وتنظيميا وسيرىا مياميا وتشكيمياويحدد  لمميداف
والمتضّمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة  2016سبتمبر  15المؤرخ في  1474بمقتضى القرار رقـ و  -

 .بعنواف جامعة عنابة في ميداف "عموـ األرض والكوف"
 5و 4و 3وبناًء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ األرض و الكوف" المنعقد في  -

 .1بجامعة قسنطينة 2020نوفمبر 
 ُيـقـــــّرر

والمذكور أعاله، طبقا لممحق ىذا  2016سبتمبر  15المؤرخ في  1474يعّدؿ ممحق القرار رقـ  الماّدة األولـى:
 القرار.
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يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة عنابة، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي  :2المادة 
 سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

 2021جويمية  14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2016سبتمبر  15المؤرخ في  1474المعّدل لممحق القرار رقم ، 2021جويمية  14مؤرخ في ال 806رقم  ممحق القرار
 الميسانس المؤىمة بعنوان جـامعـة عنابة في ميدان "عموم األرض والكون"المتضّمن مطابقة التكوينات في 

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 عمـو األرض والكوف 
 أ تييئة اإلقميـ جغرافيا وتييئة اإلقميـ

 جيولوجيا    
 أ جيولوجيا تطبيقية
 أ جيولوجيا أساسية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2016سبتمبر  15المؤرخ في  1475يعدل ممحق القرار رقم ، 2021جويمية  14مؤرخ في  807رقم  قــرار

 في ميدان "عموم األرض والكون" ،2المتضّمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة باتنة
 

 العممي، إن وزير التعميم العالي والبحث
 

والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -
 .متعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي ل

 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ 26المؤّرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .اهوشيادة الماستر وشيادة الدكتور والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس 

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ر التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزي

والمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ياميا وتشكيميا وتنظيميا وسيرىاويحدد م لمميداف

 2015سنة  يوليو 11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤّرخ في  180-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ،2باتنةة والمتضّمف إّنشاء جامع

و المتضّمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة  2016سبتمبر  15المؤرخ في  1475بمقتضى القرار رقـ  -
 .الكوف"في ميداف "عمـو األرض و  2باتنة  جامعة بعنواف

 5و 4و 3وبناًء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ األرض و الكوف" المنعقد في  -
 .1بجامعة قسنطينة 2020نوفمبر 

 ُيـقـــــّرر
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والمذكور أعاله، طبقا لممحق ىذا  2016سبتمبر  15المؤرخ في  1475يعّدؿ ممحق القرار رقـ  الماّدة األولـى:
 القرار.

، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار 2يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنة :2المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

 2021جويمية  14 فيحرر بالجزائر 
 العالي والبحث العمميوزير التعميم 

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2016سبتمبر  15المؤرخ في  1475المعّدل لممحق القرار رقم ، 2021جويمية  14المؤرخ في  807رقم  ممحق القرار
 في ميدان "عموم األرض والكون" ، 2المتضّمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جـامعـة باتنة

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 عمـو األرض والكوف 

 
 جغرافيا وتييئة اإلقميـ

 

 أ تييئة اإلقميـ
 أ تسيير المخاطر، البيئة وأمف مدني

 أ وجيوماتيكيةطبوغرافيا 

 جيولوجيا    
 أ جيولوجيا تطبيقية
 أ جيولوجيا أساسية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2016سبتمبر  15المؤرخ في  1476يعدل ممحق القرار رقم ، 2021جويمية  14مؤرخ في  808رقم  قــرار

 المتضّمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة الشمف في ميدان "عموم األرض والكون"
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999سنة  أبريل 4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .ّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المع
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442 ذي القعدة عاـ 26المؤّرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
والمتضّمف  2001يوليو سنة  23وافق الم 1422جمادى االولى  2المؤّرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

  .إنشاء جامعة الشمف، المعّدؿ والمتّمـ
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهوالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
والمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .يا وتنظيميا وسيرىامياميا وتشكيمويحدد  لمميداف
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والمتضّمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة  2016سبتمبر  15المؤرخ في  1476بمقتضى القرار رقـ  -
 .بعنواف جامعة الشمف في ميداف "عموـ األرض والكوف"

 5و 4و 3وبناًء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عمـو األرض والكوف" المنعقد في  -
 .1بجامعة قسنطينة 2020نوفمبر 

 ُيـقـــــّرر
والمذكور أعاله، طبقا لممحق ىذا  2016سبتمبر  15المؤرخ في  1476يعّدؿ ممحق القرار رقـ  الماّدة األولـى:

 القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة الشمف، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي  :2المادة 

 سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.
 2021جويمية  14 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2016سبتمبر  15المؤرخ في  1476المعّدل لممحق القرار رقم  2021جويمية  14المؤرخ في  808رقم  ممحق القرار

 في ميدان "عموم األرض والكون" الميسانس المؤىمة بعنوان جـامعـة الشمفالمتضّمن مطابقة التكوينات في 
 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 أ جيولوجيا أساسية جيولوجيا عمـو األرض و الكوف 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2016سبتمبر  15المؤرخ في  1477يعدل ممحق القرار رقم ، 2021جويمية  14مؤرخ في  809رقم  قــرار

 في ميدان "عموم األرض والكون" 1المتضّمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة قسنطينة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 

والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -
 .تعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي لم

المتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  24المؤّرخ في  213-84وبمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ  1بتنظيـ جامعة قسنطينة

 2021يوليو سنة  7الموافق  1442 ذي القعدة عاـ 26ّرخ في المؤ  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهوالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس 

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 

والمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .يا وتشكيميا وتنظيميا وسيرىاميامويحدد  لمميداف
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والمتضّمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة  2016سبتمبر  15المؤرخ في  1477بمقتضى القرار رقـ  -
 .، في ميداف "عموـ األرض والكوف"1بعنواف جامعة قسنطينة

 5و  4و  3لمنعقد في وبناًء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ األرض و الكوف" ا -
 .1بجامعة قسنطينة 2020نوفمبر 

 ُيـقـــــّرر
 

و المذكور أعاله، طبقا لممحق ىذا  2016سبتمبر  15المؤرخ في  1477يعّدؿ ممحق القرار رقـ  الماّدة األولـى:
 القرار.

، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي 1يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة قسنطينة :2المادة 
 سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

 2021جويمية  14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2016سبتمبر  15المؤرخ في  1477المعّدل لممحق القرار رقم  2021جويمية  14المؤرخ في  809رقم  ممحق القرار
 في ميدان "عموم األرض والكون" 1الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة قسنطينةالمتضّمن مطابقة التكوينات في 

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 عمـو األرض و الكوف 
 جغرافيا وتييئة اإلقميـ

 أ تييئة اإلقميـ
 أ طبوغرافيا وجيوماتيكية

 جيولوجيا    
 أ جيولوجيا تطبيقية
 أ جيولوجيا أساسية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2016سبتمبر  15المؤرخ في  1478يعدل ممحق القرار رقم ، 2021جويمية  14مؤرخ في  810رقم  قــرار

 المتضّمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة قالمة في ميدان "عموم األرض والكون"
 

 التعميم العالي والبحث العممي،إن وزير 
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442 ذي القعدة عاـ 26المؤّرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2001يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى الثانية  30المؤّرخ في  273-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ء جامعة قالمة، المعّدؿ والمتّمـوالمتضّمف إنشا
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهوالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس 
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 2013ير سنة ينا 30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

لمميداف  والمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية 2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .رىاويحدد مياميا وتشكيميا وتنظيميا وسي

ّمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة و المتض 2016سبتمبر  15المؤرخ في  1478بمقتضى القرار رقـ و  -
 .الكوف"بعنواف جامعة قالمة في ميداف "عمـو األرض و 

 5و  4و  3وبناًء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ األرض و الكوف" المنعقد في  -
 .1بجامعة قسنطينة 2020نوفمبر 

 ُيـقـــــّرر
 

والمذكور أعاله، طبقا لممحق ىذا  2016سبتمبر  15المؤرخ في  1478ممحق القرار رقـ يعّدؿ  الماّدة األولـى:
 القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة قالمة، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر  :2المادة 
 في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

 2021جويمية  14 فيائر حرر بالجز 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2016سبتمبر  15المؤرخ في  1478لممحق القرار رقم المعّدل  2021جويمية  14مؤرخ في  810رقم  ممحق القرار
 المتضّمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جـامعـة قالمة في ميدان "عموم األرض والكون"

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ جيولوجيا تطبيقية جيولوجيا عمـو األرض والكوف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2016سبتمبر  15المؤرخ في  1479يعدل ممحق القرار رقم  2021جويمية  14مؤرخ في  811رقم  قــرار

 المتضّمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة جيجل في ميدان "عموم األرض والكون"
 

 العممي،إن وزير التعميم العالي والبحث 
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .تعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي لم
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442 ذي القعدة عاـ 26المؤّرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومةوالمتضّمف 
يوليو سنة  22الموافق  1424جمادى االولى عاـ  22المؤّرخ في  258-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضّمف إنشاء جامعة جيجل، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .لمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهوا
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 

لمميداف  والمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية 2012مارس  26رخ في المؤ  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ا وتشكيميا وتنظيميا وسيرىاويحدد ميامي

و المتضّمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة  2016سبتمبر  15المؤرخ في  1479بمقتضى القرار رقـ  -
 .ل في ميداف "عموـ األرض والكوف"بعنواف جامعة جيج

 5و  4و  3اًء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ األرض والكوف" المنعقد في وبن -
 .1بجامعة قسنطينة 2020نوفمبر 

 ُيـقـــــّرر
 

والمذكور أعاله، طبقا لممحق ىذا  2016سبتمبر  15المؤرخ في  1479يعّدؿ ممحق القرار رقـ  الماّدة األولـى:
 القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة جيجل، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي  :2المادة 
 سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

 2021جويمية  14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2016سبتمبر  15المؤرخ في  1479المعّدل لممحق القرار رقم  2021جويمية  14المؤرخ في  811رقم  ممحق القرار
 الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة جيجل في ميدان "عموم األرض والكون"المتضّمن مطابقة التكوينات في 

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ جيولوجيا تطبيقية جيولوجيا عمـو األرض والكوف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2016سبتمبر  15المؤرخ في  1480يعدل ممحق القرار رقم ، 2021جويمية  14مؤرخ في  812رقم  قــرار

 المتضّمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة خميس مميانة في ميدان "عموم األرض والكون"
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .تعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ،القانوف التوجييي لم
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442 ذي القعدة عاـ 26المؤّرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤّرخ في  247-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضّمف إنشاء جامعة خميس مميانةو 
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

لمميداف  والمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .وتنظيميا وسيرىاميا يحدد مياميا وتشكيو 

و المتضّمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة  2016سبتمبر  15المؤرخ في  1480بمقتضى القرار رقـ و  -
 .ة في ميداف "عموـ األرض و الكوف"بعنواف جامعة خميس مميان

 5و 4و 3قد في وبناًء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عمـو األرض والكوف" المنع -
 .1بجامعة قسنطينة 2020نوفمبر 

 ُيـقـــــّرر
والمذكور أعاله، طبقا لممحق ىذا  2016سبتمبر  15المؤرخ في  1480يعّدؿ ممحق القرار رقـ  الماّدة األولـى:

 القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة خميس مميانة، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا  :2المادة 

 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.
 2021جويمية  14 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2016سبتمبر  15المؤرخ في  1480المعّدل لممحق القرار رقم  2021جويمية  14المؤرخ في  812رقم  ممحق القرار

 الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة خميس مميانة في ميدان "عموم األرض والكون"المتضّمن مطابقة التكوينات في 
 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 أ  جيولوجيا تطبيقية جيولوجيا عمـو األرض والكوف 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2016سبتمبر  15المؤرخ في  1481يعدل ممحق القرار رقم ، 2021جويمية  14مؤرخ في  813رقم  قــرار

 المتضّمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة معسكر في ميدان "عموم األرض والكون"
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999سنة  أبريل 4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442 ذي القعدة عاـ 26المؤّرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه
، والمتضّمف إنشاء 2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر  7المؤّرخ في 12-09وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .جامعة معسكر
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18خ في المؤرّ  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
  .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

لمميداف  والمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية 2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقـ و  -
 .مياميا وتشكيميا وتنظيميا وسيرىاويحدد 

و المتضّمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة  2016سبتمبر  15المؤرخ في  1481ر رقـ بمقتضى القرا -
 .ر في ميداف "عموـ األرض والكوف"بعنواف جامعة معسك

 5و 4و 3وبناًء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عمـو األرض والكوف" المنعقد في  -
 .1بجامعة قسنطينة 2020نوفمبر 

 ُيـقـــــّرر
 

والمذكور أعاله، طبقا لممحق ىذا  2016سبتمبر  15المؤرخ في  1481يعّدؿ ممحق القرار رقـ  الماّدة األولـى:
 القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة معسكر، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار  :2المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

 2021جويمية  14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2016سبتمبر  15المؤرخ في  1481المعّدل لممحق القرار رقم  2021جويمية  14المؤرخ في  813رقم  ممحق القرار
 في ميدان "عموم األرض والكون"  الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة معسكرالمتضّمن مطابقة التكوينات في 

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ جيولوجيا تطبيقية جيولوجيا عمـو األرض والكوف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2016سبتمبر  15المؤرخ في  1482يعدل ممحق القرار رقم ، 2021جويمية  14مؤرخ في  814رقم  قــرار

 في ميدان "عموم األرض والكون" ،2المتضّمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة وىران
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442 ذي القعدة عاـ 26المؤّرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهوالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس 
 2013ير سنة ينا 30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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سبتمبر سنة  22الموافق  1435ذي القعدة عاـ  27المؤّرخ في  261-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .2المتضّمف إنشاء جامعة وىراف 2014

لمميداف  نة البيداغوجية الوطنيةوالمتضّمف إنشاء المج 2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .مياميا وتشكيميا وتنظيميا وسيرىاويحدد 

والمتضّمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة  2016سبتمبر  15المؤرخ في  1482بمقتضى القرار رقـ  -
 .الكوف"في ميداف "عمـو األرض و  2باتنةبعنواف جامعة 

 5و 4و 3الوطنية لميداف "عمـو األرض والكوف" المنعقد في  وبناًء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية -
 .1ةبجامعة قسنطين 2020نوفمبر 

 ُيـقـــــّرر
 

والمذكور أعاله، طبقا لممحق ىذا  2016سبتمبر  15المؤرخ في  1482يعّدؿ ممحق القرار رقـ  الماّدة األولـى:
 القرار.

، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار 2وىراف  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة :2المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

 2021جويمية  14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2016سبتمبر  15المؤرخ في  1482المعّدل لممحق القرار رقم  2021جويمية  14المؤرخ في  814رقم  ممحق القرار
 في ميدان "عموم األرض والكون"، 2الميسانس المؤىمة بعنوان جـامعـة وىرانالمتضّمن مطابقة التكوينات في 

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 عمـو األرض و الكوف 
 أ تييئة اإلقميـ جغرافيا وتييئة اإلقميـ

 جيولوجيا    
 أ جيولوجيا تطبيقية
 أ جيولوجيا أساسية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2016سبتمبر  15المؤرخ في  1483يعدل ممحق القرار رقم ، 2021جويمية  14المؤرخ في  815رقم  قــرار

 في ميدان "عموم األرض والكون" ،ورقمة المتضّمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة
 

 التعميم العالي والبحث العممي،إن وزير 
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .متعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي ل
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442 ذي القعدة عاـ 26المؤّرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2001يوليو سنة  23الموافق  1422جمادي األولى عاـ  2المؤّرخ في 210-01وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .ء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتّمـالمتضّمف إنشا
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 2008ة غشت سن 19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
  .والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ر التعميـ العالي والبحث العممي،الذي يحدد صالحيات وزي

لمميداف  والمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية 2012مارس  26المؤرخ في  75رقـ وبمقتضى القرار  -
 .مياميا وتشكيميا وتنظيميا وسيرىاويحدد 

والمتضّمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة  2016سبتمبر  15المؤرخ في  1483بمقتضى القرار رقـ  -
 .والكوف"ر في ميداف "عمـو األرض بعنواف جامعة معسك

 5و 4و 3وبناًء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عمـو األرض والكوف" المنعقد في  -
 .1بجامعة قسنطينة 2020نوفمبر 

 ُيـقـــــّرر
 

والمذكور أعاله، طبقا لممحق ىذا  2016سبتمبر  15المؤرخ في  1483يعّدؿ ممحق القرار رقـ  الماّدة األولـى:
 القرار.

ورقمة، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة :2المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

 2021جويمية  14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 زيانأ.د عبد الباقي بن 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2016سبتمبر  15المؤرخ في  1483المعّدل لممحق القرار رقم  2021جويمية  14المؤرخ في  815رقم  ممحق القرار
 في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة ورقمة في ميدان "عموم األرض والكون"المتضّمن مطابقة التكوينات 

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 جيولوجيا عمـو األرض والكوف 
 أ جيولوجيا تطبيقية
 أ جيولوجيا أساسية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2016سبتمبر  15المؤرخ في  1484يعدل ممحق القرار رقم ، 2021جويمية  14المؤرخ في  816قم ر  قــرار

 في ميدان "عموم األرض والكون" ،المتضّمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة أم البواقي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18في المؤّرخ  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .تعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي لم
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442 ذي القعدة عاـ 26المؤّرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
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 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08التنفيذي رقـ بمقتضى المرسوـ و  -
 .شيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس و 

لمتضّمف وا 2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ 7المؤّرخ في  06-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .اء جامعة اـ البواقيإنش

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 

لميداف  ةوالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطني 2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .مياميا وتشكيميا وتنظيميا وسيرىاويحدد 

و المتضّمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة  2016سبتمبر  15المؤرخ في  1484بمقتضى القرار رقـ و  -
 .ي في ميداف "عموـ األرض والكوف"بعنواف جامعة اـ البواق

 5و 4و 3"عموـ األرض و الكوف" المنعقد في وبناًء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف  -
 .1بجامعة قسنطينة 2020نوفمبر 

 ُيـقـــــّرر
 

و المذكور أعاله، طبقا لممحق ىذا  2016سبتمبر  15المؤرخ في  1484يعّدؿ ممحق القرار رقـ  الماّدة األولـى:
 القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة اـ البواقي، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار  :2المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

 2021جويمية  14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2016سبتمبر  15المؤرخ في  1484المعّدل لممحق القرار رقم  2021جويمية  14المؤرخ في  816رقم  ممحق القرار
 الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة ام البواقي في ميدان "عموم األرض والكون"المتضّمن مطابقة التكوينات في 

 

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 عمـو األرض والكوف 
 أ تييئة اإلقميـ جغرافيا وتييئة اإلقميـ

 أ جيولوجيا أساسية جيولوجيا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2016سبتمبر  15المؤرخ في  1485يعدل ممحق القرار رقم ، 2021جويمية  14المؤرخ في  817قم ر  قــرار

 في ميدان "عموم األرض والكون" ،1المتضّمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سطيف
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

  .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
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 2021يوليو سنة  7الموافق  1442 ذي القعدة عاـ 26المؤّرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة

نوفمبر سنة  22الموافق  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في  140-89رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي  -
 .، والمتضّمف إنشاء جامعة سطيف، المعّدؿ والمتّمـ1989

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهوالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس 

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .لي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العا

لمميداف  غوجية الوطنيةوالمتضّمف إنشاء المجنة البيدا  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ويحدد مياميا وتشكيميا وتنظيميا وسيرىا

والمتضّمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة  2016سبتمبر 15المؤرخ في 1485بمقتضى القرار رقـ و  -
 .في ميداف "عموـ األرض والكوف" 1بعنواف جامعة سطيف

 5و 4و 3لميداف "عموـ األرض و الكوف" المنعقد في وبناًء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية  -
 .1بجامعة قسنطينة 2020نوفمبر 

 ُيـقـــــّرر
 

والمذكور أعاله، طبقا لممحق ىذا  2016سبتمبر  15المؤرخ في  1485يعّدؿ ممحق القرار رقـ  الماّدة األولـى:
 القرار.

، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار 1يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سطيف :2المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

 2021جويمية  14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2016سبتمبر  15المؤرخ في  1485المعّدل لممحق القرار رقم  2021جويمية  14المؤرخ في  817رقم  ممحق القرار
 في ميدان "عموم األرض والكون"، 1يسانس المؤىمة بعنوان جامعة سطيفالمتضّمن مطابقة التكوينات في الم

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 أ تييئة اإلقميـ جغرافيا وتييئة اإلقميـ عمـو األرض والكوف 
 أ جيولوجيا تطبيقية جيولوجيا    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2016سبتمبر  15المؤرخ في  1486يعدل ممحق القرار رقم ، 2021جويمية  14مؤرخ في  818رقم  قــرار

 المتضّمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سيدي بمعباس في ميدان "عموم األرض والكون"
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18في المؤّرخ  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

  .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
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 2021يوليو سنة  7الموافق  1442 ذي القعدة عاـ 26المؤّرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة

، 1989الموافق اوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة  29المؤّرخ في  141-89التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ  -
 .والمتضّمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس، المعّدؿ والمتّمـ

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .شيادة الماستر وشيادة الدكتوراهالميسانس و  والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ر التعميـ العالي والبحث العممي،الذي يحدد صالحيات وزي

لمميداف  مجنة البيداغوجية الوطنيةوالمتضّمف إنشاء ال 2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .مياميا وتشكيميا وتنظيميا وسيرىاويحدد 

والمتضّمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة  2016سبتمبر  15المؤرخ في  1486بمقتضى القرار رقـ  -
 .بعنواف جامعة سيدي بمعباس في ميداف "عموـ األرض والكوف"

 5و 4و 3داغوجية الوطنية لميداف "عموـ األرض و الكوف" المنعقد في وبناًء عمى محضر اجتماع المجنة البي -
 .1بجامعة قسنطينة 2020نوفمبر 

 ُيـقـــــّرر
 

والمذكور أعاله، طبقا لممحق ىذا  2016سبتمبر  15المؤرخ في  1486يعّدؿ ممحق القرار رقـ  الماّدة األولـى:
 القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سيدي بمعباس، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا  :2المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

 2021جويمية  14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2016سبتمبر  15المؤرخ في  1486المعّدل لممحق القرار رقم  2021جويمية  14المؤرخ في  818رقم  ممحق القرار
 الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سيدي بمعباس في ميدان "عموم األرض والكون"المتضّمن مطابقة التكوينات في 

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ جيولوجيا تطبيقية جيولوجيا عمـو األرض والكوف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2016سبتمبر  15المؤرخ في  1471يعدل ممحق القرار رقم ، 2021جويمية  14مؤرخ في  819رقم  قــرار

 المتضّمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تامنغست في ميدان "عموم األرض والكون"
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

  .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
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 2021يوليو سنة  7الموافق  1442 ذي القعدة عاـ 26المؤّرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة

 2008غشت سنة  19الموافق  1429عاـ  شعباف 17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ث العمميير التعميـ العالي والبحالذي يحدد صالحيات وز 

 2020نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني  6المؤّرخ في  336-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .المتعمق بإنشاء جامعة تامنغست

لمميداف  والمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية 2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ميا وسيرىاويحدد مياميا وتشكيميا وتنظي

و المتضّمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة  2016سبتمبر  15المؤرخ في  1471بمقتضى القرار رقـ  -
 .بعنواف جامعة تامنغست في ميداف "عموـ األرض والكوف"

 5و 4و 3وبناًء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ األرض و الكوف" المنعقد في   -
 .1بجامعة قسنطينة 2020نوفمبر 

 ُيـقـــــّرر
 

و المذكور أعاله، طبقا لممحق ىذا  2016سبتمبر  15المؤرخ في  1471يعّدؿ ممحق القرار رقـ  الماّدة األولـى:
 القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تامنغست، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار  :2المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

 2021جويمية  14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2016سبتمبر  15المؤرخ في  1471المعّدل لممحق القرار رقم  2021جويمية  14المؤرخ في  819رقم  ممحق القرار
 يسانس المؤىمة بعنوان جـامعـة تامنغست في ميدان "عموم األرض والكون"المتضّمن مطابقة التكوينات في الم

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ جيولوجيا تطبيقية جيولوجيا عمـو األرض والكوف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2016سبتمبر  15المؤرخ في  1487يعدل ممحق القرار رقم ، 2021جويمية  14مؤرخ في  820رقم  قــرار

 المتضّمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تبسة في ميدان "عموم األرض والكون"
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999سنة أبريل  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
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 2021يوليو سنة  7الموافق  1442 ذي القعدة عاـ 26المؤّرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه

 2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤّرخ في  08-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضّمف إنشاء جامعة تبسة

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 

لمميداف  والمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية 2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .مياميا وتشكيميا وتنظيميا وسيرىاويحدد 

والمتضّمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة  2016سبتمبر  15المؤرخ في  1487بمقتضى القرار رقـ و  -
 .ة في ميداف "عموـ األرض والكوف"بعنواف جامعة تبس

 5و 4و 3وبناًء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ األرض و الكوف" المنعقد في  -
 .1عة قسنطينةبجام 2020نوفمبر 

 ُيـقـــــّرر
 

و المذكور أعاله، طبقا لممحق ىذا  2016سبتمبر  15المؤرخ في  1487يعّدؿ ممحق القرار رقـ  الماّدة األولـى:
 القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تبسة، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار  :2المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

 2021جويمية  14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2016سبتمبر  15المؤرخ في  1487المعّدل لممحق القرار رقم  2021جويمية  14المؤرخ في  820رقم  ممحق القرار
 الميسانس المؤىمة بعنوان جـامعـة تبسة في ميدان "عموم األرض والكون"المتضّمن مطابقة التكوينات في 

 طبيعة تخصص الشعبة الميداف

 عمـو األرض والكوف 
 أ تييئة اإلقميـ جغرافيا وتييئة اإلقميـ

 جيولوجيا    
 أ جيولوجيا تطبيقية
 أ جيولوجيا أساسية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2016سبتمبر  15المؤرخ في  1467يعدل ممحق القرار رقم ، 2021جويمية  14مؤرخ في  821رقم  قــرار
 في ميدان "عموم األرض والكون" ،المتضّمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تيارت

 

 العممي، إن وزير التعميم العالي والبحث
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .متعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي ل
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442 ذي القعدة عاـ 26المؤّرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .عييف أعضاء الحكومةوالمتضّمف ت
سبتمبر سنة 18الموافق  1422جمادى الثانية  30المؤّرخ في  271-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، المتعمق بإنشاء جامعة تيارت2001
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه والمتضّمف نظاـ الدراسات
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
لمميداف  نشاء المجنة البيداغوجية الوطنيةلمتضّمف إوا 2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .مياميا وتشكيميا وتنظيميا وسيرىاويحدد 
والمتضّمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة  2016سبتمبر  15المؤرخ في  1467بمقتضى القرار رقـ  -

 .بعنواف جامعة تيارت في ميداف "عموـ األرض والكوف"
 5و 4و 3المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ األرض و الكوف" المنعقد في وبناًء عمى محضر اجتماع   -

 .1بجامعة قسنطينة 2020نوفمبر 
 ُيـقـــــّرر

 

والمذكور أعاله، طبقا لممحق ىذا  2016سبتمبر  15المؤرخ في  1467يعّدؿ ممحق القرار رقـ  الماّدة األولـى:
 القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تيارت، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار  :2المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

 2021جويمية  14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2016سبتمبر  15المؤرخ في  1467المعّدل لممحق القرار رقم  2021جويمية  14المؤرخ في  821رقم  ممحق القرار
 الميسانس المؤىمة بعنوان جـامعـة تيارت في ميدان "عموم األرض والكون"المتضّمن مطابقة التكوينات في 

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ جيولوجيا تطبيقية جيولوجيا عمـو األرض و الكوف 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2016سبتمبر  15المؤرخ في  1468يعدل ممحق القرار رقم ، 2021جويمية  14مؤرخ في  822رقم  قــرار
 في ميدان "عموم األرض والكون" ،المتضّمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تيزي وزو

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442 ذي القعدة عاـ 26المؤّرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1989غشت  1الموافق  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في  139-89رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي  -

 .تيزي وزو، المعّدؿ والمتّمـ والمتضّمف إنشاء جامعة
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهوالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .عمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث ال
لمميداف  غوجية الوطنيةوالمتضّمف إنشاء المجنة البيدا  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .مياميا وتشكيميا وتنظيميا وسيرىاويحدد 
والمتضّمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة  2016سبتمبر  15المؤرخ في  1468بمقتضى القرار رقـ  -

 .زوفي ميداف "عموـ األرض والكوف"بعنواف جامعة تيزي و 
 5و 4و 3لميداف "عموـ األرض و الكوف" المنعقد في  وبناًء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية -

 .1بجامعة قسنطينة 2020نوفمبر 
 ُيـقـــــّرر

 

و المذكور أعاله، طبقا لممحق ىذا  2016سبتمبر  15المؤرخ في  1468يعّدؿ ممحق القرار رقـ  الماّدة األولـى:
 القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تيزي وزو، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار  :2المادة
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

 2021جويمية  14 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2016سبتمبر  15المؤرخ في  1468المعّدل لممحق القرار رقم  2021جويمية  14المؤرخ في  822رقم  ممحق القرار
 يسانس المؤىمة بعنوان جـامعـة تيزي وزو في ميدان "عموم األرض والكون"المتضّمن مطابقة التكوينات في الم

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 أ جيولوجيا تطبيقية جيولوجيا     عمـو األرض والكوف 
 أ جيولوجيا أساسية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2016سبتمبر  15المؤرخ في  1469يعدل ممحق القرار رقم ، 2021جويمية  14مؤرخ في  823رقم  قــرار
 في ميدان "عموم األرض والكون" ،المتضّمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تممسان

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

  .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442 ذي القعدة عاـ 26المؤّرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
الموافق اوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في  138-89رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي  -

 .، المتعمق بإنشاء جامعة تممساف، المعّدؿ والمتّمـ1989
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .شيادة الماستر وشيادة الدكتوراهو والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
لمميداف   وجية الوطنيةوالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغ 2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .مياميا وتشكيميا وتنظيميا وسيرىاويحدد 
والمتضّمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة  2016سبتمبر  15المؤرخ في  1469بمقتضى القرار رقـ  -

 .ف في ميداف "عموـ األرض والكوف"بعنواف جامعة تممسا
 5و 4و 3لميداف "عموـ األرض و الكوف" المنعقد في وبناًء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية  -

 .1بجامعة قسنطينة 2020نوفمبر 
 ُيـقـــــّرر

 

و المذكور أعاله، طبقا لممحق ىذا  2016سبتمبر  15المؤرخ في  1469يعّدؿ ممحق القرار رقـ  الماّدة األولـى:
 القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تممساف، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار  :2المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

 2021جويمية  14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2016سبتمبر  15المؤرخ في  1469المعّدل لممحق القرار رقم  2021جويمية  14المؤرخ في  823رقم  ممحق القرار
 الميسانس المؤىمة بعنوان جـامعـة تممسان في ميدان "عموم األرض والكون"المتضّمن مطابقة التكوينات في 

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 جيولوجيا عمـو األرض و الكوف 
 أ جيولوجيا تطبيقية
 أ جيولوجيا أساسية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2016سبتمبر  15المؤرخ في  1470، يعدل ممحق القرار رقم 2021جويمية  14مؤرخ في  824رقم قــرار 
 المتضّمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا

 في ميدان "عموم األرض والكون"
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99القانوف رقـ بمقتضى  -

  متعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ.القانوف التوجييي ل
، 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤّرخ في  210-84وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 ولوجيا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.لمعموـ والتكنالمتعمق بتنظيـ جامعة ىواري بومديف 
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442 ذي القعدة عاـ 26المؤّرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
لمميداف  والمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية 2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 يا وتنظيميا وسيرىا.يحدد مياميا وتشكيمو 
والمتضّمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة  2016سبتمبر  15المؤرخ في  1470بمقتضى القرار رقـ و  -

 الكوف".في ميداف "عمـو األرض و بعنواف جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا 
 5و 4و 3وبناًء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عمـو األرض والكوف" المنعقد في  -

 .1بجامعة قسنطينة 2020نوفمبر 
 ُيـقـــــّرر

 .لممحق ىذا القرار والمذكور أعاله طبقا 2016سبتمبر  15المؤرخ في  1470يعّدؿ ممحق القرار رقـ  الماّدة األولـى:
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا، كل فيما  :2المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.
 2021جويمية  14 فيحرر بالجزائر 

 التعميم العالي والبحث العمميوزير 
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2016سبتمبر  15المؤرخ في  1470المعّدل لممحق القرار رقم  2021جويمية  14المؤرخ في  824رقم  ممحق القرار

 المتضّمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جـامعـة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا في ميدان "عموم األرض والكون "
 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 عمـو األرض والكوف 
 جغرافيا وتييئة اإلقميـ

 أ تييئة اإلقميـ
 أ جيومرفولوجيا

 جيولوجيا
 أ جيولوجيا تطبيقية
 أ جيولوجيا أساسية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم الطبيعة والحياة"، 2021جويمية  14مؤّرخ في  825رقم  قــرار
 الميسانس وشيادة الماستر شيادة لنيل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ   -

 .التوجييي  لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف 
 2021يوليو سنػة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
سنة يوليو  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤّرخ في  208-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد  صالحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا 2001
غشت سنة  23الموافق  1424 جمادى الّثانية عاـ 24المؤّرخ فػي  279-03وبمقتضى المرسوـ الّتنفيذي رقػـ  -

 .تمـاّلذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والم 2003
 2005غشت سنػة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤّرخ فػي 299-05وبمقتضى المرسوـ الّتنفيذي رقـ  -

 .اّلذي يحّدد مياـ المركز الجامعي والقػواعد الخاصة بتنظيمو وسيره
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ الّتنفيذي رقـ  -

 ف نظاـ الّدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الّميسانس وشيادة الماستر وشيادة الّدكتوراه،والمتضمّ 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ الّتنفيذي رقػـ  -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.اّلذي يحّدد صالحيات وزي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16رقـ  وبمقتضى المرسوـ التنفيذي -

 .مدرسة العمياالذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لم
والمتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف "عموـ الطبيعة  2016جويمية  26المؤّرخ في  772وبمقتضى القرار رقـ  -

 الماستر، المعدؿ.الميسانس وشيادة  شيادة والحياة" لنيل
وبناًء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لمميداف، المجاف البيداغوجية الوطنية لممدارس  -

 ورئيس المجنة البيداغوجية الوطنية لمبيطرة.
 ُيـقـــــّرر

 

الميسانس  شيادة والحياة" لنيلتحديد مدونة الفروع لميداف "عموـ الطبيعة ييدؼ ىذا القرار إلى  الماّدة األولى:
 وشيادة الماستر.

 عمى النحو التالي: تحدد مدونة الفروع لميداف "عمـو الطبيعة والحياة" :2المادة 
  ،عمـو فالحية 
 ،عمـو بيولوجية 
 ،عمـ األحياء المائية البحرية والقارية 
 ،عموـ التمريض 
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  ،بيوتكنولوجيا 
 ،بيئة ومحيط 
 ،عمـو الغذاء 
 .عمـو بيطرية 

 كور أعاله.ذ، المعدؿ، والم2016جويمية  26المؤّرخ في  772القرار رقـ تمغى أحكاـ  :3المادة 
: يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف ورؤساء الندوات الجيوية لمجامعات ورؤساء مؤّسسات الّتعميـ والتكويف 4المادة 

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

 2021جويمية  14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الماستر في شعبة "الترجمة" المفتوح بعنــوان يتضمن  تأىيل ، 2021جويمية  14 مؤّرخ في 826رقم  قــرار

 عمى سبيل التسوية، 2بجـامعـة باتنة ، 2017-2016الّسنــة الجـامعيــة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف 
 2021يوليو سنػة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2015يوليو سنة 11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤّرخ في  180-15رقـ  بمقتضى المرسوـ التنفيذيو  -

 .2والمتضّمف إّنشاء جامعة باتنة
المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف ويحدد  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
الذي يحدد مدونة الفروع لميداف "أداب ولغات أجنبية"  2016جويمية  26المؤرخ في  774بمقتضى القرار رقـ و  -

 لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر.
 ُيـقـــــّرر

، 2بجػامعػة باتنة 2017-2016يؤىل الماستر في شعبة "الترجمة" المفتوح بعنػػواف الّسنػػة الجػامعيػػة  الماّدة األولـى:
 .القرارطبقا لممحق ىذا 
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-2016، بعنػػواف الّسنػػة الجػامعيػػة 2يسري مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعة الطمبة المسجميف بجامعة باتنة :2المــادة 
 فقط.  2017

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي 2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة باتنة :3المــادة 
 ة لمتعميـ العالي والبحث العممي.سينشر في النشرة الرسمي

 2021جويمية  14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 تأىيل الماستر المفتوح بعنــوان المتضمن 2021جويمية  14 المؤّرخ في 826رقم ممحق القرار 
 2بجـامعـة باتنة، 2017-2016الّسنــة الجـامعيــة 

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ عربية -فرنسية–ترجمة عربية ال ترجمة أداب ولغات أجنبية

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2020 نوفمبر 26المؤرخ في  902يعدل القرار رقم ، 2021جويمية  14 المؤّرخ في 827 رقم قــرار

 2021-2020تأىيل الماستر المفتوح بعنوان السنة الجامعية المتضّمن 
 جامعة قالمةب "حقوق وعموم سياسيةفي ميدان "

 

 والبحث العممي، إن وزير التعميم العالي
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ،
 2021يوليو سنػة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
 2001يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى الثانية  30المؤّرخ في  273-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ء جامعة قالمة، المعّدؿ والمتّمـوالمتضّمف إنشا
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهوالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
لمميداف   والمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية 2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .يحدد مياميا وتشكيميا وتنظيميا وسيرىاو 
تأىيل الماستر المفتوح بعنواف السنة الجامعية المتضّمف  ،2020 نوفمبر 26المؤرخ في  902رقـ بمقتضى القرار و  -

 .جامعة قالمةب "حقوؽ وعموـ سياسيةفي ميداف " 2020-2021
نوفمبر  03 المؤرخ في" حقوؽ وعموـ سياسيةوبناًء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " -

2020. 
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 ُيـقـــــّرر
 

، 2020 نوفمبر 26المؤرخ في  902القرار رقـ الجدوؿ المذكور في المادة األولى مف يعّدؿ  الماّدة األولـى:
 يذا القرار.كما ىو محدد في الجدوؿ الممحق ب المذكور أعاله،

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة قالمة، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر  :3المادة 
 في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي

 2021جويمية  14 فيحرر بالجزائر 
 والبحث العمميوزير التعميم العالي 

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2021-2020الجامعية تأىيل الماستر المفتوح بعنوان السنة المتضّمن ، 2021جويمية  14 المؤّرخ في 827 رقم قرارممحق ال
 جامعة قالمةب

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 ـ إدارة األعماؿ السياحية عمـو سياسية حقوؽ وعمـو سياسية

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كـيــمــة لـجنـة الخــدمــات اإلجتـمــاعيــة يتـضمـن تجديــد تـش 2021جويمية  14مـؤرخ فـي  49رقـم  قــرار

 لــدى جــامعـة الوادي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادى الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82المرسوـ رقـ بمقتضى  -

 االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا. لمحتوى الخدمػػات
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 اإلجتماعية. الخدمات المتعمق بتسيير
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21المرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى  -

 يتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.المحدد لصالحيات وز 
، يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ 2015جواف سنة  22المؤرخ في  161-15بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ، المتضمف إنشاء جامعة الوادي.2012جواف سنة  04المؤرخ في  12-243
، المتضمف التشكيمة النيائية ألعضاء لجنة الخدمات 2021جواف سنة  16نظػػػػًػرا لممحضر المؤرخ في  -

 جامعة الوادي. ماعية  لدىاإلجت
 ُيـقـــــّرر
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 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعة الوادي. المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المـادة 

 األعضاء الدائمون: 
 بوشريط عمار -03 قديري سمير -02 ىيمة عبد القادر -01
 زيف عمي -06 ديدة كماؿ -05 فطحيزة تجاني بشير -04
 بوتة صالح -09 ميدة نبيل -08 عتوسي حفناوي  -07

 

 األعضاء اإلضافيون :
 بمخير فتحي -03 مصطفاوي عمار -02 ادره شوقيقد -01

 .اإلمضاء عمى القرار( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
يكمف السيػد مديػر جامعة الوادي بتنفيػذ ىػذا القػرار والذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميػـ العالي  :4المـادة 

 والبحث العممي.
 2021جويمية 14حرر بالجزائر في: 

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة  2021جويمية  14مـؤرخ فـي  50رقـم  قــرار
   لدى مديرية الخدمات الجامعية تممسان 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادى 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  -
 .لمحتوى الخدمػػات اإلجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا

، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82ى المرسوـ رقـ بمقتض -
 .المتعمق بتسييػر الخدمات اإلاجتماعية

، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
  .تعييف أعضاء الحكومة يتضمف

، المتضمف إنشاء الديواف الوطني 2010جانفي سنة  12المػؤرخ في  15-10التنفيػذي رقـ بمقتضى المرسوـ  -
سبتمبر سنة  14المؤرخ في  312-03لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ بالمرسوـ التنفيذي رقـ 

2003.           
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434 ربيع األوؿ عاـ 18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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، يعدؿ ويتمـ القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ 2016فيفري سنة  17بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -
ىا وقائمة اإلقامات ، المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقر 2004ديسمبر سنة  22في 

 .الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا
، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية، لػدى 2021مارس سنة  30نظػػػػػػرا لممحضرالمؤرخ في  -

 مديرية الخدمات الجامعية تممساف.
 ُيـقـــــّرر

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية تممساف. المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المادة 

 األعضاء الدائمون: 
 حرايش لخضر -03 تريكي عبد الحق -02 غمبازة مكي -01
 عيساوي يوسف -06 حجو بمعيد عبد الحقيع -05 حجاوي قدور -04
     حربيط سيدي دمحم بف عمي -07

 

 األعضاء اإلضافيون:  
 يوسفي دمحم -02 عبدوف ىواري  -01

 اإلمضاء عمى ىذا القرار.( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
يكمف السيػد مديرمديرية الخدمات الجامعية تممساف بتنفيذ ىػذا القػرار، الذي سينشػر في النشرة الرسمية  :4المـادة 

 .لمتعميػـ العالي والبحث العممي
 2021جويمية 14حرر بالجزائر في: 

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ي،ـالعال مـعميات التّ ـمؤسسبعض ل ـن تأىيـيتضمّ ، 2021جويمية  18مؤرخ في  855 رقـم قــرار
  وراهـكتالدّ  ةادـل شيـن لنيـكويالتّ  الّتسويـة، لضمـانل ـعمى سبي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو  07الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ فػي  281-21رقـ بمقتضى المػرسػوـ الػرئاسػي  -

  .ف تعييف أعضاء الحكومةالمتضمّ و 
غشت سنة  23الموافػق  1424جمادى الّثانية عاـ  24المؤّرخ فػي  279-03وبمقتضى المرسوـ الّتنفيذي رقػـ  -

 .ـؿ والمتمّ وسيرىا، المعدّ واّلذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا  2003
 2005غشت سنػة  16 الموافػق 1426رجب عاـ  11المؤّرخ فػي  299-05وبمقتضى المرسوـ الّتنفيذي رقػـ  -

 .والقػواعد الخاصة بتنظيمو وسيره واّلذي يحّدد مياـ المركز الجامعي
 2008أوت سنة  19 فػقالموا 1429شعباف عاـ  17المؤّرخ فػي  265-08وبمقتضى المرسوـ الّتنفيذي رقػـ  -

  .والمتضّمف نظاـ الّدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الّميسانس وشيادة الماستر وشيادة الّدكتوراه
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 2013يناير سنة  30الموافػق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ الّتنفيذي رقػـ  -
 .العمميواّلذي يحّدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث 

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤّرخ فػي  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .األساسي النموذجي لممدرسة العمياواّلذي يحّدد القانوف 

 

 ُيـقـــــّرر
 

عميـ العالي المذكورة في المالحق المرفقة بيذا القرار، عمى سبيل التسوية، مؤسسات التّ  ،تؤىل المادة األولى:
  الّتكويف لنيل شيادة الدكتوراه.لضماف 

 .في المالحق المرفقة بيذا القرارالمعنية  التكويناتُتحّدد  :2المادة 
يخّصو، بتنفيذ ىذا ، كّل فيما المعنيةيكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف ورؤساء مؤّسسات الّتعميـ العالي  :3المادة 

 القرار اّلذي سينشر في النشرة الّرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021جويمية  18 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2جامعــة الجزائــر لـتأىيوالمتضّمـن  2021جويمية  18المؤرخ في  855ممحـق بالقــرار رقـم 

 وراهـادة الّدكتـشيل ـن لنيـان الّتكويـلضم عمى سبيـل الّتسويـة،
Domaine Filière 

Ancien intitulé de la 
formation 

Nouvel Intitulé 
Année 

d’ouverture de 
la formation 

Nombre 
des 

inscrits 

Nombre de 
soutenances 

LLA قضايا األدب والدراسات النقدية  قضايا األدب دراسات نقدية
 والمقارنة

2015/2014 10 09 
2016/2015 10 09 
2017/2016 09 00 

LLE 

 ترجمة العموـ والتكنولوجيا ترجمة العموـ والتكنولوجيا ترجمة
 4 23 2016/2017 عربي(-انجميزي -)عربي

Langue 
Française 

Didactique de Langues 
et Socio didactique 

Didactique des Langues  
et Socio didactique 

2013/2012 10 02 
2014/2013 08 02 
2015/2014 08 04 

Littérature 
Langue et Littératures 

Francophones 
2018/2017 06 01 

 
Langue Anglaise 

Linguistique Appliquée 
et Didactique 

Linguistique Appliquée  
et Didactique de l’Anglais 

2017/2016 10 00 

Etude Culturelles 
Anglo- Saxonnes 

Etude Culturelles 
Anglo- saxonnes 

2016/2015 06 04 
2017/2016 08 00 

SHS 

 00 03 2018/2019 تكنولوجيا المعمومات والتوثيق المسانيات والتوثيق عمـ المكتبات والتوثيق

 األرطوفونيا
 16 32 2012/2013 أمراض المغة والتواصل أمراض المغة واالتصاؿ

 00 06 2019/2020 اإلعاقة السمعية إعاقة سمعية

 عمـو التربية
 06 30 2016/2017 القياس النفسي والتقويـ التربوي  القياس والتقويـ التربوي 

األنظمة التعميمية والمناىج 
 16 34 2015/2016 األنظمة التعميمية والمناىج الدراسية المدرسية

 01 12 2016/2017 الديموغرافيا والصحة السكاف والصحة عمـو السكاف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  3جامعة الجزائر لـتأىيوالمتضّمـن  2021جويمية  18المؤرخ في  855ممحـق بالقــرار رقـم 
 وراهـادة الّدكتـل شيـن لنيـان الّتكويـلضم الّتسويـة،عمى سبيـل 

Domaine Filière 
Ancien intitulé de la 

formation 
Nouvel  Intitulé 

Année 
d’ouverture de 

la formation 

Nombre 
des 

inscrits 

Nombre de 
soutenances 

DSP عمـو سياسية 
 / 9 2020-2019 إدارة الجماعات المحمية إدارة وجماعات محمية

 / 9 2020-2019 سياسات عامة سياسة عامة
 / 9 2020-2019 إدارة الموارد البشرية تسيير الموارد البشرية

SEGC الذكاء االقتصادي ونظـ  عمـو التسيير
 المعمومات

االستعالـ االقتصادي ونظـ 
 / 3 2018-2017 المعمومات

SHS  عمـو انسانية/ عموـ
 / 9 2019/2020 االتصاؿ التنظيمي االتصاؿ في التنظيمات االعالـ واالتصاؿ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  1البميـدةجامعــة  لـتأىيوالمتضّمـن  2021جويمية  18المؤرخ في  855ممحـق بالقــرار رقـم 

 وراهـادة الّدكتـل شيـن لنيـان الّتكويـلضم عمى سبيـل الّتسويـة،
Domaine Filière  

Ancien intitulé de la 
formation 

Nouvel  Intitulé  
Année 

d’ouverture de 
la formation 

Nombre 
des 

inscrits  

Nombre de 
soutenances 

SHS 

Sciences 
Sociales 

 22 38 2012/2013 عمـ االجتماع الجريمة واالنحراؼ العنف والعقابعمـ االجتماع 

عمـ االجتماع العالقات العامة 
 16 25 2012/2013 عمـ االجتماع االتصاؿ واالتصاؿ

عمـ االجتماع التنظيـ والموارد 
 26 22 2012/2013 عمـ االجتماع التنظيـ والعمل البشرية

 07 15 2015/2016 عمـ السكاف ديموغرافيا
 22 23 2012/2013 اإلرشاد والتوجيو المدرسي االرشاد والصحة النفسية

Histoire 

 المجتمع واالقتصاد بالغرب
 اإلسالمي في العصر الوسيط

التاريخ الوسيط: المجتمع واالقتصاد 
 01 22 2016/2017 بالغرب اإلسالمي في العصر الوسيط

 األوروبيةالعالقات المغاربية 
 // 14 2017/2018 التاريخ الحديث والمعاصر في الحديث والمعاصر

المياجروف المغاربة بفرنسا ودورىـ 
 الوطني والقومي

التاريخ الحديث المياجريف المغاربة 
 // 09 2017/2018 بفرنسا ودورىـ الوطني والقومي

ST Télé-
communication 

Génie Electrique 

Filière : Télécommunication 
 Spécialité 1 : Réseaux & 

télécommunication 
 Spécialité 2 : Systèmes de 

télécommunications 

Année : 2013-
2014 

Arrêté n 487 du 
15 juillet 2013 

06 05 

ST Aéronautique 

Propulsion Avion 
et Structures Aéronautiques 

 

Filière : Aéronautique 
 Spécialité1 : Propulsion 

Avion 
 Spécialité2 : Structures 

Aéronautiques 

Année 
2018/2019 

Année 
2019/2020 

Année 
2020/2021 

03 
03 
03 

00 

Avionique et CNS 
Management du Trafic 

Aérien 

Filière : Aéronautique 
 Spécialité1 : Avionique 

 Spécialité2 : CNS 
Management du Trafic Aérien 

 Spécialité3 : 
Télécommunications Spatiales 

Année 
2018/2019 

Année 
2019/2020 

Année 
2020/2021 

03 
05 
03 

00 

Exploitation Aéronautique et 
Opérations Aériennes 

Filière : Aéronautique 
 Spécialité1 : Exploitation 

Aéronautique 
 Spécialité2 : Opérations 

Aériennes 

Année 
2018/2019 

Année 
2019/2020 

Année 
2020/2021 

03 
03 
03 

00 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2البميـدةجامعة  لـتأىيوالمتضّمـن  2021جويمية  18المؤرخ في  855ممحـق بالقــرار رقـم 
 وراهـادة الّدكتـل شيـن لنيـان الّتكويـلضم عمى سبيـل الّتسويـة،

Domaine Filière 
Ancien intitulé de la 

formation 
Nouvel  Intitulé 

Année 
d’ouverture de 

la formation 

Nombre 
des 

inscrits 

Nombre de 
soutenances 

SHS 

Sciences 
Sociales 

عمـ االجتماع العنف 
 والعقاب

عمـ االجتماع الجريمة 
 واالنحراؼ

2012/2013 38 22 

عمـ االجتماع العالقات 
 العامة واالتصاؿ

 16 25 2012/2013 عمـ االجتماع االتصاؿ

عمـ االجتماع التنظيـ 
 والموارد البشرية

االجتماع التنظيـ عمـ 
 والعمل

2012/2013 22 26 

 07 15 2015/2016 عمـ السكاف ديموغرافيا

 22 23 2012/2013 اإلرشاد والتوجيو المدرسي االرشاد والصحة النفسية

Histoire 

 المجتمع واالقتصاد بالغرب
اإلسالمي في العصر 

 الوسيط

التاريخ الوسيط: المجتمع 
اإلسالمي واالقتصاد بالغرب 

 في العصر الوسيط
2016/2017 22 01 

 العالقات المغاربية األوروبية
 في الحديث والمعاصر

 // 14 2017/2018 التاريخ الحديث والمعاصر

المياجروف المغاربة بفرنسا 
 ودورىـ الوطني والقومي

ف يالمياجر  التاريخ الحديث
المغاربة بفرنسا ودورىـ 

 الوطني والقومي
2017/2018 09 // 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  امعة تيزي وزوج لـتأىيوالمتضّمـن  2021جويمية  18المؤرخ في  855ممحـق بالقــرار رقـم 

 وراهـادة الّدكتـل شيـن لنيـان الّتكويـلضم عمى سبيـل الّتسويـة،
Domaine Filière 

Ancien intitulé de la 
formation 

Nouvel intitulé 
Année 

d’ouverture de 
la formation 

Nombre 
des 

inscrits 

Nombre de 
soutenances 

DSP Droit 

Droit Positif : Option : 

1- Droit Public Interne 

2- Droit Privé Interne 

3- Droit International 

Humanitaire et Droit 

de l’Homme 

4- Droit Social 

1- Droit Public Interne 

2- Droit Privé Interne 

3- Droit International 

Humanitaire et Droit de 

l’homme 

4- Droit Social 

2012/2013 10 07 

2013/2014 12 09 

Droit Positif 

1- Droit Public Interne 

2- Droit Privé Interne 

3- Droit International 

Humanitaire et Droit de 

l’homme 

4- Droit Social 

2014/2015 12 

09 

 

 

 

 قانوف الضبط االقتصادي
 00 10 2016/2017 قانوف األعماؿ واالجتماعي

Droit Positif 

1- Droit Public Interne 

2- Droit Privé Interne 

3- Droit International 

Humanitaire et Droit de 

l’homme 

4- Droit Social 

2016/2017 12 00 

Droit de la Régulation 

Economique : 

 قانوف األعماؿ -
 قانوف األعماؿ -
 القانوف العقاري  -

2017/2018 

 
12 00 
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Domaine Filière 
Ancien intitulé de la 

formation 
Nouvel intitulé 

Année 
d’ouverture de 

la formation 

Nombre 
des 

inscrits 

Nombre de 
soutenances 

 القانوف العقاري  -
 القانوف الجنائي والعمـو اإلجرامية -
 قانوف التنمية االجتماعية -

 القانوف الجنائي والعمـو اإلجرامية -
 االجتماعيةقانوف التنمية  -

LLE 
Langue 

Française 

Lettre et Langue Françaises 

- Sciences du Langage 

- Sciences des Textes Littéraires 

- Didactique du Français Langue 

Etrangère 

2016/2017 23 00 

Lettre et Langue 

Françaises : 

- Didactique du Français 

- Analyse du discours 

- Sciences des Textes 

Littéraires 

2017/2018 09 00 

- Sciences du Langage 

- Didactique 

- Sciences des Textes 

Littéraires 

- Sciences du Langage 

- Didactique du Français Langue 

Etrangère 

- Sciences des Textes Littéraires 

2020/2021 09 00 

SEGC 
Sciences 

Economiques 

Economie Unitaire  

et Bancaire 

Economie Monétaire  

et Bancaire 

2019/2020 03 00 

2020/2021 03 00 

SHS 

Sciences 

Sociales : 

Sciences de 

l’Education 

Sciences de l’Education 
Sciences Sociales : Sciences de 

l’Education 

2013/2014 08 07 

2014/2015 04 03 

2015/2016 06 02 

2016/2017 06 00 

2017/2018 03 00 

SHS 

Sciences 

Sociales : 

Psychologie 

Psychologie 

1. Psychologie Clinique 

2. Psychologie du Travail  

et de l’Organisation 

3. Psychologie Scolaire 

2015/2016 06 01 

2016/2017 09 00 

Psychologie- Counseling 

Scolaire 
Psychologie Scolaire 

2016/2017 07 00 

2017/2018 06 00 

SNV 

Ecologie  

et 

Environnement 

Ecologie Animale  

et Environnement 

- Diversité et Ecologie des 

Peuplements Animaux. 

- Entomologie Appliquée à la 

Médecine, à l’Agriculture et la 

Foresterie. 

- Oléoculture et Oléotechnie 

2013/2014 05 05 

2015/2016 03 02 

Sciences 

Biologiques 

Biochimie, Microbiologie  

et Sciences Alimentaires 
Biochimie, Microbiologie 

2013/2014 06 05 

2014/2015 03 03 

Parasitologie Appliquée Parasitologie Appliquée 2014/2015 04 01 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  جامعة بومرداس لـتأىيوالمتضّمـن  2021جويمية  18المؤرخ في  855ممحـق بالقــرار رقـم 

 وراهـادة الّدكتـل شيـن لنيـان الّتكويـلضم عمى سبيـل الّتسويـة،
Domaine Filière  

Ancien intitulé de la 
formation 

Nouvel   Intitulé  
Année 

d’ouverture de 
la formation 

Nombre des 
inscrits  

Nombre de 
soutenances 

DSP 

 حقوؽ 
 قانوف الخاص المعمق

 قانوف الخاص
2019-2018 

3 / 
 / 3 قانوف األعماؿ
 / 3 قانوف العاـ قانوف عاـ معمق

 عمـو سياسية

 دراسات سياسية مقارنة
 2016/2015 عالقات دولية

17 2 
 / 6 تعاوف دولي
 إدارة محمية

داري   تنظيـ سياسي وا 
2019/2018 6 / 

داري   / 6 2018/2017 تنظيـ سياسي وا 

ST  
Génie 

Mécanique 

Génie Mécanique 

Ingénierie 

Ingénierie 

Mécanique 
2016 

12  
(4 abandons) 

4 +1 en 
cours 
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Domaine Filière  
Ancien intitulé de la 

formation 
Nouvel   Intitulé  

Année 
d’ouverture de 

la formation 

Nombre des 
inscrits  

Nombre de 
soutenances 

Modalisation  

et Simulation  

en Mécanique 

Modélisation  

et Simulation  

en Mécanique 
2016 6 1 en cours 

Mécanique  

et Ingénierie 

Ingénierie 

Mécanique 
2017 6  

(1 abandon) 0 

Energies 

Renouvelables 

Energies Renouvelables 

Energies 

Renouvelables  

en Mécanique 
2017 3 1 en cours 

Energies Renouvelables  

en électronique 

Energies 

Renouvelables en 

Electrotechnique 
2018 3 0 

ST 

Science et 

Génie des 

Matériaux 

Ingénierie des 

Céramiques 
Génie des Procédés 2016 10 

2 + 1 en 
cours 

Physique  

et Mécanique des 

Matériaux 

Génie des 

Matériaux 
2016 10 0 

Hydrocarbures 

Exploitation & 

Maintenance des 

Equipements Pétroliers 

et Matériaux 

Génie Mécanique 2015/2016 9 3 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  جامعة بجاية لـتأىيوالمتضّمـن  2021جويمية  18المؤرخ في  855ممحـق بالقــرار رقـم 

 وراهـالّدكتادة ـل شيـن لنيـان الّتكويـلضم عمى سبيـل الّتسويـة،
Domai

ne 
Filière Ancien intitulé de la formation Nouvel intitulé 

Année 
d’ouverture de la 

formation 

Nombre 
des 

inscrits 

Nombre de 
soutenances 

DSP  حقوؽ 

 00 08 2016 القانوف الخاص القانوف الخاص الشامل

 01 06 2016 وعمـو جنائيةقانوف جنائي  القانوف الخاص والعمـو الجنائي

 13 09 2011 قانوف األعماؿ القانوف العاـ لألعماؿ

 07 09 2011 قانوف دولي وحقوؽ اإلنساف القانوف الدولي اإلنساني وحقوؽ اإلنساف

LCA 
Linguistique 
et Didactique 

Onomastique  
et Aménagement Linguistique 

Etudes Linguistiques 
Amazighes 

2016-2017 06 00 

2017-2018 07 00 

LLA 
Etudes 

Littéraires 
 اٌذساعبث األدبيت

 02 10 2017-2016 أدب عربي حديث ومعاصر تحميل الخطاب ونظرية التمقي

 / / 2017-2016 لسانيات الخطاب تحميل الخطاب ونظرية التمقي

LLE 

Langue 
Anglaise 

Didactique de la Langue et la 
Littérature Anglaise 

Didactique des Langues 
Etrangères 

2016-2017 15 07 

Langue Anglaise Langue et Culture 2018-2019 10 00 

Langue 
Française 

Didactique 

Didactique des Langues 
Etrangères 

2012-2013 13 01 

2016-2017 22 00 

2017-2018 03 00 

Didactique du FLE 2019-2020 07 00 

Linguistique Appliquée à 
l’Enseignement du Français 

Langue Etrangère 
2014-2015 11 04 

Sciences des Textes Littéraires 
Français et Francophones 

Sciences des Textes 
Littéraires 

2012-2013 / / 

MI 

Mathématiqu
es 

Analyse 
Analyse Mathématique et 

Applications 
2011/2012 15 02 

Informatique 
Intelligence Artificielle et Génie 

Logiciel 
Intelligence Artificielle 

2018/2019 15 00 

Mathématiqu
es Appliquées 

Recherche Opérationnelle et 
Aide à la Décision 

2013/2014 30 11 
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Domai
ne 

Filière Ancien intitulé de la formation Nouvel intitulé 
Année 

d’ouverture de la 
formation 

Nombre 
des 

inscrits 

Nombre de 
soutenances 

SEGC 

Sciences 
Commerciales 

 

Logistique  
et Commerce Internationale 

Commerce Internationale  
et Logistique 

2018/2019 9 0 

Finance et Commerce 
International 

Finance et Commerce 
International 

2018/2019 9 0 

Marketing Management Marketing 2018/2019 10 0 

Sciences 
économiques 

 

Economie Appliquée Economie Quantitative 2010/2011 13 8 

Economie et Gestion 
Economie et Gestion 

d’Entreprises 
2010/2011 1 01 

Economie Managériale 
Economie et Gestion 

d’Entreprises 
2010/2011 09 07 

Economie 
Economie du 

Développement 

2012/2013 22 04 

Sciences Economiques 2015/2016 11 05 

Economie du Développement 2011/2012 06 02 

Economie Monétaire et Bancaire 
Economie Monétaire et 

Bancaire 
2018/2019 08 02 

Economie Quantitative Economie Quantitative 2018/2019 06 00 

SEGC Sciences de 
Gestion 

Gestion des Ressources 
Humaines 

Management des 
Ressources Humaines 

2018/2019 06 00 

Sciences de Gestion 

Management 

2012/2013 17 10 

Gestion 2011/2012 05 00 

Management 2018/2019 07 00 

Management des Organisations 
Management des 

Organisations 
2010/2011 01 00 

Entrepreneuriat Entrepreneuriat 2018/2019 06 00 

SHS 
 

Sociologie 
 

Sociologie des Organisations 
Sociologie de 

l’Organisation et du 
Travail 

2011/2012 
12 (02 

Abandons) 
08 

2012/2013 08 03 

2013/2014 08 05 

Sociologie de la Santé et du 
Travail 

Sociologie de la Santé 
2016/2017 06 00 

2017/2018 10 00 

Sciences 
Sociales 

- Sociologie 

Sociologie du Travail  
et des R.H Sociologie de 

l’Organisation et du travail  
2018/2019 

03 (01 
Abandon) 

00 

Sociologie de l’Organisation et 
du Travail 

03 00 

Sociologie de la santé et du 
travail 

Sociologie de la Santé 03 00 

SHS 
Sciences 
Sociales 

- Sociologie 

Sociologie du Travail et des R.H 
Sociologie de 

l’Organisation et du 
Travail 

2019/2020 

03 00 

Sociologie de la Santé et du 
Travail 

Sociologie de la Santé 03 00 

Sociologie de l’Organisation et 
du Travail 

Sociologie de 
l’Organisation et du 

Travail 
03 00 

Sociologie de la Communication 
Sociologie de la 
Communication 

03 00 

Sociologie de la Santé Sociologie de la Santé 

2020/2021 

03 00 

Sociologie de l’Organisation et 
du Travail 

Sociologie de 
l’Organisation et du travail 

03 00 

Sociologie de la Communication 
Sociologie de la 
Communication 

03 00 

SNV 

Ancienne 
filière: 

Sciences 
Biologiques 

Filière 
proposée: 
Sciences 

Alimentaires 

Sciences Alimentaires 

Qualité des Produits  
et Sécurité Alimentaire 

2009-2010 25 21 

Agro-Ressources  
et Technologie Alimentaire. 

2012-2013 10 06 

Agro-Ressources Bioprocédés et 
Sciences Alimentaires. 

2014-2015 12 06 

Bio-Ressources, Environnement 
et Technologie Agro-Alimentaire 

(BETA). 
2016-2017 13 02 

SNV 
Ancienne 

filière: 
Sciences 

Biologiques 

Biologie-Santé-Environnement 

Biodiversité  
et Environnement 

2011-2012 22 08 

Biodiversité, Santé  
et Environnement 

2014-2015 12 04 
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Domai
ne 

Filière Ancien intitulé de la formation Nouvel intitulé 
Année 

d’ouverture de la 
formation 

Nombre 
des 

inscrits 

Nombre de 
soutenances 

 
Filière 

proposée: 
Ecologie-

Environnement 

Biologie  
et Environnement 

2016-2017 17 00 

Sciences 
Biologiques 

 

Ecologie Microbienne en 
Agriculture, Santé et 

Environnement 
Microbiologie 2016-2017 07 01 

Biochimie et Biologie 
Moléculaire 

Biologie Moléculaire et 
Cellulaire 

2014-2015 09 03 

Biochimie  
et Biotechnologie 

Biochimie Appliquée 2012-2013 09 05 

Biochimie Appliquée et 
Biotechnologie 

Biochimie Appliquée 2016-2017 
 
13 

 
00 

 
Biotechnolog

ie 

Biotechnologie  
et Santé 

Biotechnologie  
et Pathologie Moléculaire 

2018-2019 
 
21 

00 

Biotechnologie Alimentaire 
Biotechnologie  
et Microbiologie 

Appliquée 
2018-2019 

 
21 

00 

ST Automatique 

Electronique 
Option : 

- Electronique 
Automatique 
Spécialité : 

- Automatique  
et Systèmes 

2012/2013 17 9 

Electronique 
Option : 

- Automatique 
2016/2017 2 1 

ST 

Electrotechni
que 

Génie Electrique 
Option : 
- Commande  
et Conversion d'Energie 
- Haute Tension  
et Réseaux Electriques 

Electrotechnique 
Spécialité : 
- Commandes 
Electriques 
- Réseaux 
Electriques 

2009/2010 
33 
 

18 
 

Electrotechnique 
Option : 
- Commande  
et Conversion d'Energie 
- Haute Tension  
et Réseaux Electriques 

* 2012/2013 
 

* 2015/2016 
41 06 

Génie Civil 

Génie Civil 
Option : 

- Matériaux  
et Structures 

Génie Civil 
Spécialité : 

- Génie Civil 
2012/2013 03 

 
01 

Génie des 
Procédés 

Génie des Procédés 
Option : 

- Génie des Procédés 

Génie des Procédés 
Spécialité : 

- Génie Chimique 
- Génie Pharmaceutique 
- Génie des Polymères 

2010/2011 
2014/2015 

61 37 
Génie des Procédés 

Option : 
- Matériaux polymères et 

Composites 

Génie des Procédés 
Spécialité : 

- Génie des Polymères 
2013,2014 

ST 

Génie 
Mécanique 

Génie Mécanique 
Option : 

- Matériaux 
- Energétique 

- Ingénierie, Maintenance  
et Structure 

- Génie Mécanique 

Génie Mécanique 
Spécialité : 

- Energétique 
- Construction Mécanique 

- Génie des Matériaux 

2010/2011 
 
18 

 
08 

Mécanique  
et Ingénierie 

2013/2014 18 08 

Ingénierie Mécanique 2017/2018 6 0 

Hydraulique 

Hydraulique 
Option : 

- Génie Hydraulique  
et Environnement 

Hydraulique 
Spécialité : 

- Hydraulique urbaine 

2016/2017 03 00 

2017/2018 02 00 

2018/2019 03 00 

Hydraulique 
Spécialité : 

- Ouvrages Hydrauliques 

2016/2017 02 00 

2017/2018 01 00 
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Domai
ne 

Filière Ancien intitulé de la formation Nouvel intitulé 
Année 

d’ouverture de la 
formation 

Nombre 
des 

inscrits 

Nombre de 
soutenances 

Hydraulique 
Option : 

- Ouvrages  
et Aménagements Hydrauliques 

Hydraulique 
Spécialité : 

- Ouvrages Hydrauliques 
2018/2019 03 00 

ST 

Hydraulique 

Hydraulique 
Option : 

- Génie Hydraulique  
et Environnement 

- Ouvrages et Aménagements 
Hydrauliques 

- Génie Hydraulique  
et Environnement 

Hydraulique 
Spécialité : 

- Hydraulique urbaine  
Ouvrages Hydrauliques 

- Ouvrages Hydrauliques 
- Ressources Hydrauliques 

2020/2021 

03 00 

03 00 

03 00 

Mines et 
Géologie 

Gestion de l'Environnement 
Minier 

Option : 
- Gestion de l'Environnement 

Minier 

Génie Minier 
Spécialité : 

- Valorisation des 
Ressources Minérales 

- Exploitation Minière et 
Géotechnique 

2016/2017 

 
 
04 
 
 

00 

STAPS 
Activité 

Physique et 
Sportive 

Educative 

Education et Motricité 
Activité Physique  

et Sportive Scolaire 
2017/2018 04 00 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  جامعة األغواط لـتأىيوالمتضّمـن  2021جويمية  18المؤرخ في  855ممحـق بالقــرار رقـم 

 وراهـادة الّدكتـل شيـن لنيـان الّتكويـلضم عمى سبيـل الّتسويـة،

Domaine  Filière 
Ancien intitulé de la 

formation 
Nouvel   Intitulé 

Année 

d’ouverture de 

la formation 

Nombre 

des 

inscrits 

Nombre de 

soutenances 

DSP 

 01 06 2018-2017 السياسات المقارنة العمـو السياسية العمـو السياسية

 الحقوؽ  الحقوؽ 
 2018-2017 االنساف والحرياتحقوؽ 

09 

 
 2018-2017 العقود المدنية والتجارية 03

 2018-2017 القانوف العاـ

LLA 

 دراسات أدبية دراسات أدبية
تمقي المختارات الشعرية 
عمى ضوء النقد القديـ 

 والمعاصر
2017-2018 03 00 

 دراسات لغوية دراسات لغوية
 00 03 2018-2017 البالغة والنقد

تعميمية المغة العربية 
 00 03 2018-2017 لمناطقيف بغيرىا

SM Sciences des 

Matériaux 

 عٍىَ اٌّىاد

Sciences des Matériaux 

Physico-Chimie des 

Matériaux 
2013-2014 

06 03 

 Sciences des 

Matériaux 

 عٍىَ اٌّىاد

Sciences des Matériaux 
Chimie Moléculaire 2013-2014 

ST اٌىتشوتمٕي 

Electrotechnique 

 اٌىتشؤيه

Electronique 

 اٌىتشوتمٕي

Electrotechnique 
2017-2016 06 03 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  جامعة المدية لـتأىيوالمتضّمـن  2021جويمية  18المؤرخ في  855ممحـق بالقــرار رقـم 

 وراهـادة الّدكتـل شيـن لنيـان الّتكويـلضم عمى سبيـل الّتسويـة،

Domaine Filière  
Ancien intitulé de la 

formation 
Nouvel Intitulé  

Année 

d’ouverture de la 

formation 

Nombre 

des inscrits  

Nombre de 

soutenances 

ST Génie climatique  Equipement de l’habitat  Génie climatique 2019 / 2020 03 00 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  جامعــة الجمفــة لـتأىيوالمتضّمـن  2021جويمية  18المؤرخ في  855ممحـق بالقــرار رقـم 
 وراهـادة الّدكتـل شيـن لنيـان الّتكويـلضم عمى سبيـل الّتسويـة،

Domaine Filière  
Ancien intitulé de la 

formation 
Nouvel Intitulé  

Année 

d’ouverture de la 

formation 

Nombre 

des 

inscrits  

Nombre de 

soutenances 

LLA 

 المغة العربية وآدابيا
 دراسات أدبية

السيميائيات وتكنولوجيا التواصل 
 07 08 2015 النقد الحديث والمعاصر واإلعالـ

 08 08 2015 األدب الجزائري  النقد الجزائري المعاصر

الدراسات النقدية والثقافية 
 ومعاصرنقد حديث  المقارنة

2016 08 04 

2017 03 00 

النقد العربي القديـ، والنقد  دراسات نقدية
 00 06 2018 نقد حديث ومعاصر الحديث المعاصر

SHS عمـو إنسانية 
 تاريخ المغرب العربي الحديث

 تاريخ المغرب الوسيط / 09 2021 تاريخ الجزائر عبر العصور
 تاريخ المغرب المعاصر

SEGC 

 عمـو اقتصادية

دراسات اقتصادية ومالية )مالية 
 2015 مالية وبنوؾ وبنوؾ( 

2016 
08 
08 

07 
06 

دراسات اقتصادية ومالية 
 2015 اقتصاد كمي )اقتصاد كمي(

2016 
04 
04 

03 
04 

 2015 إدارة أعماؿ إدارة منظمات  عمـو التسيير
2016 

08 
06 

08 
05 

 عمـو مالية ومحاسبة
 بنوؾ وتأميناتمالية. 

 مالية. بنوؾ وتأمينات
 مالية البنوؾ والتأمينات

 مالية وبنوؾ
2017 
2018 
2019 

03 
03 
03 

00 

SNV 

Sciences 
Biologiques 

Impact des Zoonoses 
Parasitaires sur la Santé 
Publique via l'Eau, les 

Aliments et 
l'Environnement 

Impact des Zoonoses 
Parasitaires sur la 

Santé Publique 
(IZPSP) 

2013-2014 6 4 

Sciences 
Agronomiques 

Environnement 
Steppique Rural : 

Utilisation et Gestion 

Environnement Rural : 
Utilisation et Gestion 

(ERUG) 
2013-2014 6 3 

ST 

Automatique 

Automatique Appliquée: 
- Automatique Moderne 
- Modélisation des 

Signaux Informationnels 

- Maintenance en 
Instrumentation 
Industrielle 

Automatique 2013 10 05 

Automatique Contrôle Industriel Automatique 2015 06 04 

Automatique Diagnostic Industriel Automatique 2015 06 06 

Automatique Diagnostic Industriel Automatique 2016 6 03 

Electronique 
Signaux, Images  

et Systèmes 
Electronique 2015 06 00 

Electronique 
Signaux, Images  

et Systèmes 
Electronique 2016 6 02 

Génie Electrique 
Electronique de 

Puissance et Qualité 
d'Energie Electrique 

Electrotechnique 2016 6 04 

ST Génie 
Mécanique 

Modélisation en 
Mécanique 

Génie Mécanique 2012 06 04 

Mécanique  
et Energétiques 

Génie Mécanique 2017 08 01 

Energétique, 
Construction 

Mécanique, Génie de 
Matériaux 

Génie Mécaniue 2018 09 00 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  جامعة غرداية لـتأىيوالمتضّمـن  2021جويمية  18المؤرخ في  855ممحـق بالقــرار رقـم 
 وراهـالّدكتادة ـل شيـن لنيـان الّتكويـلضم عمى سبيـل الّتسويـة،

 

Domaine Filière  
Ancien intitulé de la 

formation 
Nouvel intitulé  

Année 

d’ouverture de la 

formation 

Nombre 

des inscrits  

Nombre de 

soutenances 

SHS 

Science Sociale : 

Sociologie 

 عمـ االجتماع التنظيـ
Sociologie de 

l’Organisation 

 التنظيـ والعملعمـ اجتماع 
Sociologie de 

l’Organisation  

et du Travail 

2020-2019 03 00 

2020-2021 03 00 

Sciences 

Islamiques - 

Charia 

 الفقو المقارف 
Jurisprudence (Fiqh) 

Comparée 

 الفقو المقارف وأصولو
Jurisprudence 

(Fiqh) Comparée et ses 

Fondements 

2021-2020 03 00 

ST Génies des 

Procédés 

تسيير وتثميف الموارد الطبيعية 
 المناطق الصحراوية في

Gestion et Valorisation des 

Ressources Naturelles dans 

les Régions Sahariennes 

 ىندسو الطرائق
Génies des Procédés 

2015 6 3 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  جامعة البويرة لـتأىيوالمتضّمـن  2021جويمية  18المؤرخ في  855ممحـق بالقــرار رقـم 

 وراهـادة الّدكتـل شيـن لنيـان الّتكويـلضم عمى سبيـل الّتسويـة،
Domaine Filière  

Ancien intitulé de la 

formation 
Nouvel Intitulé  

Année 

d’ouverture  

de la formation 

Nombre 

des inscrits  

Nombre de 

soutenances 

LLA 

 الشعبة: المغة واألداب العربي دراسات نقدية
 التخصص: األدب والمناىج النقدية

 نقديةدراسات الشعبة: 
التخصص: األدب والمناىج 

 النقدية
2017-2016 12 01 

 دراسات أدبيةالشعبة:  دراسات أدبية
 دراسات أدبيةالتخصص: 

 دراسات أدبيةالشعبة: 
التخصص: األدب العربي 

 الحديث والمعاصر
2018-2017 04 

ممف في  01) 00
طور المناقشة، حدد 

 04التاريخ في يـو 
 (2021جويمية 

SHS 

عمـ -اجتماعيةعمـو 
 التفس

 عمـ التفس -اجتماعيةعمـو الشعبة: 
التخصص: عمـ التفس العمل 

 والتنظيـ 

عمـ -اجتماعيةعمـو الشعبة: 
 التفس 

التخصص: عمـ التفس العمل 
 والتنظيـ وتسيير الموارد البشرية

2020-2019 03 00 

 الشريعة-اإلسالمية عمـوالشعبة: ال شريعة-إسالمية عمـو
 التخصص: أصوؿ الفقو 

-اإلسالمية عمـوالشعبة: ال
 الشريعة

 التخصص: الفقو وأصولو
2017-2016 08 00 

SEGC عمـو التسييرالشعبة:  عمـو مالية ومحاسبة 
 عمـو مالية ومحاسبةالتخصص: 

 عمـو مالية ومحاسبةالشعبة: 
 مالية ومحاسبةالتخصص: 

2016-2015 06 06 

2017-2016 06 05 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  جامعة خميس مميانة لـتأىيوالمتضّمـن  2021جويمية  18المؤرخ في  855ممحـق بالقــرار رقـم 

 وراهـادة الّدكتـشيل ـن لنيـان الّتكويـلضم عمى سبيـل الّتسويـة،
Domaine Filière 

Ancien intitulé de la 

formation 
Nouvel Intitulé 

Année 

d’ouverture de 

la formation 

Nombre des 

inscrits 

Nombre de 

soutenances 

تغيير الشعبة مف دراسات أدبية  لغة وأدب عربي
 1 3 9109 ومعاصرنقد عربي حديث  نقد عربي حديث ومعاصر إلى دراسات نقدية

تغيير الشعبة مف دراسات أدبية  لغة وأدب عربي
 1 3/9 9108 نقد عربي حديث ومعاصر نقد عربي حديث ومعاصر إلى دراسات نقدية
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عمـو اقتصادية تجارية 
 1 3/9 9108 اقتصاد التأمينات اقتصاديات التأميف عمـو اقتصادية وعمـو التسيير

 9 3 9107 القانوف العاـ القانوف  حقوؽ  حقوؽ وعمـو سياسية

 تاريخ عاـ تاريخ عاـ –عمـو انسانية  عمـو انسانية واجتماعية
 

 تاريخ قديـ
 تاريخ وسيط
 تاريخ حديث

9107 3 9 

عمـو اقتصادية تجارية 
  Management عمـو تجارية وعمـو التسيير

 9 4 9106 تسويق (أعماؿ )إدارة

مف موارد التربة،  تغيير الشعبة عمـو الطبيعة والحياة
 1 6 9105 بيئة، ماء ومحيط بيئة، ماء ومحيط ماء ومحيط إلى: بيئة ومحيط

 0 8 2014 بيئة، ماء ومحيط بيئة، ماء ومحيط إدراج الشعبة: بيئة ومحيط عمـو الطبيعة والحياة
 0 01 2013 ىندسة الطرائق ىندسة الطرائق إدراج الشعبة: ىندسة الطرائق عمـو وتكنولوجيا

 إلكترو تقني -إدراج الشعب:  عمـو وتكنولوجيا
 آلية -

 
 

 ىندسة كيربائية

 04إلكترو تقني = 
  01آلية = 

2013 

 
06 
 

 
 01رياضيات تطبيقية:  إدراج شعبة: رياضيات تطبيقية رياضيات واعالـ آلي 0

 2 04 2012 ىندسة الطرائق ىندسة الطرائق إدراج الشعبة: ىندسة الطرائق عمـو وتكنولوجيا

 إلكترو تقني -إدراج الشعب:  عمـو وتكنولوجيا
  آلية -

 ىندسة كيربائية

 03إلكترو تقني = 
  02آلية =

2012 
 
06 

 
 01رياضيات تطبيقية:  إدراج شعبة: رياضيات تطبيقية رياضيات واعالـ آلي 2

التوصيف الريولوجي  إدراج الشعبة: ىندسة ميكانيكية عمـو وتكنولوجيا
 1 04 2012 طاقويات لممواد

 إدراج الشعبة: ىندسة ميكانيكية عمـو وتكنولوجيا
ميكانيؾ الموائع 

الصناعية، قياسات 
 وتطبيقات

 الصناعية، الموائع ميكانيؾ
 2 4 2011 وتطبيقات قياسات

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2جامعــة قسنطينـة لـتأىيوالمتضّمـن  2021جويمية  18المؤرخ في  855ممحـق بالقــرار رقـم 

 وراهـادة الّدكتـل شيـن لنيـان الّتكويـلضم عمى سبيـل الّتسويـة،
Domaines Filière  Ancien intitulé de la formation Nouvelle Intitulé  

Année 
d’ouverture de la 

formation 

Nombre 
des 

inscrits  

Nombre de 
soutenances 

STAPS 
Entrainement 

Sportif 

Sciences  
et Méthodologie des Activités 

Sciences  
et Méthodologie des 
Activités Physiques 

et Sportives 

2013 6 
2 

 

Science et Méthodologie des 
Sciences  

et Techniques des Activités 
Physiques  

et Sportives. Option Analyse et 
Exploration du Mouvement 

Humain 

Sciences  
et Méthodologie des 
Activités Physiques  

et Sportives 

2014 4 1 

Analyse et Expertise de la 
Performance Sportive 

Théorie et Méthodologie de 
l’Entrainement et de 

l’Education Physique  
et Sportive 

2017 4 1 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2سطيفجامعــة  لـتأىيوالمتضّمـن  2021جويمية  18المؤرخ في  855ممحـق بالقــرار رقـم 

 وراهـادة الّدكتـل شيـن لنيـان الّتكويـلضم عمى سبيـل الّتسويـة،
Domaines Filière  

Ancien intitulé de la 
formation 

Nouvelle Intitulé  
Année 

d’ouverture de 
la formation 

Nombre 
des inscrits  

Nombre de 
soutenances 

LLA 
Etudes 

Littéraires 

Littérature Arabe 
Moderne et 

Contemporaine 

 أدب عربي حديث ومعاصر

Littérature Moderne  
et Contemporaine 

 أدب حديث ومعاصر
6102 01 10 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  1باتنةجامعــة  لـتأىيوالمتضّمـن  2021جويمية  18المؤرخ في  855ممحـق بالقــرار رقـم 
 وراهـادة الّدكتـل شيـن لنيـان الّتكويـلضم عمى سبيـل الّتسويـة،

Domaine Filière 
Ancien intitulé de la 

formation 
Nouvel  Intitulé 

Année 
d’ouverture de la 

formation 

Nombre 
des inscrits 

Nombre de 
soutenances 

DSP 

 حقوؽ 
 2 5 2014-2013 قانوف األعماؿ قانوف خاص

 1 6 2015-2014 إدارة محمية قانوف إداري 

 عمـو سياسية
العالقات الدولية وجيوبوليتيكا 

 اآلسيوية
 العالقات الدولية وجيوبوليتيكا

 0 3 2018-2017 الدراسات اآلسيوية

SEGC 

 2 6 2014-2013 اقتصاد نقدي وبنكي محاسبة مالية وبنوؾ عمـو اقتصادية

 10 12 2012-2011 تسويق االتصاؿ-استراتيجية والتسويق عمـو تجارية

 5 8 2013-2012 محاسبة وتدقيق تدقيق محاسبي عمـو مالية ومحاسبة

SHS 

-عمـو إسالمية
 أصوؿ الديف

 عمـو القرآف والحديث

 2 2 2013-2012 الحديث وعمومو

 0 3 2013-2012 التفسير وعمـو القرآف

 1 2 2014-2013 الحديث وعمومو

 1 3 2014-2013 التفسير وعمـو القرآف

 0 2 2015-2014 الحديث وعمومو

2014-2015 3 1 

-عمـو إسالمية 
 شريعة

الشريعة اإلسالمية والقضايا 
 المعاصرة

 6 13 2016-2015 الفقو المقارف وأصولو

 0 2 2016-2015 المعامالت المالية المعاصرة

 0 3 2017-2016 وأصولوالفقو المقارف 

 1 3 2017-2016 المعامالت المالية المعاصرة

 0 3 2018-2017 الفقو المقارف وأصولو

 0 3 2018-2017 المعامالت المالية المعاصرة

 0 3 2019-2018 الشريعة والقانوف  شريعة وقانوف وأقميات مسممة

SHS 

-عمـو إسالمية
 أصوؿ الديف

 والفكر اإلنسانيالقرآف والسنة 

 2 3 2016-2015 التفسير وعمـو القرآف

 0 3 2016-2015 الحديث وعمومو

 0 4 2016-2015 الدعوة واإلعالـ

 0 2 2017-2016 التفسير وعمـو القرآف

 0 2 2017-2016 الحديث وعمومو

 0 4 2017-2016 العقيدة اإلسالمية

 0 2 2017-2016 الدعوة واإلعالـ

 0 1 2018-2017 التفسير وعمـو القرآف

 0 1 2018-2017 الحديث وعمومو

 0 2 2018-2017 العقيدة اإلسالمية

 0 2 2018-2017 الدعوة واإلعالـ

المغة -عمـو إسالمية
 العربية

 والحضارة اإلسالمية
 المغة والحضارة اإلسالمية

 2 5 2016-2015 المغة العربية والدراسات القرآنية

 3 7 2016-2015 التاريخ اإلسالمي

 0 3 2017-2016 المغة العربية والدراسات القرآنية

 1 3 2017-2016 التاريخ اإلسالمي

 0 3 2018-2017 المغة العربية والدراسات القرآنية

 0 3 2018-2017 التاريخ اإلسالمي
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Domaine Filière 
Ancien intitulé de la 

formation 
Nouvel  Intitulé 

Année 
d’ouverture de la 

formation 

Nombre 
des inscrits 

Nombre de 
soutenances 

SM كيمياء 
Chimie des Substances 

Naturelles d'Intérêt 

Biologique 

Chimie Organique 2010-2011 6 5 

SNV 

Sciences 

Agronomiques 

Gestion des Ecosystèmes 

Forestiers 
Sciences Forestières 2015-2016 5 1 

Sciences 

Alimentaires 
Sciences des Aliments 

Nutrition et Sciences 

des Aliments 
2013-2014 4 4 

Sciences 

Alimentaires 
Sciences des Aliments 

Nutrition et Sciences 

des Aliments 
2018-2019 3 0 

Sciences 

Agronomiques 
Foresterie Sciences Forestières 2018-2019 3 0 

Sciences 

Alimentaires 

Sécurité Agroalimentaire 

 et Contrôle de Qualité 

Sécurité 

Agroalimentaire  

et Assurance Qualité 

2018-2019 3 0 

Sciences 

Agronomiques 

Biodiversité, Production 

et Protection des 

Végétaux 

Protection des 

Végétaux 
2016-2017 8 0 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2باتنةجامعــة  لـتأىيوالمتضّمـن  2021جويمية  18المؤرخ في  855ممحـق بالقــرار رقـم 

 وراهـادة الّدكتـل شيـن لنيـان الّتكويـلضم عمى سبيـل الّتسويـة،
Domaine Filière 

Ancien intitulé de la 
formation 

Nouvel  Intitulé 
Année 

d’ouverture de 
la formation 

Nombre 
des 

inscrits 

Nombre de 
soutenances 

LLE Langue Française 

Langues et 
Littératures 

Francophones 

Langue française : Langues et 
Littératures Francophones 

Spécialité1 : Littérature, théorie, 
genre et poétique  (4 postes) 

Spécialité2 : FLE  
et Didactique des Langues- 

Cultures (4 postes) 
Spécialité3 : Langue, métalangue 

et discours (4 postes)) 

2010/2011 12 7 

2014/2015 12 5 

Langue, Littérature  
et Didactique 

2012/2013 12 8 

MI 

Mathématiques 
EDP et Applications 

Contrôle  
et Optimisation 

EDP et Applications Contrôle et 
Optimisation : Spécialité1 : 

Contrôle et Optimisation 
Spécialité2 : EDP  

et Applications 

2011/2012 5 2 

2012/2013 5 0 

Informatique 
Systèmes et Réseaux 

Informatiques 

Spécialité1 : Ingénierie des 
Réseaux et Communications 

Spécialité2 : Systèmes de 
Recherche d'Informations 

2011/2012 9 4 

2012/2013 9 6 

ST 
 
 

 
 
 
 
 

Electrotechnique 
 
 
 
 
 
 

Systèmes Electriques 
: Conception, 
Commande et 
Diagnostique 

Electrotechnique : Systèmes 
Electriques : Conception, 

Commande et Diagnostique 
Spécialité : Commande Electrique 

2011/2012 8 0 

Systèmes électriques 
: conception, 
commande et 
diagnostique 

Electrotechnique : Systèmes 
électriques : conception, 

commande et diagnostique 
Spécialité : Commande électrique 

 
 
 

2013/2014 

 
 
 
5 

 
 
 
0 

Systèmes électriques 
: conception, 
commande et 
diagnostique 

Electrotechnique : Systèmes 
électriques : conception, 

commande et diagnostique 
Spécialité : Commande électrique 

 
 
 

2014/2015 

 
 
 
5 

 
 
0 

 

Electronique 
 

Micro-ondes et 
Télécommunications 

Electronique : Electronique 
avancée 

Spécialité1 : Micro-ondes et 
Télécommunications 

Spécialité2 : Contrôle Industriel 

2011/2012 8 1 

Electronique 
avancée 

Electronique : Electronique 
avancée 

Spécialité1 : Micro-ondes et 
Télécommunications 

Spécialité2 : Contrôle Industriel 

2013/2014 6 1 
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Domaine Filière 
Ancien intitulé de la 

formation 
Nouvel  Intitulé 

Année 
d’ouverture de 
la formation 

Nombre 
des 

inscrits 

Nombre de 
soutenances 

ST 
 

Electronique 
 

Hyperfréquences et 
Traitement du Signal 

Electronique : Hyperfréquences et 
Traitement du Signal 

Spécialité : Traitement du Signal 
2012/2013 4 2 

Hyperfréquences et 
Traitement du Signal 

Electronique : Hyperfréquences et 
Traitement du Signal 

Spécialité : Traitement du Signal 
2014/2015 4 0 

Micro et 
Nanoélectroniques 

Electronique : Micro et 
Nanoélectroniques 

Spécialité : Micro-électronique 
2013/2014 4 0 

Génie Civil 

Comportement des 
Sols non Saturés et 

Ouvrages 
Géotechniques 

Génie civil : Comportement des 
sols non Saturés et Ouvrages 

Géotechniques 
Spécialité : Géotechnique 

2012/2013 4 4 

Géotechnique  
et Ouvrages en 

Interaction 

Génie civil : Géotechnique et 
ouvrages en interaction 

Spécialité : Géotechnique 
2014/2015 4 2 

ST 
 

Génie Industriel Génie Industriel 

Génie Industriel : 
Spécialité1 : Informatique 
Industrielle et Productique 

Spécialité2 : Génie Industriel et 
Productique 

2010/2011 8 5 

2011/2012 8 2 
2013/2014 6 1 

2015/2016 8 3 

Génie Mécanique 
 
 

Mécanique des 
structures et 
matériaux 

Génie mécanique : Mécanique 
des structures et matériaux 

Spécialité : Génie mécanique 
2011/2012 4 3 

Mécanique des 
structures et 
matériaux 

Génie mécanique : Mécanique 
des structures et matériaux 

Spécialité : Génie mécanique 
2013/2014 4 0 

 
Productique 
Mécanique 

Génie mécanique : Productique 
Mécanique 

Spécialité : Fabrication 
Mécanique et Productique 

 
2012/2013 

 
4 

 
0 

 
 
 
 
 
 
ST 
 
 

Hydraulique 
Ingénierie de l'Eau  

et de 
l'Environnement 

Hydraulique : Ingénierie de l'Eau 
et de l'Environnement 

Spécialité : Eau et Environnement 
2012/2013 6 2 

Hydraulique 
Sciences 

Hydrauliques 

Hydraulique : Sciences 
Hydrauliques 

Spécialité1 : Hydraulique Urbaine 
Spécialité2 : Hydraulique 

Numérique et Construction 
Spécialité3 : Eau  
et Environnement 

2015/2016 6 0 

SNV 

Ecologie et 
Environnement 

Biodiversité 
Animale et Ecologie 

Fonctionnelle 

Ecologie et Environnement : 
Biodiversité Animale et Ecologie 

Fonctionnelle 
2012/2013 5 2 

Ecologie et 
Environnement 

Biodiversité 
Animale et Ecologie 

Fonctionnelle 

Ecologie et Environnement : 
Biodiversité Animale et Ecologie 

Fonctionnelle 
2013/2014 6 4 

SNV 

Ecologie et 
Environnement 

Ecosystèmes 
Méditerranées et 

Géomantique 
Appliquée 

Ecologie et Environnement : 
Ecosystèmes Méditerranées et 

Géomantique Appliquée 
2013/2014 5 2 

Ecologie et 
Environnement 

Ecosystèmes 
Méditerranées et 

Géomantique 
Appliquée 

Ecologie et Environnement : 
Ecosystèmes Méditerranées et 

Géomantique Appliquée 
2015/2016 6 1 

STU Géologie 
Gestion des 

Ressources en Eau 

Géologie : Gestion des 
Ressources en Eau 

Spécialité : Hydrogéologie 

2013/2014 4 2 
2014/2015 3 1 

2015/2016 3 0 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  سكيكدةجامعــة  لـتأىيوالمتضّمـن  2021جويمية  18المؤرخ في  855ممحـق بالقــرار رقـم 
 وراهـادة الّدكتـل شيـن لنيـان الّتكويـلضم عمى سبيـل الّتسويـة،

Domaine Filière 
Ancien intitulé de la 

formation 
Nouvel  Intitulé 

Année 
d’ouverture de la 

formation 

Nombre 
des 

inscrits 

Nombre de 
soutenances 

ST الطاقات المتجددة 
الطاقات المتجددة في 

 اإللكترونيؾ
الطاقات المتجددة في 

 اإللكتروتقني
2020/2019 06 00 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  المسيمةجامعــة  لـتأىيوالمتضّمـن  2021جويمية  18المؤرخ في  855ممحـق بالقــرار رقـم 
 وراهـادة الّدكتـل شيـن لنيـان الّتكويـلضم عمى سبيـل الّتسويـة،

Domaine Filière  
Ancien intitulé de la 

formation 
Nouvel intitulé  

Année 
d’ouverture de 
la formation 

Nombre 
des 

inscrits  

Nombre de 
soutenances 

MI 
Mathématique

s 

Mathématiques  
et Applications 

Analyse Fonctionnelle, Équations aux 
Dérivées partielles, Algèbre  

et Mathématiques Discrètes, Analyse 
Mathématiques et Numérique 

2012/2013 6 6 

 Mathématiques Pures 
et Applications : 

Analyse Fonctionnelle 
Analyse Fonctionnelle 2015/2016 2 1 

Mathématiques Pures 
et Applications : 

Équations aux Dérivées 
Partielles et 

Optimisation 

Équations aux Dérivées Partielles  
et Optimisation 

2015/2016 2 2 

Mathématiques Pures 
et Applications : 
Mathématiques 

Discrètes 

Équations aux Dérivées Partielles 
et Similaires 

2015/2016 2 0 

 Mathématiques Pures 
et Applications 

Analyse Fonctionnelle, Équations 
aux Dérivées Partielles, Algèbre  

et Mathématiques Discrètes, 
Analyse Mathématiques  

et Numérique 

2016/2017 6 3 

 EDP et Optimisation 

Analyse Fonctionnelle, Équations 
aux Dérivées Partielles, Analyse 

Mathématiques  
et Numérique 

2017/2018 3 0 

SEGC 

Sciences 
Commerciales 

Banque, Finance  
et Comptabilité 

Comptabilité et Finance 

2012 8 8 

2013 8 6 

2014 6 6 

Banques  
et Comptabilité 

2015 4 3 

2016 6 6 

Banques Finance et Banques 2017 4 1 

Sciences de 
Gestion 

Management des 
Entreprises 

Management 

2012 6 6 

2013 6 1 

2014 6 5 

Gestion des Entreprises 
2016 6 4 

2017 3 0 

Sciences 
Economiques 

Monnaie et Finance 
Economie Monétaire  

et Bancaire 
2016 6 5 

2017 4 2 

Sciences 
Financières et 
Comptabilité 

Finance et Fiscalité 
Comptabilité  

et Fiscalité 
2017 3 1 

Comptabilité  Comptabilité et Audit 
2017 3 3 

2019 3 0 

Finance et Fiscalité 
Approfondie 

Comptabilité  
et Fiscalité 

2019 3 0 

ST 

Automatique Automatique 
Automatique  
et Systèmes 

2017/2018 4 3 

Electronique 
Systèmes Electro- 

Energétiques  
et Energies Renouvelables 

Instrumentation 2011/2012 6 6 

ST 

Electrotechniq
ue 

Electrotechnique Commandes Electriques 

2013/2014 4 4 

2014/2015 4 4 

2015/2016 4 4 

2016/2017 4 2 

2017/2018 3 0 

Hydraulique Hydraulique 

Ouvrages Hydrauliques 2017/2018 3 0 

Ouvrages Hydrauliques 
2019/2020 3 0 

Hydraulique Urbaine 

Génie Civil 

Géomatériaux  
et Structures 

Structures 

2012/2013 7 4 Géotechniques 

Matériaux en Génie Civil 

Matériaux Matériaux en Génie Civil 2017/2018 8 0 
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Domaine Filière  
Ancien intitulé de la 

formation 
Nouvel intitulé  

Année 
d’ouverture de 
la formation 

Nombre 
des 

inscrits  

Nombre de 
soutenances 

Génie 
Mécanique 

Productique, 
Energétique, 
Modélisation 

Numérique en 
Mécanique 

Energétique 

2016/2017 3 0 
Construction Mécanique 

Techniques de 
Fabrication 

Fabrication Mécanique et 
Productique 

2017/2018 5 0 

Télécommunic
ations 

Micr-ondes  
et  

Télécommunications Systèmes des Télécommunications 

2013/2014 6 4 

2015/2016 4 4 

Electronique  
et Télécommunication 

2017/2018 5 1 

STAPS 
نشاط بدني رياضي 

 / 3 2021 نشاط بدني رياضي مدرسي نشاط بدني رياضي تربوي  تربوي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  ورقمةجامعــة  لـتأىيوالمتضّمـن  2021جويمية  18المؤرخ في  855ممحـق بالقــرار رقـم 

 وراهـادة الّدكتـل شيـن لنيـان الّتكويـلضم عمى سبيـل الّتسويـة،
Domaine Filière 

Ancien intitulé de la 
formation 

Nouvel Intitulé 
Année 

d’ouverture de la 
formation 

Nombre 
des inscrits 

Nombre de 
soutenances 

DPS  الحقوؽ 

 14 17 2013/2014 القانوف العاـ تحوالت الدولة
 05 07 2014/2015 القانوف العاـ القانوف الجبائي
 05 08 2015/2016 القانوف الخاص قانوف االستثمار
 03 09 2015/2016 القانوف الخاص قانوف االعماؿ

SEGC 

 10 10 2010/2011 مالية دراسات مالية واقتصادية عمـو تجارية
 3 5 2011/2012 ادارة اعماؿ مناجمنت وتسيير المنظمات عمـو التسيير
 5 6 2012/2013 تسويق االستراتيجي واالبتكارالتسويق  عمـو تجارية
 6 6 2012/2013 محاسبة وجباية دراسات محاسبية وجبائية معمقة عمـو تجارية
 5 6 2012/2013 مالية ومحاسبة مالية ومحاسبة عمـو التسيير
 3 4 2012/2013 ادارة اعماؿ إدارة وتسيير المنظمات عمـو التسيير
 6 6 2013/2014 مالية ومحاسبة ومحاسبةمالية  عمـو التسيير

دراسات محاسبية وجبائية  عمـو تجارية
 3 6 2013/2014 محاسبة وجباية متقدمة

 2 4 2013/2014 ادارة اعماؿ إدارة وتسيير المنظمات عمـو التسيير
 4 6 2013/2014 تسويق التسويق االستراتيجي واالبتكار عمـو تجارية

SEGC 

دراسات محاسبية وجبائية  عمـو تجارية
 5 6 2014/2015 محاسبة وجباية متقدمة

 3 5 2014/2015 مالية البنوؾ والتأمينات بنوؾ وتأمينات عمـو اقتصادية
 5 6 2014/2015 تسويق التسويق اإلستراتيجي واإلبتكار عمـو تجارية
 4 6 2014/2015 مالية ومحاسبة مالية ومحاسبة عمـو التسيير

 5 5 2014/2015 اقتصاد وتسيير المؤسسات إدارة الشركات األجنبية اقتصاديةعمـو 
 2 3 2015/2016 إدارة الموارد البشرية إدارة وتسيير الموارد البشرية عمـو التسيير
 1 5 2015/2016 محاسبة وجباية محاسبة وجباية وتدقيق عمـو تجارية
 3 3 2015/2016 ادارة استراتيجية االدارة االستراتيجية لممؤسسات عمـو التسيير
 1 4 2015/2016 ادارة اعماؿ إدارة وتسيير المنظمات عمـو التسيير
 4 5 2015/2016 مالية البنوؾ والتأمينات بنوؾ وتأمينات عمـو اقتصادية

دارة أسواؽ الطاقة  عمـو تجارية تسويق وا 
 1 3 2015/2016 تسويق والتنمية المستدامة
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Domaine Filière 
Ancien intitulé de la 

formation 
Nouvel Intitulé 

Année 
d’ouverture de la 

formation 

Nombre 
des inscrits 

Nombre de 
soutenances 

 4 6 2015/2016 اقتصاد وتسيير المؤسسات إدارة الشركات البترولية اقتصاديةعمـو 
 2 5 2016/2017 ادارة استراتيجية االدارة االستراتيجية لممؤسسات عمـو التسيير
 1 5 2016/2017 تسويق تسويق عمـو تجارية

SEGC 

 4 5 2016/2017 مالية البنوؾ والتأمينات بنوؾ وتأمينات عمـو اقتصادية
 2 6 2016/2017 محاسبة وجباية محاسبة وجباية وتدقيق عمـو تجارية
 3 3 2016/2017 ادارة الموارد البشرية إدارة وتسيير الموارد البشرية عمـو التسيير
 0 3 2016/2017 اقتصاد وتسيير المؤسسات إدارة الشركات البترولية عمـو اقتصادية
 0 3 2017/2018 تسويق تسويق عمـو تجارية
 1 3 2017/2018 ادارة استراتيجية االدارة االستراتيجية لممؤسسات عمـو التسيير
 3 4 2017/2018 اقتصاد كمي اقتصاد تطبيقي عمـو اقتصادية
 1 4 2017/2018 مالية ومحاسبة عمـو مالية ومحاسبة عمـو تجارية
 1 3 2017/2018 الموارد البشريةادارة  إدارة وتسيير الموارد البشرية عمـو التسيير
 2 4 2017/2018 ادارة اعماؿ إدارة أعماؿ عمـو التسيير
 0 3 2018/2019 اقتصاد كمي اقتصاد كمي عمـو اقتصادية
 0 3 2018/2019 اقتصاد نقدي وبنكي اقتصاد نقدي وبنكي عمـو اقتصادية
 0 3 2018/2019 اقتصاد التنمية اقتصاد التنمية عمـو اقتصادية

 0 3 2018/2019 محاسبة وجباية محاسبة وجباية عمـو مالية ومحاسبة
 0 3 2018/2019 محاسبة وتدقيق محاسبة وتدقيق عمـو مالية ومحاسبة

SEGC 

 0 3 2018/2019 محاسبة ومالية محاسبة ومالية عمـو مالية ومحاسبة
 0 3 2018/2019 االدارة االستراتيجية االدارة االستراتيجية عمـو التسيير
 0 3 2018/2019 إدارة الموارد البشرية إدارة الموارد البشرية عمـو التسيير
 0 3 2018/2019 إدارة األعماؿ إدارة األعماؿ عمـو التسيير

 عمـو تجارية
التجارة الدولية والخدمات 

 الموجستية
التجارة الدولية والخدمات 

 الموجستية
2019/2020 3 0 

 0 3 2019/2020 التسويق السياحي التسويق السياحي عمـو تجارية
 0 3 2019/2020 تسويق الخدمات تسويق الخدمات عمـو تجارية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  جيجلجامعــة  لـتأىيوالمتضّمـن  2021جويمية  18المؤرخ في  855ممحـق بالقــرار رقـم 

 وراهـادة الّدكتـل شيـن لنيـان الّتكويـلضم عمى سبيـل الّتسويـة،

Domaines Filière  
Ancien intitulé de la 

formation 
Nouvelle Intitulé  

Année 

d’ouverture de la 

formation 

Nombre 

des inscrits  

Nombre de 

soutenances 

SHS 
 –العمـو االجتماعية 
 عمـ االجتماع

 عمـ اجتماع االتصاؿ
عمـ االجتماع العالقات 

 العامة
2018 03 00 

عمـ اجتماع اإلدارة، عمـ 
 اجتماع الموارد البشرية

 00 03 2018 عمـ االجتماع التنظيـ والعمل

 00 03 2018 االجتماع التربوي عمـ  عمـ اجتماع التربية
ST 00 02 2017 نمذجة الجيو مواد نمذجة المواد الجيولوجية اليندسة المدنية 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  قالمةجامعــة  لـتأىيوالمتضّمـن  2021جويمية  18المؤرخ في  855ممحـق بالقــرار رقـم 
 وراهـادة الّدكتـل شيـن لنيـان الّتكويـلضم عمى سبيـل الّتسويـة،

Domaines Filière 
Ancien intitulé de la 

formation 
Nouvelle Intitulé 

Année 

d’ouverture de 

la formation 

Nombre 

des inscrits 

Nombre de 

soutenances 

LLA عمـو المساف وتحميل الخطاب دراسات لغوية 

شعبة دراسات لغوية / تخصص 
 00 05 2017-2016 دراسات لغوية

شعبة دراسات أدبية/تخصص 
 01 04 2017-2016 دراسات أدبية

ST 

Génie Civil 

Matériaux  

et Structures 

Structures, Matériaux en 

Génie Civil 
2010/2011 06 04 

Mécanique des 

Chaussées, Matériaux 

et Géotechnique 

Routière 

Géotechnique, Structures, 

Matériaux en Génie Civil 
2014/2015 05 03 

Electronique 
Télécommunications 

Filière : 

Télécommunications 

Spécialité : 

Télécommunications 

2011 06 04 

Contrôle Avancé Automatique 2015 9 04 

Génie 

Mécanique 

Mécanique Appliquée 

- Energétique 

- Construction Mécanique 

- Génie des Matériaux 

2014/2015 04 01 

Génie Mécanique  

et Matériaux Avancés 

- Energétique 

- Construction Mécanique 

- Génie des Matériaux 

2015/2016 04 01 

2016/2017 04 02 

2017/2018 03 01 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  بسكرةجامعــة  لـتأىيوالمتضّمـن  2021جويمية  18المؤرخ في  855ممحـق بالقــرار رقـم 

 وراهـادة الّدكتـل شيـن لنيـان الّتكويـلضم عمى سبيـل الّتسويـة،

Domaines Filière  
Ancien intitulé de la 

formation 
Nouvelle Intitulé  

Année 

d’ouverture de 

la formation 

Nombre 

des 

inscrits  

Nombre de 

soutenances 

ST 

Electrotechnique 

Mécatronique Machines Electrique 2020 03 00 

Gestion de l'Energie 
Energies Renouvelables 

en Electrotechnique 
2019 03 00 

Systèmes 

Mécatroniques 
Machines Electrique 2019 03 00 

Génie Mécanique Matériaux et structures Construction Mécanique 

2010 04 04 

2011 01 01 

2016 03 01 

Métallurgie Métaux industriels Métallurgie 
2015 02 02 

2017 3 0 

Sciences et Génie de 

l’Environnement 

Génie de 

l’Environnement 

Génie des Procédés de 

l’Environnement 
2020/2021 03 00 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  تبسةجامعــة  لـتأىيوالمتضّمـن  2021جويمية  18المؤرخ في  855ممحـق بالقــرار رقـم 

 وراهـالّدكت ادةـل شيـن لنيـان الّتكويـلضم عمى سبيـل الّتسويـة،

Domaine Filière 
Ancien intitulé de la 

formation 
Nouvel  Intitulé 

Année 

d’ouverture de la 

formation 

Nombre 

des 

inscrits 

Nombre de 

soutenances 

DSP  حقوؽ 
 قانوف خاص القانوف الجنائي االقتصادي

2015-2016 3 1 
2014-2015 5 5 

المسؤولية النشاط االداري و 
 قانوف عاـ االدارية

2015-2016 4 0 
2013-2014 4 3 
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LLA 

 1 3 2018-2017 لسانيات عامة عمـو المساف دراسات لغوية
 0 4 2017-2016 أدب حديث ومعاصر أدب حديث أدب حديث
 -دراسات أدبية 
 دراسات نقدية

 1 4 2016-2015 نقد حديث ومعاصر النقد وتحميل الخطاب

 1 5 2015-2014 لسانيات عامة المسانيات المسانيات

 المغة واألدب العربي
 1 5 2015-2014 نقد حديث ومعاصر النقد وتحميل الخطاب

 لسانيات الخطاب المسانيات وتحميل الخطاب
2013-2014 8 7 
2012-2013 10 7 

MI 1 4 2018-2017 تحميل دالي تطبيقي رياضيات تطبيقية رياضيات 

SEGC مالية واقتصاد التنمية تمويل التنمية عمـو اقتصادية 
2016-2017 8 6 
2017-2018 3 1 

STU عمـ األرض 
ىيدروجيولوجيا تطبيقية: 
 جيولوجيا الميندس و تييئة

 2 6 2016-2015 ىيدروجيولوجيا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  سوق أىراسجامعــة  لـتأىيوالمتضّمـن  2021جويمية  18المؤرخ في  855ممحـق بالقــرار رقـم 

 وراهـادة الّدكتـشيل ـن لنيـان الّتكويـلضم عمى سبيـل الّتسويـة،

Domaines Filière  
Ancien intitulé de la 

formation 
Nouvelle Intitulé  

Année 

d’ouverture de la 

formation 

Nombre 

des 

inscrits  

Nombre de 

soutenances 

SEGC 
 عمـو التسيير

 05 06 2015/2016 شعبة العمـو المالية والمحاسبية مالية ومحاسبة

2016/2017 04 01 

 00 04 2017/2018 إدارة أعماؿ إدارة أعماؿ دولية

2019/2020 03 00 

 02 06 2017/2018 اقتصاد نقدي وبنكي اقتصاد بنكي ومؤسسات مالية عمـو اقتصادية

ST 
Génie des 

Procédés 

Science et Génie de 

l’Environnement 

Génie des Procédés des 

Matériaux 
2015 3 2 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  جامعة الوادي لـتأىيوالمتضّمـن  2021جويمية  18المؤرخ في  855ممحـق بالقــرار رقـم 

 وراهـادة الّدكتـل شيـلنين ـان الّتكويـلضم عمى سبيـل الّتسويـة،

Domaine Filière  
Ancien intitulé de la 

formation 
Nouvel Intitulé  

Année 

d’ouverture de la 

formation 

Nombre 

des inscrits  

Nombre de 

soutenances 

SM 02 03 2019/2018 كيمياء عضوية كيمياء كيمياء 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  المركز الجامعي ميمة لـتأىيوالمتضّمـن  2021جويمية  18المؤرخ في  855ممحـق بالقــرار رقـم 
 وراهـادة الّدكتـشي لـن لنيـان الّتكويـلضم عمى سبيـل الّتسويـة،

Domaines Filière  
Ancien intitulé de la 

formation 
Nouvelle Intitulé  

Année 

d’ouverture de la 

formation 

Nombre des 

inscrits  

Nombre de 

soutenances 

SNV 
Sciences 

Biologiques 

Biodiversité dans les 

Milieux Naturels 

التنوع الحيوي في األوساط 
 الطبيعية

Biodiversité  

et Valorisation des 

Ressources Naturelles 

التنوع الحيوي وتثميف الموارد 
 الطبيعية

6102 12 10 

6102 10 11 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 جامعـة العمـوم والتكنولوجيـا بوىران لـتأىيوالمتضّمـن  2021جويمية  18المؤرخ في  855ممحـق بالقــرار رقـم 
 وراهـادة الّدكتـل شيـن لنيـان الّتكويـلضم عمى سبيـل الّتسويـة،

Domaine Filière 
Ancien intitulé de la 

formation 
Nouvel  Intitulé 

Année 
d’ouverture de 
la formation 

Nombre 
des 

inscrits 

Nombre de 
soutenances 

ST 

Génie des Procédés  
Chimie Industriel : 

 Génie des 
Procédés 

Génie des Procédés : 
Gestion des Déchets  

et la Pollution des 
Ecosystèmes 

2010/2011    
Habilitation 

08 4 

2011/2012    
Reconduction 

11 5 

Télécommunications 
Cryptographie  
et Sécurité des 

Données 

Cryptographie  
et Sécurité des 

Données 
2016/2017 6 1 

Electrotechnique 

Diagnostic  
et Commande des 

Entrainements 
Electriques 

Diagnostic  
et Commande des 

Entrainements 
Electriques 

2016/2017 6 1 

Electrotechnique 

Electronique de 
Puissance et 

Systèmes 
Electriques 

Electronique de 
Puissance et Systèmes 

Electriques 
2016/2017 4 1 

Electronique 

Contrôle et 
Commande des 

Systèmes 
Industriels 

Contrôle et 
Commande des 

Systèmes Industriels 
2016/2017 4 0 

SNV 
Sciences 

Biologiques 

Génétique Génétique Moléculaire 2018/2019 03 00 

Biologie Cellulaire  
et Cellulaire 

Biologie Moléculaire  
et Cellulaire 

2018/2019 03 00 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2وىرانجامعـة  لـتأىيوالمتضّمـن  2021جويمية  18المؤرخ في  855ممحـق بالقــرار رقـم 

 وراهـادة الّدكتـل شيـن لنيـان الّتكويـلضم عمى سبيـل الّتسويـة،
Domaines Filière 

Ancien intitulé de la 
formation 

Nouvelle Intitulé 
Année 

d’ouverture de 
la formation 

Nombre 
des inscrits 

Nombre de 
soutenances 

DSP  00 03 2019/2020 القانوف الخاص القانوف الخاص المعمق الحقوؽ 

SECG 
Sciences 

économiques 
Politique Economique 

et Perspective 
Politiques Economiques  

et Prospective 
2018 06 00 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  تممسانجامعة  لـتأىيوالمتضّمـن  2021جويمية  18المؤرخ في  855ممحـق بالقــرار رقـم 

 وراهـادة الّدكتـل شيـن لنيـان الّتكويـلضم عمى سبيـل الّتسويـة،
Domaine Filière 

Ancien intitulé de la 
formation 

Nouvel  Intitulé 
Année 

d’ouverture de 
la formation 

Nombre 
des 

inscrits 

Nombre de 
soutenances 

Art 

 02 12 2014/2015 الفف والتواصل الفف والتواصل فنوف بصرية

 دراسات في الفنوف  فنوف بصرية
 التشكيمية

 دراسات في الفنوف 
 06 12 2014/2015 التشكيمية

 06 21 2013/2014 نقد مسرحي دراسات مسرحية فنوف العرض

DSP 

 حقوؽ 

 01 03 2016/2017 القانوف الخاص الخاص لألعماؿالقانوف الدولي 
 07 12 2013/2014 قانوف األعماؿ قانوف المنافسة واالستيالؾ

 01 12 2016/2017 القانوف الخاص قانوف العقود
 14 17 2012/2013 القانوف القضائي القانوف الجنائي لألعماؿ

 00 03 2018/2019 قانوف األعماؿ بنوؾ وتأمينات

 عمـو سياسية
 2 15 2016/2017 دراسات أمنية واستراتيجية السياسة الدولية

دارة المؤسسات  00 08 2016/2017 تسيير الموارد البشرية تنظيـ وا 
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Domaine Filière 
Ancien intitulé de la 

formation 
Nouvel  Intitulé 

Année 
d’ouverture de 
la formation 

Nombre 
des 

inscrits 

Nombre de 
soutenances 

LLA 

 دراسات لغوية 
Etude Linguistiques 

الدراسات المغوية في ضوء 
 12 15 2011/2012 الدراسات المغوية التواصل الحضاري 

 أدبيةدراسات 
Etudes Littéraires 

 06 15 2011/2012 الدراسات األدبية المقارنة الدراسات المقارنة والتواصل الحضاري 
 أدب المغرب اإلسالمي
 09 15 2011/2012 األدب العربي القديـ والحضارة المتوسطية

 / 03 2018-2017 األدب العربي الحديث والمعاصر األدب العربي الحديث والمعاصر
 الدراسات األدبية 
 03 05 2011/2012 الدراسات األدبية والحضارة االسالمية

LLA 
 دراسات لغوية

Etudes Linguistiques 03 2017/2018 المسانيات التطبيقية المسانيات التطبيقية / 

LLE 

Langue Française 

Langue, Discours  
et Culture au 

Méditerranéen 
Didactique 2011/2012 20 10 

Langues, Civilisation et 
Littératures dans le Monde 

Méditerranéen 
Littératures  2012/2013 20 17 

Langue Discours et 
Enseignements au 

Maghreb 
Littératures 2011/2012 36 18 

Langue Anglaise 

STUDIES in Language 
and Literature 

Studies in Language and 
Literature 

2014/2015 15 12 

English Language and 
Education 

English Language and 
Education 

2014/2015 15 13 

Sociolinguistics Sociolinguistics 2014/2015 15 07 

MI 

Informatique 

Intelligence Artificielle et 
Ingénierie des 
Connaissances 

Intelligence Artificielle et 
Ingénierie des 
Connaissances 

2009/2010 
2011-2012 

10 06 

Intelligence Artificielle Intelligence Artificielle 2010/2011 07 05 

Réseaux et Services Réseaux et Services 
2012/2013 
2014-2015 

06 04 

Mathématiques 

Analyse Numériques des 
EDP 

Analyse Numériques des 
EDP 

2009/2010 
2010-2011 

08 07 

Equations Différentielles Equations Différentielles 2011/2012 07 05 

Sur Certaines Classes 
d’Equations Elliptiques 

Sur Certaines Classes 
d’Equations Elliptiques 

2011/2012 04 02 

MI Mathématique 

Probabilités  
et Statistiques 

Probabilités  
et Statistiques 

2012/2013 
2013-2014 

07 05 

Mathématiques 
Appliquées et Systèmes 

non Linéaires 

Mathématiques 
Appliquées et Systèmes 

Non Linéaires 

2012/2013 
2014-2015 

08 05 

Perturbations, 
Moyennisation  

et Applications aux 
Biomathématiques 

Biomathématiques 2013/2014 03 02 

SEGC 
 

Sciences 
Commerciales 

 

Entreprise et Finance –
Option : Banque 

Entreprise et Finance 

2009-2010 7 6 

Management : Entreprise 
et Finance 

2011-2012 8 7 

Entreprise et Finance 2012-2013 4 4 

Entreprise et Finance, 
Option : Marketing 

2013-2014 4 3 

Entreprise et Finance, 
Option : Entreprise 

2014-2015 3 2 

Sciences 
Economiques 

 

Economie Monétaire et 
Financières- Option : 

Finance 
Economie Monétaire  

et Financières 

2010-2011 13 13 

Finance : Economie 
Monétaire et Financière 

2011-2012 8 8 

2012-2013 6 6 

2013-2014 6 6 

2014-2015 4 2 
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Domaine Filière 
Ancien intitulé de la 

formation 
Nouvel  Intitulé 

Année 
d’ouverture de 
la formation 

Nombre 
des 

inscrits 

Nombre de 
soutenances 

Ingénierie Economique et 
Entreprise 

Ingénierie Economique et 
Entreprise 

2015-2016 5 2 

Ingénierie Economique et 
Entreprise 

2016-2017 4 2 

Ingénierie Economique et 
Entreprise 

2017-2018 3 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
     SEGC 

Sciences 
Economiques 

Economie de la firme et 
des Marchés 

Economie Quantitative 

2012-2013 4 2 

Economie de la Firme et 
des Marchés 

Option : Economie 
Quantitative 

2013-2014 4 4 

Economie de la firme et 
des Marchés, Option : 
Economie Quantitative 

2014-2015 3 / 

Management des Finances 
Publiques de l'Etat et des 

Collectivités locales 

Economie des Finances 
Publiques 

2014-2015 4 3 

Economie des Finances 
Publiques, Option : 

Finances Publiques de 
l'Etat 

2016-2017 3 3 

Economie des Finances 
Publiques, Option : 
Finances Locales 

2016-2017 2 2 

Analyse Economique du 
Développement 

Analyse Economique  
et Prospective 

 تحٍيً التظبدي واعتششاف

2016-2017 4 2 

 / 3 2021-2020 اٌتحٍيً االلتظبدي وإٌّظىس

Sciences de 
Gestion 

 

Management des 
Organisations : Audit  
et contrôle de gestion 

Management des 
Organisations 

2009-2010 8 7 

Management des 
Organisations 

2012-2013 8 6 

Management des 
Organisations 

2013-2014 6 5 

Management des 
Organisations 

2014-2015 4 2 

Entrepreneuriat Entrepreneuriat 
 ِمبوالتيت

2018-2019 3 / 

 / 3 2020-2019 ريادة األعماؿ

 / 3 2020-2019 ادارة الموارد البشرية تسيير الموارد البشرية

SHS 
 

 علم النفس

 عمـ النفس العيادي النفسيتقنيات وتطبيق العالج 
2010/2011 
2011/2012 
2012/2013 

19 15 

 عمـ النفس العيادي عمـ النفس النمو المرضي
2011/2012 
2012/2013 
2013/2014 
2016/2017 

22 13 

عمـ النفس العمل والتنظيـ وتسيير  عمـ النفس اإليجابي وجودة الحياة
 الموارد البشرية

2013/2014 
2014/2015 
2015/2016 

15 09 

عمـ النفس التعمـ: برامج التعميـ 
 02 06 2017-2016 عمـ النفس المدرسي العالجي

 علم االجتماع

 عمـ اجتماع التنظيـ والعمل التنمية البشرية

2010/2011 
2011/2012 
2012/2013 
2013/2014 
2014/2015 
2015/2016 

18 13 

عمـ اجتماع التنظيمات المدينة 
 2017-2016 عمـ اجتماع التنظيـ والعمل والمجتمع

2017-2018 
09 / 

  03 2019-2018 عمـ اجتماع التنظيـ والعمل عمـ اإلجتماع التنظيمات والمدينة

 2014-2013 اإلحصاء االجتماعي اإلحصاء االجتماعي
2014-2015 

08 07 
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Domaine Filière 
Ancien intitulé de la 

formation 
Nouvel  Intitulé 

Année 
d’ouverture de 
la formation 

Nombre 
des 

inscrits 

Nombre de 
soutenances 

 علم اجتماع االتصال علم االجتماع االتصال
2012/2013 
2013/2014 
2014/2015 

13 11 

 أنثربولوجيا أنتروبولوجيا أنتروبولوجيا
2014-2015 
2015-2016 
2016-2017 

05 05 

SHS 

 الفقه وأصوله الفقه اإلسالمي وأصوله الشريعة
2015-2016 
2016-2017 
2017-2018 

12 03 

 فلسفة

 الفلسفة اإلسالمية الفلسفة والتصوف
2014-2015 
2015-2016 

10 06 

والتشكالت الثقافية الفلسفة 
 فلسفة غربية معاصرة المعاصرة "أبنية وممارسات "

2015-2016 
2016-2017 

10 04 

 00 05 2018-2017 فلسفة غربية معاصرة الفلسفة العملية

 علم اآلثار

 05 05 2013-2012 صيانة وترميم حفظ وتسيير التراث األثري

 صيانة وترميم تسيير واستغالل التراث األثري
2013-2014 
2014-2015 

07 / 

 01 06 2017-2016 آثار إسالمية علم أثار المغرب اإلسالمي

SM Chimie 

Chimie Bio- Organique  et 

Thérapeutique 

Chimie Bio- Organique  

et Thérapeutique 

2009/2010 
2012-2013 

14 08 

Catalyse et Chimie Verte Catalyse et Chimie Verte 
2011/2012 
2013-2014 

14 08 

Chimie Analytiques  

et Environnement 

Chimie Analytiques  

et Environnement 

2012/2013 
2014-2015 

10 06 

Matériaux Polymères  

et Environnement 

Matériaux Polymères  

et Environnement 
2013/2014 06 04 

Chimie Physique  

et Analytique 

Chimie Physique  

et Analytique 
2013/2014 06 03 

Chimie ders Produits 

Naturels, Analyses et 
Applications (CPNAA) 

Chimie ders Produits 

Naturels, Analyses et 
Applications (CPNAA) 

2014/2015 05 03 

Matériaux 

Macromoléculaires  

et leurs Applications 

Matériaux 

Macromoléculaires  

et leurs Applications 

2014/2015 04 02 

SM Physique 

Physique Energétique  

et Matériaux 

Physique Energétique et 

Matériaux 
2010/2011 05 04 

Physique des Gaz  

et Plasmas 

Physique des Gaz  

et Plasmas 

2011/2012 
2013-2014 

08 05 

Energies Renouvelables Energies Renouvelables 
2011/2012 
2013-2014 

14 08 

Physique de la Matière 

Condensée et des Semi-

Conducteur 

Physique de la Matière 

Condensée et des Semi-

Conducteur 

 
2012/2013 

 
05 

 
03 

Physique Médicale Physique Médicale 2012/2013 05 05 

ST 

Automatique 

Automatique : Modélisation  

et Contrôle des Processus 

Automatique : Modélisation  

et Contrôle des Processus 
2010/2011 12 9 

Automatique : Contrôle de 

Processus 

Automatique : Contrôle de 

Processus 
2013/2014 5 4 

Automatique : Automatisation 
 

et Supervision 

Automatique : 
Automatisation  

et Supervision 
2013/2014 5 4 

Electrotechnique 

Electrotechnique : Commande 
des Machines 

Electrotechnique : 
Commande des Machines 

2011/2012 8 8 

Electrotechnique : Commande 
des Machines Electriques 

Electrotechnique : 

Commande des Machines 

Electriques 
2013/2014 4 3 

Electronique 
Microélectronique Microélectronique 2012/2013 6 5 

Instrumentation Electronique Instrumentation Electronique 2013/2014 8 7 

ST 
 

Hydraulique 
Sciences de l’Eau Sciences de l’Eau 2011/2012 12 10 

Technologie des Sciences de 

l’Eau 

Technologie des Sciences de 

l’Eau 
2014/2015 4 3 

Génie Biomédical 
Génie Electrique : Génie 

Biomédical 
Génie Electrique : Génie 

Biomédical 
2010/2011 8 7 

Génie Biomédical Génie Biomédical 2012/2013 12 10 

Génie Civil 
Génie civil : Business 

Engineering 

Génie civil : Business 

Engineering 
2010/2011 5 5 
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Domaine Filière 
Ancien intitulé de la 

formation 
Nouvel  Intitulé 

Année 
d’ouverture de 
la formation 

Nombre 
des 

inscrits 

Nombre de 
soutenances 

Génie civil : Sols  

et Structures 

Génie civil : Sols  

et Structures 
2010/2011 4 4 

Génie civil : Génie 
Parasismique 

Génie Civil : Génie 
Parasismique 

2011/2012 10 8 

Génie Civil 

Génie civil : Durabilité des 

Matériaux et Durée de Vie 

des Ouvrages 

Génie civil : Durabilité des 

Matériaux et Durée de Vie 

des Ouvrages 
2011/2012 5 5 

Construction Métallique Construction Métallique 2012/2013 8 6 

Géotechnique, Eau  

et Risques Sismiques 

(GERS) 

Géotechnique, Eau  

et Risques Sismiques 

(GERS) 

2013/2014 8 6 

Management des Risques 
dans la Construction 

Management des Risques 
dans la Construction 

2014/2015 5 3 

Génie Béton & 

Environnement 

Génie Béton & 

Environnement 
2014/2015 4 2 

Génie Industriel 
Génie Electrique : 

Productique 
Génie Electrique : 

Productique 
2010/2011 4 4 

Productique Productique 2012/2013 8 7 

ST 
 

Génie Mécanique 

Génie Mécanique : 

Réhabilitation  

et Fiabilité des Equipements 

Génie Mécanique : 

Réhabilitation  

et Fiabilité des Equipements 

2011/2012 4 4 

Génie Mécanique : 
Energétique et Thermique 

Appliquée 

Génie Mécanique : 
Energétique et Thermique 

Appliquée 
2011/2012 12 12 

Systèmes Mécaniques et 

Matériaux 

Systèmes Mécaniques et 

Matériaux 
2012/2013 4 4 

Défaillances  

et Protection des Ouvrages 

Métalliques 

Défaillances  

et Protection des Ouvrages 

Métalliques 
2013/2014 4 4 

Génie Mécanique : 

Mécanique Computationnelle 

Génie Mécanique : 
Mécanique 

Computationnelle 
2014/2015 4 2 

Télécommunications 

Télécommunications : 

Communications et réseaux 
sans fil 

Télécommunications : 

Communications et réseaux 
sans fil 

2010/2011 12 10 

Télécommunications : 

Systèmes et réseaux de 

Télécommunications 

Télécommunications : 

Systèmes et réseaux de 

Télécommunications 
2010/2011 15 12 

Télécommunications Télécommunications 2013/2014 5 3 

SNV 

Sciences 

Biologiques  

Biologie: Substances à visée 

thérapeutique  
Biochimie appliquée 2011-2012 4 3 

Biologie: Maitrise du 

développement  microbien  
Microbiologie appliquée 2011-2012 5 3 

Produits naturels : aspects 
nutritionnels et activité 

biologiques 

Biologie: Produits naturels: 
aspects nutritionnels et 

activités biologiques 
2013-2014 4 3 

Sciences 

Agronomiques  

 

Biologie: Ecologie et gestion 
conservation de la 

biodiversité continentale dans 

les écosystèmes 
méditerranéens 

Foresterie 2011-2012 4 2 

Biologie: Ecologie et gestion 

conservation de la 

biodiversité continentale dans 
les écosystèmes 

méditerranéens  

Foresterie 2013-2014  4 2 

STU 

Géologie  

Science de la terre et de 

l'univers: Environnements 
continentaux et margino-

littoraux- risques naturels  

Géologie: Environnements 

continentaux et margino-

littoraux. 
2011-2012 4 0 

Géologie  
Environnements continentaux 
et margino-littoraux- risques 

naturels  

Géologie: Environnements 
continentaux et margino-

littoraux. 
2012-2013 4 2 

Géologie  
Environnements continentaux 

et margino-littoraux- Risques 
naturels  

Géologie: Environnements 

continentaux et margino-
littoraux. 

2013-2014 4 0 

Géologie  
Environnement continentaux 

et margino-littoraux- Risques 

naturels  

Géologie: Environnements 

continentaux et margino-

littoraux. 
2014-2015 3 1 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  جامعة سيدي بمعباس لـتأىيوالمتضّمـن  2021جويمية  18المؤرخ في  855ممحـق بالقــرار رقـم 
 وراهـادة الّدكتـشيل ـن لنيـان الّتكويـلضم عمى سبيـل الّتسويـة،

Domaines Filière  
Ancien intitulé de la 

formation 
Nouvelle Intitulé  

Année 
d’ouverture de la 

formation 

Nombre 
des inscrits  

Nombre de 
soutenances 

DSP Droit 
Droit Privé Approfondi 

 القانوف الخاص المعمق
Droit Public 
Approfondi 

 العاـ المعمقالقانوف 
2019-2020 03 00 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  جامعة مستغانم لـتأىيوالمتضّمـن  2021جويمية  18المؤرخ في  855ممحـق بالقــرار رقـم 

 وراهـادة الّدكتـل شيـن لنيـان الّتكويـلضم الّتسويـة،عمى سبيـل 
Domaines Filière  

Ancien intitulé de la 
formation 

Nouvelle Intitulé  
Année d’ouverture 

de la formation 

Nombre 
des 

inscrits  

Nombre de 
soutenances 

LLE Langue Française 

Sciences du langage, 
communication, de la 

des textes littératures 
et de la didactique 

des langues 

Sciences du 
langage, de la 

communication, des 
textes littéraires  

et de la didactique 
des langues 

2012/2013 
2013/2014 

23 09 

ST 

Electronique 
Signaux, Systèmes 

Conception et 
:  : Opt.1 Applications

:  Electronique, opt.2
Electrotechnique 

Traitement du signal 2017 (03 -2016
postes Opt.1+02 
postes Opt.2)  

avec reconduction 
2018-en 2017 

(03 postes Opt.1+ 
03 postes Opt.2) 

06 02 

Electrotechnique 
Energies 

renouvelables 
05 01 

STAPS 
النشاط البدني الرياضي 

 التربوي 

 التدريب الرياضي:
مناىج وطرائق التدريس في 
 التربية البدنية   والرياضية

 التربية البدنية والرياضية: 
مناىج وطرائق التدريس في 
 التربية البدنية والرياضية

2010/2011 08 07 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  جامعة تيارت لـتأىيوالمتضّمـن  2021جويمية  18المؤرخ في  855ممحـق بالقــرار رقـم 

 وراهـالّدكتادة ـل شيـن لنيـان الّتكويـلضم عمى سبيـل الّتسويـة،
Domaines Filière  

Ancien intitulé de 
la formation 

Nouvelle Intitulé  
Année 

d’ouverture de 
la formation 

Nombre 
des 

inscrits  

Nombre de 
soutenances 

ST 

Energies 
Renouvelables 

Les Energies 
Renouvelables 

Les énergies renouvelables : 
Physique 

Les énergies renouvelables : 
Génie Electrique 

2011/2012  07 05 

Energies 
Renouvelables 

Les Energies Renouvelables : 
Physique 

Les Energies Renouvelables : 
Génie Electrique 

2012/2013 04 03 

Energies 
Renouvelables 

Les Energies Renouvelables : 
Physique 

Les Energies Renouvelables : 
Génie Electrique 

2013/2014 
 

06 + 04* 05 

*04 inscriptions (CDER) par dérogation ministérielle. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  جامعة معسكر لـتأىيوالمتضّمـن  2021جويمية  18المؤرخ في  855ممحـق بالقــرار رقـم 

 وراهـادة الّدكتـل شيـن لنيـان الّتكويـلضم عمى سبيـل الّتسويـة،
Domaines Filière  

Ancien intitulé de la 
formation 

Nouvelle Intitulé  
Année 

d’ouverture de 
la formation 

Nombre 
des 

inscrits  

Nombre de 
soutenances 

SNV Biotechnologie 

Banque-meta-Génomique 

et Clones bioactifs 

Biotechnologies microbiennes de 

l'Environnement  
2018-2019 03 / 

Meta-omiques 

microorganisme et santé 

Biotechnologies microbiennes et 

Santé  
2018-2019 03 / 

Socio microbiologie et 
bio films microbiens 

Biotechnologies et 
Communications microbiennes 

2018-2019 03 / 
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Socio microbiologie et 

Biofilm microbiens 

Biotechnologies et 

Communications microbiennes 
2019-2020 08 / 

ST 
Génie des 

procédés 

Chimie Physique des 

Colloides 
Chimie Physique 2013 05 / 

STU 

Hydrogéologie 

Hydrogéologie sol et 

environnement 
Hydrogéologie 2015-2014 07 / 

Hydrogéologie sol et 

environnement 
Hydrogéologie 2016-2015 07 / 

Géologie Ressource en Eau. T.G 
Géomatique et ressource en 

Eau 
2019-2018 06 / 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  جامعة بشار لـتأىيوالمتضّمـن  2021جويمية  18المؤرخ في  855ممحـق بالقــرار رقـم 

 وراهـادة الّدكتـل شيـن لنيـان الّتكويـلضم الّتسويـة،عمى سبيـل 

Domaines Filière  
Ancien intitulé de la 

formation 
Nouvelle Intitulé 

Année 
d’ouverture 

de la 
formation 

Nombre 
des 

inscrits  

Nombre de 
soutenances 

MI Informatique 

Technologie de 

l’information et de la 

communication pour 

la surveillance de 

l’environnement 

Systèmes Informatiques 

Intelligents 
2014 05 02 

Technologie de 

l’information et de la 

communication pour 

la surveillance de 

l’environnement 

Systèmes Informatiques 

Intelligents 
2015 06 01 

SEGC  الشعبة: عمـو تجارية تسويق التسييرعمـو 
 03 03 2012 التخصص: تسويق الخدمات

SM Physique 

Energie solaire  

et dispositifs 

optoélectroniques 

Energie renouvelable  

et sciences des matériaux 
2016 05 02 

Energie solaire et 

dispositifs 

optoélectroniques 

Energie renouvelable  

et sciences des matériaux 
2017 03 00 

ST 

Hydraulique 

Valorisation et 

gestion durable des 

ressources en eau 

dans les zones arides 

1- Ressources en eau 

2- Aménagement hydrauliques 

3- Qualité et traitement des eaux 

2014 06 05 

Génie Mécanique 

La micro fluide 

appliquée aux 

systèmes thermiques 

1- Microsystèmes mécaniques 

2- Micro fluidique et contrôle des 

écoulements 

3- Energétique et thermique 

2014 03 01 

ST 

Electrotechnique Technologie 

1- Electro-énergétique industrielle 

et énergie renouvelable 

2- Electrotechnique industrielle 

3- Maison intelligente 

2015 09 03 

Télécommunications 

Réseaux et 

télécommunications 
Réseaux des télécommunications 2014 06 00 

Traitement de 

l’information et 

télécommunication 

Systèmes de télécommunications 2016 05 03 

Traitement de 

l’information et 

télécommunication 

Systèmes de télécommunications 2017 03 00 

1- Traitement de 

l’information 

2- Système de 

télécommunication 

3- Réseaux et 

télécommunication 

1- Systèmes de 

télécommunications 

2- Réseaux de 

télécommunications 

2018 09 00 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  جامعة الشمف لـتأىيوالمتضّمـن  2021جويمية  18المؤرخ في  855ممحـق بالقــرار رقـم 
 وراهـالّدكتادة ـل شيـن لنيـان الّتكويـلضم عمى سبيـل الّتسويـة،

Domaines Filière  
Ancien intitulé de la 

formation 
Nouvelle Intitulé  

Année 
d’ouverture de 

la formation 

Nombre 
des 

inscrits  

Nombre de 
soutenances 

SHS Histoire 

Colonialisme et Monde 
Arabe entre Domination 

Economique et Désir 
d’Indépendance 

االستعمار والعالـ العربي بيف الييمنة 
 االقتصادية والرغبة في التحرر

Histoire Moderne  
et Contemporaine 

 التاريخ الحديث
 والمعاصر

2013 - 2014 06 05 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  جامعة عين تيموشنت لـتأىيوالمتضّمـن  2021جويمية  18المؤرخ في  855ممحـق بالقــرار رقـم 

 وراهـادة الّدكتـشيل ـن لنيـان الّتكويـلضم عمى سبيـل الّتسويـة،
Domaine Filière 

Ancien intitulé de la 
formation 

Nouvel Intitulé 
Année 

d’ouverture de 
la formation 

Nombre 
des 

inscrits 

Nombre de 
soutenances 

LLE Langue Française 
Langues 

et Littératures 
Francophones 

Didactique du FLE 

2014-2015 06 02 
Sciences du Langage 

Sciences des Textes 
Littéraires 

SEGC Sciences de Gestion 
Sciences de Gestion/ 

 )اٌتخظض: إداسة(
 00 02 2020-2019 إداسة األعّبي

ST 

Electronique 
Microélectronique  

et Télécommunications 
Microélectronique 

2015-2016 02 00 

2016-2017 02 00 

Génie Civil Sols et Structures 
Géotechnique 

2014-2015 06 02 
Structures 

Génie Mécanique 
 

Mécanique, Matériaux, 
Energétique 

Mécanique 

2014-2015 06 02 Matériaux 

Energétique 

Mécanique 
2016-2017 05 01 

Energétique 

Hydraulique 
Eau  

et Environnement 

Sciences de l’Eau 2014-2015 04 02 

Sciences de 
l’Environnement 

2015-2016 06 02 

Télécommunications 
Microélectronique  

et Télécommunications 

Réseaux  
et Télécommunications 

2015-2016 02 02 

Systèmes des 
Télécommunications 

2016-2017 02 01 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  المركز الجامعي بمغنية لـتأىيوالمتضّمـن  2021جويمية  18المؤرخ في  855ممحـق بالقــرار رقـم 

 وراهـادة الّدكتـل شيـن لنيـان الّتكويـلضم سبيـل الّتسويـة،عمى 
Domaines Filière  

Ancien intitulé de la 
formation 

Nouvelle Intitulé  
Année 

d’ouverture de 
la formation 

Nombre 
des 

inscrits  

Nombre de 
soutenances 

LLA 00 05 2017 حديث ومعاصرأدب عربي  الدراسات األدبية الدراسات األدبية 
SEGC 01 06 2017 اقتصاد نقدي وبنكي عمـو اقتصادية عمـو اقتصادية 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المدرسـة العميا لمتجارة لـتأىيوالمتضّمـن  2021جويمية  18المؤرخ في  855ممحـق بالقــرار رقـم 

 وراهـادة الّدكتـل شيـن لنيـان الّتكويـلضم عمى سبيـل الّتسويـة،
Domaine Filière 

Ancien intitulé de la 
formation 

Nouvel intitulé 
Année 

d’ouverture de 
la formation 

Nombre 
des 

inscrits 

Nombre de 
soutenances 

SEGC 

 

 

Sciences 

Financières et 

Comptabilité 

 

Filière : Sciences de 

Gestion 

Spécialité : Finance 

Filière : Sciences 

Financières et 

Comptabilité. 

Spécialité : Finance 

D’entreprise. 
2014/2015 

 
06 

 
03 

 

 

Filière : Sciences de 

Gestion 

Filière : Sciences 

Financières et 
 
06 

 
03 
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Domaine Filière 
Ancien intitulé de la 

formation 
Nouvel intitulé 

Année 
d’ouverture de 
la formation 

Nombre 
des 

inscrits 

Nombre de 
soutenances 

Sciences 

Financières et 

Comptabilité 

Spécialité : 

Comptabilité, Audit et 

Contrôle 

Comptabilité. 

Spécialité : 

Comptabilité, Audit et 

Contrôle. 

 

Sciences de 

Gestion. 

Filière : Sciences de 

Gestion 

Spécialité : Marketing 

Filière : Sciences 

Commerciales. 

Spécialité : Marketing. 

 
08 

 
03 

Sciences 

Financières et 

Comptabilité. 

Filière : Contrôle de 

Gestion et comptabilité 

Spécialité : 

Comptabilité. 

Filière : Sciences 

Financières et 

Comptabilité. 

Spécialité : 

Comptabilité. 
2015/2016 

 
05 

 
05 

Sciences 

Financières et 

Comptabilité. 

Filière : Contrôle de 

Gestion et 

Comptabilité. 

Spécialité : Contrôle de 

Gestion 

Filière : Sciences 

Financières et 

Comptabilité. 

Spécialité : Contrôle de 

Gestion. 

 
05 

 
01 

SEGC 

 

 

Sciences 

Financières et 

Comptabilité. 

Filière : Sciences de 

Gestion. 

Spécialité : Finance. 

Filière : Sciences 

Financières et 

Comptabilité. 

Spécialité : Finance 

D’entreprise. 2015-2016 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

2016/2017 
 
 
 
 
 

 
10 

 
03 

 

Sciences de  

Gestion. 

Filière : Sciences de 

Gestion 

Spécialité : Marketing 

Filière : Sciences 

Commerciales. 

Spécialité : Marketing. 

 
04 

 
01 

 

 

Sciences de 

Gestion. 

Filière : Sciences de 

Gestion 

Spécialité : Finance. 

Filière : Sciences 

Financières et 

Comptabilité. 

Spécialité : Finance 

D’entreprise. 

 
05 

 
02 

 

Sciences de 

Gestion. 

Filière : Contrôle de 

Gestion. 

Spécialité : Contrôle de 

Gestion et 

Comptabilité. 

Filière : Sciences 

Financières et 

Comptabilité. 

Spécialité : Contrôle de 

Gestion. 

 
02 

 
01 

 

Sciences de 

Gestion. 

Filière : Contrôle de 

Gestion. 

Spécialité : Contrôle de 

Gestion et 

Comptabilité. 

Filière : Sciences 

Financières et 

Comptabilité. 

Spécialité : 

Comptabilité. 

 
03 

 
00 

 

Sciences 

Financières et 

Comptabilité. 

Filière : Sciences 

Financières et 

Comptabilité. 

Spécialité Finance 

d’entreprise. 

Filière : Sciences de 

Gestion 

Spécialité Finance 

d’entreprise. 

 
 
 
 

2017/2018 

 
03 

 
00 

SEGC 

 

 

 

Sciences 

Financières et 

Comptabilité. 

Filière : Sciences 

Financières et 

Comptabilité. 

Spécialité Finance des 

Banques et assurance. 

Filière : Sciences 

Financières et 

Comptabilité. 

Spécialité Finance, 

Banques et assurance. 

 
03 

 
00 

Sciences 

Financières et 

Comptabilité. 

Filière : Sciences 

Financières et 
Comptabilité. 

Spécialité : Comptabilité. 

Filière : Sciences de 

Gestion 

Spécialité : 

Comptabilité. 

 
03 

 
00 

Sciences 

Financières et 

Comptabilité. 

Filière : Sciences 

Financières et 

Comptabilité. 

Spécialité Finance des 

Banques et assurance. 

Filière : Sciences 

Financières et 

Comptabilité. 

Spécialité Finance, 

Banques et assurance. 

 
2018/2019 

 
03 

 
00 

Sciences 

Commerciales 

Filière : Sciences 

Commerciales. 

Spécialité : Commerce 

Internationale et 

services Logistiques. 

Filière : Sciences 

Commerciales. 

Spécialité : Commerce 

International et 

Logistique 

 
2019/2020 

 
03 

 
00 
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Domaine Filière 
Ancien intitulé de la 

formation 
Nouvel intitulé 

Année 
d’ouverture de 
la formation 

Nombre 
des 

inscrits 

Nombre de 
soutenances 

SEGC 
 

 

Sciences 

Commerciales  

Filière : Sciences 

Commerciales. 

Spécialité : Commerce 

Internationale et 

services Logistiques. 

Filière : Sciences 

Commerciales. 

Spécialité : Commerce 

International et 

Logistique 

 
 

2020/2021 

 
 
03 

 
 
00 

 

Sciences 

Financières et 

Comptabilité. 

Filière : Sciences 

Financières et 

Comptabilité. 

Spécialité : Finance des 

Banques et Assurances 

Filière : Sciences de 

Gestion 

Spécialité : Finance, 

Banques et Assurances. 

 
 

2019/2020 
 

 
 
03 

 
 
00 

 

Sciences de 

Gestion.  

Filière : Sciences de 

Gestion 

Spécialité : 

Entreprenariat et 

Management des PNE.  

Filière : Sciences de 

Gestion 

Spécialité : 

Entreprenariat et 

Management des PME. 

2020/2021 03 00 

 

 

 

Sciences 

Financières et 

Comptabilité.  

 

Filière : Sciences 

Financières et 

Comptabilité. 

Spécialité : Finance et 

banques. 

Filière : Sciences 

Financières et 

Comptabilité. 

Spécialité : Finance, 

Banques et Assurances. 

 
 

2020/2021 

 
03 

 
00 

Filière : Sciences 

Financières et 

Comptabilité. 

Spécialité : 

Comptabilité. 

Filière : Sciences de 

Gestion 

Spécialité : 

Comptabilité. 

 
2020/2021 

 
03 

 
00 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 مدرســة الدراسـات العميــا التجاريــة لـتأىيوالمتضّمـن  2021جويمية  18المؤرخ في  855ممحـق بالقــرار رقـم 

 وراهـادة الّدكتـل شيـن لنيـان الّتكويـلضم عمى سبيـل الّتسويـة،
Domaine Filière 

Ancien intitulé de la 
formation 

Nouvel Intitulé 
Année 

d’ouverture de 
la formation 

Nombre 
des 

inscrits 

Nombre de 
soutenances 

SGEC 

Sciences 

Financiers au 

lieu de 

Sciences de 

Gestion 

Normalisation 

Comptable et Audit 

d’Entreprise 

Sciences Financiers : 

Finance et Comptabilité 

2015/2016 

2016/2017 

2018/2019 

2020/2021 

14 

8 

9 

9 

Nombre total 

des 

soutenances 

10 Etudiants 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 العميـا لممناجمنـتالمدرسـة الوطنيـة  لـتأىيوالمتضّمـن  2021جويمية  18المؤرخ في  855ممحـق بالقــرار رقـم 

 وراهـادة الّدكتـل شيـن لنيـان الّتكويـلضم عمى سبيـل الّتسويـة،
Domaine Filière  

Ancien intitulé de la 
formation 

Nouvel  Intitulé  
Année 

d’ouverture de 
la formation 

Nombre 
des 

inscrits  

Nombre de 
soutenances 

SEGC SG 

Systèmes d’Information 

et Intelligence 

Economique 

Management des 

Systèmes d’Information 
2020-2021 3 / 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المدرسـة الوطنيـة العميـا لإلحصـاء واالقتصـاد التطبيقـي لـتأىيوالمتضّمـن  2021جويمية  18المؤرخ في  855ممحـق بالقــرار رقـم 

 وراهـادة الّدكتـل شيـن لنيـان الّتكويـلضم عمى سبيـل الّتسويـة،

Domaine Filière 
Ancien intitulé de la 

formation 
Nouvel intitulé 

Année 
d’ouverture de 

la formation 

Nombre 
des 

inscrits 

Nombre de 
soutenances 

SEGC Economie 

Economie Monétaire et 

Bancaire 
Finance et Actuariat 

2017-2018 5 2 

Finance Quantitative 2018-2019 3 / 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المدرسـة الوطنية العميا لمفالحة لـتأىيوالمتضّمـن  2021جويمية  18المؤرخ في  855ممحـق بالقــرار رقـم 
 وراهـادة الّدكتـل شيـن لنيـالّتكويان ـلضم عمى سبيـل الّتسويـة،

Domaine Filière 
Ancien intitulé de la 

formation 
Nouvel intitulé 

Année 
d’ouverture de 

la formation 

Nombre 
des 

inscrits 

Nombre de 
soutenances 

SNV 
Sciences 

agronomiques 

Agronomie (candidat 

MDN) 

Amélioration des 
productions végétales et 

agriculture durable 
2014/2015 1 0 

Génie rural 
Sciences de l’eau et 

agroéquipement 
2017/2018 8 

0 

 

Agronomie 
Amélioration des 

productions végétales et 

agriculture durable 
2017/2018 

6 

  
0 

Protection des végétaux 

Bio agresseurs 

Protection des végétaux 

Bio agresseurs animaux 

2018/2019 
4 1   

Protection des végétaux 

Bio agresseurs 

Protection des végétaux 

Bio agresseurs animaux 

2019/2020 
3 0 

Développement agricole et 

agro alimentaire 
Économie agricole et 

agroalimentaire 

2019/2020 
3 0 

Développement agricole et 
agroalimentaire 

Économie agricole et 
agroalimentaire 

 

2020/2021 
3 0 

Protection des végétaux 
Bio agresseurs 

Protection des végétaux 
Bio agresseurs animaux 

2020/2021 3 0 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المدرسـة الوطنيـة العميـا لألشغـال العموميـة لـتأىيوالمتضّمـن  2021جويمية  18المؤرخ في  855ممحـق بالقــرار رقـم 

 وراهـادة الّدكتـل شيـن لنيـان الّتكويـلضم الّتسويـة،عمى سبيـل 
Domaine  Filière  

Ancien intitulé de la 
formation 

Nouvel  Intitulé  
Année 

d’ouverture de 
la formation 

Nombre 
des 

inscrits  

Nombre de 
soutenances 

 

ST 

 

Travaux Publics 
Voies et Ouvrages 

d’Art 
Travaux Publics 2018-2019 9 0 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  بقسنطينـةالمدرسـة الوطنيـة المتعـّددة الّتقنيــات  لـأىيتوالمتضّمـن  2021جويمية  18المؤرخ في  855ممحـق بالقــرار رقـم 

 وراهـادة الّدكتـل شيـن لنيـان الّتكويـلضم عمى سبيـل الّتسويـة،

Domaine Filière  
Ancien intitulé de 

la formation 
Nouvel intitulé  

Année 
d’ouverture de 

la formation 

Nombre 
des 

inscrits  

Nombre de 
soutenances 

ST 

Génie Mécanique 
Physique des 

Matériaux 

Génie Mécanique 

(Spécialité : Génie des 

Matériaux) 

2017/2018 04 
Prévues fin 

2021 

Electrotechnique 

Electrotechnique 

(Spécialité : 

Electrotechnique) 

Electrotechnique 

(Spécialité : Machines 

Electriques) 

2018/2019 03 En cours 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المدرسة العميا لإلعـالم اآللـي بسيدي بمعباس لـتأىيوالمتضّمـن  2021جويمية  18المؤرخ في  855ممحـق بالقــرار رقـم 

 وراهـادة الّدكتـل شيـن لنيـان الّتكويـلضم عمى سبيـل الّتسويـة،

Domaines Filière  
Ancien intitulé de la 

formation 
Nouvelle Intitulé  

Année 
d’ouverture 

de la 
formation 

Nombre 
des 

inscrits  

Nombre de 
soutenances 

MI Informatique 

Systèmes 

d'information et Web 

Sémantique 

المعمومة والويب أنظمة 
 الداللي

Systèmes 

d'information et 

Technologies Web 

أنظمة المعمومة وتكنولوجيا 
 الويب

2016 8 2 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2021جوان  27المؤرخ في  732القرار رقم  يعّدل ويتّمم 2021جويمية  18مؤرخ في  856رقم  قــرار
 تشكيمة الفروع المختّصة بالّمجنة الجامعية الوطنية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442عاـ ذي القعدة  26مؤرخ في  281-21المرسـو الرئاسي رقـ  بمقتضى -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
، 2008مايو سنة  3الموافق 1429ربيع الثانػػػػي عاـ  27مؤرخ في  130-08بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الباحث المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ
رىا وتشكيميا، المتضمف تنظيـ المجنة الجامعية الوطنية وتسيي 1994نوفمبر  16بمقتضى القرار المؤرخ في  -

  .المعدؿ والمتمـ
، المتضمف تشكيمة الفروع المختصة لمجنة الجامعية  2021جواف سنة  27المؤرخ في  732بمقتضى القرار رقـ  -

 الوطنية.
 ُيـقـــــّرر

 

والمشار إليو أعاله،  2021جواف  27المؤرخ  732تعدؿ وتتمـ أحكاـ المادة الثانية مف القرار رقـ  المادة األولى:
 وتحرر كاآلتي:

 تتشكل الفروع المختصة لمجنة الجامعية الوطنية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:: 2المادة "
 

 فرع العموم الدقيقة : –1
 ...........................................تغييربدون  ..................................... 
   فرع التكنولوجيا: –2
 1جامعة البميدة الري  رميني بوعالـ -
 جامعة تممساف ىندسة ميكانيكية صايـ رشيد -
 جامعة بسكرة  إعالـ آلي  كزار عقبة  -
 المدرسة الوطنية العميا لإلعالـ اآللي  إعالـ آلي شعالؿ رشيد  -
 جامعة العمـو و التكنولوجيا ىواري بومديف إعالـ آلي لعرابي سميماف  -
  1جامعة  قسنطينة  ىندسة ميكانيكية  بوشوشة عمي  -
 جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا  ىندسة ميكانيكية  عزي عباس  -
 جامعة عنابة  ىندسة المعادف  بوكموؿ دمحم العيد  -
 1جامعة سطيف بصريات وميكانيؾ الدقة  بمخير نبيل  -
  2جامعة باتنة إلكترونيؾ  جفاؿ فيصل  -
 جامعة سيدي بمعباس إلكترونيؾ طالب نصر الديف -
 المدرسة المتعددة التقنيات بقسنطينة  إلكترونيؾ لعداسي سمير -
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 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات الجزائر ىندسة مدنية  بالي عبد الرحيـ  -
 1جامعة البميدة ىندسة مدنية منادي بمقاسـ -
 جامعة تممساف  ىندسة مدنية معط هللا دمحم  -
 جامعة البويرة ىندسة البيئة  لونيسي حكيـ  -
 جامعة بجاية ىندسة الطرائق  جيجمي حسيف              -
 جامعة العمـو و التكنولوجيا ىواري بومديف ىندسة الطرائق نصرهللا نور الديف -
 التكنولوجيا ىواري بومديفجامعة العمـو و  كيمياء المواد   لونيس عز الديف -
 جامعة العمـو و التكنولوجيا ىواري بومديف كيمياء صناعية عبد الصمد جماؿ -
 المدرسة الوطنية العميا المتعددة التقنيات ىندسة كيربائية بوشريط دمحم صغير -
 جامعة األغواط ىندسة كيربائية ماحي جياللي -
 جامعة أـ البواقي التعمير مازوز سعيد -
 المدرسة الوطنية العميا المتعددة التقنيات الجزائر ىندسة إلكترونية المجيدبرقوؽ  -
 جامعة سعيدة  ىندسة إلكترو تقنية   حرطاني قادة -
  1جامعة قسنطينة آلية منصوري نورة -

 

 فرع عموم الطبيعة والحياة:    –3
 

 ...........................................بدون تغيير .....................................
 

 فرع العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير: –4
 ...........................................بدون تغيير .....................................

   

 فرع العموم القانونية و اإلدارية :  – 5
 ...........................................بدون تغيير .....................................

 
 

 فرع العموم االجتماعية واإلنسانية: –6
 3جامعة الجزائر عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ساكر طارؽ  -
 جامعة الشمف  عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية تركي أحمد  -
 جامعة المسيمة  عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية زوىير عمريو  -
 جامعة بسكرة عمـ النفس بمـو دمحم -
 1جامعة باتنة عمـ النفس  اإلكمينيكي جبالي نور الديف           -
 جامعة سكيكدة عمـ النفس بومديف سميماف -
  2جامعة الجزائر تاريخ حديث ومعاصر  بوضرساية بوعزة -
 1جامعة وىراف تاريخ  حمدادو بف عمر  -
 جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية قسنطينة  التاريخ الحديث والمعاصر ثنيو نور الديف  -
 جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية قسنطينة عمـ اإلجتماع عواطي بوبكر                    -
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 2جامعة الجزائر اإلجتماععمـ  مخداني نسيمة -
  1جامعة وىراف عمـو إسالمية بف نعيمية عبد الغفار   -
  1جامعة باتنة عمـو إسالمية  عبد القادر بف حرز هللا  -
 جامعة عنابة إعالـ واتصاؿ سعيدي وحيدة -
  3جامعة الجزائر إعالـ واتصاؿ بوجمعة رضواف -
 جامعة عنابة عمـو سياسية بف جديد عبد الحق -
 المركز الجامعي تيسمسيمت عمـو سياسية دمحم غربي -
 2جامعة وىراف فمسفة بوعرفة عبد القادر -
   2جامعة قسنطينة عمـ المكتبات  كماؿ بطوش  -
 2جامعة البميدة عمـ السكاف    بدروني دمحم  -
 2جامعة سطيف األرطوفونيا خرباش ىدى  -
 جامعة مستغانـ   األنثروبولوجيا  مرقومة منصور  -

 

 فرع اآلداب والمغات :  – 7
 ...........................................بدون تغيير .....................................

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021جويمية  13 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 عبد الباقي بن زيانأ.د 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2021جويمية  13مؤرخ في   802القرار رقم يعّدل و يتّمم ، 2021جويمية  19مؤرخ في  857رقم  قــرار

 (ِ لمُّجنة الجامعية الوطنية45عن نتائج الدورة الخامسة واألربعون ) المتضمن اإلعالن
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26مؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
مايو سنة  03الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  130-08وبمقتضى المرسػوـ التنفيػذي رقـ  -

  .، المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث2008
وتسييرىا وتشكيميا، المتضمف تنظيـ المجنة الجامعية الوطنية  1994نوفمبر سنة  16وبمقتضى القرار المؤرخ في  -

 .المتمـالمعدؿ و 
المتضمف تشكيمة الفروع المختصة لمجنة الجامعية  2021جواف سنة  27المؤرخ في  732وبمقتضى القرار رقـ  -

 .المتمـالوطنية، المعدؿ و 
 المتضمف اإلعالف عف نتائج الدورة الخامسة واألربعوف  2021جويمية  13مؤرخ في  802بناء عمى القرار رقـ  -

 .لمُّجنة الجامعية الوطنية ِ (45)
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جواف سنة  10تاذ المؤرخة في بناء عمى قوائـ تأىيل األساتذة المحاضريف قسـ "أ" مف أجل الترقية إلى رتبة أس -
2021. 

( مف طرؼ أعضاء المجنة الجامعية Progrèsبناء عمى نتائج دراسة ممفات الترشح عبر المنصة الرقمية ) -
 .2021جويمية  12إلى  01( خالؿ الفترة الممتدة مف 45ربعوف )الوطنية في دورتيا الخامسة واأل

 

 ُيـقـــــّرر
 

، والمشار إليو  2021جويمية  13المؤرخ في  802تعّدؿ و تتّمـ أحكاـ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 أعاله، وتحرر كاآلتي:

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

 فرع: التكنولوجيا
 ...........................................بدون تغيير .....................................

 

 العموم الدقيقة
 ...........................................بدون تغيير .....................................

 

 فرع عموم الطبيعة والحياة
     

 عموم بيولوجية
     

 1جامعة البميدة  عمـو بيولوجية دمحم نجيب بوخاتـ 01
 جامعة بومرداس عمـو بيولوجية كريمة يحياوي  02
 جامعة سيدي بمعباس عمـو بيولوجية سميرة مزياني 03
 جامعة  سوؽ أىراس عمـو بيولوجية فضيمة خالدي 04
 جامعة  الوادي عمـو بيولوجية عاطف شويخ 05
 جامعة أـ البواقي عمـو بيولوجية المية عوار 06
 جامعة المسيمة عمـو بيولوجية ياسيف نويجـ 07
 جامعة تبسة عمـو بيولوجية سمير  تيف  08
 جامعة بجاية عمـو بيولوجية عز الديف بطاش 09
 جامعة معسكر عمـو بيولوجية أمينة ممياني 10
 1جامعة قسنطينة  عمـو بيولوجية رتيبة بوصبع 11
 جامعة  تممساف عمـو بيولوجية بشرى  لوكيدي  12
 المركز الجامعي النعامة عمـو بيولوجية سيدي دمحم لحبيب صديقي 13
 جامعة بومرداس عمـو بيولوجية سعاد خميمي 14
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 جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا عمـو بيولوجية منيرة بف عباس 15
 جامعة باجي مختار عنابة عمـو بيولوجية ىنيدة بف بوزيد 16
 جامعة باجي مختار عنابة عمـو بيولوجية عبد النور بوشكر 17
 الواديجامعة   عمـو بيولوجية عمي بوتميميس جيرة 18
 جامعة باجي مختار عنابة عمـو بيولوجية عدناف ابراىيـ بمعابد 19
 جامعة سكيكدة عمـو بيولوجية سييمة سميماني 20
 جامعة بجاية عمـو بيولوجية صبرينة زغيشي )ز( حمري  21
 جامعة البويرة عمـو بيولوجية فريد  دحموف  22
 مختار عنابةجامعة باجي  عمـو بيولوجية ابتساـ زبرطعي 23
 جامعة بومرداس محيط وبيئة فاتح أمغار 24
 1جامعة قسنطينة  عمـو بيولوجية جميمة شالط حـر رزقوف  25
 جامعة سكيكدة عمـو بيولوجية نجالء شايب 26
 تيزي وزو –جامعة مولود معمري  عمـو بيولوجية مريـ  حجاؿ زوجة شبحب 27
 بومرداس جامعة عمـو بيولوجية صبرينة ايت كاكي 28
 جامعة وىراف  لمعمـو والتكنولوجيا عمـو بيولوجية نادية بورجة 29
 جامعة سيدي بمعباس عمـو بيولوجية احمد مروكي 30
 عمـو التغذية والصناعات الغذائيةالمدرسة العميا في  عمـو بيولوجية عا دؿ عويش 31
 1جامعة قسنطينة  عمـو بيولوجية نواؿ خرواطو حـر شاوي  32
 جامعة أدرار عمـو بيولوجية عبد القادر ابختي  33

 

 :عموم فالحية
 ...........................................بدون تغيير .....................................

 

 :عموم األرض
 ...........................................بدون تغيير .....................................

 

 :العموم البيطرية
 ...........................................بدون تغيير .....................................

 

 فرع العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير
 

 ...........................................بدون تغيير .....................................
 

 العموم اإلجتماعية واإلنسانيةفرع 
 عمم اإلجتماع:

 ...........................................بدون تغيير .....................................
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 واألرطوفونيا واألنثروبولوجيا: عمم النفس وعموم التربية
 

 ...........................................بدون تغيير .....................................
 

 العموم السياسية والعالقات الدولية:
 

 ...........................................بدون تغيير .....................................
 

 :الفمسفة
 ...........................................بدون تغيير .....................................

 

 العموم اإلسالمية:
 

 ...........................................بدون تغيير .....................................
 

 التاريخ:
 

 ...........................................بدون تغيير .....................................
 

 :اآلثار
 

 ...........................................بدون تغيير .....................................
 

 عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية: 
 

 ...........................................بدون تغيير .....................................
 

 عموم اإلعالم واإلتصال:
     

 2جامعة سطيف  عمـو اإلعالـ واالتصاؿ وليدة حدادي 01
 3قسنطينة -جامعة صالح بوبنيدر  عمـو اإلعالـ واالتصاؿ نصر الديف  بوزياف  02
 3قسنطينة -صالح بوبنيدر جامعة  عمـو اإلعالـ واالتصاؿ فاطمة الزىراء  تنيو  03
 جامعة العربي التبسي  تبسة عمـو اإلعالـ واالتصاؿ لدمية عابدي 04
 جامعة باجي مختار عنابة عمـو اإلعالـ واالتصاؿ شمس ضيات خمفالوي  05
 تيزي وزو –جامعة مولود معمري  عمـو اإلعالـ واالتصاؿ شفيق إيكوفاف 06
 3جامعة الجزائر واالتصاؿعمـو اإلعالـ  إبراىيـ بعزيز 07
 جامعة البويرة عمـو اإلعالـ واالتصاؿ سميرة بمعربي 08
 جامعة  الوادي عمـو اإلعالـ واالتصاؿ رشيد خضير 09
 المركز الجامعي لتيبازة عمـو اإلعالـ واالتصاؿ مراد كموش 10
 جامعة المدية عمـو اإلعالـ واالتصاؿ باية بووزة 11
 قسنطينة-جامعة األميرعبد القادرلمعمـو االسالمية عمـو اإلعالـ واالتصاؿ البشيردمحم  بف طبة 12
 3جامعة الجزائر  عمـو اإلعالـ واالتصاؿ الطاىر بصيص 13
 جامعة بشار عمـو اإلعالـ واالتصاؿ عبد هللا سي موسى 14
 جامعة المدية عمـو اإلعالـ واالتصاؿ ربيعة فندوشي 15
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 1جامعة  وىراف  عمـو اإلعالـ واالتصاؿ أحمد بف دريس 16
 جامعة المدية عمـو اإلعالـ واالتصاؿ وردة حمدي 17
 جامعة األغواط عمـو اإلعالـ واالتصاؿ الحاج عيسى سعيدات 18
 جامعة المدية عمـو اإلعالـ واالتصاؿ زىير بوسيالة 19
 1جامعة  وىراف  عمـو اإلعالـ واالتصاؿ بف عمر غمشي 20
 3جامعة الجزائر  عمـو اإلعالـ واالتصاؿ وريدة خيمية )ز( دالي 21
 3جامعة الجزائر  عمـو اإلعالـ واالتصاؿ صالح بف بوزة 22
 3جامعة الجزائر  عمـو اإلعالـ واالتصاؿ كافية لصواف زوجة بودراسف 23

 

 عمم السكان:
 

 ...........................................بدون تغيير .....................................
 

 :  عمم المكتبات
 

 ...........................................بدون تغيير .....................................
 

 فرع األدب والمغات
 

 ...........................................بدون تغيير .....................................
 

 فرع العموم القانونية واإلدارية
 

 ...........................................بدون تغيير .....................................
 

جويمية سنة  12ابتداء مف تاريخ ػو الػػػػذي يسري مفعولػا القرار ذيكمف مديػػػػػر الموارد البشريػػة بتنفيػػذ ى :2المادة 
 العالي والبحث العممي. ػػر في النشرة الرسمية لػػوزارة التعميػػـالذي سينشػ، و 2021

 2021جويمية  19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحّدد كيفيات تنظيم مسابقة االلتحاق، 2021جويمية  19 مؤّرخ في 858رقم  قــرار
 لممدارس العميا بالطور الثاني

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  99 -05بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتمـ
 2021 يوليو سنػة 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9 المؤّرخ في 176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا

مؤسسات التعميـ  فيمجالس التأديب الوالمتضّمف إحداث  2014جواف  11المؤرخ في  371وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ميا وسيرىاويحّدد تشكي العالي،

الذي يحّدد كيفيات تنظيـ مسابقة االلتحاؽ بالطور  2020أكتوبر  14المؤرخ في  756القرار رقـ وبمقتضى  -
 .الثاني لممدارس العميا

 ُيـقـــــّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤّرخ في  176 -16مف المرسوـ التنفيذي رقـ  9تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولـى:
، المذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيـ مسابقة 2016يونيو سنة  14الموافق 

 االلتحاؽ بالطور الثاني لممدارس العميا.
 الفصل األول

 عموم وتكنولوجيا،التابعة لميادين  بالطور الثاني لممدارس العمياكيفيات تنظيم مسابقة االلتحاق 
 عموم الطبيعة والحياة، عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية رياضيات و إعالم آلي،

 أحكام عامةالفرع االول: 
رياضيات وا عالـ آلي،  عموـ وتكنولوجيا،تخضع المدارس العميا التي تضمف تكوينا تحضيريا في مياديف:  :2المــادة 

 ألحكاـ ىذا الفصل االوؿ. عمـو الطبيعة والحياة، عمـو اقتصادية والتسيير وعموـ تجارية
 .كل ميدافحسب تنّظـ مسابقة االلتحاؽ بالطور الثاني لممدارس العميا  :3المــادة 

واألماكف المترشحيف حسب رغبات  ية،مسابقة االلتحاؽ بالطور الثاني لممدارس العميا مسابقة ترتيبتعد  :4المــادة  
خالؿ السنة  ،المسجميف بانتظاـ، بالنسبة لمطمبة ممدارس العميافي الطور الثاني لالبيداغوجية المتوفرة 

 .، في المدارس العمياالجامعية السارية
سنوّيا في حسب كل ميداف ، وتنّظـ اوطني امسابقة االلتحاؽ بالطور الثاني لممدارس العميا طابعتكتسي  :5المــادة 

 دورة واحدة.
 

 شروط المشاركة في المسابقة: الثاني الفرع
 

 مترشحيف:لم مسابقة االلتحاؽ بالطور الثاني لممدارس العمياتفتح  :6المادة 
 .خالؿ السنة الجامعية الجارية التكويف التحضيري  مف(02) الذيف أنيوا بنجاح سنتيف 
وتـ تحويميـ إلى الجامعة أو المركز الجامعي  التكويف التحضيري  مف(02) الذيف أنيوا بنجاح سنتيف 

 خالؿ السنة الجامعية الماضية.
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الجامعات والمراكز الجامعية في  فائدة طمبةُتفتح مسابقة االلتحاؽ بالطور الثاني لممدارس العميا أيضا، ل :7المادة 
عند تاريخ  دوف تكرار( عمى األقل مف الّدراسة 02)وا بنجاح سنتيف أنيطور التكويف في الميسانس والذيف 

 . إجراء المسابقة
ممترشحيف، بناء عمى دراسة الممفات وفق عدد ل األّولي نتقاءاإلالترشح،  اتتتولى المدرسة، مكاف إيداع ممف

 المحددة مسبًقا مف قبل كل مدرسة عميا. لىيتأمعايير ال ووفق األماكف المتوّفرة
وترتيبية بالنسبة لمطمبة غير  ةتعتبر مسابقة االلتحاؽ بالطور الثاني لممدارس العميا مسابقة تتويجي :8المــادة 

 ف لممدارس العميا.يمنتمال
 .غير مسجل، خالؿ السنة الجارية، بقسـ تحضيري لب اط، كل لممدارس العميا ياغير منتم الباطيعتبر 

 ب:المسابقة لطال بالمشاركة فيال يسمح  :9المــادة 
 سبق لو المشاركة في المسابقة بالنسبة لطمبة الجامعات والمراكز الجامعية، -
 . المسابقةإلتحق بالطور الثاني لمدرسة عميا إثر نجاحو في  -

 

 تنظيم المسابقة:  الثالث الفرع
 المعنية.  المدارسُتنّظـ المسابقة حسب الميداف وعمى مستوى  :10المــادة 
تحدث لجنة عمى مستوى كل مدرسة عميا، تكّمف بتنظيـ وتسيير مسابقة االلتحاؽ بالطور الثاني  :11 المــادة

 لممدارس العميا.
 وبيذا الّصدد، تتكّفل ىذه المجنة بػاإلشراؼ عمى:

 إعداد مواضيع المسابقة حسب الميداف، -
 تنظيـ حراسة االختبارات في المؤسسات المعنية بالمسابقة، -
 غفاؿ،تنظيـ عممية اإل -
 تنظيـ عممية التصحيح. -

 النظاـ الداخمي لممسابقة. في، وتنظيميا توّضح الكيفيات العممية ذات الصمة بالمسابقة :12المادة 
 تتضمف المسابقة اختبارات كتابية و/أو بيانية.  :13المادة 
تحّدد مصالح الوزارة المكمفة بالتعميـ العالي بالتنسيق مع مدراء المدارس بالنسبة لكل ميداف، اختبارات  :14المادة 

المسابقة، ومّدتيا، ومعامالتيا. وتدّوف في محضر وترسل لمدراء المؤسسات المعنية بالمسابقة مف أجل 
 التنفيذ. 

جراءات تكميمية،  يمكف مصالح الوزارة المكمفة بالتعميـ العالي، :15المادة  إذا اقتضت إقرار أحكاـ خاصة وا 
 ( يوما عمى األقل قبل تاريخ المسابقة.15، وترسل إلى مختمف المؤسسات خمسة عشر )الضرورة

والبحث  وزارة التعميـ العاليالمصالح المخولة بُترسل قوائـ المترشحيف المقبوليف الجتياز المسابقة إلى  :16المادة 
 . ( أياـ قبل التاريخ المحّدد إلجراء المسابقة03الثة )العممي عمى األقل ث
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عندما يكوف الفارؽ بيف العالمتيف أقل  ،تخضع جميع أوراؽ االختبارات لتصحيح مزدوج تحت اإلغفاؿ :17المادة 
ـّ االحتفاظ بالعالمة 03أو يساوي ثالث ) وفي حالة ما إذا كاف  ،معّدؿ العالمتيف عف جةتنالا( نقاط، يت

ـّ المجوء إلى تصحيح ثالث03الفارؽ بيف العالمتيف يتعّدى الثالث ) يكوف  ،وفي ىذه الحالة ،( نقاط، يت
 معّدؿ العالمتيف المتقاربتيف، ىو العالمة النيائية. 

 تترؾ باقي الحاالت لتقدير األساتذة المصححيف المعنييف.
اإلغفاؿ بالنسبة لكل مدرسة، وتتشكل مف ممثل عف األساتذة المصححيف تنعقد لجنة المداوالت تحت  :18المادة 

ساتذة األعضاء في ىذه الّمجنة مف ذوي األبيف مف بالتشاور  ُيعّيف رئيس لجنة المداوالت .عف كل مادة
 أعمى رتبة.

 تكّمف لجنة المداوالت بما يأتي: :19المادة 
 ،وسمـ التنقيطالتصحيح النموذجي السير عمى تطابق النقاط مع  -
 القياـ بحساب المعّدالت العامة، -
 ،نقيطالمحتممة في الت تصحيح الفوارؽ  -
 المداولة تحت االغفاؿ ثـ ترتيب الطمبة حسب االستحقاؽ. -

يتـ رفع اإلغفاؿ والمصادقة عمى نتائج المسابقة مف طرؼ المجنة الوطنية لممداوالت التي يرأسيا األميف  :20المادة 
 : العاـ لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي أو ممثال عنو. تتكوف المجنة الوطنية لممداوالت مف

 المدير العاـ لمتعميـ والتكويف، -
 مدراء المدارس العميا، -
 ،في الطوريف األوؿ والثانيمدير التعميـ  -
 .العميا المدير الفرعي لممدارس -

 تعّد المجنة الوطنية لممداوالت سّيدة، وتعتبر قراراتيا نيائية وغير قابمة لمطعف. :21المادة 
تنشر نتائج المسابقة حسب  ،جنة الوطنية لممداوالتالنتائج مف طرؼ المّ عف عالف اإلمباشرة بعد  :22المادة 

 الميداف وحسب المدرسة في الموقع االلكتروني لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.
 

 ثانيالفصل ال
  كيفيات تنظيـ مسابقة االلتحاؽ بالطور الثاني لممدارس العميا

 التي تضـ أقساـ تحضيرية خاصة
 أحكام عامةالفرع األول: 
 

العميا التي تخضع ألحكاـ ىذا الفصل الثاني ىي المدارس التي تضمف تكوينات تحضيرية المدارس : 23المــادة 
 خاصة، وىي:
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 البيوتكنولوجيا، في العميا الوطنية المدرسة 
 ،المدرسة الوطنية العميا لمعمـو السياسية 
 والعمراف، المعمارية لميندسة العموـ المتعددة المدرسة 
 اإلعالـ، وعموـ لمصحافة العميا الوطنية المدرسة 
 الساحل، وتييئة البحر لعمـو العميا الوطنية المدرسة 

 

 النص "المدرسة". صمب في وتدعى
يشترط لاللتحاؽ بالطور الثاني لممدرسة النجاح في المسابقة الوطنية التي تنظميا، كل سنة جامعية،  :24المــادة 

 .كل مدرسة
تنظـ مسابقة االلتحاؽ بالطور الثاني لممدرسة عمى أساس الشيادة، لفائدة طمبة األقساـ التحضيرية  :25المــادة 

 لنفس المدرسة وعمى أساس اختبار كتابي لمطمبة الذيف لـ يتـ انتقاؤىـ في المسابقة عمى أساس الشيادة.
مف إجمالي األماكف البيداغوجية المفتوحة في الطور الثاني لمناجحيف في المسابقة عمى  %70تخصص  :26المــادة

 أساس الشيادة لاللتحاؽ بالطور الثاني لممدرسة.
مف ىذا القرار لممسابقة عمى أساس االختبارات الكتابية  26تخصص األماكف المتبقية بمفيوـ المادة  :27المــادة 

 س المدرسة. لاللتحاؽ بالطور الثاني لنف
تعتبر المسابقة، عمى أساس الشيادة وعمى أساس االختبارات الكتابية، لاللتحاؽ بالطور الثاني لممدرسة  :28المــادة 

لمطمبة المسجميف بانتظاـ والذيف أنيوا بنجاح سنتيف مف  المتوّفرة ترتيبية في حدود األماكف البيداغوجية
 التكويف التحضيري بالمدرسة.
 شروط المشاركة في المسابقة:  الثاني الفرع

 

لمطمبة المسجميف بانتظاـ العميا  لممدرسةلتحاؽ بالطور الثاني عمى أساس الشيادة لالمسابقة الُتفتح  :29المــادة 
 والذيف أنيوا بنجاح سنتيف مف التكويف التحضيري في نفس المدرسة. 

وفقا لمنتائج المتحصل عمييا في السنة الثانية مف عمى أساس الشيادة مسابقة يتـ ترتيب المترشحيف في ال
 التكويف التحضيري.

 لػ: لممدرسةلتحاؽ بالطور الثاني عمى أساس االختبارات الكتابية لالمسابقة الُتفتح  :30المــادة 
المترشحيف الذيف أنيوا بنجاح سنتيف مف التكويف التحضيري، في السنة الجارية، ولـ ينجحوا في  -

 أساس الشيادة بنفس المدرسة. المسابقة عمى
المترشحيف الذيف أنيوا بنجاح سنتيف مف التكويف التحضيري وتـ إعادة توجيييـ لمجامعة أو المركز  -

 الجامعي خالؿ السنة الجامعية السابقة.
أيضا، لفائدة طمبة لممدرسة، لتحاؽ بالطور الثاني عمى أساس االختبارات الكتابية لالمسابقة الُتفتح  :31المــادة 

دوف عمى األقل ا بنجاح سنتيف أنيو الجامعات والمراكز الجامعية في طور التكويف في الميسانس والذيف 
 تكرار. 
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الترشح، انتقاء المترشحيف بناء عمى دراسة الممفات وفق عدد األماكف  اتتتولى المدرسة، مكاف إيداع ممف
 المتوّفرة.
ة وترتيبية تتويجي مسابقة لممدرسةلتحاؽ بالطور الثاني االختبارات الكتابية لالعمى أساس مسابقة التعتبر 

 بالنسبة ليذه الفئة مف المترشحيف.
 

 تنظيم المسابقة:  الثالث الفرع
 

تتولى تنظيـ مسابقة االلتحاؽ بالطور الثاني لممدرسة لجنة يتـ إنشاؤىا بمقرر مف مدير المدرسة  :32المــادة 
 المعنية بالمسابقة،  تدعى في صمب النص "لجنة المسابقة".

 تتكفل لجنة المسابقة باإلشراؼ عمى:
 بالنسبة لممسابقة عمى أساس الشيادة:

 مى أساس الشيادة.التحقق مف مطابقة قوائـ المترشحيف لممسابقة ع -
لممترشحيف لممسابقة عمى أساس الشيادة. يتـ حساب معدؿ الترتيب  (MC)حساب معدالت الترتيب  -

 وفق المعادلة التالية:
MC = MGP * (1- 0.04 * (r + s / 4)) 

عدد مرات  rىو المعدؿ المتحصل عميو خالؿ السنة الثانية مف القسـ التحضيري،  MGPحيث 
 (.2أو 1أو  s  =0عدد االمتحانات االستدراكية في كل سداسي ) s( و 0أو  r  =1تكرار السنة  )

 ترتيب المترشحيف في المسابقة عمى أساس الشيادة حسب االستحقاؽ. -
 بالنسبة لممسابقة عمى أساس االختبارات الكتابية:

 دراسة وانتقاء ممفات المترشحيف غير المنتميف لممدرسة، -
 االختبارات الكتابية لممسابقة، متابعة عممية إعداد مواضيع -
 ،تنظيـ حراسة االختبارات -
 غفاؿ،تنظيـ عممية اإل -
 .تنظيـ عممية التصحيح -

يتـ تنظيـ المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بالطور الثاني لممدرسة إثر نياية مداوالت السنة  :33المــادة 
 يائية مف طرؼ لجنة مداوالت المدرسة.الثانية مف التكويف التحضيري وبعد اإلعالف عف النتائج الن

( أساتذة ذوي أعمى رتبة شاركوا في التكويف التحضيري بالتحقق مف 05تقـو لجنة مكونة مف خمسة )
 أعضاء ىذه المجنة مف قبل مدير المدرسة. يتـ تعييف .صحة النتائج النيائية لممسابقة عمى أساس الشيادة

يتـ تنظيـ المسابقة عمى أساس االختبارات الكتابية بعد اإلعالف عف النتائج النيائية لممسابقة عمى  :34المــادة 
 أساس الشيادة.

تنشر مّدتيا، ومعامالتيا. وتدّوف في محضر و و ، تحدد لجنة المسابقة لممدرسة مواد اختبارات المسابقة
 عمى األقل قبل تاريخ المسابقة. ( يوما60لممدرسة العميا قبل ستوف )الموقع االلكتروني عمى 



  2021-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   178

 

 

 

 

المصالح إلى عمى أساس االختبارات الكتابية ُترسل قوائـ المترشحيف المقبوليف الجتياز المسابقة  :35المــادة 
 . ( أياـ قبل تاريخ المسابقة03والبحث العممي عمى األقل ثالثة ) وزارة التعميـ العاليالمخولة ب

لتصحيح مزدوج تحت اإلغفاؿ. عندما يكوف الفارؽ بيف المسابقة تخضع جميع أوراؽ اختبارات  :36المــادة 
ـّ االحتفاظ بالعالمة 03العالمتيف أقل أو يساوي ثالث ) معّدؿ العالمتيف. وفي  الناتجة عف( نقاط، يت

ـّ المجوء إلى تص03حالة ما إذا كاف الفارؽ بيف العالمتيف يتعّدى الثالث ) حيح ثالث. وفي ( نقاط، يت
 ىذه الحالة يكوف معّدؿ العالمتيف المتقاربتيف، ىو العالمة النيائية.

تنعقد لجنة المداوالت تحت اإلغفاؿ بالنسبة لكل مدرسة، وتتشكل مف ممثل عف األساتذة المصححيف  :37المــادة 
 . أعمى رتبة مف بيف أعضائيا مف ذوي رئيس لجنة المداوالت  مدير المدرسة فْ ُيعيِّ  .عف كل مادة

 تكّمف لجنة المداوالت بما يأتي: :38المــادة 
 ،التصحيح النموذجي وسمـ التنقيطالسير عمى تطابق النقاط مع  -
 القياـ بحساب المعّدالت العامة،  -
 ،نقيطالمحتممة في الت تصحيح الفوارؽ  -
 ،المداولة تحت االغفاؿ ثـ ترتيب الطمبة حسب االستحقاؽ -
 بحضور ممثمي الفريق المكمف باإلغفاؿ، رفع اإلغفاؿ -
 النيائية لممسابقة. نتائجالالمصادقة عمى  -

في الموقع  حسب المدرسة ةتنشر نتائج المسابق، لمداوالتاالنتائج مف طرؼ لجنة  المصادقة عمىبعد  :39المــادة 
  .مباشرة لممدرسةااللكتروني 

 .قراراتيا نيائية وغير قابمة لمطعفلمداوالت سّيدة، وتعتبر اتعّد لجنة  :40المــادة 
ترسل قوائـ الناجحيف في المسابقات عمى أساس الشيادة وعمى أساس االختبارات الكتابية إلى المصالح  :41المــادة 

 المخولة بوزارة التعميـ العالي والبحث العممي فور اإلعالف عف النتائج النيائية لكل مسابقة.
طمبة القسـ التحضيري الخاص، المسجموف بانتظاـ والذيف لـ ينجحوا في المسابقة عمى يتـ إعادة توجيو  :42المــادة 

أو المراكز الجامعية  الشيادة والمسابقة عمى أساس االختبارات الكتابية لممدرسة نحو الجامعات أساس
 طبقا لمتنظيـ المعموؿ بو.

 الثالثالفصل 
 

 أحــــكام مشتركة
 السير الحسف لممسابقة.التنظيـ و  فمسؤوال عمدرسة، بصفة حصرية، ُيعّد مدير كل  :43المــادة 
. يجب نظاـ داخمي لممسابقة فيالمسابقة، لتنظيـ ح الكيفيات العممية يتوضيجب عمى كل مدرسة  :44المــادة 

 .( يوما عمى األقل قبل تاريخ المسابقة60ستوف )داخمي النظاـ إعالـ المترشحيف بيذا ال
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أي  وجود عدـ مف التأكد المدرسة مدير عمى يجب الجامعية، اآلداب واألخالقيات لقواعد تطبيقا :45المــادة 
لجنة التنظيـ، والمجاف  وأعضاء ناحية، مف المسابقات، في المشاركيف المترشحيف تضارب لممصالح بيف

 مف ولجاف المداوالت، ولجنة التصحيح ولجنة اإلغفاؿ ولجنة المراقبة مواضيع اإلختبارات إلعداد الفرعية
 أخرى. ناحية

رقـ  ذات الصمة بالمسابقة، إلى أحكاـ القرار عدـ اإلنضباطتخضع كل حاالت الغّش و/ أو حاالت  :46المــادة 
 .المذكور أعالهو ، 2014 جواف 11المؤّرخ في  371

 نيائية وغير قابمة لمطعف. ، تعد قراراتياطواؿ مّدة المسابقة ةتجّند لجاف التأديب لممدرس
المكّمفيف ف بالتنظيـ و يفالمصّححيف، والحّراس، والمكمّ معدي المواضيع، و ُتدفع لممتدخميف في المسابقة ) :47المــادة 

 اإلغفاؿ( مستحقات طبقا لمتنظيـ الساري المفعوؿ.ب
 أعاله.والمذكور  2020أكتوبر  14المؤرخ في  756تمغى أحكاـ القرار رقـ  :48المــادة 
المعنية  دارس العميالتعميـ العالي والبحث العممي ومدراء الما بوزارة متعميـ والتكويفل يكّمف المدير العاـ :49المــادة 

ينشر في النشرة الّرسمية لمتعميـ العالي سىذا القرار الذي أحكاـ بتطبيق  ،بالمسابقة، كل فيما يخّصو
 والبحث العممي.

 2021جويمية  19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019 جانفي 21المؤرخ في  56يعدل القرار رقم ، 2021جويمية  19 مؤرخ في 859رقم  قــرار
 1الجزائر الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  209 -84وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .منو 3والمتمـ، السيما المادة ، المعدؿ وسيرىا 1والمتعمق بتنظيـ جامعة الجزائر
 2021سنة يوليو  7الموافق  1442ذي القعدة  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 12ؿ والمتمـ، السيما المادة اـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعديحدد مي ، الذي2003
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 2019 جانفي 21رخ في المؤ  56وبمقتضى القرار رقـ  -

 .1الجزائر
 ُيـقـــــّرر
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أعاله، كما  والمذكػور المعدؿ ،2019 جانفي 21المؤرخ في  56يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار. ىو

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021جويمية  19 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة الجزائر

 ن:نواألعضاء المعي -1
 القطاع الصفة والمقب اإلسم

 مميالعالي والبحث العممثل الوزير المكمف بالتعميـ  رئيس بزينة دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو مسعودي عبد هللا -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ةممثم عضو بخوش صونيا -
 مكمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثمة الوزير ال عضو دبابحة نرجس -
 االجتماعيلعمل والتشغيل والضماف الوزير المكمف با ةممثم عضو قعموري فتيحة -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بال عضو عثامنة جماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالصحة عضو حراث زبير -
 المكمف بالشؤوف الدينية واألوقاؼممثل الوزير  عضو حفصي يوسف -
 المكمف بالسكف والعمراف والمدينةممثل الوزير  عضو تواتي كماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو رمضاني يوسف -
 مكمف بالفالحة والتنمية الريفيةممثمة الوزير ال عضو بعوش فتيحة ليمى -
 والمواصالت السمكية والالسمكيةممثل الوزير المكمف بالبريد  عضو بوشارب أحمد -
 ممثل الوالي عضو مخالدي الياميف -

 

 .".....................................بدون تغييروالباقي ....................................."
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية، 2021جويمية  19 مؤرخ في 860رقم  قــرار
 2قسنطينة جامعة  لدى التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصال 

 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،إن 
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 39و 37مـ، ال سيما المادتاف الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمت، 2003
 .منو
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 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  401-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .2والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية التكنولوجيات  2012نوفمبر  12المؤرخ في   421وبمقتضى القرار رقـ  -
 .2قسنطينة الحديثة لممعمومات واالتصاؿ لدى جامعة 

 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .2قسنطينةلدى جامعة ديثة لممعمومات واالتصاؿ الح القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية التكنولوجيات
لدى جامعة التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية  :2الـــمــــــادة 

 يذا القرار.بفي الجدوؿ الممحق   2قسنطينة
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3الــــمـــــادة 

 2021جويمية  19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 عضاء مجمس كميةاالسمية ألقائمة الذي يحدد ال 2021جويمية  19 مؤرخ فيال 860ممحق بالقرار رقم 
 2جامعة قسنطينة لدىالتكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصال 

 الصفة المقب واإلسم 
 الكمية، رئيسا ةعميد بوفريش زيزات حـر بوفايضة -
 المجمس العممي لمكمية ةرئيس بمعمى فائزة -
 تكنولوجيات البرمجيات ونظـ المعموماترئيس قسـ  بركاف دمحم لميف  -
 عمـو الحاسوب وتطبيقاتورئيس قسـ  بوزنادة مراد  -
 بحث مدير مخبر شيخي سميـ -
 قسـ تكنولوجيات البرمجيات ونظـ المعموماتممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف  بف دمحم دمحم  -
 قسـ تكنولوجيات البرمجيات ونظـ المعموماتعف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف  ةمنتخب ةممثم بوعناقة شافية  -
 عمـو الحاسوب وتطبيقاتو ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  العابد السعيد  -
 عمـو الحاسوب وتطبيقاتو ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  بمعمى نبيل  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بوخالفة كماؿ -
 المساعديفممثل منتخب عف سمؾ األساتذة  خالدي دمحم نوفل  -
 عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ةمنتخب ةممثم قادر وفاء -
 عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ةمنتخب ةممثم متيني فاطمة الزىراء  -
 تكنولوجيات البرمجيات ونظـ المعمومات ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  بوودني دمحم أيمف  -
 عمـو الحاسوب وتطبيقاتو ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  منصوري ضياء الديف  -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية، 2021جويمية  19 مؤرخ فيال 861رقم  قــرار
 2قسنطينة جامعة  لدى عمم النفس وعموم التربية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 39و 37مـ، ال سيما المادتاف ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمت2003
 .منو

 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  401-11رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي  -
 .2عة قسنطينةوالمتضمف إنشاء جام

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية عمـ النفس  2012نوفمبر  12المؤرخ في  423القرار رقـ وبمقتضى  -
 .،المتمـ2قسنطينة وعمـو التربية لدى جامعة 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .2قسنطينةلدى جامعة وعمـو التربية  القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية عمـ النفس
في الجدوؿ  2قسنطينةلدى جامعة عمـ النفس وعموـ التربية تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية  :2ـادة الـم

 يذا القرار.بالممحق 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3الـمـادة 

 2021جويمية  19 فيحرر بالجزائر 
 العمميوزير التعميم العالي والبحث 
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 عضاء مجمس كميةاالسمية ألقائمة الذي يحدد ال 2021جويمية  19 مؤرخ فيال 861ممحق بالقرار رقم 

 2قسنطينةلدى جامعة  وعموم التربيةعمم النفس 
 الصفة المقب واإلسم 

 عميد الكمية، رئيسا لوكية الياشمي  -
 رئيس المجمس العممي لمكمية شمبي دمحم -
 عمـ النفسرئيس قسـ  شكاي بدر الديف -
 عمـو التربيةرئيس قسـ  بف عبد المالؾ عبد العزيز -
 األرطوفونيارئيس قسـ  حماني حاـز -
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 قسـ عمـ النفسعف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف  ةمنتخب ةممثم غميط شافية -
 قسـ عمـ النفسعف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف  ةمنتخب ةممثم حمداش نواؿ -
 عمـو التربيةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  رواؽ حمودي -
 عمـو التربية  األستاذية عف قسـ  ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف بف عويرة عبد المنعـ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بوزرزور حمزة  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف قشاشطة عبد الرحماف -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات كامل خالد -
 اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف المستخدميف  بوريمة فريد -
 عمـ النفسعف الطمبة عف قسـ  ةمنتخب ةممثم بوسنة مريـ -
 عمـو التربية عف الطمبة عف قسـ  ةمنتخب ةممثم قربوع رميساء -
 األرطوفونياممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  برحايل بودودة دمحم -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة  2021جويمية  19مـؤرخ فـي  51رقـم  قــرار

 لدى مديرية الخدمات الجامعية سكيكدة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادى 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  -

 اإلجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا. لمحتوى الخدمػػات
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 يػر الخدمات اإلاجتماعية.المتعمق بتسي
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 يتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
، المتضمف إنشاء الديواف الوطني 2010جانفي سنة  12المػؤرخ في  15-10بمقتضى المرسوـ التنفيػذي رقـ  -

سبتمبر سنة  14ي المؤرخ ف 03/312لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ بالمرسوـ التنفيذي رقـ 
2003. 

، 2013نة يناير س 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.المحدد لصالحيات وز 

، يعدؿ ويتمـ القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ 2016فيفري سنة  17بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -
، المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات 2004ديسمبر سنة  22في 
 مشتمالتيا.عية التابعة ليا و الجام

، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية، لػدى 2021جواف سنة  30المؤرخ في  نظػػػػػػرا لممحضر -
 مديرية الخدمات الجامعية سكيكدة.
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 ُيـقـــــّرر
 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية سكيكدة. المـادة األولى:

 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2الـمـادة 
 األعضاء الدائمون: 

 شكاط زيف الديف -03 صالحي نور الديف -02 زقاري عبد الرشيد -01
 فركوس فتيحة -06 بالي العيدي -05 بوجديدة أحمد -04
 بويديوة رشيد -09 بوعكاز نور الديف -08 حنيش دمحم -07

 األعضاء اإلضافيون:  
 ىادفي جالؿ -03 سموغة عزالديف -02 بمعيوف دمحم -01

 

 اإلمضاء عمى ىذا القرار.( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3الـمـادة 
يكمف السيػد مديرمديرية الخدمات الجامعية سكيكدة بتنفيذ ىػذا القػرار، الذي سينشػر في النشرة الرسمية  :4الـمـادة 

 لمتعميػـ العالي والبحث العممي.
 2021جويمية 19حرر بالجزائر في: 

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية ي، 2021جويمية  25مؤرخ في  862رقم  قــرار
 تيسمسيمتلدى جامعة االقتصادية والتجارية وعموم التسيير العموم 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنػة 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21رقـ بمقتضى المرسوـ الرئاسي  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23 الموافق 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 34الذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  2003
 2013سنة يناير  30الموافق  1434 عاـ ربيع األوؿ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .مميير التعميـ العالي والبحث العالذي يحدد صالحيات وز 
نوفمبر سنة  22الموافق  1442 الثاني عاـربيع  6المؤرخ في  337-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، والمتضمف إنشاء جامعة تيسمسيمت.2013
 ُيـقـــــّرر

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  34طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .تيسمسيمتجامعػة لدى األقسػاـ المكونػة لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير 
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 األقساـ التالية:-تيسمسيمتجامعػة لدى يير تنشأ لدى كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التس :2المادة 
 ،قسـ العمـو االقتصادية 
 ،قسـ عمـو التسيير 
 قسـ العمـو التجارية، 
  والمحاسبة.قسـ العمـو المالية 

، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار تيسمسيمتومدير جامعة  المدير العاـ لمتعميـ والتكويف كمف السيد ي: 3المادة 
 النشرة الرسميػة لمتعميـ العػالي والبحث العممي.الذي سينشػر في 

 2021جويمية  25 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العموم والتكنولوجياتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية ي، 2021جويمية  25مؤرخ في  863رقم  قــرار
 تيسمسيمتلدى جامعة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنػة 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23 الموافق 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 34ؿ والمتمـ، السيما المادة الذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعد 2003
 2013سنة يناير  30الموافق  1434 عاـ ربيع األوؿ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
نوفمبر سنة  22الموافق  1442 الثاني عاـربيع  6المؤرخ في  337-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، والمتضمف إنشاء جامعة تيسمسيمت.2013
 ُيـقـــــّرر

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  34طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .تيسمسيمتجامعػة لدى  العمـو والتكنولوجيااألقسػاـ المكونػة لكمية 
 األقساـ التالية: - تيسمسيمتجامعػة لدى  العموـ والتكنولوجياى كمية تنشأ لد :2المادة 

   العموـ والتكنولوجياقسـ، 
   الرياضيات واإلعالـ اآلليقسـ، 
   عمـو المادة،قسـ 
  .قسـ عمـو الطبيعة والحياة 



  2021-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   186

 

 

 

 

بتنفيذ ىذا القرار ، كل فيما يخصو، تيسمسيمتومدير جامعة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف كمف السيد ي :3المادة 
 الذي سينشػر في النشرة الرسميػة لمتعميـ العػالي والبحث العممي.

 2021جويمية  25 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الحقوق تضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية ي، 2021جويمية  25مؤرخ في  864رقم  قــرار
 تيسمسيمتلدى جامعة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنػة 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23 الموافق 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 34ؿ والمتمـ، السيما المادة الذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعد 2003
 2013سنة يناير  30الموافق  1434 عاـ ربيع األوؿ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ 
نوفمبر سنة  22الموافق  1442 الثاني عاـربيع  6المؤرخ في  337-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، والمتضمف إنشاء جامعة تيسمسيمت.2013
 ُيـقـــــّرر

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  34طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .تيسمسيمتجامعػة لدى  الحقوؽ األقسػاـ المكونػة لكمية 
 األقساـ التالية: - تيسمسيمتجامعػة لدى  الحقوؽ تنشأ لدى كمية  :2المادة 

  القانوف العاـقسـ، 
  القانوف الخاص،قسـ 
  السياسية.قسـ العمـو 

، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار تيسمسيمتومدير جامعة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف كمف السيد ي :3المادة 
 والبحث العممي.الذي سينشػر في النشرة الرسميػة لمتعميـ العػالي 

 2021جويمية  25 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 اآلداب والمغاتتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية ي، 2021جويمية  25مؤرخ في  865رقم  قــرار
 تيسمسيمتلدى جامعة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنػة 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23 الموافق 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 34دة الذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما الما 2003
 2013سنة يناير  30الموافق  1434 عاـ ربيع األوؿ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
نوفمبر سنة  22الموافق  1442 الثاني عاـربيع  6المؤرخ في  337-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، والمتضمف إنشاء جامعة تيسمسيمت.2013
 ُيـقـــــّرر

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  34المادة طبقا ألحكاـ المادة األولى: 
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .تيسمسيمتجامعػة اآلداب والمغات لدى األقسػاـ المكونػة لكمية 
 األقساـ التالية: - تيسمسيمتجامعػة غات لدى اآلداب والمتنشأ لدى كمية  :2المادة 

 ،قسـ العمـو اإلنسانية واالجتماعية 
 -  المغة واألدب العربيقسـ، 
 -  اآلداب والمغات األجنبية.قسـ 

، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار تيسمسيمتومدير جامعة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف كمف السيد ي :3المادة 
 النشرة الرسميػة لمتعميـ العػالي والبحث العممي.الذي سينشػر في 

 2021جويمية  25 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لمعيد تضمن إنشاء األقسام المكونة ي، 2021جويمية  25مؤرخ في  866رقم  قــرار
 تيسمسيمتلدى جامعة عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنػة 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23 الموافق 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 58الذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  2003
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 2013سنة يناير  30الموافق  1434 عاـ ربيع األوؿ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

نوفمبر سنة  22الموافق  1442 الثاني عاـربيع  6المؤرخ في  337-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ، والمتضمف إنشاء جامعة تيسمسيمت.2013

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  58طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .تتيسمسيمجامعػة لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية لدى األقسػاـ المكونػة 
 األقساـ التالية: - تيسمسيمتجامعػة  - معيد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةتنشأ لدى  :2المادة 

   إدارة التسيير الرياضي،قسـ 
   التربية البدنية والرياضية.قسـ 

بتنفيذ ىذا القرار ، كل فيما يخصو، تيسمسيمتومدير جامعة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف كمف السيد ي :3المادة 
 الذي سينشػر في النشرة الرسميػة لمتعميـ العػالي والبحث العممي.

 2021جويمية  25 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2010أول جويمية مؤرخ في ال 217قرار رقم اليتمم ، 2021جويمية  25مؤرخ في  867قم ر  قــرار

 المكونة لممدرسة الوطنية العميا لممناجمنتوالمتضمن إنشاء األقسام 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021 يوليو سنػة 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2008سنة  ابريل 9الموافق  1429 الثاني عاـربيع  3المؤرخ في  116-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعدؿ والمتمـ. ،والمتضمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت
 2013سنة يناير  30الموافق  1434 عاـ ربيع األوؿ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
 2016سنة  يونيو 14الموافق  1437 رمضاف عاـ 9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو. 41سة العميا، السيما المادة القانوف األساسي النموذجي لممدر الذي يحدد 
ممدرسة الوطنية ل والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة 2010أوؿ جويمية المؤرخ في  217وبمقتضى القرار رقـ  -

 العميا لممناجمنت.



  2021-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   189

 

 

 

 

 ُيـقـــــّرر
 والمذكور أعاله كما يأتي: 2010أوؿ جويمية المؤرخ في  217 رقـ مف القرار 2المادة  تتمـ المادة األولى:
 األقساـ التالية:-المدرسة الوطنية العميا لممناجمنتتنشأ لدى  :2المادة "

   المناجمنت والمقاولتيةقسـ ، 
   المناجمنت واالستراتيجيات واألنظمةقسـ، 
   مناجمنت التنظيماتقسـ، 
   التكوينات في الدكتوراه ونشاطات البحث العمميقسـ، 
   التكويف المتواصل وتحسيف المستوى وتجديد المعارؼ.قسـ" 

، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي المدرسةومدير المدير العاـ لمتعميـ والتكويف كمف السيد مدير ي :2المادة 
 سينشػر في النشرة الرسميػة لمتعميـ العػالي والبحث العممي.

 2021جويمية  25 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2013مارس  4المؤرخ في  123يتمم القرار رقم ، 2021جويمية  25مؤرخ في  868رقم  قــرار
 البويرةلدى جامعة العموم اإلجتماعية واإلنسانية المكونة لكمية  األقسام إنشاء والمتضمن

 

 والبحث العممي،إن وزير التعميم العالي 
 2021فبراير سنػة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المػؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 34ؿ والمتمـ، السيما المادة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدالذي يحدد ميػاـ الجامعػة  2003
 ،2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عاـ  رجب 14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 جامعة البويرة.والمتضمف إنشاء 
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434 عاـ ربيع األوؿ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ   -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
األقساـ المكونة لكمية العمـو والمتضمف إنشاء  ،2013مارس  4المؤرخ في  123رقـ  القراروبمقتضى   -

 البويرة. جامعةاإلجتماعية واإلنسانية لدى 
 ُيـقـــــّرر

 ، والمذكور أعاله كما يأتي:2013مارس  4المؤرخ في  123رقـ مف القرار  2تتمـ المادة  :األولى المادة
 األقساـ التالية:-البويرةجامعػة –العمـو اإلجتماعية واإلنسانية تنشأ لدى كمية  :2 المادة"

   عمـ النفس وعمـو التربيةقسـ، 
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   عمـ االجتماعقسـ، 
  ،قسـ التاريخ 
  ،قسـ الفمسفة 
  ،قسـ الشريعة 
  ."قسـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ 

، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا البويرةومدير جامعػة العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف مدير ال السيد يكمف :2المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021جويمية  25 فيحرر بالجزائر 
 التعميم العالي والبحث العمميوزير 

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2015جويمية  25مؤرخ في ال 480قرار رقم اليعدل ويتمم ، 2021جويمية  25مؤرخ في  869رقم  قــرار

 1والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم لدى جامعة الجزائر
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  209-84قـ ر بمقتضى المرسوـ  -

 .سيرىا، المعدؿ والمتمـو 1بتنظيـ جامعة الجزائر 
 2021 يوليو سنػة 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .منو 34ؿ والمتمـ، السيما المادة ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدالذي يحدد  2003
 2013سنة يناير  30الموافق  1434 عاـ ربيع األوؿ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
 لدى العموـوالمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية  2015جويمية  25المؤرخ في  480وبمقتضى القرار رقـ  -

 .1جامعة الجزائر
 ُيـقـــــّرر

 

 والمذكور أعاله كما يأتي: 2015جويمية  25المؤرخ في  480مف القرار رقـ  2المادة  وتتمـ تعدؿ المادة األولى:
 األقساـ التالية:-1جامعػة الجزائر لدى العموـتنشأ لدى كمية  :2"المادة 
   الرياضياتقسـ ، 
   اإلعالـ اآلليقسـ، 
   عمـو المادةقسـ، 
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   عمـو الطبيعة والحياةقسـ، 
   اليندسة المعمارية.قسـ" 

، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار 1ومدير جامعة الجزائرالمدير العاـ لمتعميـ والتكويف كمف السيد ي :2المادة 
 سينشػر في النشرة الرسميػة لمتعميـ العػالي والبحث العممي.الذي 

 2021جويمية  25 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 "الشرق "لمنطقة  يتضمن تحويل مقر الندوة الجيوية لمجامعات، 2021جويمية  27 مؤرخ في 870رقم  قــرار

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ والمتمـ
 2021سنة يوليو  7الموافق  1442عاـ ذي القعدة  26في  المؤرخ 281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  أوؿالموافق  1409عاـ  الحجةذي  29المؤرخ في  140-89رقـ التنفيذي  وبمقتضى المرسوـ -

 .، المعدؿ والمتمـضمف إنشاء جامعة سطيفوالمت 1989
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  208-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .لوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىاالذي يحدد صالحيات الييئات الجيوية والندوة ا 2001
 2013ر سنة يناي 30الموافق  1435ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
الندوة الجيوية لمجامعات تحويل مقر والمتضمف  2019سنة سبتمبر  12المؤرخ في  1479بمقتضى القرار رقـ و  -

 ." الشرؽ " لمنطقة 
 ُيـقـــــّرر

  .1سطيف إلى جامعة 1مف جامعة قسنطينة" الشرؽ  " يحوؿ مقر الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة المادة األولى:
 .1سطيف مدير جامعة  " الشرؽ  " يترأس الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة :2المادة 
 31إلى غاية  "الشرؽ " بالتكفل بمصاريف سير الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة 1تستمر جامعة قسنطينة :3المادة 

 .  2021ديسمبر سنة 
 ، والمذكور أعاله. 2019سنة سبتمبر  12المؤرخ في  1479يمغى القرار رقـ  :4المادة 
، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي 1سطيفوجامعة  1ومديري جامعة قسنطينةالمالية يكمف مدير  :5المادة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021جويمية  27 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة  2021جويمية  27مـؤرخ فـي  52رقـم  قــرار
 لدى مديرية الخدمات الجامعية تيزي وزو تامدة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006سنة يوليػو  15الموافػق  1427جمادى 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  -

 .لمحتوى الخدمػػات اإلجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11افق المو  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المتعمق بتسييػر الخدمات اإلاجتماعية
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة يتضمف
اء الديواف الوطني ، المتضمف إنش2010جانفي سنة  12المػؤرخ في  15-10بمقتضى المرسوـ التنفيػذي رقـ  -

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

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 البحث العممي.ير التعميـ العالي و المحدد لصالحيات وز 

، يعدؿ ويتمـ القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ 2016فيفري سنة  17بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -
، المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات 2004ديسمبر سنة  22في 

 ومشتمالتيا. الجامعية التابعة ليا
، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية، لػدى 2021جواف سنة  30المؤرخ في نظػػػػػػرا لممحضر  -

 مديرية الخدمات الجامعية تيزي وزو تامدة.
 ُيـقـــــّرر

 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية تيزي وزو تامدة. المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : :2المادة 

 األعضاء الدائمون: 
 أمزياف عميروش، -03 عسكر ليندة، -02 ألمابوادة عمي، -01
 زياف بوعالـ، -06 شناف فازية، -05 زنطار كريمة، -04
     بوعاصـ نبيل. -07

 األعضاء اإلضافيون:  
 إكف زوجة سي الحسيف نواؿ -03 أورمضافمشحاط  -02 أيت عيدر ليمى -01
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 اإلمضاء عمى ىذا القرار.( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المادة 
يكمف السيػد مدير الخدمات الجامعية تيزي وزو تامدة بتنفيذ ىػذا القػرار، الذي سينشػر في النشرة الرسمية  :4المادة 

 لمتعميػـ العالي والبحث العممي.
 2021جويمية 27حرر بالجزائر في: 

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021جويمية  29مؤرخ في  871رقم رقم  قــرار
 عنابـــة-بجامعة باجي مختار الطـــب لقسم الطـــب بكمية

 

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

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتعّمق بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442عاـ  ذي القعدة 26خ في المؤرّ  281-21لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
عنابػػػة -الطػػػب بجامعة باجي مختار وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الطػػػب بكمية -

 .2021أفريل  14المؤّرخ في 
 ُيـقـــــّرر

 

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

 عنابػػػة.-تارالطػػػب بجامعة باجي مخ القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطػػػب بكمية
عنابػػػة، -الطػػػب بجامعة باجي مختار تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطػػػب بكمية :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 ىذا عنابػػػة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة باجي مختار :3المادة 

 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021جويمية  29 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2021جويمية  29مؤرخ في  871رقم  رقـمممحــق بالقـرار 
 عنابـــة-امعة باجي مختاربج الطـــب لقسم الطـــب بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ زيتوني سعاد 1
 رئيس القسـ رحموني خميفة 2
 أستاذ استشفائي جامعي بف سعيدة مسعودة 3
 أستاذ استشفائي جامعي بوقفة ساسية 4
 أستاذ استشفائي جامعي بوزبيد صبيحة 5
 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" بوشريط عبد الحكيـ 6
 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" بيوض عبد الوىاب 7
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي عمارة كربة مرواف فاتح 8
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي ساكر ليميا 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021جويمية  29مؤرخ في  872قم ر  قــرار

 عنابـــة-بجامعة باجي مختار الطـــب لقسم الصيدلة بكمية
 

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

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتعّمق بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442عاـ  ذي القعدة 26خ في المؤرّ  281-21لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23ق المواف 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
-الطػػػب بجامعة باجي مختار انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الصيدلة بكميةوبناًء عمى محضر  -

 .2021أفريل  06عنابػػػة المؤّرخ في 
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

 عنابػػػة.-تارالطػػػب بجامعة باجي مخ القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الصيدلة بكمية
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عنابػػػة، -الطػػػب بجامعة باجي مختار تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الصيدلة بكمية :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ىذا عنابػػػة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة باجي مختار :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021جويمية  29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021جويمية  29المؤرخ في  872رقـم ممحــق بالقـرار 
 عنابـــة-باجي مختار بجامعة الطـــب لقسم الصيدلة بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ دراجي ليمى 1
 رئيس القسـ ىادؼ يوسف 2
 أستاذ استشفائي جامعي عميري صبرينة 3
 أستاذ استشفائي جامعي بروؽ حساف 4
 أستاذ استشفائي جامعي قديري نسمية صبيحة 5
 استشفائي جامعي قسـ "أ"أستاذ محاضر  جبار دمحم 6
 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" بميمي ميدي 7
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي قوري عادؿ 8
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي ضواوي عبد القادر 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021جويمية  29مؤرخ في  873رقم  قــرار

 عنابـــة-بجامعة باجي مختار الطـــب لقسم طـــب األسنان بكمية
 

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

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتعّمق بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442عاـ  ذي القعدة 26خ في المؤرّ  281-21لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .ّمف تعييف أعضاء الحكومةوالمتض
 غشت سنة 23لموافق ا 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
الطػػػب بجامعة باجي  محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ طػػػب األسناف بكميةوبناًء عمى  -

 .2021أفريل  06عنابػػػة المؤّرخ في -مختار
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 ُيـقـــــّرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 عنابػػػة.-اجي مختارالطػػػب بجامعة ب القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ طػػػب األسناف بكمية

-الطػػػب بجامعة باجي مختار تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ طػػػب األسناف بكمية :2المادة 
 عنابػػػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ىذا  ، بتطبيقعنابػػػة، كل فيما يخصو-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة باجي مختار :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021جويمية  29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021جويمية  29مؤرخ في  873رقـم ممحــق بالقـرار 
 عنابـــة-امعة باجي مختاربج الطـــب لقسم طـــب األسنان بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ زاغر منير 1
 رئيس القسـ شريفي عز الديف 2
 أستاذ استشفائي جامعي صيد رشيد 3
 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" مشاكرة ىنية 4
 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" جعفر نادية 5
 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" بقمي نجاة 6
 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" نويوة فتيحة 7
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي صالح دراجي نايمة 8
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي بوشامي أمينة 9
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2021جويمية  29مؤرخ في  874رقم  قــرار
 عنابـــة-بجامعة باجي مختار لكمية الطـــب

 

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

 .المعّدؿ والمتّمـ جامعة عنابة وسيرىا،والمتعّمق بتنظيـ 
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442عاـ  ذي القعدة 26خ في المؤرّ  281-21لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
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يناير سنة    30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي 2013

عنابػػػة المؤّرخ  -ألساتذة بالمجمس العممي لكمية الطب بجامعة باجي مختاروبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي ا -
 .2021أفريل  22في 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 ة.عنابػػػ-لكمية الطب بجامعة باجي مختار تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
عنابػػػة، وفقا لمجدوؿ  -الطب بجامعة باجي مختار تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 

 الممحق بيذا القرار.
عنابػػػة، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة باجي مختار :3المادة 

 ة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.القرار الذي سينشر في النشر 
 

 2021جويمية  29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2021جويمية  29المؤرخ في  874رقم  رارــق بالقـــممح
 عنابـــة-بجامعة باجي مختار لكمية الطــب

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الطب مموكي يوسف 1
 عميد الكمية بوعزيز مراد 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة دغدغ خالد 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية عمورة كماؿ 4
 رئيس قسـ الطب رحموني خميفة 5
 رئيس قسـ الصيدلة ىادؼ يوسف 6
 قسـ طب األسنافرئيس  شريفي عز الديف 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ الطب زيتوني سعاد 8

 رئيس المجنة العممية لقسـ الصيدلة دراجي ليمى 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ طب األسناف زاغر منير 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الطب قايوس فاتح 11
 مصّف األستاذية عف قسـ الصيدلةممّثل األساتذة ذوي  نغزة عبد الحق 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الصيدلة بروؽ حساف 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ طب األسناف بوجالؿ نجاة 14



  2021-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   198

 

 

 

 

 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ طب األسناف مرابط فاطمة الزىراء 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف مرزوقة نسيمة 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف ساكر ليميا 17
 مدير مخبر بحث قاضي عبد الكريـ 18
 مدير مخبر بحث جعفر رشيد 19
 مدير مخبر بحث ولعة حنيفة 20
 مدير مخبر بحث شطايبي خير الديف 21
 مدير مخبر بحث صيد رشيد 22
 مسؤوؿ المكتبة غواوة نورة 23
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية، 2021جويمية  29مؤرخ في  875رقم  قــرار
 عنابـــة-بجامعة باجي مختار عموم األرض لقسم اليندسة المعمارية بكمية

 

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

 ّمـ.والمت المعّدؿ والمتعّمق بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442عاـ  ذي القعدة 26خ في المؤرّ  281-21لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة و  2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 عمـو األرض بجامعة اليندسة المعمارية بكمية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ -

 .2021جانفي  04عنابػػػة المؤّرخ في -باجي مختار
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

جامعة باجي عموـ األرض ب القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية بكمية
 عنابػػػة.-مختار

باجي  عموـ األرض بجامعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية بكمية :2المادة 
 عنابػػػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-مختار
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ىذا  ، كل فيما يخصو، بتطبيقعنابػػػة-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة باجي مختار :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021جويمية  29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
                                                                                                                                 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021جويمية  29المؤرخ في  875رقـم ممحــق بالقـرار 
 عنابـــة-بجامعة باجي مختار عموم األرض لقسم اليندسة المعمارية بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ رحايمية حسيب 1
 رئيس القسـ نحاؿ أحمد 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عطوي رضا 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوفنارة خديجة 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بومعزة وفاء 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مخناشي سامية 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف ساعد نادية 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" نصيرة نوي  8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سعدي ابتساـ 9
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الذي يحّدد  2019جويمية  22المؤّرخ في  1250، يعّدل القرار رقم 2021جويمية  29مؤرخ في  876رقم قــرار 

 1قسنطينة-الحقوق بجامعة اإلخوة منتوري كّمية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم القانون العام ب
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442عاـ  ذي القعدة 26خ في المؤرّ  281-21لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
، 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محّرـ عاـ  3المؤّرخ في  403-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  24المؤرخ في  213-84الذي يعّدؿ المرسوـ رقـ 
  .والمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة وسيرىا

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

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2019جويمية  22المؤرخ في  1250وبموجب القرار رقـ  -
 .1قسنطينة-الحقوؽ بجامعة اإلخوة منتوري كّمية لقسـ القانوف العاـ ب

 .2021ماي  31المؤّرخ في  74رقـ  1قسنطينة -اإلخوة منتوري وبناًء عمى إرساؿ جامعة  -
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 ُيـقـــــّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانوف العاـ بكّمية الحقوؽ  المادة األولى:
 . 1قسنطينة-بجامعة اإلخوة منتوري 

-الحقوؽ بجامعة اإلخوة منتوري كّمية تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانوف العاـ ب :2المادة 
 دوؿ الممحق بيذا القرار.، وفقا لمج1قسنطينة

 ، كل فيما يخصو، بتطبيق1قسنطينة-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة اإلخوة منتوري  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021جويمية  29 فيحرر بالجزائر 
 العمميوزير التعميم العالي والبحث 
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2019جويمية  22المؤّرخ في  1250الذي يعّدل القرار رقم  2021جويمية  29المؤرخ في  876رقـم ممحــق بالقـرار 

 1قسنطينة-الحقوق بجامعة اإلخوة منتوري كّمية المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم القانون العام ب
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ معمـ يوسف 1
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عميبف شعباف  2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" برني كريمة 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قوقة وداد 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ليطوش دليمة 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوعوف نضاؿ 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مصباح دمحم عمي 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019جويمية  22المؤّرخ في  1251يعّدل القرار رقم ، 2021جويمية  29مؤرخ في  877رقم  قــرار

 1قسنطينة-الحقوق بجامعة اإلخوة منتوري كّمية لذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442عاـ  ذي القعدة 26خ في المؤرّ  281-21لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ و  2003
، 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محّرـ عاـ  3المؤّرخ في  403-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  24المؤرخ في  213-84الذي يعّدؿ المرسوـ رقـ 
  .والمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة وسيرىا
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2019جويمية  22المؤرخ في  1251وبموجب القرار رقـ  -
 .1قسنطينة-الحقوؽ بجامعة اإلخوة منتوري كّمية ل

 .2021ماي  31المؤّرخ في  74رقـ  1قسنطينة -وبناًء عمى إرساؿ جامعة اإلخوة منتوري  -
 

 ُيـقـــــّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية الحقوؽ بجامعة اإلخوة  المادة األولى:
 .1قسنطينة-منتوري 

، وفقا 1قسنطينة-االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية الحقوؽ بجامعة اإلخوة منتوري  تحّدد القائمة :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

، كل فيما يخصو، بتطبيق 1قسنطينة-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة اإلخوة منتوري  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021جويمية  29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019جويمية  22المؤّرخ في  1251الذي يعّدل القرار رقم  2021جويمية  29المؤرخ في  877رقم  رارــق بالقــممح
 1قسنطينة-الحقوق بجامعة اإلخوة منتوري كّمية ألعضاء المجمس العممي لالذي يحّدد القائمة االسمية 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 القانوف الخاص قسـعف  ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية، يةرئيس المجمس العممي لمكمّ  بوطرفاس دمحم 1
 عميد الكمية عمارة فوزي  2
 بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةنائب العميد مكّمف  عياش شعباف 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية لعور حساف حمزة 4
 القانوف الخاصرئيس قسـ  مرموف موسى 5
 رئيس قسـ العمـو اإلدارية حركاتي جميمة 6
 القانوف الخاصرئيس الّمجنة العممية لقسـ  بمعابد سامي 7
 القانوف العاـرئيس الّمجنة العممية لقسـ  معمـ يوسف 8
 القانوف الخاصقسـ  عف ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية سعدي عبد الحميـ 9
 القانوف العاـقسـ  عف ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية بولمكاحل أحمد 10
 القانوف العاـقسـ  عف ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية نقاش حمزة 11
 األساتذة المساعديفعف  ممّثل بوبترة طارؽ  12
 األساتذة المساعديفعف  ةممّثم بوقريط عمر 13
 مدير مخبر بحث كردوف عزوز 14
 مسؤوؿ المكتبة عباس عبمة 15

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي، 2021جويمية  29مؤرخ في  878رقـم  قــرار
  تندوف-عمي كافي لممركز الجامعي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442عاـ  ذي القعدة 26خ في المؤرّ  281-21لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

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

 .الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره
 2011غشت سنة  22الموافق  1432رمضاف  22المؤرخ في  303-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي  -

 .ء مركز جامعي بتندوؼ، المتّمـوالمتضمف إنشا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 .2021جواف  15المؤرخ في  55رقـ  تندوؼ-وبناًء عمى إرساؿ المركز الجامعي عمي كافي -

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

 تندوؼ.-المجمس العممي لممركز الجامعي عمي كافي
وفقا لمجدوؿ الممحق  تندوؼ،-لمجمس العممي لممركز الجامعي عمي كافيتحدد القائمة االسمية ألعضاء ا :2المادة 

 بيذا القرار.
تندوؼ، كل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة المركز الجامعي عمي كافي: 3المادة 

 مي.بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العم
 2021جويمية  29 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العمميالذي  2021جويمية  29المؤرخ في  878قـرار رقـم ممحق بال

 تندوف-عمي كافي لممركز الجامعي
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مديرة المركز الجامعي، رئيسة المجمس العممي لممركز الجامعي يحياوي فاطنة 1
 المتواصلمدير مساعد مكّمف بالدراسات في التدرج والتكويف  بياض مصطفى 2
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية جامع مميكة 3
 مدير مساعد مكّمف بالتنمية واالستشراؼ حمدينة عبد هللا 4
 مدير معيد العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير بف حرز هللا مراد 5
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 والتكنولوجيامدير معيد العمـو  حامي خميفة 6
 مدير معيد المغة واألدب العربي الطرش عبد هللا 7
 مدير معيد الحقوؽ والعمـو السياسية بف منصور عبد الكريـ 8
 رئيس المجمس العممي لمعيد العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير فردي حماد 9
 والتكنولوجيارئيس المجمس العممي لمعيد العمـو  طالحي عبد الكريـ 10
 رئيس المجمس العممي لمعيد المغة واألدب العربي نبو عبد القادر 11
 ممّثل أساتذة معيد العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير بودالي دمحم 12
 ممّثل أساتذة معيد العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير دف أحمد 13
 معيد الحقوؽ والعمـو السياسيةممّثل أساتذة  حمودي دمحم 14
 ممّثل أساتذة معيد الحقوؽ والعمـو السياسية بمخير بمحاج 15
 ممّثل أساتذة معيد العمـو والتكنولوجيا بكوش دمحم فوزي  16
 ممّثل أساتذة معيد العمـو والتكنولوجيا زرواؿ إبراىيـ 17
 ممّثل أساتذة معيد المغة واألدب العربي شيباف رشيد 18
 ممّثل أساتذة معيد المغة واألدب العربي بريؾ هللا حبيب 19
 ممّثل عف األساتذة المساعديف زناتي جموؿ 20
 2البميدة -أستاذ بجامعة عمي لونيسي يدو دمحم 21
 أدرار -أستاذ بجامعة أحمد دراية بكراوي دمحم الميدي 22
 مسؤولة المكتبة تياح نعيمة 23
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2021فيفري  21المؤرخ في  189يعّدل القرار رقم ، 2021جويمية  29مؤرخ في  879رقـم  قــرار
 غــردايـة امعة ــمي لجــس العمــاء المجمــقائمـة االسمية ألعضلمد حـدّ لما

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .خاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـيحّدد مياـ الجامعة والقواعد ال الذي 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  248-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .والمتضمف إنشاء جامعة غرداية
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي الذي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2021فيفري  21المؤّرخ في  189وبموجب القرار رقـ  -

 .لجامعة غرداية، المعّدؿ
 .2020 ديسمبر 22وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة غرداية المؤّرخ في  -
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 ُيـقـــــّرر
 

 ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة غرداية. المادة األولى:
 تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة غرداية، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. :2المادة 
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة غرداية، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي  :3المادة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021جويمية  29 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2021فيفري  21المؤرخ في  189الذي يعّدل القرار رقم  2021جويمية  29المؤرخ في  879 رقـممـمحق بالقرار 

 غــردايـةامعة ــمي لجــس العمــاء المجمــقائمـة االسمية ألعضلمد حـدّ لما
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة إلياس بف ساسي 1
والثاني والتكويف المتواصل  ؿبالتكويف العالي في الطور األو كّمف م مدير الجامعةنائب  عبد المطيف مصيطفى 2

 والشيادات والتكويف العالي في التدرج
بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي كّمف م مدير الجامعةنائب  يحي بف يحي 3

 والتكويف العالي فيما بعد التدرج
 والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العمميةبالعالقات الخارجية كّمف م مدير الجامعةنائب  معراج ىواري  4
 بالتنمية واالستشراؼ والتوجيوكّمف م مدير الجامعةنائب  حسيف شنيني 5
 عميد كمية العمـو االجتماعية واإلنسانية صالح بوساليـ 6
 عميد كمية اآلداب والمغات بمقاسـ غزيل 7
 عميد كمية العمـو والتكنولوجيا رضواف سعدوني 8
 عميد كمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض دمحم كريمات 9
 عميد كمية الحقوؽ والعمـو السياسية بف شيرة شوؿ 10
 عميد كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير أبو حفص رواني 11
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االجتماعية واإلنسانية مصطفى وينتف 12
 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات موالي لخضربشير  13
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو والتكنولوجيا باحمد داودي 14
 رئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية سعيد فروحات 15
 التسييررئيس المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو  دمحم مولود غزيل 16
 رئيس المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض بف ريمة عتيقة 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير مصطفى طويطي 18
 االقتصادية والتجارية وعمـو التسييرممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو  دمحم عجيمة 19
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االجتماعية واإلنسانية جمعة أوالد حيمودة 20
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االجتماعية واإلنسانية دمحم السعيد مصيطفى 21
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 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات  بوعالـ بوعامر 22
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات فاطمة رزاؽ 23
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو والتكنولوجيا قدور قرباتي 24
 عف كمية العمـو والتكنولوجيا ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية محسف بشوات 25
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض نور الديف بوراس 26
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض صالح الديف سعديف 27
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسيةممّثل  عبد الرحمف حاج ابراىيـ 28
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية رابح نيايمي 29
 ممّثل عف األساتذة المساعديف أبو القاسـ الشيخ صالح 30
 ممّثل عف األساتذة المساعديف دمحم زاوي  31
 ورقمة -أستاذ بجامعة قاصدي مرباح بوغالي سميماف 32
 األغواط -أستاذ بجامعة عمار ثميجي قويدري دمحم 33
 مسؤوؿ المكتبة المركزية أحمد رقاقبة 34
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضــاء المجمــس العممــي لكميــة يحدد القائمة االسمية، 2021جويمية  29مؤرخ في  880رقم  قــرار
 1وىــران-بجامعة أحمــد بــن بـمة  اآلداب والفنــون 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .والمتّمـ ؿبتنظيـ جامعة وىراف وسيرىا، المعدّ 
 2021سنة  يوليو 07الموافق  1442عاـ  ذي القعدة 26خ في المؤرّ  281-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
قائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الذي يحدد ال 2018جواف  13المؤّرخ في  582وبموجب القرار رقـ  -

 .1وىراف-اآلداب والفنوف بجامعة أحمد بف بمة
 1وىراف-وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية اآلداب والفنوف بجامعة أحمد بف بمة -

 .2021ماي  23المؤّرخ في 
 ُيـقـــــّرر
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جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 .1وىراف-بمةتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والفنوف بجامعة أحمد بف 
، وفقا 1وىراف-اآلداب والفنوف بجامعة أحمد بف بمة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا 1وىراف-ومدير جامعة أحمد بف بمة يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف :3المادة 

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.القرار 
 2021جويمية  29 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضــاء المجمــس العممــي 2021جويمية  29المؤرخ في  880رقم   رارــق بالقـــممح

 1وىــران-بجامعة أحمــد بــن بـمة لكميــة اآلداب والفنــون 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفنوف  صياد سيد أحمد 1
 عميد الكمية عرابي أدمحم 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  مصرني أميف 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية منصوري لخضر 4
 رئيس قسـ المغة العربية وآدابيا نور الديف زرادي 5
 رئيس قسـ الفنوف  إميموف بف براىيـ 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا عزوز أحمد 7
 العممية لقسـ الفنوف رئيس المجنة  بوعناني سمير 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة العربية وآدابيا عبد الحميـ بف عيسى 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة العربية وآدابيا برونة دمحم 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفنوف  طامر أنواؿ 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف نسيمةبنابي  12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف حاج عمي فاضل 13
 مدير مخبر بحث اسطمبوؿ ناصر 14
 مديرة مخبر بحث أيت حمدوش فريدة 15
 مدير مخبر بحث بوقربة الشيخ 16
 مدير مخبر بحث عزوز بف عمر 17
 مدير مخبر بحث راس الماء عيسى 18
 مدير مخبر بحث زاوي تيجاني 19
 مديرة مخبر بحث مطيري صفية 20
 مديرة مخبر بحث سعاد بسناسي 21
 مسؤوؿ المكتبة كوايدية بودية 22

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجـنة العممية، 2021جويمية  29مؤرخ في  881رقـم  قــرار
 سـعيدة-العمـــوم بجــامعة مــوالي الطــاىر لقســم الفيزياء بكميــة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 07الموافق  1442عاـ  ذي القعدة 26خ في المؤرّ  281-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2009يناير سنة  04الموافق  1430محّرـ عاـ  07المؤرخ في  10-09قـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي ر  -

 .المتضمف إنشاء جامعة سعيدة، المعّدؿ والمتّمـ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 -العمـو بجامعة موالي الطاىر وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية -

 .2021فيفري  03سعيدة المؤّرخ في 
 ُيـقـــــّرر

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

 سعيدة.-العمـو بجامعة موالي الطاىر القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية
سعيدة، -بجامعة موالي الطاىرالعمـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
ىذا  سعيدة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة موالي الطاىر :3المادة 

 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021جويمية  29 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجـنة العممية  2021جويمية  29المؤرخ في  881رقـم ممحــق بالقـرار 

 سـعيدة-العمـــوم بجــامعة مــوالي الطــاىر بكميــة لقســم الفيزياء
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ جعفري الطيب 1
 رئيسة القسـ مختاري حبيبة 2
 أستاذ الكرطي دمحم 3
 أستاذ  عمارة قادة 4
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" بف حميمة نادية 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سحابي توفيق 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" حسيف حياة 7

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 ــــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ  ــــ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنـة العمميـة، 2021جويمية  29مؤرخ في  882رقم  قــرار
 1وىران-اآلداب والفنون بجامعة أحمد بن بمة لقســم المغــة العربية وآدابــيا بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .والمتّمـ ؿبتنظيـ جامعة وىراف وسيرىا، المعدّ 
 2021سنة  يوليو 07الموافق  1442عاـ  ذي القعدة 26خ في المؤرّ  281-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .البحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و 
اآلداب والفنوف بجامعة  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا بكمية -

 .2021ماي  23المؤّرخ في  1وىراف  -أحمد بف بمة
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

الفنوف بجامعة أحمد اآلداب و  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا بكمية
 .1وىراف-بف بمة

اآلداب والفنوف بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1وىراف-أحمد بف بمة

ىذا  ، كل فيما يخصو، بتطبيق1وىراف-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة أحمد بف بمة :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021جويمية  29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنـة العمميـة 2021جويمية  29المؤرخ في  882ممحــق قــرار رقم 
 1وىران -اآلداب والفنون بجامعة أحمد بن بمة بكمية لقســم المغــة العربية وآدابــيا

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عزوز أحمد 1
 رئيس القسـ زرادي نور الديف 2
 أستاذ بف سعيد دمحم 3
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 أستاذ ممياني دمحم 4
 أستاذ اسطمبوؿ ناصر 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سنية ىني 6
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  مالؾ دمحم 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بنابي نسيمة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حاج عمي فاضل 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تضمن إنشاء األقسام المكونة ي، 2021جويمية  29مؤرخ في  883رقم  قــرار

 1قسنطينةلدى جامعة  لمعيد العموم والتقنيات التطبيقية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  213-84قـ ر بمقتضى المرسوـ  -

 .سيرىا، المعدؿ والمتمـو 1 قسنطينةبتنظيـ جامعة 
 2021 يوليو سنػة 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 58لخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة الذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد ا 2003
 2013سنة يناير  30الموافق  1434 عاـ ربيع األوؿ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 

 ُيـقـــــّرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  58طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 .1قسنطينةجامعػة لمعيد العمـو والتقنيات التطبيقية لدى األقسػاـ المكونػة 

 األقساـ التالية: - 1قسنطينة جامعػة  - والتقنيات التطبيقية معيد العموـتنشأ لدى  :2المادة 
   الميكانيؾ،قسـ 
   االلكتروميكانيؾ.قسـ 

، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار 1قسنطينةومدير جامعة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف كمف السيد ي: 3المادة 
 العممي.الذي سينشػر في النشرة الرسميػة لمتعميـ العػالي والبحث 

 2021جويمية  29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2012ديسمبر  17المؤرخ في  486يعدل ويتمم القرار رقم ، 2021جويمية  29مؤرخ في  884رقم  قــرار
 سوق أىراسلدى جامعة اآلداب والمغات المكونة لكمية  األقسام إنشاء والمتضمن

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021 يوليو سنػة 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 34الذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  2003
 ،2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عاـ  رجب 14المؤرخ في  245-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .جامعة سوؽ أىراسوالمتضمف إنشاء 
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434 عاـ ربيع األوؿ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ   -

 .بحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي وال
األقساـ المكونة لكمية اآلداب والمتضمف إنشاء  ،2012ديسمبر  17المؤرخ في  486رقـ  القراروبمقتضى   -

 .سوؽ أىراس جامعةوالمغات لدى 
 ُيـقـــــّرر

 ، والمذكور أعاله كما يأتي:2012ديسمبر  17المؤرخ في  486قـ مف القرار ر  2تعدؿ وتتمـ المادة  :األولى المادة
 األقساـ التالية: -سوؽ أىراسجامعػة  –اآلداب والمغات تنشأ لدى كمية  :2 المادة"

   المغة واألدب العربيقسـ، 
   المغة االنجميزيةقسـ، 
  ."قسـ المغة الفرنسية 

، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار سوؽ أىراسومدير جامعة العاـ لمتعميـ والتكويف مدير ال السيد يكمف :2المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021جويمية  29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2020مارس  16مؤرخ في ال 263قرار رقم التمم ي ،2021جويمية  29مؤرخ في  885رقم  قــرار
 1وىرانلدى جامعة  لمعيد العموم والتقنيات التطبيقيةوالمتضمن إنشاء األقسام المكونة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84قـ ر بمقتضى المرسوـ  -

 .سيرىا، المعدؿ والمتمـو 1 وىرافبتنظيـ جامعة 
 2021 يوليو سنػة 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
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غشت سنة  23الموافق    1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03يذي رقـ وبمقتضى المرسـو التنف -
 .منو 58الذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  2003

 2013سنة ير ينا 30الموافق  1434 عاـ ربيع األوؿ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 

لمعيد العمـو والتقنيات والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة  2020مارس  16المؤرخ في  263وبمقتضى القرار رقـ  -
 .1وىرافلدى جامعة  التطبيقية

 ُيـقـــــّرر
 والمذكور أعاله كما يأتي: 2020مارس  16المؤرخ في  263مف القرار رقـ  2المادة  تتمـ المادة األولى:
 األقساـ التالية: -1جامعة وىراف  -معيد العموـ والتقنيات التطبيقيةتنشأ لدى  :2المادة "

   عمـو التسييرقسـ ، 
   الفيزياء التطبيقية والبصريات.قسـ" 

، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي 1وىرافومدير جامعة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف كمف السيد ي :2المادة 
 سينشػر في النشرة الرسميػة لمتعميـ العػالي و البحث العممي.

 2021جويمية  29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2015نوفمبر  10مؤرخ في ال 1155قرار رقم اليتمم ، 2021جويمية  29مؤرخ في  886رقم  قــرار
 المكونة لممدرسة العميا لألساتذة باألغواطوالمتضمن إنشاء األقسام 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021 يوليو سنػة 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2011سنة  غشت 22الموافق  1432 رمضاف عاـ 22المؤرخ في  301-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء المدرسة العميا لألساتذة باألغواط
 2013سنة يناير  30الموافق  1434 عاـ األوؿربيع  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
 2016سنة  يونيو 14الموافق  1437 رمضاف عاـ 9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو. 41سة العميا، السيما المادة القانوف األساسي النموذجي لممدر الذي يحدد 
لممدرسة العميا  والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة 2015نوفمبر  10المؤرخ في  1155وبمقتضى القرار رقـ  -

 لألساتذة باألغواط.
 ُيـقـــــّرر
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 والمذكور أعاله كما يأتي: 2015نوفمبر  10المؤرخ في  1155 رقـ مف القرار 2المادة  تتمـ:  المادة األولى
 األقساـ التالية: - العميا لألساتذة باألغواطالمدرسة تنشأ لدى   :2"المادة 
   العمـو الطبيعيةقسـ ، 
   الفيزياءقسـ، 
   الرياضياتقسـ، 
   المغة الفرنسيةقسـ، 
  ،قسـ المغة االنجميزية 
  ،قسـ المغة العربية والفمسفة 
   التاريخ والجغرافيا.قسـ" 

، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي المدرسةومدير المدير العاـ لمتعميـ والتكويف كمف السيد مدير ي :2المادة 
 سينشػر في النشرة الرسميػة لمتعميـ العػالي والبحث العممي.

 2021جويمية  29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2021 جوان 15المؤرخ في  673يعدل القرار رقم ، 2021أوت  03 مؤرخ في 890 رقم قــرار
 بومرداس الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة يوليو  7الموافق  1442ذي القعدة  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
 1998يونيو سنة  2الموافق  1419صفر عاـ  7المؤرخ في  189–98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 3المتضمف إنشاء جامعة بومرداس، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 
سنة  غشت 23الموافق  1424ثانية عاـ جمادى ال 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير 
، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 2021 جواف 15المؤرخ في  673وبمقتضى القرار رقـ  -

 .بومرداس
 ُيـقـــــّرر

 أعاله، كما ىو والمذكػور ،2021 جواف 15المؤرخ في  673يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 الجدوؿ الممحق بيذا القرار.محدد في 

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

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة بومرداس
 ن:     واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 بالتعميـ العالي والبحث العمميف ممثل الوزير المكم رئيس بف تميس عبد الحكيـ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو كحيل سعيد -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو عبيدات لحبيب -
 والتعميـ المينييفممثل الوزيرة المكمفة بالتكويف  عضو سعادنة صادؽ -
 االجتماعيلعمل والتشغيل والضماف ممثل الوزير المكمف با عضو عطايمية مالؾ -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بال عضو إكروبركاف ميني -
 ممثل وزير الدفاع الوطني عضو بف منصور طارؽ  -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو عابد رابح -
 المكمف بالتجارة وترقية الصادراتممثل الوزير  عضو مرداس سيد عمي -
 الوزير المكمف بالصناعةممثل  عضو عاشوري نجيب -
 الوزير المكمف بالطاقة والمناجـ ممثل عضو بيبي موسى -
 لمكمف بالفالحة والتنمية الريفيةممثمة الوزير ا عضو أوتشاف رشيدة زوجة تممات -
 د والمواصالت السمكية والالسمكيةممثل الوزير المكمف بالبري عضو مجدوب سامية -
 لوزيرة المكمفة بالثقافة والفنوف ممثل ا عضو قوديد عبد العالي -
 ممثمة الوالي عضو شيخ الشيوخ زىرة - -

 

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

  2012ديسمبر  16المؤرخ في  475يتمم القرار رقم ، 2021أوت  03مؤرخ في  891رقم  قــرار
 الواديلدى جامعة العموم االجتماعية واإلنسانية المكونة لكمية  األقسام إنشاء المتضمنو 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021 يوليو سنػة 7الموافق  1442عاـ ذي القعدة  26المػؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .نوم 34الذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، السيما المادة  2003
 ،2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عاـ  رجب 14المؤرخ في  243-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .جامعة الواديوالمتضمف إنشاء 
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434 عاـ ربيع األوؿ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ   -

 .والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي 
األقساـ المكونة لكمية العموـ والمتضمف إنشاء  ،2012ديسمبر  16المؤرخ في  475رقـ  القراروبمقتضى  -

 .الوادي جامعةاالجتماعية واإلنسانية لدى 
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 ُيـقـــــّرر
 يأتي:، والمذكور أعاله كما 2012ديسمبر  16المؤرخ في  475قـ مف القرار ر  2تتمـ المادة  :األولى المادة

 األقساـ التالية: - الواديجامعػة  – العمـو االجتماعية واإلنسانيةتنشأ لدى كمية   :2 المادة"
   العمـو االجتماعيةقسـ، 
   العمـو اإلنسانيةقسـ، 
  "قسـ عمـ النفس وعمـو التربية. 

كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي  الوادي،ومدير جامعة العاـ لمتعميـ والتكويف مدير ال السيد يكمف :2المادة 
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021أوت  03 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1يتضمن إنشاء مخبر بحث لدى جامعة الجزائر ،2021أوت  03/م.ع.ب.ع.ت.ت/ مؤرخ في 327قم ر  قــرار

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  209-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .وسيرىا، المعدؿ والمتمـ 1والمتعمق بتنظيـ جامعة الجزائر
، 2021يوليو سنة   7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
أوت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد 2003
جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي2013
جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  81-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، الذي يحدد مياـ المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنظيميا2013
غشت سنة  13الموافق  1440ذي الحجة عاـ  12المؤرخ في  231-19وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .منو 1الفقرة  9دة ، الذي يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيميا وسيرىا، السيما الما2019
غشت سنة  13الموافق  1440ذي الحجة عاـ  12المؤرخ في  232-19وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

   .، الذي يحدد مياـ الوكاالت الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا، المتمـ2019
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  282-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

   .الذي يرخص ألعضاء الحكومة تفويض إمضائيـ
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، والمتضمف التفويض باإلمضاء لمسيد المدير العاـ 2021جويمية سنة  15المؤرخ في  828وبمقتضى القرار رقـ  -
   .لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي

ماي  27صحة المنعقد بتاريخ في عمـو الوبعد اإلطالع عمى رأي المجمس العممي لموكالة  الموضوعاتية لمبحث  -
2021 

 .1ير جامعة الجزائروبناء عمى اقتراح مد -
 ُيـقـــــّرر

 1440ذي الحجة عاـ  12المؤرخ في  231-19مف المرسوـ التنفيذي رقـ  9طبقا ألحكاـ المادة  :األولىالمادة 
، مخبر بحث بعنواف: 1، المذكور أعاله، ينشأ لدى جامعة الجزائر2019غشت سنة  13الموافق 

 "األكسدة والكمى والمضاعفات المرتبطة بيا".
 ميـ العالي والبحث العممي. ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتع :2المادة 

 2021أوت  03 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 المدير العام لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي
 األستاذ حفيظ أوراق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2021أوت  05مؤرخ في  894قم ر  قــرار

 عنابة-العميا في عموم التسييرمدرسة بال لقسم التكوين التحضيري 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 

 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442عاـ  ذي القعدة 26خ في المؤرّ  281-21لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -
 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة

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

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -
 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا

فبراير سنة  15الموافق  1438جمادى األولى عاـ  18المؤرخ في  88-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
المدرسة التحضيرية لمعموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بعنابة إلى مدرسة  الذي يتضّمف تحويل 2017

 .عميا في عمـو التسيير
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التكويف التحضيري بالمدرسة العميا في عمـو  -

 .2021مارس  11عنابة المؤرخ في  -التسيير
 

 ُيـقـــــّرر
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 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 عنابة.-المجنة العممية لقسـ التكويف التحضيري بالمدرسة العميا في عموـ التسيير
-لقسـ التكويف التحضيري بالمدرسة العميا في عموـ التسيير تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية: 2المادة 

 ابة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.عن
عنابة، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا في عموـ التسيير :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021أوت  05 فيحرر بالجزائر 

 التعميم العالي والبحث العمميوزير 
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا 2021أوت  05المؤرخ في  894ممحق بالقرار رقم 

 عنابة-العميا في عموم التسييرمدرسة بال لقسم التكوين التحضيري 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عسالة عائشة 1
 رئيس القسـ شريط نسريف 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قوادري اسمياف 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" يسعد مختاري صباح 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" أميفساكري  5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بومزبر زىرة الفل 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ماضوي صندرة 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2021أوت  05مؤرخ في  895رقم  قــرار

 عنابة-العميا في عموم التسييرمدرسة بال لقسم الطور الثاني
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442عاـ  ذي القعدة 26خ في المؤرّ  281-21لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .ي النموذجي لممدرسة العمياالذي يحدد القانوف األساس
فبراير سنة  15الموافق  1438جمادى األولى عاـ  18المؤرخ في  88-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

الذي يتضّمف تحويل المدرسة التحضيرية لمعموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بعنابة إلى مدرسة  2017
 .عميا في عمـو التسيير
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 -انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الطور الثاني بالمدرسة العميا في عموـ التسيير وبناًء عمى محضر -
 .2021مارس  11عنابة المؤرخ في 

 ُيـقـــــّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 عنابة.-المجنة العممية لقسـ الطور الثاني بالمدرسة العميا في عمـو التسيير
عنابة، -لقسـ الطور الثاني بالمدرسة العميا في عمـو التسيير تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
عنابة، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا في عموـ التسيير :3المادة 

 ي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذ
 2021أوت  05 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا 2021أوت  05المؤرخ في  895ممحق بالقرار رقم 

 عنابة-عموم التسييرالعميا في مدرسة بال لقسم الطور الثاني
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بف عصماف محفوظ 1
 رئيس القسـ حمدي جميمة إيماف 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بميوشات آسية 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" نشمة ياسيف 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" دايرة عبد الحفيع 5
 مساعد قسـ "ب" أستاذ قروي عبد الرحماف 6
 أستاذ مساعد قسـ "ب" بف بوزة الصديق 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجمس العممييحدد القائمة االسمية ، 2021أوت  05مؤرخ في  896 رقم قــرار

 عنابة-العميا في عموم التسييرلممدرسة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442عاـ  ذي القعدة 26خ في المؤرّ  281-21لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.يحدد صالحيات وز 
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 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -
 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.الذي يحدد القانوف 

فبراير سنة  15الموافق  1438جمادى األولى عاـ  18المؤرخ في  88-17المرسوـ التنفيذي رقـ  وبمقتضى -
إلى مدرسة  الذي يتضّمف تحويل المدرسة التحضيرية لمعموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بعنابة 2017

 عميا في عمـو التسيير.
عنابة المؤرخ في  -رعممي لممدرسة العميا في عموـ التسييوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس ال -

 .2021مارس  11
 ُيـقـــــّرر

 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  44تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء  ، والمذكور أعاله،2016يونيو سنة  14الموافق 

 عنابة.-المجمس العممي لممدرسة العميا في عمـو التسيير
عنابة، وفقا لمجدوؿ -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا في عموـ التسيير :2المادة 

 الممحق بيذا القرار.
عنابة، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا في عموـ التسيير :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021أوت  05 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمميالذي  2021أوت  05المؤرخ في  896  ممحق بالقرار رقم

 عنابة-التسييرالعميا في عموم لممدرسة 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة ريحاف الشريف 1
 مدير مساعد مّكمف بالتعميـ والشيادات والتكويف المتواصل  بف شتاح جابر شمس الديف 2
 مدير مساعد مكّمف بأنظمة اإلعالـ واالتصاؿ والعالقات الخارجية باي أنيس 3
 رئيس قسـ التكويف التحضيري  شريط نسريف 4
 رئيس قسـ الطور الثاني حمدي جميمة ايماف 5
 رئيس المجنة العممية لقسـ التكويف التحضيري  بف عصماف محفوظ 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ الطور الثاني عسالة عائشة 7
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوصبيعات ليميا 8
 قسـ "ب"أستاذ محاضر  شيخ رحمة 9
 أستاذ محاضر قسـ "ب" نايت عطية مريـ 10
 أستاذ محاضر قسـ "ب" محبوب يمينة 11
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 أستاذ محاضر قسـ "ب" بركاف عمي 12
 أستاذ مساعد قسـ "أ" كسري منيرة 13
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شماـ وفاء 14
 عنابة -أستاذ بجامعة باجي مختار شاوي شافية 15
 عنابة -بجامعة باجي مختار أستاذ أوضايفية لمياء 16
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2020جويمية  06المؤرخ في  388يعّدل القرار رقم  ، 2021أوت  05مؤرخ في  897رقـم  قــرار
 1سطيف-فرحات عباسقائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة لمد حـدّ لما

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 

 

 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442عاـ  ذي القعدة 26خ في المؤرّ  281-21لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -
 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة

الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  140-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة سطيف، 1989

 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03ذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفي -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .يات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالح

بالقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  د، المحد2020جويمية  06المؤرخ في  388وبموجب القرار رقـ  -
 .1سطيف-لجامعة فرحات عباس

 .2021جويمية  12المؤرخ في  425رقـ  1سطيف -وبناًء عمى إرساؿ جامعة فرحات عباس -
 

 ُيـقـــــّرر
 

-ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة فرحات عباس :األولىالمادة 
 .1سطيف

، وفقا لمجدوؿ الممحق 1سطيف-تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة فرحات عباس :2المادة 
 بيذا القرار.

، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا 1سطيف-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة فرحات عباس :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021أوت  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2020جويمية  06المؤرخ في  388الذي يعّدل القرار رقم  2021أوت  05المؤرخ في  897رقـم ممحــق بالقـرار 
 1سطيف-فرحات عباسقائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة لمد حـدّ الم

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة لطرش دمحم اليادي 1

بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي كّمف م مدير الجامعةنائب  دمحم حميدوش 2
 والتكويف العالي فيما بعد التدرج

 بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العمميةكّمف م مدير الجامعةنائب  لحسف كراش 3

والثاني والتكويف المتواصل  ؿبالتكويف العالي في الطور األو كّمف م مدير الجامعةنائب  داود حرز هللا 4
 والشيادات والتكويف العالي في التدرج

 بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو فكمّ م مدير الجامعةنائب  حسيف قصاص 5
 عميد كمية العمـو العياشي لوعيل 6
 عميد كمية التكنولوجيا فريد حب الحمص 7
 وعمـو التسييرعميد كمية العمـو االقتصادية والتجارية  بورقبة شوقي 8
 عميد كمية عمـو الطبيعة والحياة  الصديق خنوؼ 9
 عميد كمية الطب سميماف لعوامري  10
 مدير معيد اليندسة المعمارية وعمـو األرض موالي شريف شابو 11
 مدير معيد البصريات وميكانيؾ الدقة نبيل بمخير 12
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو عمر عزيزي  13
 رئيس المجمس العممي لكمية التكنولوجيا الطاىر بف عنيبة 14
 رئيس المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة عبد الرحمف بغياني 15
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير مصطفى بودرامة 16
 رئيس المجمس العممي لكمية الطب نبيل مصباح 17
 رئيس المجمس العممي لمعيد البصريات وميكانيؾ الدقة أحمد فمكاوي  18
 رئيس المجمس العممي لمعيد اليندسة المعمارية وعمـو األرض أسامة خرشي 19
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو عبد المطيف بورغدة 20
 عف كمية العمـوممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية  عبد الحميد شرقي 21
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية التكنولوجيا كماؿ واري  22
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية التكنولوجيا عبد هللا بوقطوشة 23
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير ليمى قطاؼ 24
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير أميف عويسي 25
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الطب سمير بوراس 26
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الطب عزوز جالوجي 27
 ذوي مصّف األستاذية عف معيد البصريات وميكانيؾ الدقةممّثل األساتذة  فاروؽ بف عمي 28
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد البصريات وميكانيؾ الدقة عبد الغاني حراؽ 29
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد اليندسة المعمارية وعمـو األرض رحاب حاجي 30
 مصّف األستاذية عف معيد اليندسة المعمارية وعمـو األرض ممّثل األساتذة ذوي  حمزة زغالش 31
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف عمـو الطبيعة والحياة رشيد بمحطاب 32
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 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف عمـو الطبيعة والحياة حسيف لعور 33
 ممّثل عف األساتذة المساعديف نبيل بوركاب 34
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بسطاليحداد  35
 مدير وحدة بحث مرداس عبد الغاني 36
 أستاذ بالمدرسة الوطنية العميا العممة سطيف  عمي بوقارورة 37
 أستاذ بجامعة بجامعة البرج بوعريرج عبد الحميـ كساؿ 38
 مسؤوؿ المكتبة المركزية بورناف بومديف 39
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يحدد  2019نوفمبر  20المؤّرخ في  1932يعّدل القرار رقم ، 2021أوت  05مؤرخ في  898رقم  قــرار
 1سطيف-فرحات عباس بصريات وميكانيك الدقة بجامعة المجمس العممي لمعيد القائمة االسمية ألعضاء

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442عاـ  ذي القعدة 26خ في المؤرّ  281-21لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
الموافق  أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  140-89وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .والمتّمـالمعّدؿ  والمتضمف إنشاء جامعة سطيف، 1989
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2019 نوفمبر 20المؤّرخ في  1932وبموجب القرار رقـ  -

  .1سطيف -لمعيد بصريات وميكانيؾ الدقة بجامعة فرحات عباس
 .2021جويمية  12المؤرخ في  425قـ ر  1سطيف-عباسوبناًء عمى إرساؿ جامعة فرحات  -

 

 ُيـقـــــّرر
ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد بصريات وميكانيؾ  المادة األولى:

 .1سطيف-الدقة بجامعة فرحات عباس
-تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد بصريات وميكانيؾ الدقة بجامعة فرحات عباس :2المادة 

 .، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار1سطيف
، كل فيما يخصو، بتطبيق 1سطيف -فرحات عباس ةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامع :3المادة 

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

 2021أوت  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2019نوفمبر  20المؤّرخ في  1932الذي يعّدل القرار رقم  2021أوت  05المؤرخ في  898ممحـــق بالقــرار رقم 
 1سطيف-فرحات عباس بصريات وميكانيك الدقة بجامعة المجمس العممي لمعيد المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء

 الصفـة االسم والمقـب الرقم

 أحمد فمكاوي  1
رئيس المجمس العممي لممعيد، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ميكانيؾ 

 الدقة
 مدير المعيد بمخير نبيل 2
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  لخضر سماتة  3
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية عبد هللا شرفة 4
 رئيس قسـ البصريات  آسيا قسـو 5
 األستاذية عف قسـ ميكانيؾ الدقةممّثل األساتذة ذوي مصّف  الواقدي الحاج 6
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البصريات  فرية قويدر 7
 ممّثل عف األساتذة المساعديف رحماني دمحم 8
 ممّثل عف األساتذة المساعديف دموش مراد 9
 مدير مخبر بحث السعيد مقالتي 10
 مدير مخبر بحث كماؿ لوصيف 11
 مدير مخبر بحث كسكاسبوعالـ  12
 مدير مخبر بحث عبد الغاني حراؽ 13
 مدير مخبر بحث حسيف قصاص 14
 مسؤوؿ المكتبة  الطاىر قادري  15
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائمة االسمية ، 2021أوت  05مؤرخ في  899رقم  قــرار
 1سطيف-بجامعة فرحات عباس التكنولوجيا لقسم التعميم األساسي بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442عاـ  ذي القعدة 26خ في المؤرّ  281-21لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  140-89المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى  -

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضمف إنشاء جامعة سطيف، 1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ؿ والمتّمـ.د الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدّ الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواع 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
مة االسمية ألعضاء المجنة العممية الذي يحّدد القائ 2016نوفمبر  13المؤّرخ في  1680وبموجب القرار رقـ  -

 ، المعّدؿ.1سطيف-التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس لقسـ اإللكتروتقني بكمية
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التكنولوجيا بجامعة فرحات  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي بكمية -
 .2021مارس  22المؤّرخ في  1سطيف -عباس

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

 -التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس األساسي بكميةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التعميـ 
 .1سطيف

التكنولوجيا بجامعة فرحات  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.1سطيف  -عباس

 ، كل فيما يخصو، بتطبيق1سطيف -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة فرحات عباس :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021أوت  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021أوت  05المؤرخ في  899رقـم ممحــق بالقـرار 
 1سطيف-بجامعة فرحات عباس التكنولوجيا لقسم التعميم األساسي بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ فاطمي مسعود 1
 رئيس القسـ بف عمراني حساف 2
 أستاذ  عميواف توفيق 3
 أستاذ  فيطاس رشيد 4
 أستاذ  قالؿ مسعود 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سميماني ياسيف 6
 محاضر قسـ "ب" أستاذ مالكي الطاىر 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف يحي عادؿ 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بودوخة ساعد 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عضاء المجنة العممية لقسم يحدد القائمة االسمية أل، 2021أوت  05مؤرخ في  900رقم  قــرار

 برج بوعريريج-بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي اآلداب والمغات المغة واألدب العربي بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442عاـ  ذي القعدة 26خ في المؤرّ  281-21لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

  .أعضاء الحكومة والمتضّمف تعييف
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غشت سنة   23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

 2012 يونيو سنة 4ق المواف 1433رجب عاـ  14المؤرخ في  244-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة برج بوعريريج

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

اآلداب والمغات  لقسـ المغة واألدب العربي بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية  -
 .2021ماي  03بوعريريج المؤّرخ في برج  -بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

مغات بجامعة دمحم اآلداب وال القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية
 برج بوعريريج.-البشير اإلبراىيمي

اآلداب والمغات بجامعة دمحم  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية :2المادة 
 برج بوعريريج، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -البشير اإلبراىيمي

برج بوعريريج، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم البشير اإلبراىيمي :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2021أوت  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 زيانأ.د عبد الباقي بن 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021أوت  05المؤرخ في  900 رقـمممحــق بالقـرار 
 برج بوعريريج-بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي اآلداب والمغات لقسم المغة واألدب العربي بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عروي حورية 1
 رئيس القسـ بغورة ياسيف 2
 أستاذ  بف خوية رابح 3
 أستاذ  بمقاسـ ذوادي 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عزوزي البشير 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" صابري بوبكر الصديق 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" منصوري بمقاسـ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دريسي صالح 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2021أوت  05مؤرخ في  901رقم  قــرار
 برج بوعريريج-بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي لكمية اآلداب والمغات

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442عاـ  ذي القعدة 26خ في المؤرّ  281-21لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14ي المؤرخ ف 244-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة برج بوعريريج،
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
ألساتذة بالمجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم البشير وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي ا -

 .2021ماي  05برج بوعريريج المؤّرخ في  -اإلبراىيمي
 

 ُيـقـــــّرر
جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 
-شير اإلبراىيميتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم الب

 برج بوعريريج.
برج -اآلداب والمغات بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 

 بوعريريج، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
برج بوعريريج، كل فيما يخصو، -ييكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم البشير اإلبراىيم :3المادة 

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

 2021أوت  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2021أوت  05المؤرخ في  901رقم  رارــق بالقـــممح
 برج بوعريريج-البشير اإلبراىيميبجامعة دمحم  لكمية اآلداب والمغات

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي قسيس الصالح 1
 عميد الكمية بمقاسـ الحاج 2
 بالطمبةنائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة  رزيق بوعالـ 3
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 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بف سالـ جمعة 4
 رئيس قسـ المغة واألدب العربي بغورة ياسيف 5
 رئيس قسـ اآلداب والمغات األجنبية  لونيس عمي 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي عروي حورية 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغات األجنبية ميمودي إيماف 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي بف صفية عبد هللا 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اآلداب والمغات األجنبية صوالح كمثـو 10
 ممّثل عف األساتذة المساعديف دريسي الصالح 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عثامنة فوزي  12
 مسؤوؿ المكتبة عبادي أـ السعد 13
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية لقسم الرياضياتيحدد القائمة االسمية ، 2021أوت  05مؤرخ في  902رقم  قــرار

 برج بوعريريج-الرياضيات واإلعالم اآللي بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442عاـ  ذي القعدة 26خ في المؤرّ  281-21لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

  .تعييف أعضاء الحكومةوالمتضّمف 
غشت سنة   23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2012 يونيو سنة 4لموافق ا 1433رجب عاـ  14المؤرخ في  244-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 جامعة برج بوعريريج. والمتضمف إنشاء
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
الرياضيات واإلعالـ اآللي  ممية لقسـ الرياضيات بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة الع -

 .2021ماي  03بوعريريج المؤّرخ في برج  -بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

آللي بجامعة دمحم الرياضيات واإلعالـ ا القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية
 برج بوعريريج. -البشير اإلبراىيمي

الرياضيات واإلعالـ اآللي بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية :2المادة 
 برج بوعريريج، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -دمحم البشير اإلبراىيمي
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برج بوعريريج، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم البشير اإلبراىيمي :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2021أوت  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 زيانأ.د عبد الباقي بن 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021أوت  05المؤرخ في  902رقـم ممحــق بالقـرار 
 برج بوعريريج-واإلعالم اآللي بجامعة دمحم البشير اإلبراىيميالرياضيات  لقسم الرياضيات بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ إسماعيلعدوف  1
 رئيس القسـ بف سعيد فارس 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف تركي ربيحة 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف تركي جميمة 4
 قسـ "أ"أستاذ محاضر  برباش عزيزة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بورمل حساف 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عظيمي ىاجر 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بمقاسـ نزيو الديف 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" غرموؿ بالؿ 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي يحدد، 2021أوت  05مؤرخ في  903رقم  قــرار

 برج بوعريريج-بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي لكمية الرياضيات واإلعالم اآللي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442عاـ  ذي القعدة 26خ في المؤرّ  281-21لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .تعييف أعضاء الحكومةوالمتضّمف 
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2012 يونيو سنة 4وافق الم 1433رجب عاـ  14المؤرخ في  244-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لمتضمف إنشاء جامعة برج بوعريريج.وا
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ي لكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي بجامعة دمحم البشير وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العمم -

 .2021ماي  03بوعريريج المؤّرخ في برج  -اإلبراىيمي
 ُيـقـــــّرر
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جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

ة دمحم البشير تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي بجامع
 برج بوعريريج. -اإلبراىيمي

الرياضيات واإلعالـ اآللي بجامعة دمحم البشير  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 برج بوعريريج، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -اإلبراىيمي

برج بوعريريج، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم البشير اإلبراىيمي :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021أوت  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 زيانأ.د عبد الباقي بن 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2021أوت  05المؤرخ في  903رقم  رارــق بالقـــممح
 برج بوعريريج-بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي لكمية الرياضيات واإلعالم اآللي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي نويوة فريد 1
 عميد الكمية رحموف عز الديف 2
 المرتبطة بالطمبةنائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل  براىمي بوعالـ 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بغورة دمحم أميف 4
 رئيس قسـ اإلعالـ اآللي صيفي عبد الحميد 5
 رئيس قسـ الرياضيات بف سعيد فارس 6
 رئيس قسـ البحث العممياتي بف مالؾ منير 7
 لقسـ الرياضيات رئيس المجنة العممية عدوف إسماعيل 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي صابري ليزيد 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات زغداف ربيحة 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات بركاني عميروش 11
 مصّف األستاذية عف قسـ البحث العممياتيممّثل األساتذة ذوي  زواش جعفر 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البحث العممياتي  عطية عبد الوىاب 13
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بومعزة فريد 14
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بمعزوؽ موىوب  15
 مسؤوؿ المكتبة بوخويدـ فارس 16

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ، 2021أوت  05مؤرخ في  904رقم  قــرار
 برج بوعريريج -العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي بكمية العموم اإلنسانية

 

 العممي،إن وزير التعميم العالي والبحث 
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442عاـ  ذي القعدة 26خ في المؤرّ  281-21لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  244-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ج بوعريريج.والمتضمف إنشاء جامعة بر 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
العموـ االجتماعية  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكمية -

 .2021ماي  03ج المؤّرخ في بوعريريبرج  -واإلنسانية بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي
 

 ُيـقـــــّرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
اعية واإلنسانية العموـ االجتم القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكمية

 برج بوعريريج.-بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي
العموـ االجتماعية واإلنسانية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكمية :2المادة 

 برج بوعريريج، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي
برج بوعريريج، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم البشير اإلبراىيمي :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 2021أوت  05 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 زيانأ.د عبد الباقي بن 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021أوت  05المؤرخ في  904 رقـمممحــق بالقـرار 

 برج بوعريريج-العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي لقسم العموم اإلنسانية بكمية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 العممية لمقسـرئيس المجنة  دحمار نور الديف 1
 رئيس القسـ عمارة بوجمعة 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" لعمش عبد الحفيع 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" جحنيط حمزة 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حميداف سممى 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" منير تيقروسيف 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بودرواز كريمة 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ، 2021أوت  05مؤرخ في  905رقم  قــرار
 برج بوعريريج-العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي بكمية العموم االجتماعية

 

 العممي،إن وزير التعميم العالي والبحث 
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442عاـ  ذي القعدة 26خ في المؤرّ  281-21لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة   23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  244-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لمتضمف إنشاء جامعة برج بوعريريج.او 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18 المؤرخ في 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
العموـ االجتماعية  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكمية -

 .2021ماي  03ريج المؤّرخ في بوعريبرج  -واإلنسانية بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

ماعية واإلنسانية العموـ االجت القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكمية
 برج بوعريريج.-بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي

العموـ االجتماعية واإلنسانية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكمية :2المادة 
 برج بوعريريج، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي

برج بوعريريج، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم البشير اإلبراىيمي :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2021أوت  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 بن زيانأ.د عبد الباقي 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021أوت  05المؤرخ في  905رقـم ممحــق بالقـرار 
 برج بوعريريج-العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي لقسم العموم االجتماعية بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عواـر ميدي 1
 رئيس القسـ سالقجي العيد 2
 أستاذ  زرواتي رشيد 3
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 أستاذ محاضر قسـ "أ" دمحم األزىر بمقاسمي 4
 قسـ "ب"أستاذ محاضر  عباس سمير 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بولعشب زىير 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" غرابي المحمل 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عضاء المجمس العممييحدد القائمة االسمية أل، 2021أوت  05مؤرخ في  906رقم  قــرار

 برج بوعريريج-بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي لكمية العموم االجتماعية واإلنسانية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442عاـ  ذي القعدة 26خ في المؤرّ  281-21لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .الحكومةمتضّمف تعييف أعضاء وال
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2012 و سنةيوني 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  244-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة برج بوعريريج
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
موـ االجتماعية واإلنسانية بجامعة دمحم وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الع -

 .2021ماي  03بوعريريج المؤّرخ في برج  -البشير اإلبراىيمي
 

 ُيـقـــــّرر
جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 
جامعة دمحم البشير تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االجتماعية واإلنسانية ب

 برج بوعريريج.-اإلبراىيمي
العموـ االجتماعية واإلنسانية بجامعة دمحم البشير  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 

 برج بوعريريج، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-اإلبراىيمي
برج بوعريريج، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم البشير اإلبراىيمي :3المادة 

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

 2021أوت  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 زيان أ.د عبد الباقي بن
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2021أوت  05المؤرخ في  906رقم  رارــق بالقـــممح
 برج بوعريريج-بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي واإلنسانيةلكمية العموم االجتماعية 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعية مييوبي إسماعيل 1
 عميد الكمية مسعوداف أحمد 2
 والمسائل المرتبطة بالطمبةنائب العميد مكّمف بالدراسات  جغبمو حمزة 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بف أزواو عمر 4
 رئيس قسـ العمـو االجتماعية سالقجي العيد 5
 رئيس قسـ العمـو اإلنسانية عمارة بوجمعة 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االجتماعية عواـر ميدي 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو اإلنسانية دحمار نور الديف 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعية لفقير عمي 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية لعمش عبد الحفيع 10
 عف قسـ العمـو اإلنسانية ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية جحنيط حمزة 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بولعشب زىير 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بودرواز كريمة 13
 مسؤوؿ المكتبة مراكشي حساف 14
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي يحدد، 2021أوت  05مؤرخ في  907رقم  قــرار
 عنابـــة-بجامعة باجي مختار لكمية العمـوم االقتصادية وعموم التسيير

 

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

 المعّدؿ والمتّمـ. وسيرىا،والمتعّمق بتنظيـ جامعة عنابة 
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442عاـ  ذي القعدة 26خ في المؤرّ  281-21لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتالذي يحّدد  2003
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
باجي  س العممي لكمية العمػـو االقتصادية وعموـ التسيير بجامعةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجم -

 .2021ماي  06عنابػػػة المؤّرخ في  -مختار
 ُيـقـــــّرر
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جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

ير بجامعة باجي تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمػوـ االقتصادية وعموـ التسي
 عنابػػػة.-مختار

باجي  العمػوـ االقتصادية وعموـ التسيير بجامعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 عنابػػػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-مختار

عنابػػػة، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة باجي مختار :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021أوت  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2021أوت  05المؤرخ في  907رقم  رارــق بالقـــممح
 عنابـــة-بجامعة باجي مختار التسييرلكمية العمـوم االقتصادية وعموم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية بوريش ىشاـ 1
 عميد الكمية شبيرة بوعالـ عمار 2
 المرتبطة بالطمبةنائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل  بمعيد دمحم مولود  3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية لعيوني الزبير 4
 رئيس قسـ العمـو المالية سماش كماؿ 5
 رئيس قسـ عمـو التسيير طويل حسونة 6
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية دباح حسيف 7
 العمـو الماليةرئيس المجنة العممية لقسـ  ىواـ جمعة 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير بنية عمر 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية لرباع اليادي 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو المالية غفوري ليمى 11
 العمـو المالية ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ صالحي دمحم يزيد 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير بف وارث عبد الرحمف 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير شايب فاطمة الزىراء 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية رمضاني لطفي 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف فيصلسالمي  16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف حاجي رفيقة 17
 مدير مخبر بحث بف ثابت عمي بخدة 18
 مدير مخبر بحث أوضايفية لمياء 19
 مسؤوؿ المكتبة مناصرية جميمة 20

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2021-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   234

 

 

 

 

 الذي  2019أفريل  24المؤّرخ في  481يعّدل القرار رقم ، 2021أوت  05مؤرخ في  908رقم  قــرار
 3قسنطينة-العموم السياسية بجامعة صالح بوبنيدر يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442عاـ  ذي القعدة 26خ في المؤرّ  281-21لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  402-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، المعّدؿ.3إنشاء جامعة قسنطينة المتضمف 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 عالي والبحث العممي.ير التعميـ الالذي يحدد صالحيات وز 
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية 2019أفريل  24المؤّرخ في  481وبموجب القرار رقـ  -

 ، المعّدؿ.3قسنطينة  -العمـو السياسية بجامعة صالح بوبنيدر
 .2021جويمية  13المؤّرخ في  602ـ رق 3قسنطينة  -وبناًء عمى إرساؿ جامعة صالح بوبنيدر -

 

 ُيـقـــــّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ السياسية بجامعة  المادة األولى:
 . 3قسنطينة-صالح بوبنيدر

، 3قسنطينة-العموـ السياسية بجامعة صالح بوبنيدر تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

، كل فيما يخصو، بتطبيق 3قسنطينة-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة صالح بوبنيدر :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 

 

 2021أوت  05 فيحرر بالجزائر 
 العالي والبحث العمميوزير التعميم 

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019أفريل  24المؤّرخ في  481الذي يعّدل القرار رقم  2021أوت  05المؤرخ في  908رقم   رارــق بالقـــممح
 3قسنطينة-العموم السياسية بجامعة صالح بوبنيدر المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 اإلداري والسياسيرئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التنظيـ  بف عبد الرحماف يسمينة 1
 عميد الكمية فريمش مميكة 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة دمحم البشير زروؽ  3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بودردابف منيرة 4
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 رئيس قسـ التنظيـ اإلداري والسياسي حواس زىيرة 5
 رئيس قسـ العالقات الدولية لعمارة نوفل  6
 رئيس المجنة العممية لقسـ التنظيـ اإلداري والسياسي بوريش رياض 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ العالقات الدولية دمدـو رضا 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العالقات الدولية بوروبي عبد المطيف 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العالقات الدولية عالؽ جميمة 10
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عشاشي دمحم 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف ديب نبيل 12
 مسؤوؿ المكتبة عروي منى 13
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مؤسسات الّتعميم العالي لمّتكوينبعض يتضّمن تأىيل ، 2021أوت  5 مؤرخ في 909قـم ر  قــرار
 لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذي القعدة  26المؤّرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .الحكومةوالمتضّمف تعييف أعضاء 
غشػت سنة  17الموافػق  1419ربيع الثاني سنة  24المؤرخ في  254-98وبمقتضى المرسوـ التػنفيذي رقػـ  -

ّمـ، السيما والمتعمق بالتػكويف في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأىيل الجامػعي، المعّدؿ والمت 1998
 .منو 113و 9المادتيف 

غشت سنػة  23الموافق  1424جمادى الثاني عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي  -
 .وسير الجامعة، المعّدؿ والمتّمـ والمحّدد لممياـ والقواعد الخاصة بتنظيـ 2003

 2013ينايػر سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -
 .التعميـ العالي والبحث العمميير واّلذي يحّدد صالحيات وز 

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .األساسي النموذجي لممدرسة العمياواّلذي يحّدد القانوف 

 ُيـقـــــّرر
 

، 1998غشت سػنة  17المؤرخ في  254-98مف المرسػوـ التنفيذي رقػـ  9 ةتطبيقا ألحكػاـ الماد المادة األولى:
المعدؿ والمتمـ، المذكور أعاله، ييػدؼ ىػذا القػرار إلى تػأىيل مؤسسات التعميـ العالي اآلتي ذكرىا 

 لمتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه:
 ،2البميػػػػدة، جامعة 1البميػػػػػػدةجامعة ، 3رالجزائػػػػجامعة ، 2الجزائرجامعة ، 1الجزائرجامعة : اتـــالجامع

، 3قسنطينةجامعة ، 2قسنطينػػة، جامعة 1قسنطينةة، جامعة ػػواط، جامعة بجايػػجامعة األغ
المسيمػػة، جامعة ، جيجػلجامعة  بسكػػػػرة،، جامعة 2سطيػػػػف، جامعة 1ػػػفسطيػػجامعة 
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جامعة سكيكدة، جامعة  البػػػػواقي، جامعػة الػػػوادي،جامعة عنابػػػػة، جامعة قالمػة، جامعة أـ 
 معسكر، جامعة سعيدة، جامعة تممساف.  مستغانـ، جامعةسيدي بمعباس، جامعة 

 .الوطنية المتعددة التقنياتالمدرسة  المدارس:
 : تحػّدد قػائػمة الشعب المفػتوحة لمّتأىيل في ممحق ىذا القرار.  2المادة 
( سنوات ابتداًء مف تػاريخ إمضائو 04يبقى الّتأىيل الممنوح بموجػب ىذا القرار ساري المفعوؿ لمدة أربع ) :3المادة 

المذكور  1998أوت  17المؤرخ في  254-98مػف المرسوـ التنفيذي رقـ  12 ةمع الػتقيد بأحكاـ الماد
 أعاله.              

ف ومدراء مؤسسات الّتعميـ العالي المذكورة أعاله، كّل فيػما يخصو، يكّمػف المدير العاـ لمتعميـ والتكوي :4المادة 
 بتنفيذ ىػذا القرار.                        

 يػنشر ىػذا الػقػرار في النػشرة الرسػمية لمتعػميـ العالي والبحث العممي. :5المادة 
 2021أوت  05 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 عبد الباقي بن زيانأ.د 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

  1جامعـة الجزائروالمتضّمن تأىيل  2021أوت  5 مؤرخ فيال 909ممحـق بالقـرار رقم 
 في الشعب لّتاليـة: الّدكتوراهلمّتكوين لمحصول عمى شيادة 

 
 .الحقوؽ 
 .العمـو البيولوجية 
  :العمـو اإلسالمية 
 أصوؿ الديف 
 .الشريعة 
 .المغة العربية والحضارة اإلسالمية 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2جامعـة الجزائروالمتضّمن تأىيل  2021أوت  5 مؤرخ فيال 909ممحـق بالقـرار رقم 
 لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه في الشعب لّتاليـة:

 .عمـ االجتماع 
 .عمـ النفس 
 .عمـو التربية 
 .الفمسفة 
 .عمـ اآلثار 
 .التاريخ 
 .المغة اإلنجميزية 
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 .المغة الفرنسية 
 .الترجمة 
  المكتبات والتوثيق.عمـ 
 :المغة واألدب العربي 

 .دراسات أدبية 
 .دراسات لغوية 
 .دراسات نقدية 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  3جامعـة الجزائروالمتضّمن تأىيل  2021أوت  5 مؤرخ فيال 909ممحـق بالقـرار رقم 

 لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه في الشعب لّتاليـة:
 .العمـو االقتصادية 
 .العمـو التجارية 
 .عمـو التسيير 
 .العمـو السياسية 
 .عمـو اإلعالـ واالتصاؿ 
 :عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 

 .نشاط بدني رياضي مكيف 
  رياضي تربوي.نشاط بدني 
 .تدريب رياضي 
 .إعالـ واتصاؿ رياضي 
 .إدارة وتسيير رياضي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1البميدة جامعـةوالمتضّمن تأىيل  2021أوت  5 مؤرخ فيال 909ممحـق بالقـرار رقم 

 لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه في الشعب لّتاليـة:
  .الطيراف 
 .اليندسة الميكانيكية 
 .اإللكترونيؾ 
 .عمـ اآللية 
 ةاالتصاالت السمكية والالسمكي.  
 .ىندسة الطرائق 
  ىندسة مدنية 
 .فيزياء 
 .رياضيات 
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 الإلكتروتقني 
 .العمـو البيطرية 
 .العمـو الفالحية 
  المعمارية.اليندسة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2جامعـة البميدةوالمتضّمن تأىيل  2021أوت  5 مؤرخ فيال 909ممحـق بالقـرار رقم 

 في الشعب لّتاليـة:  لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه
 .المغة اإليطالية 
 .الديموغرافيا 
 .عمـ االجتماع 
 .الحقوؽ 
 .العمـو السياسية 
 .عمـو التسيير 
 .العمـو االقتصادية 
 .العمـو التجارية 
 .العمـو المالية والمحاسبية 
 :المغة واألدب العربي 

 .دراسات أدبية 
 .دراسات لغوية 
 .دراسات نقدية 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    

  جامعـة األغواطوالمتضّمن تأىيل  2021أوت  5 مؤرخ فيال 909ممحـق بالقـرار رقم 
 لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه في الشعب الّتاليـة:

 الكيمياء. 
 .العمـو البيولوجية 
 عمـ االجتماع. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  جامعـة بجايةوالمتضّمن تأىيل  2021أوت  5 مؤرخ فيال 909ممحـق بالقـرار رقم 

 لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه في الشعب الّتاليـة:لمّتكوين 
 .العمـو البيولوجية 
 .عمـو التسيير 
 .العمـو االقتصادية 
 .العمـو التجارية 
 .الرياضيات 
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 .الفيزياء 
 .عمـ اآللية 
 .اإللكتروتقني 
 .الري 
 .اليندسة المدنية 
 .اليندسة الميكانيكية 
 .ىندسة الطرائق 
 .المغة الفرنسية 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المدرسة الوطنية المتعددة التقنياتوالمتضّمن تأىيل  2021أوت  5 مؤرخ فيال 909ممحـق بالقـرار رقم 

 ي الشعب الّتاليـة:لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه ف
 .عمـ اآللية 
 .إلكتروتقني 
 .إلكترونيؾ 
 .ىندسة ميكانيكية 
 .ىندسة كيميائية 
 .ىندسة المناجـ 
 .ىندسة مدنية 
 .ىندسة المحيط 
 .الّتعديف 
 .الّري 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  1جامعـة قسنطينةوالمتضّمن تأىيل  2021أوت  5 مؤرخ فيال 909بالقـرار رقم 

 لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه في الشعب الّتاليـة:
 .الكيمياء 
 .الفيزياء 
 .الرياضيات 
 .عمـ اآللية 
 .اإللكترونيؾ 
 .االتصاالت سمكية والسمكية 
 .ىندسة النقل 
 ىندسة بيوطبية 
 .الوقاية واألمف الصناعي 
 .اليندسة الميكانيكية 
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 .الطيراف 
 ياإللكترو تقن. 
  .اليندسة المدنية 
 .اليندسة المناخية 
 .العمـو البيولوجية 
 .العمـو الغذائية 
 البيطرية. العمـو 
 .الجغرافيا وتييئة اإلقميـ 
 .العمـو الجيولوجية 
 .الحقوؽ 
 .المغة الفرنسية 
 .المغة اإلنجميزية 
  :المغة واالدب العربي 

  .دراسات أدبية 
  .دراسات لغوية 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2والمتضّمن تأىيل جامعـة قسنطينة 2021أوت  5 مؤرخ فيال 909بالقـرار رقم 
 لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه في الشعب الّتاليـة:

  اآلثار.عمـ 
 .الفمسفة 
 .عمـ االجتماع 
 خالتاري. 
 .اإلعالـ اآللي 
 .عمـو التربية 
 .عمـ النفس 
 .عمـ المكتبات 
 .عمـو مالية ومحاسبية 
 .عمـو التسيير 
 .عمـو اقتصادية 
  .عمـو تجارية 
 :عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 

  نشاط بدني رياضي تربوي. 
 ي.تدريب رياض 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  3جامعـة قسنطينةوالمتضّمن تأىيل  2021أوت  5 مؤرخ فيال 909ممحـق بالقـرار رقم 
 لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه في الشعب الّتاليـة: 

  واالتصاؿ.عمـو اإلعالـ 
 .العمـو السياسية 
 ىندسة الطرائق 
 .اليندسة المعمارية 
 .التعمير 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
   1سطيفجامعـة والمتضّمن تأىيل  2021أوت  5 مؤرخ فيال 909بالقـرار رقم 

 لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه في الشعب الّتاليـة:
 .الرياضيات 
 .الفيزياء 
 .العمـو التجارية 
 .العمـو االقتصادية 
 .عمـو التسيير 
 .العمـو البيولوجية 
 .ىندسة الطرائق 
 .عمـ اآللية 
 .اإللكترونيؾ 
 .اإللكتروتقني 
 .البيو تكنولوجيا 
 .عمـ البصريات وميكانيؾ الدقة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
   2جامعـة سطيفوالمتضّمن تأىيل  2021أوت  5 مؤرخ فيال 909بالقـرار رقم 

 لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه في الشعب الّتاليـة:
 

  ؽ.الحقو 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  جامعـة بسكرةوالمتضّمن تأىيل  2021أوت  5 مؤرخ فيال 909بالقـرار رقم 
 لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه في الشعب الّتاليـة:

 .الرياضيات 
 .الكيمياء 
 .الفيزياء 
 .اإلعالـ اآللي 
 .اليندسة المعمارية 
 .الري 
 .اليندسة الميكانيكية 
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 .اليندسة المدنية 
 .اإللكترونيؾ 
 .اإللكتروتقني 
 .عمـ اآللية 
 .العمـو االقتصادية 
 .عمـو التسيير 
 .عمـ االجتماع 
 .عمـ النفس 
 .الحقوؽ 
 :المغة واألدب العربي 

 .دراسات أدبية 
  لغوية.دراسات 
 .دراسات نقدية 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعـة جيجلوالمتضّمن تأىيل  2021أوت  5 مؤرخ فيال 909بالقـرار رقم 

 الّتاليـة: لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه في الشعب
 .الفيزياء 
 .عمـو التربية 
 .عمـ االجتماع 
 .اإللكترونيؾ 
 :المغة واألدب العربي 

 .دراسات أدبية 
 .دراسات لغوية 
 دراسات نقدية. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعـة المسيمةوالمتضّمن تأىيل  2021أوت  5 مؤرخ فيال 909بالقـرار رقم 
 لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه في الشعب الّتاليـة: 

 .العمـو التجارية 
 :عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 

 نشاط بدني رياضي مكيف. 
  نشاط بدني رياضي تربوي. 
 ي.تدريب رياض 
  رياضيإعالـ واتصاؿ. 
 إدارة وتسيير رياضي. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  جامعـة عنابةوالمتضّمن تأىيل  2021أوت  5 مؤرخ فيال 909بالقـرار رقم 
 في الشعب الّتاليـة:لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه 

 .الحقوؽ 
 .العمـو السياسية 
 .الري 
 .اليندسة الميكانيكية 
 .اليندسة المدنية 
 .اإللكترونيؾ 
 ةاالتصاالت السمكية والالسمكي. 
 .عمـ اآللية 
 التعديف 
 .اإللكتروميكانيؾ 
 .ىندسة الطرائق 
 .اإلعالـ اآللي 
 .عمـ النفس 
 .اليندسة المنجمية 
 .عمـو التسيير 
 .عمـو اقتصادية 
  .عمـو مالية 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  جامعـة قالمةوالمتضّمن تأىيل  2021أوت  5 مؤرخ فيال 909بالقـرار رقم  
 الّتاليـة:لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه في الشعب 

 .عمـو التسيير 
 .عمـو اقتصادية 
 .الري 
 .الحقوؽ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  جامعـة أم البواقيوالمتضّمن تأىيل  2021أوت  5 مؤرخ فيال 909بالقـرار رقم 

 وين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه في الشعب الّتاليـة:لمّتك
 .المغة الفرنسية 
 .المغة اإلنجميزية 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعـة الواديوالمتضّمن تأىيل  2021أوت  5 مؤرخ فيال 909بالقـرار رقم 

 لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه في الشعب الّتاليـة:
 .عمـو التسيير 
 .العمـو التجارية 
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  .العمـو المالية والمحاسبية 
 .عمـو التربية 
  .اليندسة الميكانيكية 
 .اإللكتروتقني 
 .ىندسة الطرائق 
 .الرياضيات 
 .العمـو السياسية 
  .عمـ االجتماع 
 .اإللكتروميكانيؾ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  جامعـة سكيكدةوالمتضّمن تأىيل  2021أوت  5 مؤرخ فيال 909بالقـرار رقم 

 الّتاليـة:لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه في الشعب 
 .اإللكترونيؾ 
 .عمـ اآللية 
 .اإللكتروميكانيؾ 
  .اإللكتروتقني 
 .اإلعالـ اآللي 
 .عمـ االجتماع 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جامعـة سيدي بمعباسوالمتضّمن تأىيل  2021أوت  5 مؤرخ فيال 909بالقـرار رقم 
 لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه في الشعب الّتاليـة:

 .الكيمياء 
 .الرياضيات 
 .الفيزياء 
 .اإلعالـ اآللي 
  .اليندسة الميكانيكية 
 .الإللكتروتقني 
 .اإللكترونيؾ 
 .العمـو البيولوجية 
 .عمـو المحيط 
 .العمـو االقتصادية 
 .التاريخ 
 .الحقوؽ 
 .المغة اإلنجميزية 
 :المغة واألدب العربي 



  2021-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   245

 

 

 

 

 .دراسات أدبية 
 .دراسات لغوية 
 .دراسات نقدية 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 والمتضّمن تأىيل جامعـة مستغانم  2021أوت  5 مؤرخ فيال 909بالقـرار رقم 

 لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه في الشعب الّتاليـة:
 .الكيمياء 
 .عمـو اإلعالـ واالتصاؿ 
 .العمـو الفالحية 
 .ىندسة الطرائق 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 والمتضّمن تأىيل جامعـة معسكر  2021أوت  5 مؤرخ فيال 909بالقـرار رقم 

 لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه في الشعب الّتاليـة:
 الفمسفة. 
 .التاريخ 
 .عمـ االجتماع 
 .الري 
 .ىندسة الطرائق 
 :المغة واألدب العربي 

 .دراسات أدبية 
 .دراسات لغوية 
 .دراسات نقدية 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعـة سعيدةوالمتضّمن تأىيل  2021أوت  5 في مؤرخال 909بالقـرار رقم 

 لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه في الشعب الّتاليـة:
 .الكيمياء 
 .المغة الفرنسية 
 .عمـو التسيير 
 :المغة واألدب العربي 

 .دراسات أدبية 
 .دراسات لغوية 
 .دراسات نقدية 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعـة تممسانوالمتضّمن تأىيل  2021أوت  5 مؤرخ فيال 909بالقـرار رقم 

 لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه في الشعب الّتاليـة:
 .الجيولوجيا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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تعيين أعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة يتضمن ، 2021أوت  5 مؤرخ في 910 رقم قــرار
 وعموم األحياءالصحة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015ديسمبر سنة  30الموافق  1437ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  21-15بمقتضى القانوف رقـ  -

 .ؿ، المعدالمتضمف القانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجيو 
 2021يوليو سنة  7 الموافق 1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ -

  .المتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 
 1992 سنة يناير 13 الموافق 1412رجب عاـ  8المؤرخ في  22-92 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

ط سيرىا المتضمف إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقويمو ويضبو 
 .المعدؿ والمتمـ ،وتنظيميا

 2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 

جنة المشتركة بيف المتضمف إنشاء المو  2009جواف سنة  7وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -
القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 

 منو. 2ال سيما المادة  الصحة وعمـو األحياء،
 ُيـقـــــّرر

والمذكور أعاله،  2009يونيو سنة  7مف القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  2تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث  ييدؼ ىذا القرار إلى تعييف أعضاء المجنة

 ـ األحياء.الصحة وعمو العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 
 :بالنسبة لوزارة التعميم العالي والبحث العممي 

 عزيوف عمار. 
 .جكوف عبد الحميد 
 بالنسبة لوزارة الدفاع الوطني: أوراد المنتصر. 
 بالنسبة لوزارة الصناعة: كشرود بشير. 
 بالنسبة لوزارة التجارة وترقية الصادرات: رشيد احمد. 
  الريفية: ىاشيمي كريـ قدوربالنسبة لوزارة الفالحة والتنمية. 
 فبالنسبة لوزارة الصحة: إسماعيل نور الدي. 
 بالنسبة لوزارة الصناعة الصيدالنية: كساؿ رضا. 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.   :2المادة 
 2021أوت  05 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 عبد الباقي بن زيانأ.د 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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تعيين أعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة ، يتضمن 2021أوت  5 مؤرخ في 911 رقمقــرار 
 القانون، االقتصاد والمجتمعنشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015ديسمبر سنة  30الموافق  1437ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  21-15بمقتضى القانوف رقـ  -

 .ؿ، المعدالمتضمف القانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجيو 
 2021يوليو سنة  7 الموافق 1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ -

 .ف تعييف أعضاء الحكومةالمتضمو 
 1992 سنة يناير 13 الموافق 1412رجب عاـ  8المؤرخ في  22-92 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

المتضمف إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقويمو ويضبط سيرىا و 
 .المعدؿ والمتمـ ،وتنظيميا

 2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13يذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنف -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

المتضمف إنشاء المجنة المشتركة بيف و  2009جواف سنة  7وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -
القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 

 .منو 2القانوف، االقتصاد والمجتمع، ال سيما المادة 
 ُيـقـــــّرر

 

والمذكور أعاله،  2009يونيو سنة  7لمشترؾ المؤرخ في مف القرار الوزاري ا 2تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث  ييدؼ ىذا القرار إلى تعييف أعضاء المجنة

 القانوف، االقتصاد والمجتمع.العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 
  العالي والبحث العممي:بالنسبة لوزارة التعميم 

 لعساسي منذر. 
 زكاف أحمد. 

 بالنسبة لوزارة الدفاع الوطني: بوكعباش عدناف. 
  :حامدي سميمافبالنسبة لوزارة الداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية. 
 بالنسبة لوزارة العدؿ: فارح رشيد. 
 بالنسبة لوزارة الصناعة: بوجميعة كريـ. 
  بكير الياديوترقية الصادرات التجارةبالنسبة لوزارة :. 
 بالنسبة لوزارة الفالحة والتنمية الريفية: بمعيساوي شيرزاد. 
 بالنسبة لوزارة الصحة: إسماعيل نور الديف. 
 ،بالنسبة لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية: قرني نادية 
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 بالنسبة لوزارة السياحة والصناعة التقميدية: ناجي أسماء حياة. 
 بالنسبة لوزارة البريد والمواصالت السمكية والالسمكية: برابح إسماعيل. 
  بف عبد هللا نسيـ.: التضامف الوطني واألسرة وقضايا المرأةبالنسبة لوزارة 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.   :2المادة 
 2021أوت  05 فيحرر بالجزائر 
 العالي والبحث العمميوزير التعميم 

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة  تعيين أعضاء المجنة، يتضمن 2021أوت  5 مؤرخ في 912 رقمقــرار 

 نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت المواد األولية والطاقة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015ديسمبر سنة  30الموافق  1437ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  21-15بمقتضى القانوف رقـ  -

 .ؿ، المعدالمتضمف القانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجيو 
 2021يوليو سنة  7 الموافق 1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 
 1992 سنة يناير 13 الموافق 1412رجب عاـ  8المؤرخ في  22-92 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

المتضمف إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقويمو ويضبط سيرىا و 
 .المعدؿ والمتمـ ،وتنظيميا

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

المتضمف إنشاء المجنة المشتركة بيف و  2009جواف سنة  7وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -
لبحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات ا

 منو. 2ال سيما المادة  ،المواد األولية والطاقة
 ُيـقـــــّرر

والمذكور أعاله،  2009يونيو سنة  7مف القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  2تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث  ييدؼ ىذا القرار إلى تعييف أعضاء المجنة

 .ولية والطاقةالعممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت المواد األ
 :بالنسبة لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي 

 بداري كماؿ. 
 حاج أعراب عمر. 

 بالنسبة لوزارة الدفاع الوطني: بمقاسمي رؤوؼ.  
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 بالنسبة لوزارة الطاقة والمناجـ: رماضنة دمحم. 
 بالنسبة لوزارة الصناعة: شمي جميمة. 
 وح مصطفىبالنسبة لوزارة الفالحة والتنمية الريفية: أمجك. 
 بالنسبة لوزارة االنتقاؿ الطاقوي والطاقات المتجددة: شيخي مراد. 
 .بالنسبة لوزارة الرقمنة واالحصائيات: شواربي كاتيا 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.   :2المادة  
 2021أوت  05 فيحرر بالجزائر 

 العمميوزير التعميم العالي والبحث 
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة  تعيين أعضاء المجنة، يتضمن 2021أوت  5 مؤرخ في 913 رقمقــرار 

  العموم اإلنسانية والتاريخنشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 

 2015ديسمبر سنة  30الموافق  1437ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  21-15بمقتضى القانوف رقـ  -
 .ؿ، المعدالمتضمف القانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجيو 

 2021يوليو سنة  7 الموافق 1442اـ ذي القعدة ع 26المؤرخ في  281 -21 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ -
 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 

 1992 سنة يناير 13 الموافق 1412رجب عاـ  8المؤرخ في  22-92 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -
المتضمف إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقويمو ويضبط سيرىا و 

 .المعدؿ والمتمـ ،وتنظيميا
 2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسوـ -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
المتضمف إنشاء المجنة المشتركة بيف و  2009جواف سنة  7وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -

لبحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات ا
 منو. 2ال سيما المادة العمـو اإلنسانية والتاريخ، 

 ُيـقـــــّرر
 

والمذكور أعاله،  2009يونيو سنة  7مف القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  2تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث  ييدؼ ىذا القرار إلى تعييف أعضاء المجنة

 نسانية والتاريخ.العمـو اإل العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت
 :بالنسبة لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي 

 زيد الخير مبروؾ. 
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 مريبعي الشريف. 
 بالنسبة لوزارة الدفاع الوطني: ميمف داود. 
 بالنسبة لوزارة الشؤوف الدينية واألوقاؼ: قاري كماؿ الديف. 
 بالنسبة لوزارة المجاىديف وذوي الحقوؽ: ميعادي جماؿ الديف. 
 لوزارة التربية الوطنية: بف رمضاف فريد بالنسبة. 
 بالنسبة لوزارة الثقافة والفنوف: حموـ توفيق. 
 بالنسبة لوزارة السياحة والصناعة التقميدية: بوسعادي دمحم. 
 .بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة: بميل بوعالـ 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.   :2المادة 
 2021أوت  05 فيحرر بالجزائر 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة،  2021أوت  05مـؤرخ فـي  53رقـم  قــرار

 لـدى المـدرسـة العميـا لألساتذة بشار
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادى الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .لموظيفة العمومية المتضمف القانػػوف األساسي العاـ
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا. لمحتوى الخدمػػات
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

      اإلجتماعية. الخدماتالمتعمق بتسيير 
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والبحث العممي.زير التعميـ العالي المحدد لصالحيات و 
، إنشاء مدرسة عميا لألساتذة 2015جويمية سنة  28المػؤرخ في  182-15بمقتضى الػمرسػوـ التنفيػذي رقػـ  -

 بشار.
، المتضمف تشكيمة أعضػاء لجنػة الخدمػات اإلجتماعية لدى 2021جواف  سنة  13نظػػًػػػرا  لممحضر المؤرخ في  -

 تذة بشار.المدرسة العميا لألسا
 ُيـقـــــّرر
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 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسة العميا لألساتذة بشار. المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المـادة 

 

 األعضاء الدائمون: 
 مصطفىرمضاني  -03 بف عمارة خالد -02 سميماني عماد عبد العزيز -01
   صالحي مصطفى -05 مطرؽ فوضيل -04

 

 األعضاء اإلضافيون :
 عبد الكريـ سييمة -02 رقيبي إبراىيـ -01

 .اإلمضاء عمى القرار( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
يكمف السيػد مديػر المدرسة العميا لألساتذة بشار بتنفيػذ ىػذا القػرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية  :4المـادة 

 لمتعميػـ العالي والبحث العممي.
 2021أوت  10حرر بالجزائر في: 

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة 2021أوت  05مـؤرخ فـي  54رقـم  قــرار
 لـدى مديرية الخدمات الجامعية تيارت

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادى 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  -

 اإلجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا. لمحتوى الخدمػػات
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82المرسوـ رقـ  بمقتضى -

 يػر الخدمات اإلجتماعية.المتعمق بتسي
سنة  ليويو  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة 2021
، المتضمف إنشاء الديواف الوطني 2010جانفي سنة  12المػؤرخ في  15-10المرسوـ التنفيػذي رقـ بمقتضى  -

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

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ألوؿ عاـ ربيع ا 18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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، يعدؿ ويتمـ القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ 2016فيفري سنة  17بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -
حديد مقرىا وقائمة اإلقامات ، المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وت2004ديسمبر سنة  22في 

 .الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا
، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية، لػدى 2021سنة  جواف 17المؤرخ في  نظػػػػػػرا لممحضر -

 .تيارتمديرية الخدمات الجامعية 
 ُيـقـــــّرر

 .مديرية الخدمات الجامعية تيارتتجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى  المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : :2المـادة 

 األعضاء الدائمون: 
 تيياؿ خالد -03 بغدادي أحمد -02 كعوش خالد -01
 حنافي طاىر -06 نواؿ عائشة -05 منصور عمر -04
 فالح خالد -09 ورقمي عبد القادر -08 قابل عبد القادر 07

 

 األعضاء اإلضافيون :
 عمي سفياف -03 بف صدوؽ وحيد -02 حمو مخطار -01

 

 .اإلمضاء عمى القرار( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3 المـادة
بتنفيػذ ىػذا القػرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميػـ الخدمات الجامعية تيارت يكمف السيػد مديػر  :4المـادة 

 العالي والبحث العممي.
 2021أوت  10حرر بالجزائر في: 

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الرابعةيحدد برنامج التعميم لمسنة  ،2021أوت  08مؤرخ في  914رقم  قــرار
 في مرحمة التدرج في الطب

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـوالبحث العممي العاليالقانوف التوجييي لمتعميـ 
، 1971غشت سنة  25الموافق  1391رجب عاـ  4المؤرخ في  215-71وبمقتضى المرسوـ التنفػيذي رقـ  -

 والمتضمف نظاـ الدراسات الطبية، المعدؿ.
 2021يوليو سنة  7 الموافق 1442اـ ذي القعدة ع 26المؤرخ في  281-21 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 
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 2013ينايػر سنة  30الموافػق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ -
 واّلذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

 والذي يحدد كيفيات تنظيـ وتقييـ والتقدـ في الدراسات الجامعية. 1987غشت سنة  3وبمقتضى القرار المؤرخ في  -
والذي يحدد تنظيـ الدراسات في مرحمة التدرج في الطب  1993يونيو سنة  13وبمقتضى القرار المؤرخ في  -

 وكيفييات تقييميا والتدرج فييا.
ج البيداغوجي لمسنة األولى والذي يتضمف البرنام 2018يوليو سنة  18المؤرخ في  617وبمقتضى القرار رقـ  -

 لنيل الشيادة في الطب.
والذي يحدد كيفيات تنظيـ الطور األولى في  2018ديسمبر سنة  25المؤرخ في  1381وبمقتضى القرار رقـ  -

  مرحمة التدرج في الطب وتقييمو والتدرج فيو.
تعميـ لمسنة الثانية في مرحمة والذي يحدد برنامج ال 2019يوليو سنة  07المؤرخ في  1058وبمقتضى القرار رقـ  -

 التدرج في الطب.
في  لمسنة الثانية تنظيـ الدراسات كيفييات والذي يحدد 2020جانفي  19مؤرخ في ال 04رقـ  وبمقتضى القرار -

 والتدرج فييا.تقييميا مرحمة التدرج في الطب و 
في مرحمة  يحدد برنامج التعميـ لمسنة الثالثة والذي 2020أكتوبر  26مؤرخ في ال 786رقـ  ر وبمقتضى القرا -

 .التدرج في الطب
في  ةلثلمسنة الثا تنظيـ الدراسات كيفييات والذي يحدد 2020أكتوبر  26 مؤرخ فيال 789رقـ  وبمقتضى القرار -

 والتدرج فييا.تقييميا مرحمة التدرج في الطب و 
 

 ُيـقـــــّرر
 

 

في مرحمة التدرج في الطب، وفقا  الرابعةييدؼ ىذا القرار إلى تحدد البرنامج البيداغوجي لمسنة  المادة األولى:
 لمبرنامج الممحق ليذا القرار.

مؤسسات التعميـ العالي المعنييف، كل فيما يخصو، بتطبيق يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدراء : 2المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021أوت  08 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  الرابعةالذي يحدد برنامج التعميم لمسنة و  2021أوت  08المؤرخ في  914رقم الممحق الخاص بالقرار 
 لإلقامة والدكتوراه في العلوم الطبية المديرية الفرعية في مرحمة التدرج في الطب، متوفر عمى مستوى 

 (المديرية العامة لمتعميم والتكوين-مديرية التكويه في الدكتوراه) 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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، يحدد األحكام االستثنائية المرخص بيا في مجال التنظيم والتسيير 2021أوت  11 مؤرخ في 915رقم قــرار 
 2022-2021، بعنوان السنة الجامعية 19-البيداغوجي والتقييم وانتقال الطمبة في ظل فترة كوفيد

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتمـّ 
 2021جولية سنة   07الموافق 1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ.والمتضمف تعيي
والمتضمف  1971 غشت سنة 25الموافق  1391رجب عاـ  04المؤرخ في 215 -71المرسوـ رقـ وبمقتضى  -

 .المعدؿ والمتمـ تنظيـ الدروس الطبية،
والمتضمف  1971 غشت سنة 25الموافق  1391رجب عاـ  04المؤرخ في 216 -71وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

  .المعدؿ والمتمـ تنظيـ الدروس لمحصوؿ عمى دبمـو صيدلي،
والمتضمف  1971 غشت سنة 25الموافق  1391رجب عاـ  04المؤرخ في 218 -71بمقتضى المرسوـ رقـ و  -

  .المعدؿ والمتمـ تنظيـ الدروس لمحصوؿ عمى دبمـو جراح أسناف،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، الذي يحدد مياـ 2003
، 2005غشت سنة  16الموافق  1426 رجب عاـ 11مؤرخ في  299 -05وبمقتضى المرسوـ تنفيذي رقـ  -

  .الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره
 2008غشت سػنة  19الموافق  1429باف عػاـ شع 17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المػرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف نظػاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي 
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  09مؤرخ في   176 – 16 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 .الذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
 2020مارس سنة  21الموافق  1441رجب عاـ  26المؤرخ في  69-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .( ومكافحتو19-بتدابير الوقاية مف إنتشار وباء فيروس كورونا )كوفيدوالمتعمق 
 ،2020مارس سنة  24الموافق  1441رجب عاـ  29المؤرخ في  70-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .( ومكافحتو19 –الذي يحدد التدابير التكميمية لموقاية مف إنتشار وباء فيروس كورونا ) كوفيد 
الذي يحدد كيفيات تنظيـ التقييـ والتدرج في  1993جواف سنة  13المؤرخ في   82 رقـوبمقتضى القرار  -

 .الدراسات الجامعية لمتدرج في الطب
الذي يحّدد كيفيات تنظيـ التقييـ والتدرج في  1998سبتمبر سنة  17المؤرخ في   128 وبمقتضى القرار رقـ -

 .الدراسات الجامعية لمتدرج، المعّدؿ والمتّمـ
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الذي يحدد  2011نوفمبر سنة  3الموافق  1432ذو الحجة عاـ  07المؤرخ في   711 ضى القرار رقـوبمقت -
 .القواعد المشتركة لمتنظيـ والتسيير البيداغوجييف لمدراسات الجامعية لنيل شيادتي الميسانس والماستر

والمتضمف كيفيات  2011نوفمبر سنة  3الموافق 1432ذو الحجة عاـ  7المؤرخ في 712  وبمقتضى القرار رقـ -
 ت لنيل شيادتي الميسانس والماستر.والتوجيو في طوري الدراسا  التقييـ والتدرج

والمتضمف تنظيـ وكيفيات التقييـ والتدرج في  2015نوفمبر سنة  4المؤرخ  في   1137وبمقتضى القرار رقـ  -
 يل شيادة الدراسات الطبية الخاصة.طور التكويف لن

الذي يحدد تنظيـ  2017جانفي سنة  8الموافق  1438ربيع الثاني عاـ 10المؤرخ في  12 وبمقتضى القرار رقـ -
 يـ وااإلنتقاؿ في المدرسة العميا.التكويف ونظاـ التقي

الذي يحدد  2017جانفي سنة  8الموافق  1438ربيع الثاني عاـ  10المؤرخ في  13وبمقتضى القرار رقـ  -
 التوجيو في المدرسة العميا.سجيل والتوجيو وا عادة كيفيات االلتحاؽ والتسجيل وا عادة الت

الذي يحدد  2017مارس سنة  9الموافق  1438جمادى الثانية عاـ  11المؤرخ في 272 وبمقتضى القرار رقـ -
شروط نيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة وشيادة الميندس المعماري أو شيادة دكتور 

 .سات التعميـ العاليبيطري في بعض مؤس
الذي يحدد  2019جانفي سنة  20الموافق  1440جمادى األولى عاـ  14المؤرخ في  55وبمقتضى القرار رقـ  -

 نة األولى وتقييميا والتدرج فييا.كيفيات تنظيـ الدراسات الجامعية في مرحمة التدرج في الطب لمس
ي يحّدد كيفيات تنظيـ الدراسات الجامعية في الذ 2019جانفي سنة  19المؤرخ في  4وبمقتضى القرار رقـ  -

 ة في الطب وتقييميا والتدرج فييا.مرحمة التدرج لمسنة الثاني
الذي يحّدد كيفيات تنظيـ الدراسات الجامعية في  2020أوت سنة  3المؤرخ في  628وبمقتضى القرار رقـ  -

 ب األسناف وتقييميا والتدرج فييا.مرحمة التدرج في ط
الذي يحّدد كيفيات تنظيـ الدراسات الجامعية في مرحمة  2020أكتوبر 26المؤرخ في  789ر رقـ وبمقتضى القرا -

 في الطب وتقييميا والتدرج فييا. التدرج لمسنة الثالثة
الذي يحّدد كيفيات تنظيـ التكويف في الطور الثالث  2020ديسمبر سنة  2المؤرخ في  961وبمقتضى القرار رقـ  -

 لدكتوراه ومناقشتيا.وشروط إعداد أطروحة ا
 

 ُيـقـــــّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد األحكاـ االستثنائية المرخص بيا في مجاؿ التنظيـ والتسيير البيداغوجيف  المادة األولى:
نتقاؿ الطمبة في ظل فترة الكوفيد  .2022-2021بعنواف السنة الجامعية  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  اعتماد نمط التعميـ اليجيف أو المختمط الذي يجمع بيف نمطي  2022–2021ت

 .التعميـ عف بعد والتعميـ الحضوري 
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 تدرس وحدات التعميـ األساسية والمنيجية عمى النمط التعميمي اليجيف )حضوريا وعف بعد(. :3المادة 
إجباريا مع احتراـ  األعماؿ التطبيقية وأعماؿ الورشاتالموجية و  األعماؿ يعد حضور الطمبة في 

 اإلجراءات المقررة في البروتوكوؿ الصحي والبيداغوجي.
 واالستكشافية عف بعد.لوحدات التعميمية األفقية ا تعميـيمكف ضماف  :4المادة 
 .يمكف ضماف دروس الدعـ المبرمجة في السنة األولى دكتوراه عف بعد :5المادة 
 حاالت الغيابات المبررة ىي: :6المادة 

لمدة قصيرة مف قبل الييئات الصحية المختصة )أطباء القطاع العاـ  المؤكد المرض أو االستشفاء -
 أو الخاص( ومصادؽ عميو مف قبل طبيب المؤسسة.

 .تسخير المعني أو استدعاء مف قبل السمطات العمومية -
 ( أياـ مسموح بيا(.03وفاة األصوؿ، الفروع، األقرباء أو الزوج ) ثالثة ) -
 مسموح بيا(.( أياـ 03زواج المعني)ة( )ثالثة ) -
 .19، بسبب كوفيدالمبرر إجراءات الحجر الصحي المنزلي -

 أو بدني يمكف أف تمنح العطمة األكاديمية االستثنائية بطمب مف المعني لدواعي شخصية )تعب نفسي :7المادة 
ينبغي إيداع الطمب لدى اإلدارة، أسبوع كحد أقصى قبل بداية االمتحانات ، ...(19كوفيدب متعمق

 .السداسية
 الفصل الثاني 
 تقييم الطمبة

 يتـ تقييـ الطمبة وفقًا ألحد األشكاؿ التالية وذلؾ بعد أخذ رأي الفرؽ البيداغوجية: :8المادة 
 حدات التعميـ األساسية و المنيجيةلو  حضوريًا  -
 عف بعد، بالنسبة لموحدات التعميمية األفقية واالستكشافية، -
 الطالب.عمى أساس أعماؿ شخصية منجزة مف قبل  -

 .يتعيف تدعيـ قدر اإلمكاف التقييـ عف بعد، باستثناء الوحدات التعميمية األساسية والمنيجية :9المادة 
 يمكف المصادقة عمى الوحدة التعميمية مف طرؼ الفريق البيداغوجي، مف خالؿ إحدى الصيغ الثالثة التالية:

 .التقييـ المستمر والتقييـ النيائي -
 .التقييـ النيائي فقط -
 .التقييـ المستمر فقط -

تنظـ مناقشات مذكرات نياية الدراسة وفق طرؽ مناسبة، تحّددىا الفرؽ البيداغوجية مع مراعاة الوضعية 
 .الصحية

 (.02إذا تعذر إجراء المناقشة، يتـ تقييـ المذكرة مف طرؼ المشرؼ وممتحنيف اثنيف )
يمكف تعميق حق الطمبة في اإلطالع عمى أوراؽ اإلمتحاف مف قبل الفريق البيداغوجي، بما يناسب  :10المادة 

الوضعية الصحية. وفي كل الحاالت، يتـ وضع تصحيح نموذجي وسمـ تنقيط مفصل بالنسبة لكل 
 .امتحاف، ويبمغاف لمطمبة وجوبا عف طريق النشر وبكل وسيمة إعالـ رقمية
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مف ىذا القرار، يمنح الطالب الحق في  6لغياب عف امتحاف أو مناقشة، مبررة وفقًا لممادة في حالة ا :11المادة 
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

تتـ المصادقة عمى المواد المدرسة وفقا لمحتوى التعميـ المنجز حضوريًا وعف بعد، بعد تقدير الفرؽ  :12المادة  
 البيداغوجية.

 بالنسبة لطمبة نظاـ الميسانس، الماستر والدكتوراه )ؿ. ـ. د(. :13المادة 
رصيد  30يحق لمطالب االنتقاؿ مف السنة األولى إلى السنة الثانية ليسانس، إذا تحصل عمى مجموع  -

 موزعة عمى السداسييف.  
رصيد  90يحق لمطالب االنتقاؿ مف السنة الثانية إلى السنة الثالثة ليسانس، إذا تحصل عمى مجموع  -

 مواد األساسية المقّررة.يات األربعة دوف األخذ بعيف االعتبار الموزعة عمى السداس
رصيد  45يحق لمطالب االنتقاؿ مف السنة األولى إلى السنة الثانية ماستر، إذا تحصل عمى مجموع  -

 دوف األخذ بعيف االعتبار المواد األساسية المقّررة. 
 يسمح بالتعويض بيف الوحدات التعميمية لمسداسييف لطمبة السنة أولى ماستر.

بالنسبة لطمبة النظاـ الكالسيكي والمدارس العميا، ال تؤخذ بعيف االعتبار في انتقاؿ الطالب النقطة  :14المادة 
 .2022 –2021اإلقصائية لممادة و/أو لموحدة التعميمية، المحّصل عمييا خالؿ السنة الجامعية 

االمتحاف النيائي طابعا إقصائيا  بالنسبة لمطمبة المسجميف لنيل شيادة الدراسات الطبية الخاصة، يكتسي :15المادة 
ـّ اعتماد التعويض بيف العالمات المحصل عمييا في االختبارات النظرية والتطبيقية،  وترتيبيا. 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.

في إطار إجراءات الوقاية  2021/2022تطّبق أحكاـ ىذا القرار، إستثنائيا، بعنواف السنة الجامعية  :17المادة 
 .19ضد تفشي جائحة كوفيد

ف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ورؤساء المؤسسات الجامعية، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا يكمف كل م :18المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021أوت  11 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2016ماي  30مؤرخ في ال 495قـــرار رقم يعدل ال ،2021 أوت 15مؤرخ في  916رقم  قــرار
 الشمف لدى جامعة الطبيعة الحياة المكونة لكمية عموم إنشاء األقساموالمتضمن 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنػة 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
يوليو سنة  23الموافق  1422عاـ جمادى األولى  2المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الشمف، المعدؿ والمتمـ. ، والمتضمف إنشاء جامعة2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 34ا المادة الذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيم 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
طبيعة ال المكونة لكمية عموـ إنشاء األقساـوالمتضمف  2016ماي  30مؤرخ في ال 495قػػػرار رقـ ال وبمقتضى -

 .الشمف لدى جامعة الحياة
 

 ُيـقـــــّرر
 

 كما يأتي: ، والمذكور أعاله2016ماي  30مؤرخ في ال 495قػػػرار رقـ مف ال 2تعدؿ وتتمـ المادة  المادة األولى:
 األقساـ التالية:-الشمفجامعػة –الطبيعة والحياة تنشأ لدى كمية عموـ  :2المادة "

 -  الطبيعة والحياةجذع مشترؾ في عمـو قسـ.  
 -  البيولوجيا.قسـ 
 - ـ عمـو التغذية والتغذية البشرية.قس 
 - لماء والبيئة والتنمية المستدامة.قسـ ا 
 - .قسـ العمـو الزراعية 
 - ."قسـ البيوتكنولوجيا 

، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي الشمفالمدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة يد يكمف الس :2 المادة
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  

 2021أوت  15 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد شروط االلتحاق وكيفيات توجيو والتسجيل ، 2021أوت  17 مؤرخ في 917رقم  قــرار
 في الدراسات الجامعية لنيل شيادة الماستر

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانوف 1999أفريل  4الموافق 1419ذو الحجة عـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالتوجييي 
، 2021سنة  جولية 07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعدؿ والمتمـ المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
سنة  أوت 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ  بمقتضى المرسـو -

 .لجامعة وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، الذي يحّدد القواعد الخاصة لتنظيـ ا2003
، 2005 غشت سنة 16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .خاصة لتنظيـ وسير المركز الجامعيد المياـ والقواعد الالذي يحدّ 
 2008سنة  أوت 19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 .وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهالمتضمف نظاـ الدراسات لنيل شيادة الميسانس 
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .تعميـ العالي والبحث العمميالذي يحّدد صالحيات وزير ال
الذي  2018مارس سنة  19الموافق  1439ؿ رجب عاـ المؤرخ في أوّ  95-18بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .بشيادات التعميـ العالي األجنبيةد شروط وكيفيات االعتراؼ يحدّ 
، 2020سنة  مارس 21الموافق  1441عاـ  رجب 26المؤرخ في  69-20بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 (.19 –باإلجراءات الوقائية ومكافحة تفشي جائحة كورونا )كوفيد المتعمق
، 2020سنة  مارس 24الموافق  1441عاـ  رجب 29المؤرخ في  70-20بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .(19 –المتعمق باإلجراءات الوقائية اإلضافية ومكافحة تفشي جائحة كورونا )كوفيد
قواعد المشتركة لمتنظيـ والتسيير الد الذي يحدّ  2011نوفمبر  03المؤرخ في  711ـ بمقتضى القرار رق -

 .ة لنيل شيادتي الميسانس والماسترلمدراسات الجامعي يفالبيداغوجي
د كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طوري الذي يحدّ  2011نوفمبر  03المؤرخ في  712بمقتضى القرار رقـ  -

 .الميسانس والماستر الدراسات لنيل شيادتي
 .ةالمتضمف كيفيات ترتيب الطمب 2011نوفمبر  03المؤرخ في  714بمقتضى القرار رقـ  -
سات الجامعية لنيل المتضمف شروط التسجيل في الدرا 2014جواف  09المؤرخ في  363بمقتضى القرار رقـ  -

 .شيادة الماستر
د األحكاـ االستثنائية المسموح بيا في مجاؿ الذي يحدّ  2020أوت  26المؤرخ في  633بمقتضى القرار رقـ  -

-2019الجامعية  بعنواف السنة 19-وتقييـ  وانتقاؿ الطمبة خالؿ فترة كوفيد يفالتنظيـ والتسيير البيداغوجي
2020. 
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 ُيـقـــــّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد شروط االلتحاؽ وكيفيات التوجيو والتسجيل في الدراسات الجامعية لنيل  المادة األولى:
 شيادة الماستر.

 لالفصل األوّ 
 شروط عامة لاللتحاق

 توفوف عمى الشروط المحّددة في ىذا القرار.سالذيف ي لممترشحيفيفتح  .يكتسي الماستر طابعا وطنيا :2المادة 
بمسارات الماستر المؤىمة والمفتوحة مف خالؿ مواقع الواب  ،سنة جامعية بعنواف كلّ  ،إعالـ الطمبة يتـّ  :3المادة 

 الوسائط اإلعالمية. لمؤسسات التعميـ العالي وباستعماؿ كلّ 
شيادة  ئز عمىحامشيادة الميسانس الممنوحة مف طرؼ مؤسسة التعميـ العالي أو ل محائزيف عمىيمكف ل :4المادة 

 عترؼ بمعادلتيا، االلتحاؽ بالدراسات الجامعية لنيل شيادة الماستر.أجنبية م
 4شيادات بكالوريا + محائزيف عمىيمكف السماح لاللتحاؽ بالدراسات الجامعية لمسنة األولى ماستر ل :5المادة 

أجنبية معترؼ  الحائزيف عمى شيادةسنوات الممنوحة مف طرؼ مؤسسة لمتعميـ العالي ولممترشحيف 
 لتيا.بمعاد

في السنة االولى ماستر لكل مترشحييا الحائزيف عمى  تسجيلضماف ال مؤسسة التعميـ العالييمكف ل :6المادة 
 في آخر دفعة.و المتخرجيف  مؤسسةلم سشيادة الميسان

في السنة األولى أقصى مف المقاعد البيداغوجية المفتوحة  ، كحدّ %20تخصص حصة إضافية تقّدر بػ
الذيف ينتموف لمؤسسات التكويف  ولممترشحيف عرض تكويف، لممتخرجيف القدامى لممؤسسة كلّ ماستر ل

 العالي األخرى.
 5شيادات بكالوريا + محائزيف عمىيمكف السماح لاللتحاؽ بالدراسات الجامعية لمسنة الثانية ماستر ل :7المادة 

لممنوحة مف طرؼ مؤسسة لمتعميـ التدرج في العموـ الطبية ا ةشياد الحائزيف عمى ولممرشحيفسنوات، 
 العالي ولممترشحيف الحامميف لشيادة أجنبية معترؼ بمعادلتيا.

يجب عمى المترشح لمدراسات في السنة األولى أو السنة الثانية ماستر في مؤسستو األصمية تقديـ رسالة  :8المادة 
 ؤسسة.تحفيز مرفوقة ببطاقة رغبات وفق نموذج يمكف تحميمو مف موقع الواب لمم

 :يجب عمى المترشح لمدراسات في السنة األولى أو الثانية ماستر خارج مؤسستو األصمية تقديـ : 9المادة 
 رسالة تحفيز مرفوقة ببطاقة رغبات وفق نموذج يمكف تحميمو مف موقع الواب لممؤسسة، 
 ،نسخة مف كشف نقاط البكالوريا 
 ،نسخة مف شيادة التدرج 
  الجامعي.نسخة مف كشف النقاط لممسار 
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 الفصل الثاني
 التوجيوالترتيب و كيفيات 

 

قصد  الحائزيف عمى شيادات الميسانس أو شيادات أجنبية معترؼ بمعادلتيا،  يتـ ترتيب المترشحيف :10المادة 
ل عمييا طواؿ مسار تكوينيـ طبقا التوجيو نحو مسار تكويف في الماستر عمى أساس النتائج المحّص 

 أعاله. والمذكور 2011نوفمبر  03المؤرخ في  714القرار رقـ ة في لألحكاـ المحددّ 
شيادات أجنبية  الحائزيف عمىسنوات و  4شيادات بكالوريا +  الحائزيف عمىترتيب المترشحيف  يتـّ  :11المادة 

عمى أساس المعدؿ ، ماستر  السنة األولىمعترؼ بمعادلتيا، قصد التوجيو نحو مسار تكويف في 
 2011نوفمبر  03المؤرخ في  714( مف القرار رقـ 03ة الواردة في المادة الثالثة )الصيغ الحسابي وفق

  .سنوات 4تكييفيا مع مسار تكويف كالسيكي بكالوريا + والمذكور أعاله ، والتي يتـّ 
شيادات  الحائزيف عمى والمترشحيف سنوات 5شيادات بكالوريا +  الحائزيف عمىترتيب المترشحيف  يتـّ  :12المادة 

شيادات أجنبية  الحائزيف عمىالتدرج في العموـ الطبية الممنوحة مف طرؼ مؤسسة لمتعميـ العالي، و 
عمى أساس المعدؿ الحسابي ، ماسترلسنة الثانية معترؼ بمعادلتيا، قصد التوجيو نحو مسار تكويف في ا

والمذكور  2011نوفمبر  03خ في المؤر  714( مف القرار رقـ 03الصيغة الواردة في المادة الثالثة )  وفق
 األصمية. تكويفال اتتكييفيا مع مسار  أعاله ، والتي يتـّ 

 يشيادة الميسانس لمدفعة األخيرة لممؤسسة وفق ترتيب استحقاق الحائزيف عمىتوجيو المترشحيف  يتـّ  :13المادة 
 اقة رغبات المترشح.بمراعاة عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة حسب تخصص الماستر، وعمى أساس بط

 56، 55المواد تنظيـ ىذا التوجيو مف طرؼ لجنة الترتيب والتوجيو ) ؿ.ت.ت(، كما ىي محّددة في  يتـّ 
 .أعاله، والمذكور 2011نوفمبر  03المؤرخ في  711القرار رقـ مف  57و

أجنبية  اتشياد ئزيف عمىالحاأو  مواليةمفئات العمى شيادات بالنسبة ليف ئز توجيو المترشحيف الحا يتـّ  :14المادة 
وباحتراـ الحصة القصوى  أعاله، 11 بنفس األشكاؿ المحّددة في المادة ، حسب الحالة،معترؼ بمعادلتيا

 : ( أعاله06المحّددة في المادة السادسة )
  نظاـ في الميسانس المتخرجيف الجددLMD الجامعية األخرى  لممؤسسات. 
  ـ نظافي الميسانس المتخرجيف القدامىLMD لممؤسسة. 
  نظاـ في الميسانس المتخرجيف القدامىLMD الجامعية األخرى  لممؤسسات. 
  + (4المتخرجيف في النظاـ الكالسيكي )بكالوريا. 

 اتشياد ئزيف عمىالحاأو  مواليتيفال يفمفئتعمى شيادات بالنسبة ليف ئز توجيو المترشحيف الحا يتـّ  :15المادة 
عدد وباحتراـ  أعاله، 12 بنفس األشكاؿ المحّددة في المادة الحالة،، حسب أجنبية معترؼ بمعادلتيا

 عمى مستوى المؤسسة:المقاعد البيداغوجية المفتوحة 
 الممنوحة مف طرؼ مؤسسة لمتعميـ العالي، ،سنوات 5شيادات بكالوريا + عمى يف ئز الحا 
 التدرج في العمـو الطبية التدرج الممنوحة مف طرؼ مؤسسة لمتعميـ العالي عمىيف ئز الحا. 
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)ؿ.ت.ت(، مف خالؿ  اإلعالف عف نتائج ترتيب وتوجيو المترشحيف مف قبل لجنة الترتيب والتوجيو يتـّ : 16المادة 
 موقع الواب لممؤسسة وبواسطة دعائـ اتصاؿ أخرى.

عمى لجنة الترتيب والتوجيو الرّد عمى  نبغياؿ طعوف محتممة، وي( أياـ مفتوحة الستقب03تمنح مّدة ثالثة )
 ( مفتوحيف.02المترشحيف المعنييف في غضوف يوميف )

 

 الفصل الثالث
 التسجيل

ـّ ايسمح التسجيل في دراسات   :17المادة  مف طرؼ لجنة الترتيب  قبوليـلسنة األولى ماستر لممترشحيف الذيف ت
 والتوجيو )ؿ.ت.ت(، طبقا ألحكاـ ىذا القرار.

مف ىذا القرار،  07لسنة الثانية ماستر لممترشحيف المذكوريف في المادة ايسمح التسجيل في دراسات  :18المادة 
)ؿ.ت.ت(، وطبقا لممقاعد البيداغوجية  بعد ترتيبيـ حسب االستحقاؽ مف طرؼ لجنة الترتيب والتوجيو

 .تاحةالم
 تبرير دفع حقوؽ التسجيل. بتسجيل النيائي يقـو المترشح التابع لمؤسسة االستقباؿ العند  :19المادة 

 يتضمف ممف المترشحيف التابعيف لمؤسسات أخرى الوثائق اآلتية:
 ،النسخة األصمية لكشف النقاط لمبكالوريا أو شيادة أجنبية معترؼ بمعادلتيا 
  التي تسمح بالتسجيل في الماستر،نسخة مف شيادة التدرج 
  بع،ممسار الجامعي المتّ لنقاط الالنسخ األصمية لكشوؼ 
  حقوؽ التسجيل.تبرير دفع 

 الفصل الرابع
 أحكام نيائية

بعد انقضاء مّدة  الترشح لمتسجيل لنيل شيادة ماستر ثانية، إالّ  أولى شيادة ماستر محائزيفال يمكف ل :20المادة 
 ( سنوات ابتداء مف تاريخ الحصوؿ عمى آخر شيادة الماستر .05خمس )

بإدراج قوائـ الطمبة المسجميف في الدراسات الجامعية لنيل شيادة الماستر في  مؤسسةف مدير اليكمّ  :21المادة 
 النظاـ اإلعالمي المدمج لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

 كّل األحكاـ المخالفة ليذا القرار. تمغى :22المادة 
فيما يخصو،  مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف، كلّ  ومدراءف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف يكمّ  :23المادة 

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

 2021أوت  17 فيحرر بالجزائر 
 التعميم العالي والبحث العممي وزير

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة  2021أوت   17مـؤرخ فـي  55رقـم  قــرار
 لـدى المـدرسـة العميـا لمتسيير واإلقتصاد الرقمي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادى 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  -

 .لمحتوى الخدمػػات االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

          .اإلجتماعية المتعمق بتسيير الخدمات
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434 ربيع األوؿ عاـ 18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، 2019يوليو سنة  10الموافق  1440ذي القعدة عاـ  7المػؤرخ في  198-19بمقتضى الػمرسػوـ التنفيػذي رقػـ  -

ير إلى مدرسة عميا لمتسيير المتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في العموـ اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسي
 الرقمي. واإلقتصاد

، المتضمف تشكيمة أعضػاء لجنػة الخدمػات اإلجتماعية لدى 2021جويمية سنة  15نظػػًػػػرا  لممحضر المؤرخ في  -
 المدرسة العميا لمتسيير واإلقتصاد الرقمي.

 ُيـقـــــّرر
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسة العميا لمتسيير واإلقتصاد الرقمي. المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : :2المـادة 

 األعضاء الدائمون:
 جدي سارة -03 لعراشي أميف -02 عبد الرحيـ مروة -01
   شيحيف فريدة -05 شعوبي فايزة -04

 األعضاء اإلضافيوف:               
 حمديش مجيد -03 عباس صبرينة حكيمة -02 دمحمودي سارة -01

 .اإلمضاء عمى القرار( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المادة 
يكمف السيػد مديػر المدرسة العميا لمتسيير واإلقتصاد الرقمي بتنفيػذ ىػذا القػرار، الذي سينشر في النشرة  :4المادة 

 الرسمية لمتعميػـ العالي والبحث العممي.
 2021أوت  17حرر بالجزائر في: 

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ن إنشاء خمية مركزية وخاليا محميةيتضمّ ، 2021أوت  22خ في مؤرّ  918 رقم قــرار
 2022-2021 متابعة سير السنة الجامعيةل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  ليويو  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 1995 مارس سنة 22 الموافق 1415شواؿ عاـ  21 في المؤرخ 84-95تنفيذي رقـ المرسوـ وبمقتضى ال -

 وعممو، المعّدؿ والمتمَّـ. وتنظيمو الجامعية لمخدمات وطني ديواف والمتضّمف إنشاء
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ـالذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمَّ  2003
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيره الجامعي مياـ المركزالذي يحدد 
 سنة نوفمبر 24 الموافق 1432ذي الحجة عاـ  28 في المؤرخ 396-11تنفيذي رقـ المرسوـ وبمقتضى ال -

 والتكنولوجي. العممي الطابع ذات العمومية لممؤسسة النموذجي األساسي القانوف  الذي يحدد 2011
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
 2020مارس سنة  21الموافق  1434رجب عاـ  26المؤرخ في  69-20التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسوـ -

 ومجموع النُّصوص الالحقة بو. ،( ومكافحتو19-تعمق بتدابير الوقاية مف انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيدوالم
 2021 سنة أبريل 7الموافق  1442عاـ  شعباف 24المؤرخ في  134-21وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وزارة التعميـ العالي والبحث العمميلوالمتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية 
والمتضمف إنشاء خمية مركزية وخاليا محمية  2021فيفري سنة  09المؤرخ في  121قػػرار رقـ الوبمقتضى  -

 .2021-2020لمتابعة سير السنة الجامعية 
 ُيـقـــــّرر

 

، تنشأ عمى مستوى 19مراعاة لمّظروؼ الصّحية االستثنائية المترّتبة عف تفّشي جائحة كورونا كوفيد. المادة األولى:
اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي خمية مركزية تتولَّى متابعة سير السنة الجامعية 

2021-2022. 
ى متابعة تتولّ  خاليا محميةالبحث العممي و  عمى مستوى مؤسسات التعميـ العاليزيادة عمى ذلؾ، تنشأ 

 .2022-2021السنة الجامعية  سير
 :اآلتيةف الخمية المركزية بالمياـ تكمَّ  :2المادة 

 .اختتاـ السنة الجامعيةو  اإلشراؼ عمى عممية التحضير لمدخوؿ الجامعي -
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النشاطات بنة في بروتوكوؿ اإلطار الخاص متابعة مؤسسات التعميـ والبحث في تنفيذ التدابير المتضمَّ  -
 .البيداغوجية

السنة  لمدخوؿ الجامعي واختتاـاقتراح التدابير التي مف شأنيا المساىمة في ضماف السير الحسف  -
 .الجامعية

 .فة بالصحةالتنسيق والتشاور مع السمطات العمومية السيما السمطة المكمّ  -
 أعضاء األسرة الجامعية ومتابعتيا.لفائدة  19-نا كوفيدالتحسيس حوؿ عممية التمقيح ضّد فيروس كور  -
 .2022-2021متابعة مؤسسات القطاع في تنفيذ البروتوكوؿ الصحي اإلطار طيمة السنة الجامعية  -

 :اآلتيةف الخاليا المحمية بالمياـ تكمَّ  :3المادة 
النشاطات البيداغوجية لكل مؤسسة، يستمد أحكامو مف البروتوكوؿ  بسيرإعداد بروتوكوؿ خاص  -

 .اإلطار
 .خاصالمتابعة تنفيذ البروتوكوؿ  -
 .التنسيق والتشاور مع السمطات المحمية في المسائل المتعمقة بالتدابير الصحية -
ؤسسة سرة الجامعية لمملفائدة أعضاء األ 19-التحسيس حوؿ عممية التمقيح ضّد فيروس كورنا كوفيد -

 ومتابعتيا.
 .2022-2021ر طيمة السنة الجامعية متابعة تنفيذ البروتوكوؿ الصحي اإلطا -

 مف:المركزية والخاليا المحمية ل الخمية تتشكّ  :4المادة 
 أوال: الخمية المركزية:

 األميف العاـ لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، 
 رئيس الديواف، 
 المدير العاـ لمتعميـ والتكويف، 
 المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، 
 العػاـ المفتػش، 
 ة،المسؤوؿ عف ممف الشركاء االجتماعييف والجمعيات الطالبي مكمف بالدراسات والتمخيصال 
 سؤوؿ عف اإلعالـ واالّتصاؿ،الم مكمف بالدراسات والتمخيصال 
  ة الحياة الطالبية،مدير 
 ،مدير المالية 
  الجيوية لمجامعاترؤساء الندوات، 
 ،المدير العاـ لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية 
 مدير مركز البحث في البيوتكنولوجيا، 
 والحياة، مدير الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عمـو الصحة 
 والبيطرية، المديرة الفرعية لمعمـو الطبية 
  لإلقامة والّدكتوراه في العموـ الطّبية،المديرة الفرعية 
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 بيطاـ إيدير، خبيرا األستاذ، 
 ( عف كّل نقابة معتمدة مف نقابات األساتذة الباحثيف، واألساتذة الباحثيف 01ممّثل واحد )

 االستشفائييف الجامعييف، والباحثيف الّدائميف، والموّظفيف والعماؿ،
  ّل عف كّل جمعية طالبية معتمدة.ممث 

 ثانيا: الخاليا المحمية:
  البحثيةمدير المؤسسة الجامعية أو، 
 األميف العاـ لممؤسسة، 
 والتنمية واالستشراؼ،  وما بعد التدرج والعالقات الخارجية انواب المدير المكمفوف بالبيداغوجي 
 عميد كمية الطب بالنسبة لممؤسسات المعنية، 
 ممثل عف كمية البيولوجيا بالنسبة لممؤسسات التي ال تحوي كمية الطب، 
  الجامعية أو ممثل عنيـ حسب االرتباطات القائمة بيف مديريات الخدمات مدير أو مديرو الخدمات

 أو البحثية، الجامعية والمؤسسات الجامعية
 المسؤوؿ عف وحدة الطب الوقائي في المؤسسة الجامعية واإلقامة الجامعية، 
 ممثل عف نقابة األساتذة الباحثيف والباحثيف الدائميف واألساتذة االستشفائييف الجامعييف، 
 مكمف باإلعالـ واالتصاؿ، 
 ( عف كّل نقابة معتمدة عمى مستوى المؤسسة مف نقابات األساتذة الباحثيف، 01ممّثل واحد )

 واألساتذة الباحثيف االستشفائييف الجامعييف، والباحثيف الّدائميف، والموّظفيف والعماؿ،
  ّل عف كّل جمعية طالبية معتمدة عمى مستوى المؤسسة.ممث 

 المركزية والخاليا المحمية االستعانة بكل شخص بإمكانو مساعدة كل منيما في أداء مياميا. يمكف الخمية
يكّمف منّسق المدينة الجامعية أكثر مف مؤسسة جامعية وبحثية،  بالنسبة لممدينة الجامعية التي تضُـّ  :5المادة 

 3المنصوص عمييا في المادة  مع السمطات المحميةالمعّيف ليذا الغرض بضماف ميّمة التنسيق  والتشاور 
 مف ىذا القرار.

يمكف الخمية المركزية والخاليا المحمية اقتراح تدابير مف شأنيا ضماف السير الحسف لألنشطة البيداغوجية  :6المادة 
، كما يمكنيا تكييف البروتوكوالت الصحية وفقا  2022-2021والخدمات الجامعية خالؿ السنة الجامعية 

 عية الوبائية.لتطوُّرات الوض
مؤّسسات التعميـ العالي والبحث العممي،  يروومد لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي يكمف األميف العاـ :7المادة 

ىذا القرار الذي سينشر  فيما يخصو، بتنفيذ أحكاـ ، كلّ والمدير العاـ لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية
 بحث العممي.في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي وال

 2021أوت  22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 رزنامة العطل الجامعية يحدد ،2021 أوت 23مؤرخ في  920رقم  قــرار
 2022-2021بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  ليويو  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
، 2008مايو سنة  3الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  129-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي
، 2008مايو سنة  3الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  130-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .باألستاذ الباحث المتضمف القانوف األساسي الخاص
، 2013جانفي  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 .التعميـ العاليـ الدراسات لنيل شيادات انظالنصوص التنظيمية التي تحدد وبمقتضى  -

 

 ُيـقـــــّرر
 
 

يـو  بالنسبة لفصل الشتاء ابتداء مف 2022-2021تحدد العطمة الجامعية الفصمية لمسنة الجامعية  المادة األولى:
 .صباحا 2022 جانفي 02 األحد مساًء إلى يوـ 2021ديسمبر  16الخميس 

 بالنسبة لفصل الربيع ابتداء مف يـو 2022-2021تحدد العطمة الجامعية الفصمية لمسنة الجامعية  :2المادة 
 .صباحا 2022 أفريل 03 األحد مساًء إلى يوـ 2022 مارس 17 الخميس

 بالنسبة لفصل الصيف ابتداء مف يـو 2022-2021تحدد العطمة الجامعية الفصمية لمسنة الجامعية  :3المادة 
 .صباحا 2022 سبتمبر 04 يـو األحد مساًء إلى 2022 جويمية 16 السبت

يمكف لمؤسسات التعميـ العالي التي عرفت تأخر في إنجاز األعباء البيداغوجية والعممية تمديد السنة  :4المادة 
 .مساء كحد أقصى 2022جويمية  28الجامعية إلى غاية يـو الخميس 

 ال تطبق ىذه اإلجراءات عمى الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وأعواف المصالح. :5المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :6المادة 

 2021أوت  23 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن تكريس عالمة االمتياز، 2021أوت  23/م.ع.ب.ع.ت.ت/ مؤرخ في 333رقم  قــرار
 لبعض مخابر البحث المنشأة لدى بعض مؤسسات التعميم العالي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442عاـ  ذي القعدة 26المؤرخ في  281-21المرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
، 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  243-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 عممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا.الذي يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث ال
أوت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ.، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة 2003
نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، الذي يحدد القانوف األساس2011
جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ي والبحث العممي.، الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العال2013
جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  81-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 مي والتطوير التكنولوجي وتنظيميا.، الذي يحدد مياـ المديرية العامة لمبحث العم2013
، 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 عميا.األساسي النموذجي لممدرسة الالذي يحدد القانوف 
غشت سنة  13الموافق  1440ذي الحجة عاـ  12المؤرخ في  231-19وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،. 21و 19ىا، السيما المادتيف ، الذي يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيميا وسير 2019
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  282-21وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ألعضاء الحكومة تفويض إمضائيـ. الذي يرخص
، والمتضمف إنشاء مخابر بحث لدى بعض 2000جويمية سنة  25المؤرخ في  88وبمقتضى القرار رقـ  -

  .مؤسسات التعميـ العالي، المعدؿ
مؤسسات  ، والمتضمف إنشاء مخابر بحث لدى بعض2001فيفري سنة  5المؤرخ في  42وبمقتضى القرار رقـ  -

 التعميـ العالي، المعدؿ.
ض مؤسسات ، والمتضمف إنشاء مخابر بحث لدى بع2010مارس سنة  25المؤرخ في  93وبمقتضى القرار رقـ  -

  التعميـ العالي، المعدؿ.
 ، والمتضمف إنشاء مخابر بحث لدى بعض2012أفريل سنة  14المؤرخ في  145وبمقتضى القرار رقـ  -

 لمعدؿ.مؤسسات التعميـ العالي، ا
، والمتضمف إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات 2013أفريل سنة  3المؤرخ في  242وبمقتضى القرار رقـ  -

  .التعميـ العالي، المعدؿ
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، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة 2016ديسمبر سنة  8المؤرخ في  1740وبمقتضى القرار رقـ  -
  .لتكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث العمميالقطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير ا

، والمتضمف التفويض باإلمضاء لمسيد المدير العاـ 2021جويمية سنة  15المؤرخ في  828وبمقتضى القرار رقـ  -
 ث العممي والتطوير التكنولوجي.لمبح

ي لوزارة التعميـ العالي والبحث وبعد اإلطالع عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوج -
 .2020ديسمبر  24و 23المنعقدة في  2020العممي في دورتيا األولى 

 مبحث العممي والتطوير التكنولوجي.وبناء عمى اقتراح المديرية العامة ل -
 

 ُيـقـــــّرر
 1440ذي الحجة عاـ  12المؤرخ في  231-19مف المرسوـ التنفيذي رقـ  19طبقا ألحكاـ المادة  :األولىالمادة 

، المذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تكريس عالمة االمتياز إلى 2019غشت سنة  13الموافق 
 بعض مخابر البحث المنشأة لدى بعض مؤسسات التعميـ العالي.

 ث التي تـ تكريسيا بعالمة االمتياز في ممحق ىذا القرار.تحدد قائمة مخابر البح :2المادة 
تشترؾ المخابر المكرسة كمخابر بحث امتياز مع المؤسسات العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي،  :3المادة 

 المحددة في ممحق ىذا القرار. 
مدراء المؤسسات العمومية ذات تكمف مصالح المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي و  :4المادة 

الطابع العممي والتكنولوجي ومسؤولو مؤسسات التعميـ العالي، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة 
 .الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي

 2021أوت  23 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 والتطوير التكنولوجيالمدير العام لمبحث العممي 
 األستاذ حفيظ أوراق

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 العاليممحق القرار المتضمن تكريس عالمة االمتياز لبعض مخابر البحث المنشأة لدى بعض مؤسسات التعميم 

 

 المؤسسة الشريكة تاريخ القرار مؤسسة اإللحاق عنوان المخبر الرقم

المؤرخ  145قرار رقـ  1جامعة الجزائر مرض الغدد والميتابوليـز 01
 مركز البحث في البيوتكنولوجيا 2012أفريل  14في 

المؤرخ  242قرار رقـ  جامعة الجمفة األتمتة التطبيقية والتشخيص الصناعي 02
 مركز تنمية الطاقات المتجددة 2013أفريل  3في 

البيولوجية الجزئية وعمـو الجينوـ  03
المؤرخ  242قرار رقـ  جامعة الشمف واإلعالـ اآللي

 مركز البحث في البيوتكنولوجيا 2013أفريل  3في 

المؤرخ في  88قرار رقـ   جامعة بجاية التكنولوجية الصناعية واإلعالـ 04
 تنمية الطاقات المتجددة مركز 2000جويمية  25

المؤرخ في  88قرار رقـ  جامعة بشار كيمياء النبات والتركيب العضوي  05
 2000جويمية  25

مركز البحث العممي والتقني في 
 التحاليل الفيزيائية والكيميائية
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المؤرخ في  42قرار رقـ  جامعة بومرداس إشارات وأنظمة 06
 المتجددةمركز تنمية الطاقات  2001فيفري  5

المؤرخ في  88قرار رقـ  جامعة تممساف الحفز والتركيب في الكيمياء العضوية 07
 2000جويمية  25

 مركز البحث العممي والتقني
 في التحاليل الفيزيائية والكيميائية

المؤرخ في  88قرار رقـ  جامعة سيدي بمعباس المياه واليدروميكانيؾ 08
 الميكانيؾمركز البحث في  2000جويمية  25

المؤرخ في  88قرار رقـ  جامعة عنابة بيولوجية حيوانية تطبيقية 09
 مركز البحث في البيوتكنولوجيا 2000جويمية  25

المؤرخ في  88قرار رقـ  جامعة عنابة كيمياء بيوعضوية 10
 2000جويمية  25

مركز البحث في العمـو 
 الصيدالنية

المؤرخ في  88قرار رقـ  1قسنطينةجامعة  اإلليكتروتقني لقسنطينة 11
 2000جويمية  25

مركز البحث في التكنولوجيات 
 الصناعية

المؤرخ في  88قرار رقـ  1جامعة قسنطينة ميكرو األجيزة وأجيزة القياسات 12
 مركز البحث في البيوتكنولوجيا 2000جويمية  25

مسؾ، تصميـ و إنجاز األنضمة  13
المؤرخ في  93رقـ قرار  2جامعة قسنطينة المعقدة

 2010مارس  25
مركز تنمية التكنولوجيات 

 المتطورة

المؤرخ في  42قرار رقـ  3جامعة قسنطينة اليندسة اإلجرائية لمبيئة 14
 مركز البحث في البيوتكنولوجيا 2001فيفري  5

جامعة ىواري بومديف  البيولوجيا الخموية والجزئية 15
 لمعمـو والتكنولوجيا

المؤرخ في  88قرار رقـ 
 مركز البحث في البيوتكنولوجيا 2000جويمية  25

جامعة ىواري بومديف  البناء في البيئة 16
 لمعمـو والتكنولوجيا

المؤرخ في  88قرار رقـ 
 مركز البحث في تييئة اإلقميـ 2000جويمية  25

جامعة ىواري بومديف  بيولوجيا وفيزيولوجيا األحياء 17
 لمعمـو والتكنولوجيا

المؤرخ في  88رقـ قرار 
 مركز البحث في البيوتكنولوجيا 2000جويمية  25

جامعة ىواري بومديف  أجيزة القياس 18
 لمعمـو والتكنولوجيا

المؤرخ في  88قرار رقـ 
 مركز تنمية الطاقات المتجددة 2000جويمية  25

المؤرخ في  88قرار رقـ  1جامعة وىرا ف التركيب العضوي المطبق 19
 2000جويمية  25

مركز البحث العممي والتقني في 
 التحاليل الفيزيائية والكيميائية

المدرسة الوطنية العميا  مناىج تصميـ األنظمة 20
 لإلعالـ اآللي

المؤرخ في  42قرار رقـ 
 2001فيفري  5

مركز البحث في ااٍلعالـ العممي 
 والتقني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن شطب مخبر بحث من قائمة المخابر ، 2021أوت  23/م.ع.ب.ع.ت.ت/ مؤرخ في 334رقم  قــرار

 المنشأة لدى المركز الجامعي لتيبازة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2021سنة  يوليو 7 الموافق 1442عاـ  ذي القعدة 26المؤرخ في  281-21المرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
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، 2005أوت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره

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

جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  81-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 لتكنولوجي وتنظيميا.ير ا، الذي يحدد مياـ المديرية العامة لمبحث العممي والتطو 2013

غشت سنة  13الموافق  1440ذي الحجة عاـ  12المؤرخ في  231-19وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو،. 1الفقرة  9، السيما المادة ، الذي يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيميا وسيرىا2019

غشت سنة  13الموافق  1440 ذي الحجة عاـ 12المؤرخ في  232-19وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 لمبحث وتنظيميا وسيرىا، المتمـ. ، الذي يحدد مياـ الوكاالت الموضوعاتية2019

، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  282-21وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ألعضاء الحكومة تفويض إمضائيـ. الذي يرخص

ث لدى بعض ، والمتضمف إنشاء مخابر البح2021أفريل سنة  27لمؤرخ في ا 205وبمقتضى القرار رقـ  -
 مؤسسات التعميـ العالي.

ث لدى بعض ، والمتضمف إنشاء مخابر البح2021ماي سنة  23المؤرخ في  241وبمقتضى القرار رقـ  -
 مؤسسات التعميـ العالي.

التفويض باإلمضاء لمسيد المدير العاـ ، والمتضمف 2021جويمية سنة  15المؤرخ في  828وبمقتضى القرار رقـ  -
 حث العممي والتطوير التكنولوجي.لمب

، المنبية إلى تكرار مخبر "تسيير وتثميف 13/07/2021وبناء عمى مراسمة المركز الجامعي لتيبازة، المؤرخة في  -
محتوى مع مخبر بنفس ال 23/05/2021المؤرخ في  241النظـ البيئية الفالحية والمائية"، المنشأ بالقرار رقـ 

، والمطالبة 27/04/2021المؤرخ في  205"إدارة وتعزيز النظـ االيكولوجية الزراعية والمائية"، المنشأ بالقرار رقـ 
 .27/04/2021المؤرخ في  205بشطب المخبر المنشأ بالقرار رقـ 

 

 ُيـقـــــّرر
 

، المشار إليو 27/04/2021المؤرخ في  205يشطب مف قائمة مخابر البحث الممحقة بالقرار رقـ  :األولىالمادة 
 أعاله، مخبر "إدارة وتعزيز النظـ االيكولوجية الزراعية والمائية"، المنشأ لدى المركز الجامعي لتيبازة.

دير المركز الجامعي لتيبازة، كل فيما تكمف مصالح المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وم :2المادة 
 يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 

 2021أوت  23 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 المدير العام لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي
 األستاذ حفيظ أوراق

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 ــــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ  ــــ
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المتضّمن  2016أوت  09المؤرخ في  1380، يعدل ممحق القرار رقم 2021 أوت 25 مؤّرخ في 921 رقمقــرار 
 وتكنولوجيا" عمى سبيل التسوية تبسة في ميدان "عمومجـامعـة مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2021يوليو سنػة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08ـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسو  -

 .اهوشيادة الدكتور  لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا
 2009 سنةيناير  4الموافق  1430 عاـمحـر  7المؤّرخ في  08-09رقـ  التنفيذي وبمقتضى المرسوـ -

 المعّدؿ و المتمـ. نشاء جامعة تبسة،إ المتضّمفو 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ر التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزي
حدد يداغوجية الوطنية لمميداف و المتضّمف إنشاء المجنة البي 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام
و المتضّمف مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة  2016أوت  09المؤرخ في  1380بمقتضى القرار رقـ  -

 ة،  في ميداف "عموـ و تكنولوجيا".بعنواف جامعة تبس
 .2021جانفي  26ولوجيا" المؤرخ في "عمـو و تكنوبناًء عمى تقرير المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف  -

 

 ُيـقـــــّرر
 

 والمذكور أعاله، طبقا لممحق ىذا القرار. 2016أوت  09المؤرخ في  1380يعّدؿ ممحق القرار رقـ  الماّدة األولـى:
يسري مفعوؿ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في السنة األولى ماستر بعنواف السنتيف الجامعيتيف  :2المــادة 

 .2021-2020و 2019-2020
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر تبسة يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة :3المــادة 

 والبحث العممي.في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي 
 2021أوت  25 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2016أوت  09المؤرخ في  1380المعّدل لممحق القرار رقم  2021 أوت 25 مؤّرخ فيال 921ممحق  القرار رقم 

 و تكنولوجيا" تبسة في ميدان "عمومجـامعـة المتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 آلية عمـو وتكنولوجيا
 أ  آلية وا عالـ آلي صناعي

 أ  آلية و أنظمة
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 كيروميكانيؾ
 أ  كيروميكانيؾ

 أ  صيانة صناعية

 إلكترونيؾ
 أ  الكترونيؾ األنظمة المضمنة 

 أ أداتية
 أ ميكرو إلكترونيؾ

 كيروتقني

 أ  تحكـ كيربائي
 أ كيروتقني صناعي
 أ  ماكنات كيربائية
 أ  شبكات كيربائية

 أ طاقات متجددة في الكيروتقني
 أ أجيزة بيوطبية بيوطبيةىندسة 

 ىندسة مدنية
 أ  جيوتقني
 أ  ىياكل

 ىندسة ميكانيكية
 أ  انشاء ميكانيكي

 أ  طاقوية
 أ ىندسة المواد

 ىندسة منجمية
 أ استغالؿ المناجـ

 أ تثميف الموارد المعدنية
 أ ىندسة التعديف تعديف

 اتصاالت سمكية وال سمكية
 أ شبكات واتصاالت
 أ  أنظمة االتصاالت

 أ  طرقات ومنشآت فنية أشغاؿ عمومية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتضّمن  2016أوت  09المؤرخ في  1383، يعدل ممحق القرار رقم 2021 أوت 25 مؤّرخ في 922 رقمقــرار 

 وتكنولوجيا" عمى سبيل التسوية تممسان في ميدان "عمومجـامعـة مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .تعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي لم
 2021يوليو سنػة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
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الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في  138-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .المتضّمف إنشاء جامعة تممساف، المعّدؿ والمتّمـ 1989

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .وشيادة الدكتوراه لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا

 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 

حدد يوطنية لمميداف و المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية ال 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام

و المتضّمف مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة  2016أوت  09المؤرخ في  1383بمقتضى القرار رقـ  -
 ساف في ميداف "عموـ و تكنولوجيا".بعنواف جامعة تمم

 .2021جانفي  26ولوجيا" المؤرخ في نعمـو و تكوبناًء عمى تقرير المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " -
 

 ُيـقـــــّرر
 

 طبقا لممحق ىذا القرار. والمذكور أعاله، 2016أوت  09المؤرخ في 1383يعّدؿ ممحق القرار رقـ  الماّدة األولـى:
يسري مفعوؿ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في السنة األولى ماستر بعنواف السنتيف الجامعيتيف  :2المــادة 

 .2021-2020و 2019-2020
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي تممسافيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة  :3 المــادة

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021أوت  25 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الباقي بن زيانأ.د عبد 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2016أوت  09المؤرخ في  1383المعّدل لممحق القرار رقم  2021 أوت 25 مؤّرخ فيال 922القرار رقم  ممحق

 وتكنولوجيا" في ميدان "عموم تممسانجـامعـة المتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عمـو وتكنولوجيا

 أ  آلية وا عالـ آلي صناعي آلية
 أ  صيانة صناعية كيروميكانيؾ
 أ  أداتيو  إلكترونيؾ
 أ  تحكـ كيربائي كيروتقني

 مدنيةىندسة 

 أ  بناءات معدنية ومختمطة
 ـ ىندسة البناء

 أ  جيوتقني
 أ  مواد اليندسة المدنية
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 أ  ىياكل

 ىندسة ميكانيكية

 ـ تركيبات ممحمة و مواد
 أ  انشاء ميكانيكي

 أ  طاقوية
 أ  طاقات متجددة في الميكانيؾ

 ري 

 أ  الري الفالحي
 أ  الري الحضري 

 أ  الري  منشآت
 أ  الموارد المائية

 اتصاالت سمكية وال سمكية
 أ  شبكات واتصاالت
 أ  أنظمة االتصاالت

 أ  طرقات ومنشآت فنية أشغاؿ عمومية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتضّمن  2016أوت  09المؤرخ في  1210، يعدل ممحق القرار رقم  2021 أوت 25 مؤّرخ في 923 رقم قــرار

 وتكنولوجيا" عمى سبيل التسوية ، في ميدان "عموم3قسنطينةبجـامعـة مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999ة أبريل سن 4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .متعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي ل
 2021يوليو سنػة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا
 2011سنة  نوفمبر 28الموافق  1433عاـ  محـر 03المؤّرخ في  402-11رقـ المرسوـ التنفيذي وبمقتضى  -

  .، المعّدؿ3قسنطينةجامعة والمتضمف  إنشاء 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسوـ -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ظيميا وسيرىاتنوالمحدد مياميا وتشكيمتيا و 
والمتضّمف مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف  2016أوت  09المؤرخ في  1210بمقتضى القرار رقـ  -

 ،  في ميداف "عموـ و تكنولوجيا".3جامعة قسنطينة 
 .2021جانفي  26وبناًء عمى تقرير المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ وتكنولوجيا" المؤرخ في  -

 

 ُيـقـــــّرر
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و المذكور أعاله، طبقا لممحق ىذا  2016أوت  09المؤرخ في  1210يعّدؿ ممحق القرار رقـ  الماّدة األولـى:
 القرار.

يسري مفعوؿ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في السنة األولى ماستر بعنواف السنتيف الجامعيتيف  :2المــادة 
 .2021-2020و 2020 -2019

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي 3قسنطينة  يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة :3المــادة 
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021أوت  25 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2016أوت  09المؤرخ في  1210المعّدل لممحق القرار رقم  2021 أوت 25 مؤّرخ فيال 923ممحق  القرار رقم 
 وتكنولوجيا" في ميدان "عموم 3قسنطينةجـامعـة المتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 ىندسة الطرائق عمـو وتكنولوجيا
 أ ىندسة كيميائية
 أ ىندسة صيدالنية

 أ ىندسة الطرائق لمبيئة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتضّمن  2016أوت  09المؤرخ في  1365، يعدل ممحق القرار رقم  2021 أوت 25 مؤّرخ في 924 رقمقــرار 
 وتكنولوجيا" عمى سبيل التسوية خميس مميانة في ميدان "عمومجـامعـة مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان 

 

 التعميم العالي والبحث العممي،إن وزير 
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2021سنػة  يوليو 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه الماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة 
 2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عاـ  رجب 14في  مؤّرخال 247-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .جامعة خميس مميانةالمتضّمف إنشاء و 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث 
 يحددالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام
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و المتضّمف مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة  2016أوت  09المؤرخ في  1365بمقتضى القرار رقـ  -
 جيا".ة،  في ميداف "عموـ و تكنولو بعنواف جامعة خميس مميان

 .2021جانفي  26ولوجيا" المؤرخ في وبناًء عمى تقرير المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ وتكن -
 

 ُيـقـــــّرر
 

 والمذكور أعاله، طبقا لممحق ىذا القرار. 2016أوت  09المؤرخ في  1365يعّدؿ ممحق القرار رقـ  الماّدة األولـى:
يسري مفعوؿ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في السنة األولى ماستر بعنواف السنتيف الجامعيتيف  :2المادة 

 .2021-2020و 2020 -2019
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي جامعة خميس مميانةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير  :3ة المــادّ 

 ـ العالي والبحث العممي.سينشر في النشرة الرسمية لمتعمي
 2021أوت  25 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2016أوت  09المؤرخ في  1365المعّدل لممحق القرار رقم  2021 أوت 25 مؤّرخ فيال 924ممحق  القرار رقم 

 وتكنولوجيا" في ميدان "عموم خميس مميانةجـامعـة المتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 اعمـو وتكنولوجي

 أ آلية وا عالـ آلي صناعي آلية
 أ كيروتقني صناعي كيروتقني

 ىندسة مدنية
 أ مواد اليندسة المدنية

 أ ىياكل

 ىندسة الطرائق
 أ ىندسة صيدالنية

 أ ىندسة الطرائق لمبيئة 

 ىندسة ميكانيكية
 أ انشاء ميكانيكي

 أ طاقوية
 أ أنظمة االتصاالت اتصاالت سمكية وال سمكية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتضّمن  2016أوت  09المؤرخ في  1382، يعدل ممحق القرار رقم  2021 أوت 25 مؤّرخ في 925 رقمقــرار 

 وتكنولوجيا" عمى سبيل التسوية تيزي وزو في ميدان "عمومجـامعـة مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان 
 

 العالي والبحث العممي،إن وزير التعميم 
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2021يوليو سنػة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
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  1989غشت  1الموافق  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في  139-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .تيزي وزو، المعّدؿ والمتّمـ والمتضّمف إنشاء جامعة

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .وشيادة الدكتوراه لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي 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  09المؤرخ في  1382بمقتضى القرار رقـ  -
 ".تكنولوجياجامعة تيزي وزو، في ميداف "عموـ و 

 .2021جانفي  26ولوجيا" المؤرخ في وبناًء عمى تقرير المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ و تكن -
 

 ُيـقـــــّرر
 

 والمذكور أعاله، طبقا لممحق ىذا القرار. 2016أوت  09المؤرخ في  1382يعّدؿ ممحق القرار رقـ  الماّدة األولـى:
يسري مفعوؿ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في السنة األولى ماستر بعنواف السنتيف الجامعيتيف  :2المــادة 

 .2021-2020و  2020 -2019
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي تيزي وزو يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة :3المــادة 

 لعالي والبحث العممي.سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ ا
 2021أوت  25 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2016أوت  09المؤرخ في  1382المعّدل لممحق القرار رقم  2021 أوت 25 مؤّرخ فيال 925ممحق  القرار رقم 

 وتكنولوجيا" في ميدان "عموم تيزي وزوجـامعـة المتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عمـو وتكنولوجيا

 آلية
 أ آلية وا عالـ آلي صناعي

 أ آلية و أنظمة
 ـ آلية صناعية

 أ صيانة صناعية كيروميكانيؾ

 إلكترونيؾ

 أ الكترونيؾ األنظمة المضمنة 
 ـ إلكترونيؾ صناعية

 أ أداتية
 أ ميكرو إلكترونيؾ

 أ كيروتقني صناعي كيروتقني
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 أ ماكنات كيربائية
 أ شبكات كيربائية

 أ طاقات متجددة في الكيروتقني
 أ أجيزة بيوطبية بيوطبيةىندسة 

 ىندسة مدنية

 ـ بناء مدني وصناعي
 ـ بناء معدتي

 ـ منشآت الري و تييئة
 أ جيوتقني

 أ مواد اليندسة المدنية
 أ ىياكل

 ىندسة ميكانيكية

 أ انشاء ميكانيكي
 أ طاقوية

 أ صناعة ميكانيكية وتقنيات اإلنتاج
 ـ تبريد، تسخيف وتكييف

 أ ىندسة المواد
 أ ىندسة المواد والسطوح

 أ طاقات متجددة في الميكانيؾ

 ري 
 أ الري الحضري 
 أ منشآت الري 

 أ شبكات واتصاالت اتصاالت سمكية وال سمكية
 أ طرقات ومنشآت فنية أشغاؿ عمومية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تأىيل ن تضمّ الم 2020ديسمبر  22المؤرخ في  1067، يعدل القرار رقم 2021أوت  25 مؤّرخ في 926 رقمقــرار 

 المركز الجامعي آفموب في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية" 2021-2020المفتوح بعنوان الّسنة الجامعية الماستر 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمف و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
 2021يوليو سنػة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ء الحكومةوالمتضمف تعييف أعضا
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه ماسترالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الو 
 2013يناير سنة  30وافق الم 1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .حدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميذي يال
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 2016الموافق أوؿ سبتمبر سنة  1437ذي القعدة  29المؤّرخ في  230-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضّمف إنشاء مركز جامعي آفمو )والية األغواط(

المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012س مار  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىاحدد ميو 

المفتوح بعنواف الّسنة والمتضّمف تأىيل الماستر  2020ديسمبر  22المؤرخ في  1067 وبمقتضى القرار رقـ -
 .الجامعي آفموالمركز ب في ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" 2021–2020الجامعية 

جويمية  04المؤرخ في  " عموـ إنسانية و اجتماعيةوبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " -
2019. 

 ُيـقـــــّرر
 

، 2020ديسمبر  22المؤرخ في  1067يعّدؿ الجدوؿ المذكور في الماّدة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محّدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.المذكور أعاله، كما 

بتطبيق ىذا القرار  ،، كّل فيما يخّصوالمركز الجامعي آفمويكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير  :2الماّدة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021أوت  25 فيحرر بالجزائر 
 والبحث العمميوزير التعميم العالي 

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 نتضمّ الم 2020ديسمبر  22المؤرخ في  1067المعّدل لمقرار رقم  2021 أوت 25 مؤّرخ فيال 926ممحق القرار رقم 
 المركز الجامعي آفموب في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية" 2021–2020المفتوح بعنوان الّسنة الجامعية  تأىيل الماستر

 طبيعة التخصص الشعبة الميدان

 عمـو إنسانية واجتماعية
 أ المغرب العربي المعاصر تاريخ تاريخ –عمـو إنسانية 
 أ والعمل التنظيـعمـ اجتماع  عمـ االجتماع –عمـو اجتماعية 

 أ إسالمية عربيةفمسفة  فمسفة -عمـو اجتماعية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لتكوينالضمان  ممسانيتضّمن تأىيل جامعة ت، 2021 أوت 25 مؤّرخ في 927 رقم قــرار
 عمى سبيل التسوية "و تكنولوجيا عمومفي ميدان " ماسترلنيل شيادة ال

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

  .والمتّمـالقانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ 
 2021يوليو سنػة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في  138-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ   -

 .ف، المعّدؿ والمتّمـالمتضّمف إنشاء جامعة تممساو  1989



  2021-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   281

 

 

 

 

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ـ ربيع األّوؿ عا 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 

 ُيـقـــــّرر
 

"، طبقا لممحق عموـ وتكنولوجيافي ميداف "ماستر ال تؤىل جامعة تممساف لضماف التكويف لنيل شيادة الماّدة األولـى:
 ىذا القرار.

 2020-2019 تيفالجامعي خالؿ الستتيفيسري مفعوؿ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف  :2المادة 
 2021-2020و

، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي تممسافيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة : 3المادة 
 سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

 2021أوت  25 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لضمان التكوين تممسانيؤىل جامعة  2021 أوت 25 مؤّرخ فيال 927رقم  ممحق القرار
 "عموم وتكنولوجيافي ميدان " ماسترلنيل شيادة ال

 

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 ىندسة بيوطبية عمـو وتكنولوجيا
 أ إعالـ آلي بيوطبي
 أ تجييز بيوطبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المتضّمن 2018ديسمبر  03المؤرخ في  1198، يعدل القرار رقم 2021أوت  25 مؤّرخ في 928 قمر قــرار 

 بجامعة بسكرة  تأىيل التكوين ذو التسجيل الوطني لنيل شيادة ليسانس في "الطاقات المتجددة في الكيروتقني"
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18في المؤّرخ  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .متعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي ل
 2021يوليو سنػة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األّوؿ عاـ  13المؤّرخ في  219-98التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ  -

 .المتضّمف إنشاء جامعة بسكرة، المعّدؿ والمتّمـ
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه لماسترالميسانس وشيادة اوالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة 
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 

حدد ينة البيداغوجية الوطنية لمميداف و المتضّمف إنشاء المج 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام

والمتضّمف تأىيل التكويف ذو التسجيل الوطني لنيل  2018ديسمبر  03المؤرخ في  1198بمقتضى القرار رقـ  -
 ددة في الكيروتقني" بجامعة بسكرة.شيادة ليسانس في "الطاقات المتج

 .2021جانفي  26ولوجيا" المؤرخ في يداغوجية الوطنية لميداف "عمـو وتكنوبناًء عمى تقرير المجنة الب -
 

 ُيـقـــــّرر
 

،  2018ديسمبر  03المؤرخ في  1198يعّدؿ الجدوؿ المذكور في الماّدة الثانية مف القرار رقـ  الماّدة األولـى:
 المذكور أعاله، كما ىو محّدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي بسكرةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة  :2 المــادة
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021أوت  25 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المتضّمن 2018ديسمبر  03المؤرخ في  1198رقم  المعّدل لمقرار 2021أوت  25 مؤّرخ فيال 928ممحق القرار رقم 
 بجامعة بسكرة لنيل شيادة ليسانس في "الطاقات المتجددة في الكيروتقني" تأىيل التكوين ذو التسجيل الوطني

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ الطاقات المتجددة في الكيروتقني كيروتقني عمـو وتكنولوجيا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تأىيل المتضّمن  2020نوفمبر  26المؤرخ في  945ل القرار رقم ، يعد2021أوت  25 مؤّرخ في 929 رقمقــرار 

 2باتنةبجـامعـة  في ميدان "عموم وتكنولوجيا"  2021-2020ة الجـامعيــ ةبعنــوان الّسنــالميسانس المفتوحة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2021يوليو سنػة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17 المؤّرخ في 265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الي والبحث العمميير التعميـ العالذي يحدد صالحيات وز 
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 2015يوليو سنة 11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤّرخ في  180-15بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -
 .2والمتضّمف إّنشاء جامعة باتنة

حدد يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .يا وتنظيميا وسيرىامياميا وتشكيمت

المتضّمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف الّسنة  2020نوفمبر  26المؤرخ في  945وبمقتضى القرار رقـ  -
 .2وـ وتكنولوجيا" بجامعة باتنةفي ميداف "عم 2021-2020الجامعية 

 .2020نوفمبر  24لوجيا" المؤرخ في "عموـ وتكنو  وبناء عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف -
 

 ُيـقـــــّرر
 

، 2020نوفمبر  26المؤرخ في  945يعّدؿ 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 الذي ، 2باتنة : يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة 2المػػادة 
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021أوت  25 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ةحالميسانس المفتو تأىيل المتضّمن  2021أوت  25 مؤّرخ فيال 929ممحق القرار رقم 
 2وتكنولوجيا" بجامعة باتنةفي ميدان "عموم  2021-2020ة الجـامعيــ ةبعنــوان الّسنــ

 

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 نظافة وأمف صناعي عمـو وتكنولوجيا

 ـ األمف الداخمي لممؤسسات
 أ نظافة، أمف وصحة في العمل 

 أ نوعية، نظافة، أمف وبيئة
 أ ىندسة البيئة والطرائق

 أ التحكـ في األخطار الصناعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019جانفي  02المؤرخ في  13يعدل القرار رقم ، 2021أوت  30 مؤرخ في 930رقم  قــرار
 لذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز تنمية الطاقات المتجددةا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف و ، 1988مارس سنة  22الموافق  1408عاـ  شعباف 4المؤرخ في  60-88بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .منو 5السيما المادة  والمتمـ، ، المعدؿتنمية الطاقات المتجددةإنشاء مركز 
، 2021ة ػػػػسن يوليو 7الموافق  1442عاـ ذي القعدة  26المؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .كومةوالمتضمف تعييف أعضاء الح
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 ةنوفمبر سن 24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
تكنولوجي، السيما والذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي وال 2011
 منو. 13المادة 

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

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2019جانفي  02المؤرخ في  13وبمقتضى القرار رقـ  -
 تنمية الطاقات المتجددة، المعدؿ.

 ُيـقـــــّرر
 

، المعدؿ، والمذكور أعاله 2019جانفي  02المؤرخ في  13تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  األولى:المادة 
 وتحرر كما يأتي:

 ........)بدوف تغيير(.......................................................... المادة األولى:"
 الطاقات المتجددة، كما يمي:تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز تنمية 

 :بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة 
 .السيد بوىيشة دمحم، ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا -
 .السيد مسعودي عبد هللا، ممثل عف الوزير المكمف بالمالية -
 .السيد زناز عبد المنعـ، ممثل عف وزير الدفاع الوطني -
 .أمير، ممثل عف الوزير المكمف بالطاقة والمناجـالسيد أمير عمي  -
 .السيدة خداش نيمة، ممثمة عف الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية -
 .السيدة قريشي مميكة فضيمة، ممثمة عف الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية -
 ".................................روالباقي بدون تغيي..........................."

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.     :2المادة 
 2021أوت  30 فيحرر بالجزائر 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019جانفي  13المؤرخ في  37يعدل القرار رقم ، 2021أوت  30 مؤرخ في 931رقم  قــرار

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2021ة ػػػػسن يوليو 7الموافق  1442عاـ ذي القعدة  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 ةنوفمبر سن 24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

مي والتكنولوجي، ال سيما والذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العم 2011
 منو.  13المادة 
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، 2012غشت سنة  21الموافق  1433شواؿ عاـ  3المؤرخ في  316-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 5والمتضمف إنشاء مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية، السيما المادة 

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

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2019جانفي  13المؤرخ في  37وبمقتضى القرار رقـ  -
 .البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية، المعدؿ

 

 ُيـقـــــّرر
 

، المعدؿ، والمذكور أعاله، 2019جانفي  13المؤرخ في  37تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 وتحرر المادة األولى كما يأتي:

 (.....................................بدون تغيير:..............................)المادة ألولى"
االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية، تحدد القائمة 

 كمايمي:
 :بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة 

 .السيدة آيت يحي غيدوش كميمة، ممثمة وزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا -
 .السيدة جرماف صبيحة، ممثمة عف الوزير المكمف بالمالية -
 .لعوفي نبيل، ممثل عف وزير الدفاع الوطنيالسيد  -
 .السيد رماضنة دمحم، ممثل عف الوزير المكمف بالطاقة والمناجـ -
السيدة خداش نيمة دينا، ممثمة عف الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة  -

 .العمرانية
 .ـ المينييفالسيد ريابي زاكي زىير، ممثل عف الوزيرة المكمفة بالتكويف والتعمي -
 .المكمف بالصناعة السيد براىيمي مسعود، ممثل عف الوزير -
 السيد جواني كريـ دفر هللا، ممثل عف الوزير المكمف بالبريد والمواصالت السمكية والالسمكية. -

 "...........................والباقي بدون تغيير................................."
 رار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا الق :2المادة 

 2021أوت  30 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلسمية ألعضاء مجمسيحدد القائمة ، 2021سبتمبر  01 مؤرخ في 932رقم  قــرار
 بسكرةلدى جامعة عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية معيد 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 63والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة  الذي يحدد مياـ الجامعة 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لمعيد عموـ وتقنيات  2014جواف  16المؤرخ في  391وبمقتضى القرار رقـ  -
 .النشاطات البدنية والرياضية  لدى جامعة بسكرة

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  63تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .بسكرةعة لدى جام عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس معيد 
لدى جامعة  عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةتحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس معيد  :2الـمادة 

 يذا القرار.بفي الجدوؿ الممحق  بسكرة
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3الـمادة 

 2021سبتمبر  01 فير بالجزائر 
 التعميم العالي والبحث العمميوزير 

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 عضاءاالسمية ألقائمة الذي يحدد ال، 2021سبتمبر  01 مؤرخ فيال 932ممحق بالقرار رقم 
 بسكرةلدى جامعة  عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية معيدمجمس 

 الصفة اإلسم والمقب
 رئيسا -مدير المعيد دشري حميد -
 رئيس المجمس العممي لممعيد بزيو سميـ -
 بحث مدير مخبر مزروع السعيد -
 التدريب الرياضي رئيس قسـ  دخية عادؿ  -
 والتسيير الرياضياإلدارة رئيس قسـ  جمالي مرابط  -
 التدريب الرياضي ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  باغقوؿ جماؿ -
 التدريب الرياضيممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  زموري بمقاسـ  -
 التربية الحركية ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  بزيو عادؿ -
 التربية الحركيةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  لزنؾ أحمد  -
 اإلدارة والتسيير الرياضي ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  دحية خالد  -
 اإلدارة والتسيير الرياضيممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  صواش عيسى  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف الطيبقيدواـ  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف ديف شعيب -
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 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات قنيدي دمحم شكري  -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات منصر عبد الحكيـ -
 التدريب الرياضي ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  ىبيرة طارؽ  -
 التربية الحركيةممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  دبابي وليد -
 اإلدارة والتسيير الرياضيممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  قناص شوقي -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة  ،2021سبتمبر  02مـؤرخ فـي  56قـم ر  قــرار
 سوق أىراسلـدى مديرية الخدمات الجامعية 

 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادى 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  -

 .لمحتوى الخدمػػات اإلجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

  .المتعمق بتسييػر الخدمات اإلجتماعية
 2021سنة  ليويو  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
الديواف الوطني  ، المتضمف إنشاء2010جانفي سنة  12المػؤرخ في  15-10بمقتضى المرسوـ التنفيػذي رقـ  -

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

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .العالي والبحث العمميالمحدد لصالحيات وزير التعميـ 

، يعدؿ ويتمـ القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ 2016فيفري سنة  17بمقتضى القرار الوزاري 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، لػدى 2021سنة  جويمية 07لممحضرالمؤرخ في  نظػػػػػػرا -

 .سوؽ أىراسمديرية الخدمات الجامعية 
 ُيـقـــــّرر

 .سوؽ أىراستجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية  المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المـادة 

 األعضاء الدائمون: 
 بوعصيدة نفيسة -03 لحفاية كماؿ -02 عوايجية فيصل -01
 سوايعية سفياف -06 بعادشية صالح -05 بف دريس عمر -04
     بوخذير حكيـ 07
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 األعضاء اإلضافيون :
   دريفوؿ ثريا -02 ركاب إبتساـ -01

 

 .اإلمضاء عمى القرار( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
بتنفيػذ ىػذا القػرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية سوؽ أىراس يكمف السيػد مديػر الخدمات الجامعية  :4المـادة 

 لمتعميػـ العالي والبحث العممي.
 2021 سبتمبر 02حرر بالجزائر في: 

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة  ،2021سبتمبر  05مـؤرخ فـي  57رقـم  قــرار
 فسديسلـدى مديرية الخدمات الجامعية 

 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادى الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .العاـ لموظيفة العموميةالمتضمف القانػػوف األساسي 
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .لمحتوى الخدمػػات اإلجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

  .يػر الخدمات اإلجتماعيةالمتعمق بتسي
 2021سنة  ليويو  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
، المتضمف إنشاء الديواف الوطني 2010جانفي سنة  12المػؤرخ في  15-10بمقتضى المرسوـ التنفيػذي رقـ  -

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

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

، يعدؿ ويتمـ القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ 2016فيفري سنة  17رار الوزاري المشترؾ المؤرخ في بمقتضى الق -
، المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات 2004ديسمبر سنة  22في 

 .الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا
، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية، لػدى 2021جواف سنة  29المؤرخ في  نظػػػػػػرا لممحضر -

 مديرية الخدمات الجامعية فسديس.
 ُيـقـــــّرر
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 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية فسديس. المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : :2المادة 

 األعضاء الدائمون: 
 بوكروش عبد الكريـ -03 لبرارة ياسمينة -02 عفيف بسيف -01
 سامعي عبد الرزاؽ -06 نزار نذير -05 قواوسي أكـر -04
 مقيدش أحمد -09 تواتي عماد -08 عواج عبد الكريـ -07

 

 األعضاء اإلضافيون :
 بمورغي خالد -03 بوعكاز غفور -02 جيتي أنيس -01

 .اإلمضاء عمى القرار( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المادة 
بتنفيػذ ىػذا القػرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميػـ فسديس يكمف السيػد مديػر الخدمات الجامعية  :4المادة 

 العالي والبحث العممي.
 2021سبتمبر  05حرر بالجزائر في: 

 التعميم العالي والبحث العمميع/وزير 
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتـضمـن حل لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة  ،2021سبتمبر  05مـؤرخ فـي  58رقـم  قــرار
 تيسمسيمتلـدى مديرية الخدمات الجامعية 

 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادى الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .العموميةالمتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة 
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .لمحتوى الخدمػػات اإلجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

  .جتماعيةالمتعمق بتسييػر الخدمات اإل
 2021سنة  ليويو  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .لعالي والبحث العمميالمحدد لصالحيات وزير التعميـ ا
، الصادرة عف السيدة المكمفة بتسيير شؤوف المديرية 2021سنة  ماي 30في  ةالمؤرخ 742نظرا لمرسالة رقـ  -

العامة لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية المتضمنة طمب تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى مديرية 
 .الخدمات الجامعية تيسمسيمت

( أعضاء المشكميف لمجنة الخدمات 07أعضاء مف أصل سبعة ) (04لإلستقالة الكتابية ألربعة ) نظػػػػػػرا -
 .االجتماعية

 

 ُيـقـــــّرر
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إبتداء مف تاريخ اإلمضاء تيسمسيمت لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية  تحل المـادة األولى:
 عمى القرار.

بتنفيػذ ىػذا القػرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية تيسمسيمت يكمف السيػد مديػر الخدمات الجامعية  :2المـادة 
 لمتعميػـ العالي والبحث العممي.

 2021سبتمبر  05حرر بالجزائر في: 
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي

 األمين العام
 غوالي نور الدين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتـضمـن حل لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة  ،2021سبتمبر  05مـؤرخ فـي  59رقـم  قــرار

 المسيمةلـدى مديرية الخدمات الجامعية 
 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427عاـ جمادى الثانيػة  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 اإلجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا. لمحتوى الخدمػػات
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23ي المؤرخ ف 303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 بتسييػر الخدمات اإلجتماعية.المتعمق 
 2021سنة  ليويو  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والبحث العممي.المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي 
 ، الصادرة عف السيدة المكمفة بتسيير شؤوف إدارة2021أوت سنة  01المؤرخة في  1258نظرا لمرسالة رقـ  -

لجنة الخدمات االجتماعية لدى ة عمى حل الموافقالمديرية العامة لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية المتضمنة 
 .المسيمةمديرية الخدمات الجامعية 

( أعضاء المشكميف لمجنة الخدمات 10) عشرة( أعضاء مف أصل 07) لسبعةنظػػػػػػرا لإلستقالة الكتابية  -
 االجتماعية.

 ُيـقـــــّرر
اإلمضاء إبتداء مف تاريخ المسيمة تحل لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية  المـادة األولى:

 .عمى القرار
بتنفيػذ ىػذا القػرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميػـ المسيمة يكمف السيػد مديػر الخدمات الجامعية  :2المـادة 

 العالي والبحث العممي.
 2021سبتمبر  05حرر بالجزائر في: 

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة  ،2021سبتمبر  05مـؤرخ فـي  60رقـم  قــرار
 1أحمد بن بمة وىرانلـدى جامعة 

 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادى 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  -

 .لمحتوى الخدمػػات اإلجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

  .المتعمق بتسييػر الخدمات اإلجتماعية
 2021سنة  ليويو  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
المؤرخ  211-84، يتمـ المرسوـ رقـ 2017فيفري سنة  15المؤرخ في  77-17بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 وسيرىا. 1، المتعمق بتنظيـ جامعة وىراف1984أوت سنة  18في 
فرز أصوات االنتخاب لممثمي األساتذة والعماؿ في ، المتضمف 2021جواف سنة  17نظػػػػػػرا لممحضرالمؤرخ في  -

 .1جامعة وىراف الخدمات اإلجتماعية لػدىلجنة 
 

 ُيـقـــــّرر
 لجنة الخدمات اإلجتماعية. 1تنشأ لػدى جامعة وىراف المـادة األولى:

 األعضاء اآلتية أسماؤىـ :مف المذكورة في المادة األولى أعاله الخدمات اإلجتماعية تتشكل لجنة  :2المادة 
 األعضاء الدائمون:

 بف سميماف عيسى -03 طويل يوسف -02 ثابتي بف طاىر شريفة فايزة -01
 بف نعموف سنوسي دمحم األميف -06 كجاـ وىيبة -05 ونزار شياب -04
 ساكت يمينة -09 باعو ىواري  -08 يماني عبد القادر -07

 األعضاء اإلضافيون:
   كسيرة دمحم -02 فريدبودربالة  -01

 .اإلمضاء عمى القرار( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المادة 
بتنفيػذ ىػذا القػرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميػـ العالي  1جامعة وىرافيكمف السيػد مديػر  :4المادة 

 والبحث العممي.
 2021سبتمبر  05حرر بالجزائر في: 

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة  ،2021سبتمبر  05مـؤرخ فـي  61رقـم  قــرار
 تيسمسيمتلـدى مديرية الخدمات الجامعية 

 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادى 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  -

 .لمحتوى الخدمػػات اإلجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

  .المتعمق بتسييػر الخدمات اإلجتماعية
 2021سنة  ليويو  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
المتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات  ،2010جانفي سنة  12المػؤرخ في  15-10بمقتضى المرسـو التنفيػذي رقـ  -

 .2003سبتمبر سنة  14المؤرخ في  312-03الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ بالمرسـو التنفيذي رقـ 
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .يـ العالي والبحث العمميالمحدد لصالحيات وزير التعم
، يعدؿ ويتمـ القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ 2016فيفري سنة  17بمقتضى القرار الوزاري 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، لػدى 2021سنة  مارس 09ػرا لممحضرالمؤرخ في نظػػػػػ -
 .تيسمسيمتمديرية الخدمات الجامعية 

 ُيـقـــــّرر
 .تيسمسيمتتجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية  المـادة األولى:

 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المـادة 
 األعضاء الدائمون:

 مشري دمحم -03 سباؽ عيسى -02 حممة الحاج -01
   مساوي الطيب -05 بمعباس جماؿ -04

 األعضاء اإلضافيون :
   بمعسل عبد الرحمف -02 شواؼ عمي -01

 .اإلمضاء عمى القرار( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
بتنفيػذ ىػذا القػرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية تيسمسيمت يكمف السيػد مديػر الخدمات الجامعية  :4المـادة 

 لمتعميػـ العالي والبحث العممي.
 2021سبتمبر  05حرر بالجزائر في: 

 التعميم العالي والبحث العمميع/وزير 
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة  ،2021سبتمبر  06مـؤرخ فـي  62رقـم  قــرار
 المسيمةلـدى مديرية الخدمات الجامعية 

 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادى 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  -

 .لمحتوى الخدمػػات اإلجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

  .المتعمق بتسييػر الخدمات اإلجتماعية
 2021سنة  ليويو  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
المتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات  ،2010جانفي سنة  12المػؤرخ في  15-10بمقتضى المرسـو التنفيػذي رقـ  -

 .2003سبتمبر سنة  14المؤرخ في  312-03الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ بالمرسـو التنفيذي رقـ 
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .يـ العالي والبحث العمميالمحدد لصالحيات وزير التعم
، يعدؿ ويتمـ القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ 2016فيفري سنة  17بمقتضى القرار الوزاري 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، لػدى 2021سنة  مارس 08ػرا لممحضرالمؤرخ في نظػػػػػ -
 .المسيمةمديرية الخدمات الجامعية 

 ُيـقـــــّرر
 .المسيمة: تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية المـادة األولى

 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المادة 
 األعضاء الدائمون:

 بف عروج زىير -03 عمروف عبد الصمد -02 عريوة طارؽ  -01
 مجاىد كماؿ -06 خوجة ياسيف -05 شاللي فريد -04

 

 األعضاء اإلضافيون :
 زنيطيط دمحم -03 لويفي سفياف -02 عمروف خذير -01

 .اإلمضاء عمى القرار( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3 المـادة
بتنفيػذ ىػذا القػرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميػـ المسيمة، يكمف السيػد مديػر الخدمات الجامعية  :4المـادة 

 العالي والبحث العممي.
 2021سبتمبر  06حرر بالجزائر في: 

 التعميم العالي والبحث العمميع/وزير 
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة  ،2021سبتمبر  06مـؤرخ فـي  63رقـم  قــرار
 بجايةلـدى جامعة 

 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادى الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العموميةالمتضمف 
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .لمحتوى الخدمػػات اإلجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المتعمق بتسييػر الخدمات اإلجتماعية
 2021سنة  ليويو  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
تمـ المرسوـ التنفيذي رقـ يعدؿ و ي، 2010سنة  ديسمبر 05المػؤرخ في  309-10بمقتضى المرسـو التنفيػذي رقـ  -

 ، المتضمف إنشاء جامعة بجاية.1998جويمية سنة  07المؤرخ في  98-218
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية، لػدى 2021جواف سنة  24خ في نظػػػػػػرا لممحضرالمؤر  -

 .جامعة بجاية
 ُيـقـــــّرر

 .جامعة بجايةتجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى  المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:: 2المـادة 

 األعضاء الدائمون:
 جياناف نبيل -03 جرماني مولود -02 أومقراف حكيـ -01
 محفوظي زينة كيينة -06 ميني فروؽ  -05 معتوؽ فيصل -04
 شاوش فاتح -09 محند شريف حسيف -08 جميل العيد -07

 األعضاء اإلضافيون:
   صايش عبد المالؾ -02 مييوب سمير -01

 .اإلمضاء عمى القرار( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميػـ العالي والبحث و  بتنفيػذ ىػذا القػرار جامعة بجايةيكمف السيػد مديػر  :4 المـادة

 العممي.
 2021سبتمبر  06حرر بالجزائر في: 

 والبحث العمميع/وزير التعميم العالي 
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2019 ماي 16المؤرخ في  742يعدل القرار رقم ، 2021سبتمبر 09 مؤرخ في 933رقم  قــرار
 يتضمن تعيين أعضاء مجمس توجيو جامعة التكوين المتواصل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة يوليو  7الموافق  1442ذي القعدة  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
 1990مايو سنة  26الموافق  1410ذي القعدة عاـ  2المؤرخ في  149 – 90وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 11المادة  والمتضمف إنشاء جامعة التكويف المتواصل وتنظيميا وعمميا، السيما
يناير سنة  30الموافق  1434ع األوؿ عاـ ربي 18المؤرخ في  77 - 13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي2013
، والمتضمف تعييف أعضاء مجمس توجيو جامعة التكويف 2019 ماي 16المؤرخ في  742وبمقتضى القرار رقـ  -

 ، المعدؿ.المتواصل
 ُيـقـــــّرر

 

 والمذكور أعاله كما يأتي: المعدؿ ،2019 ماي 16المؤرخ في  742تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  :المادة األولى
ذي القعدة عاـ  2المؤرخ في  149-90مف المرسوـ التنفيذي رقـ  11تطبيقا ألحكاـ المادة  :المادة األولى"

 ، تحدد تشكيمة مجمس توجيو جامعة التكويف المتواصل كما يأتي:1990مايو سنة  26الموافق  1410
 ميـ العالي والبحث العممي، رئيساممثل الوزير المكمف بالتع بداري كماؿ -
 الوزير المكمف بالمالية ةممثم خرشاوي سييمة -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل جالوت مصطفى -
 ظيفة العمومية و اإلصالح اإلداري ممثمة عف السمطة المكمفة بالو  زيبرة زىرة -
 مكمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثمة الوزير ال بورويس صورية -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة زازوف دمحم -
 ممثمة الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية صبرينةمميكشي  -
 لعمل والتشغيل والضماف االجتماعيممثل الوزير المكمف با مومف سمير -
 ممثل الوزير المكمف بالشباب والرياضة، كشاط عادؿ -
 1الجزائر مدير جامعة بف تميس عبد الحكيـ -
 1سطيفمدير جامعة  لطرش دمحم اليادي -
 2مدير جامعة وىراف  بالسكة إسماعيل -
 تشغيللمممثمة عف الوكالة الوطنية  شعباف كيينة -
 ممثل منتخب عف األساتذة الدائميف شاكي عبد القادر -
 مثل منتخب عف األساتذة المشاركيفم رجراج دمحم -
 دارييف والتقنييف وعماؿ المصالح"اإل المستخدميفعف  ةمنتخب ةممثم بوخممة حبيبة -

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021سبتمبر  09 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة      ،  2021سبتمبر  09مؤرخ في  934رقم  قــرار
 المدرسة العميا لمطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021جويمية  سنة 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .تعييف أعضاء الحكومة فوالمتضم
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .منو 24السيما المادة  الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
 2020يونيو سنة  8الموافق  1441شواؿ عاـ  16المؤرخ في  152-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 تنمية المستدامة.جددة والبيئة والوالمتضمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لمطاقات المت
 

 ُيـقـــــّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  24تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمطاقات المتجددة والبيئة والتنمية  :2مادة ال

 المستدامة طبقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2021سبتمبر  09 فيحرر بالجزائر 
 التعميم العالي والبحث العمميوزير 

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المستدامةجددة والبيئة والتنمية المدرسة الوطنية العميا لمطاقات المت قائمة أعضاء مجمس إدارة
 األعضاء المعينون: -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس صمادي حساف  -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو صراوي عبد الحميد -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو بمقاضي جماؿ -
 كمف بالتكويف والتعميـ المينييفالمممثل الوزير  عضو بموط السعيد  -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بال عضو سماعيمي الحاج -
 ممثل وزير الدفاع الوطني عضو العوفي نبيل -
 ارجية والجالية الوطنية بالخارجممثل الوزير المكمف بالشؤوف الخ عضو مياجي عثماف -
 الوزير المكمف بالطاقة والمناجـممثل  عضو معافا عبد الحميد -
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 عات المحمية والتييئة العمرانيةممثل الوزير المكمف بالداخمية والجما عضو أكمي وعمي -
 ممثمة الوزير المكمف بالصناعة عضو حميسي فتيحة -
 والمواصالت السمكية والالسمكية ممثل الوزير المكمف بالبريد عضو برانجية دمحم األميف -
 المكمف باألشغاؿ العموميةممثل الوزير  عضو ايت قاسي مجيد -
 بالموارد المائية واألمف المائي ممثل الوزير المكمف عضو غدير عبد العالي -
 ممثل الوزير المكمف بالصحة عضو يحيى شريف مراد -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالبيئة عضو اعراب كريـ -
 الريفية لمكمف بالفالحة والتنميةممثل الوزير ا عضو حروادي فريد -
 ةممثل الوزير المنتدب لدى الوزير األوؿ مكمف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئ عضو واضح نورالديف  -
 قات المتجددة والفعالية الطاقويةمحافع الطا عضو خميف مسعود -
 دير مركز تنمية الطاقات المتجددةم عضو ضياؼ السعيد -

  
 األعضاء المنتخبون: -2

 الييئة الصفة االسم والمقب
 ممثل منتخب عف األساتذة عضو خالدي فؤاد -
 المحاضريف قسـ"أ"ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة  عضو عثماني سمير -
 المحاضريف قسـ"ب"ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة  عضو شعباني صونية -
 المحاضريف قسـ"أ"ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة  عضو قزولي العربي -
 قسـ"أ" منتخب عف األساتذة المساعديفممثل  عضو بزياف عمي -
 قسـ"أ" ممثمة منتخبة عف األساتذة المساعديف عضو بويش صبرينة -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو سيدي عمي عبد المومف -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو مبارؾ دمحم الشريف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو حموش ادريس -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو بف لخمف رياف -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء مجمس كمية يحدد القائمة اإلسمية، 2021سبتمبر  13 مؤرخ في 935رقم  قــرار
 العموم اإلنسانية واالجتماعية لدى جامعة قالمة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .جامعة قالمة، المعدؿ والمتمـ ، والمتضمف إنشاء2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 39و 37ميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظي2003
 .منو
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، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

العموـ اإلنسانية تضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية ، والم2010جواف  24المؤرخ في  202وبمقتضى القرار رقـ  -
 . قالمة، المعدؿ والمتمـ لدى جامعة واالجتماعية 

 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .قالمة لدى جامعة واالجتماعية  العمـو اإلنسانيةالقائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية 
في الجدوؿ  قالمة لدى جامعة العموـ اإلنسانية واالجتماعية تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية  :2الـمادة 

 يذا القرار.بالممحق 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3الـمادة 

 2021سبتمبر  13 فيحرر بالجزائر 
 والبحث العمميوزير التعميم العالي 

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 عضاء مجمس كميةاالسمية ألقائمة الذي يحدد ال 2021سبتمبر  13 مؤرخ فيال 935ممحق بالقرار رقم 
 اإلنسانية واالجتماعية لدى جامعة قالمة العموم

 الصفة اإلسم والمقب
 عميد الكمية، رئيسا معمـ دمحم فوزي  -
 رئيس المجمس العممي لمكمية بورغدة رمضاف -
 التاريخ رئيس قسـ  عمر عبد الناصر -
 رئيس قسـ اآلثار دحماف رياض -
 عمـ االجتماعرئيس قسـ  يخمف سييل -
 النفسعمـ قسـ  ةرئيس دشاش نادية -
 الفمسفةرئيس قسـ  بوشارب بولوداني خالد -
 عمـو اإلعالـ واالتصاؿ وعمـ المكتبات قسـ  ةرئيس روابحية مريـ  -
 بحث مخبرة مدير  دحدوح منية -
 عمـ االجتماععف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  ةمنتخب ةممثم بف صويمح ليميا  -
 عمـ االجتماع ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  جاىمي عبد العزيز -
 عمـ النفسعف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  ةمنتخب ةممثم براىمية سميرة  -
 عف سمؾ األساتذة المساعديف ةمنتخب ةممثم فرحات فريدة  -
 وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف  عطابي عبد الغاني -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات حوامرية بمقاسـ  -
 التاريخممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  سعيدي صالح الديف -
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 اآلثارممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  بوعزة ىيثـ -
 عمـ االجتماعممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  صبار عزوز -
 عمـ النفسعف الطمبة عف قسـ  ةمنتخب ةممثم زواوي عايدة -
 الفمسفة  ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ سميماف بوحراـ ابراىيـ  -
 عمـو اإلعالـ واالتصاؿ وعمـ المكتبات ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ سريدي رامي عبد الكريـ -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2021جويمية  25المؤرخ في  866يعدل القرار رقم  ،2021سبتمبر  13مؤرخ في  936رقم  قــرار
 تيسمسيمتلدى جامعة لمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية تضمن إنشاء األقسام المكونة ي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنػة 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23 الموافق 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 58الذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  2003
 2013سنة يناير  30الموافق  1434 عاـ ربيع األوؿ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .مميير التعميـ العالي والبحث العالذي يحدد صالحيات وز 
نوفمبر سنة  22الموافق  1442 الثاني عاـربيع  6المؤرخ في  337-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، والمتضمف إنشاء جامعة تيسمسيمت.2013
لمعيد عموـ وتقنيات إنشاء األقساـ المكونة والمتضمف  2021جويمية  25المؤرخ في  866القرار رقـ  وبمقتضى -

 تيسمسيمت.لدى جامعة النشاطات البدنية والرياضية 
 

 ُيـقـــــّرر
 

 كما يأتي: ، والمذكور أعاله 2021جويمية  25المؤرخ في  866مف القرار رقـ  2تعدؿ المادة   المادة األولى:
األقساـ  -تيسمسيمتجامعػة - معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةتنشأ لدى  :2المادة "

 التالية:
  التدريب الرياضي،قسـ 
  النشاط البدني الرياضي التربوي.قسـ 

، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار تيسمسيمتومدير جامعة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف كمف السيد ي :2المادة 
 الذي سينشػر في النشرة الرسميػة لمتعميـ العػالي والبحث العممي.

 2021سبتمبر  13 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة  ،2021سبتمبر  13مـؤرخ فـي  64رقـم  قــرار
 بسكرةلـدى جامعة 

 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادى 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  -

 اإلجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا. لمحتوى الخدمػػات
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .عمق بتسييػر الخدمات اإلجتماعيةالمت
 2021سنة  ليويو  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والبحث العممي.ير التعميـ العالي المحدد لصالحيات وز 
، يعدؿ ويتمـ المرسـو التنفيذي رقـ 2014سنة  أفريل 05المػؤرخ في  129-14بمقتضى المرسـو التنفيػذي رقـ  -

 .بسكرة، المتضمف إنشاء جامعة 1998جويمية سنة  07المؤرخ في  98-219
عضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية، النيائية أل تشكيمةال، المتضمف 2021سنة  ماي 31نظػػػػػػرا لممحضرالمؤرخ في  -

 .بسكرةلػدى جامعة 
 

 ُيـقـــــّرر
 .بسكرةتجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعة  المـادة األولى:

 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : :2 المـادة
 األعضاء الدائمون:

 نصيرة عقبة -03 بف جدو حمزة -02 رحماني ناصر -01
 خينش دليمة -06 رواب عمار -05 حميمو نبيل -04
 صغيري معمر -09 بف جاب هللا سمير -08 طاكميت كريـ -07

 األعضاء اإلضافيون :
   سقني حاج عبد هللا -02 خيذر كريـ -01

 .اإلمضاء عمى القرار( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميػـ العالي ، بتنفيػذ ىػذا القػرار بسكرةيكمف السيػد مديػر جامعة  :4المـادة 

 والبحث العممي.
 2021سبتمبر  00حرر بالجزائر في: 

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2021-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   301

 

 

 

 

 العموم الدقيقة يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية ، 2021سبتمبر 14مؤرخ في  937رقم  قــرار
 جامعة بشار لدى 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 39و 37، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003
  .منو

والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  07-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .بشار، المعدؿ والمتمـإنشاء جامعة 

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ 

 العموـ الدقيقةوالمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية  2015أكتوبر  06 المؤرخ في 963وبمقتضى القرار رقـ  -
 .بشارلدى جامعة 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .بشارلدى جامعة  العمـو الدقيقة القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية
يذا بفي الجدوؿ الممحق  بشارلدى جامعة  العموـ الدقيقةالقائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية  تحدد :2الــمـادة 

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

 2021سبتمبر  14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 زيانأ.د عبد الباقي بن 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العموم الدقيقةعضاء مجمس كمية االسمية ألقائمة الذي يحدد ال 2021سبتمبر 14المؤرخ في  937ممحق بالقرار رقم 
 جامعة بشار لدى

 الصفة المقب واإلسم 
 عميد الكمية، رئيسا معزوزي عبد الحق -
 رئيس المجمس العممي لمكمية بمغاشي عبد الرحماف -
 عمـو المادة رئيس قسـ  زىراوي براىيـ -
 الرياضيات واالعالـ اآلليرئيس قسـ  صديقي نورالديف  -
 بحث مدير مخبر نوري عبد القادر -
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 بحث مخبر ةمدير  داودي مباركة -
 بحث مدير مخبر خالدسكـو  -
 عمـو المادةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  بمبوخاري ناصر -
 عمـو المادة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  ةمنتخب ةممثم جرادي حورية  -
 يالرياضيات واالعالـ اآللممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  مقنافي مصطفى -
 الرياضيات واالعالـ اآللي ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  رحاؿ رمضاف  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بف فياللي مصطفى -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف كورتيش دمحم أميف -
 والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف  بف موسى الياس -
 عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ةمنتخب ةممثم بوزيدي صبرينة -
 عمـو المادةممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  بوزرواطة عبد الصمد -
 الرياضيات واالعالـ اآللي عف الطمبة عف قسـ  ةمنتخب ةممثم قريوي حناف  -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعيين أعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة يتضمن ، 2021سبتمبر  14 مؤرخ في 938 رقم قــرار

 العموم األساسيةببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 
 

 العالي والبحث العممي،إن وزير التعميم 
 2015ديسمبر سنة  30الموافق  1437ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  21-15بمقتضى القانوف رقـ  -

 .ؿ، المعدالمتضمف القانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجيو 
 2021يوليو سنة  7 الموافق 1442اـ ذي القعدة ع 26المؤرخ في  281-21 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 
 1992 سنة يناير 13 الموافق 1412رجب عاـ  8المؤرخ في  22-92 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

المتضمف إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقويمو ويضبط سيرىا و 
 .مـالمعدؿ والمت ،وتنظيميا

 2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 

المتضمف إنشاء المجنة المشتركة بيف و  2009جواف سنة  7وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -
مفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت القطاعات المك

 منو. 2األساسية، ال سيما المادة  العموـ
 ُيـقـــــّرر

 

والمذكور أعاله،  2009جواف سنة  7مف القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  2تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث  ييدؼ ىذا القرار إلى تعييف أعضاء المجنة

 العمـو األساسية. العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت
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 :بالنسبة لوزارة التعميم العالي والبحث العممي 
 ،كوديل مولود 
 ،بشاري خمدوف 

 بولقشور دمحم، بالنسبة لوزارة الدفاع الوطني : 
 حمزاوي فاطمة الزىراء زوجة حجاج أوؿ،بالنسبة لوزارة الصحة : 
 كزيـ فاتح الديف،بالنسبة لوزارة الرقمنة واالحصائيات : 
  شيخي مراد.لوزارة االنتقال الطاقوي والطاقات المتجددةبالنسبة : 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.   :2المادة 
 2021سبتمبر  14 فيحرر بالجزائر 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تعيين أعضاء المجنة المشتركة بين القطاعاتيتضمن ، 2021سبتمبر  14 مؤرخ في 939 رقم قــرار

 المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت
  الكبرى التييئة اإلقميمية،البيئة والمخاطر 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015ديسمبر سنة  30الموافق  1437ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  21-15بمقتضى القانوف رقـ  -

 .ؿ، المعدالمتضمف القانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجيو 
 2021يوليو سنة  7 الموافق 1442اـ القعدة عذي  26المؤرخ في  281-21 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 
 1992 سنة يناير 13 الموافق 1412رجب عاـ  8المؤرخ في  22-92 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 المتضمف إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقويمو ويضبط سيرىاو 
 .المعدؿ والمتمـ ،وتنظيميا

 2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 

المتضمف إنشاء المجنة المشتركة بيف و  2009جواف سنة  7وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -
القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 

 منو. 2طر الكبرى، ال سيما المادة التييئة اإلقميمية،البيئة والمخا
 

 ُيـقـــــّرر
 

والمذكور أعاله،  2009جواف سنة  7لقرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في مف ا 2تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث  ييدؼ ىذا القرار إلى تعييف أعضاء المجنة
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التييئة اإلقميمية،البيئة والمخاطر العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 
 الكبرى.

 :بالنسبة لوزارة التعميم العالي والبحث العممي 
 ،رحاـ جماؿ 
 .بزينة دمحم 

  :نويصر مراد،بالنسبة لوزارة الدفاع الوطني 
   :يمس شاوش عبد الكريـ،بالنسبة لوزارة الداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية 
  :ياسيف،زموشي بالنسبة لوزارة الموارد المائية واألمن المائي 
   :نييتي ياسيف،بالنسبة لوزارة الصناعة 
   :حاج عيسى رؤوؼ،بالنسبة لوزارة البيئة 
  :فاسي حسينة، بالنسبة لوزارة األشغال العمومية 
   :صبابجي دمحم،بالنسبة لوزارة الفالحة والتنمية الريفية 
  :سريدي فضيمة، بالنسبة لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية 
  حمزاوي فاطمة الزىراء زوجة حجاج أوؿ،وزارة الصحة: بالنسبة ل  
   :ترغيني عبد الحميد،بالنسبة لوزارة السياحة والصناعة التقميدية 
   :بشطولة حكيـبالنسبة لوزارة السكن والعمران والمدينة، 
  :دحدوح عبد القادر،بالنسبة لوزارة الثقافة والفنون 
 شيخي مراد.ت المتجددة: بالنسبة لوزارة االنتقال الطاقوي والطاقا 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.   :2المادة 
 2021سبتمبر  14 فيحرر بالجزائر 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تعيين أعضاء المجنة المشتركة بين القطاعاتيتضمن ، 2021سبتمبر  14 مؤرخ في 940 رقم قــرار

 المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت
 الفالحة، الموارد المائية والصيد البحري 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف و  2015ديسمبر سنة  30الموافق  1437ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  21-15القانوف رقـ بمقتضى  -

 .ؿ، المعدالقانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي
 2021يوليو سنة  7 الموافق 1442اـ ذي القعدة ع 26المؤرخ في  281 -21 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ -

 .تعييف أعضاء الحكومةالمتضمف و 
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 1992 سنة يناير 13 الموافق 1412رجب عاـ  8المؤرخ في  22-92 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -
المتضمف إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقويمو ويضبط سيرىا و 

 .المعدؿ والمتمـ ،وتنظيميا
 2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13ي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذ -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
المتضمف إنشاء المجنة المشتركة بيف و  2009جواف سنة  7وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -

القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 
 .منو 2الفالحة، الموارد المائية والصيد البحري، ال سيما المادة 
 

 ُيـقـــــّرر
 

والمذكور أعاله،  2009جواف سنة  7مف القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  2تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث  ييدؼ ىذا القرار إلى تعييف أعضاء المجنة

موارد المائية والصيد الفالحة، الالعممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 
 البحري.

 :بالنسبة لوزارة التعميم العالي والبحث العممي 
 ،شريفي لويزة 
 ،جازولي زىر الديف 

 لعوامري مصطفى،بالنسبة لوزارة الدفاع الوطني :  
  :أوزاني زىرة،بالنسبة لوزارة الموارد المائية واألمن المائي 
  :سميماني سارة،بالنسبة لوزارة الصناعة 
  :سويالماس ىندة،بالنسبة لوزارة التجارة وترقية الصادرات 
  :حروادي فريد،بالنسبة لوزارة الفالحة والتنمية الريفية 
  :يعقوبي عبد الصمد عائشة لطيفة،بالنسبة لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية 
  :بف عيني حساـ،بالنسبة لوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي 
 شيخي مرادلوزارة االنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة:  بالنسبة. 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.   :2المادة 
 2021سبتمبر  14 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 سمية ألعضاء مجمس كميةيحدد القائمة اال، 2021سبتمبر  14 مؤرخ في 941 رقم قــرار
 جامعة بسكرة لدى العموم والتكنولوجيا

 

 العالي والبحث العممي،إن وزير التعميم 
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 بسكرة، المعدؿ والمتمـ.والمتضمف إنشاء جامعة 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 39و 37مـ، ال سيما المادتاف ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمت2003
 .منو

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المرس -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 

العمـو والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية  2009ديسمبر  13المؤرخ في  337وبمقتضى القرار رقـ  -
 المتمـ.بسكرة، لدى جامعة والتكنولوجيا 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .بسكرةلدى جامعة العمـو والتكنولوجيا القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية 
يذا بفي الجدوؿ الممحق  بسكرةلدى جامعة العموـ والتكنولوجيا تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية  :2المادة 

 القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 

 2021سبتمبر  14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 عضاء مجمس كميةاالسمية ألقائمة الذي يحدد ال 2021سبتمبر  14 مؤرخ فيال 941ممحق بالقرار رقم 
 بسكرة جامعة لدى العموم والتكنولوجيا

 الصفة سم االالمقب و 
 عميد الكمية، رئيسا غضباف حاتـ  -
 رئيس المجمس العممي لمكمية تيطاويف عبد الناصر -
 اليندسة المعماريةرئيس قسـ  سخري عادؿ  -
 الكيمياء الصناعيةرئيس قسـ  ساكري عادؿ -
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 الميكانيكيةاليندسة رئيس قسـ  قريرة بمحي -
 اليندسة الكيربائيةرئيس قسـ  سعدي رمزي  -
 اليندسة المدنية والري رئيس قسـ  عبد السالـ عصاـ  -
 بحث مدير مخبر قتالة عبد الحميد -
 مديرة مخبر بحث قرقازي سعدية  -
 بحث مدير مخبر زوزو صالح الديف -
 بحث مدير مخبر بوميراز دمحم -
 بحث مدير مخبر اونيس عبد الحفيع -
 بحث مدير مخبر مصمودي رشيد -
 بحث مدير مخبر بف مبارؾ الصادؽ -
 بحث مدير مخبر تاتي عبد الوىاب -
 بحث مدير مخبر دبيمو عبد الرزاؽ -
 بحث مدير مخبر حسيني مبروؾ -
 بحث مدير مخبر بف عباس مصدؽ  -
 اليندسة المعمارية ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  سالطنية خالد -
 اليندسة المعمارية ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  برقوؽ جياد -
 اليندسة المدنية والري ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  بجاوي عمي -
 اليندسة المدنية والري عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  ةمنتخب ةممثم ونوغي سميرة -
 اليندسة الميكانيكيةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  جالب منير -
 اليندسة الميكانيكية ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  عمي وعمي عبد الواحد -
 قسـ الكيمياء الصناعيةعف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف  ةمنتخب ةممثم عايدي اماؿ -
 قسـ الكيمياء الصناعيةعف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف  ةمنتخب ةممثم عجاؿ فطيمة -
 اليندسة الكيربائيةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  عريف عمي -
 اليندسة الكيربائية ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  وماف عبد المميؾ -
 األساتذة المساعديفممثل منتخب عف سمؾ  يعقوب دمحم  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بوريش فوزي  -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات محاوشي لزىر -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات دندوقة عيسى -
 اليندسة المدنية والري  ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ عموشي أحمد -
 الكيمياء الصناعيةعف الطمبة عف قسـ  ةمنتخب ةممثم سعيدي فمة  -
 اليندسة المعمارية  عف الطمبة عف قسـ ةمنتخب ةممثم اونيس مريـ -
 اليندسة الميكانيكية ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ زيدي دمحم الصالح -
 اليندسة الكيربائية ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ عيساوي إسالـ -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 سمية ألعضاء مجمس كميةاليحدد القائمة ا، 2021سبتمبر  16 مؤرخ في 942رقم  قــرار
 جامعة سوق أىراس لدى العموم االجتماعية واإلنسانية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 39و 37مـ، ال سيما المادتاف ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمت2003
 .منو

 2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عاـ  رجب 14المؤرخ في  245-12قـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي ر  -
 .سوؽ أىراسوالمتضمف إنشاء جامعة 

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي 

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو  2012ديسمبر  17المؤرخ في  484وبمقتضى القرار رقـ  -
 .سوؽ أىراساالجتماعية واإلنسانية لدى جامعة 

 ُيـقـــــّرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

ىذا القرار إلى تحديد ، والمذكور أعاله، ييدؼ ، المعدؿ والمتمـ2003غشت سنة  23الموافق  1424
 .سوؽ أىراسلدى جامعة العمـو االجتماعية واإلنسانية سمية ألعضاء مجمس كمية القائمة اال

في  سوؽ أىراسلدى جامعة العموـ االجتماعية واإلنسانية سمية ألعضاء مجمس كمية تحدد القائمة اال :2المادة 
 يذا القرار.بالجدوؿ الممحق 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 
 2021سبتمبر  16 فيحرر بالجزائر 

 والبحث العمميوزير التعميم العالي 
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 عضاء مجمس كميةاالسمية ألقائمة الذي يحدد ال 2021سبتمبر  16 مؤرخ فيال 942ممحق بالقرار رقم 

 جامعة سوق أىراس لدى االجتماعية واإلنسانية العموم
 الصفة سم المقب واال

 عميد الكمية، رئيسا سالطنية رضا -
 رئيس المجمس العممي لمكمية تيايبية عبد الغاني -
 العمـو االجتماعيةرئيس قسـ  غولي عمار  -
 العمـو اإلنسانيةرئيس قسـ  خبزاوي عبد الكريـ -
 العمـو االجتماعيةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  صيد الطيب -
 العمـو االجتماعية عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ ةمنتخب ةممثم جابري دالؿ -
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 العمـو اإلنسانية. ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ منادي عثماف  -
 العمـو اإلنسانية ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  عكاش عبد السالـ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عيساوي الساسي -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف منصوري فوزي  -
 عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ةمنتخب ةممثم لعور صبرينة -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بوكردوغة عز الديف  -
 العمـو االجتماعيةعف الطمبة عف قسـ  ةمنتخب ةممثم بوخنونة لبنى -
 العمـو اإلنسانية عف الطمبة عف  قسـ  ةمنتخب ةممثم ساليمية نسريف -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحّدد  2019ماي  17المؤرخ في  652يعّدل القرار رقم ، 2021سبتمبر  16 مؤرخ في 943رقـم  قــرار

 بجاية-لمقائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة لقسـم الطب بكمية الطب بجامعة عبد الرحمن ميرة
 

 العممي،إن وزير التعميم العالي والبحث 
 2021سنة  يوليو 07الموافق  1442عاـ  ذو القعدة 26خ في المؤرّ  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  218-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ.ء جامعة بجاية، المتضمف إنشا
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤّرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وزي
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ  2019ماي  17المؤرخ في  652وبموجب القرار رقـ  -

 بجاية.-لجامعػػة عبد الرحمف ميرة الطب الطب بكّمية
-الطب بجامعة عبد الرحمف ميرة مي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ الطب بكّميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممثّ  -

 .2019فيفري  21بجاية المؤّرخ في 
 ُيـقـــــّرر

الطب بجامعة  ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ الطب بكّمية المادة األولى:
 بجاية.-عبد الرحمف ميرة

بجاية، -الطب بجامعة عبد الرحمف ميرة تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ الطب بكّمية :2المادة 
 وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ق بجاية ، كّل فيما يخصو، بتطبي-يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة :3المادة 
 القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي.أحكاـ ىذا 

 2021سبتمبر  16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2019ماي  17المؤرخ في  652الذي يعّدل القرار رقم  2021سبتمبر  16 مؤرخ فيال 943 رقـمممحــق بالقـرار 
 بجاية-مية الطب بجامعة عبد الرحمن ميرةّمجنـة العمميـة لقسـم الطب بكالمحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء ال

 فـةالّص  االسم والمقـب الرقم
 أستاذ استشفائي جامعي، رئيسة الّمجنة العممية لمقسـ مالكي غنية 1
 رئيس القسـ أوعيل جماؿ الديف 2
 أستاذ استشفائي جامعي أحماف حسينة مغربي 3
 استشفائي جامعي أستاذ دنوف عبد المالؾ 4
 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" طاكبو إيدير  5
 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "ب" خشفود حساف 6
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي جعفري وىيبة دالور 7
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي سي حاج محند فريزة أيت شكديد 8
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019ماي  17المؤرخ في  651يعدل القرار رقم ، 2021سبتمبر  16 مؤرخ في 944رقـم  قــرار
 بجاية–الطب بجامعـة عبد الرحمن ميرة  لمحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي لكّميـةا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 07الموافق  1442عاـ  ذو القعدة 26خ في المؤرّ  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  218-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المتّمـ.المتضمف إنشاء جامعة بجاية، المعّدؿ و 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤّرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013يناير سنة  30 الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وزي
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  2019ماي  17المؤرخ في  651وبموجب القرار رقـ  -

 بجاية.-لجامعػػة عبد الرحمف ميرة الطب
بجاية المؤّرخ -عممي لكّمية الطب بجامعة عبد الرحمف ميرةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس ال -

 .2019مارس  25في 
 ُيـقـــــّرر

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية الطب بجامعة عبد  المادة األولى:
 بجاية.  -الرحمف ميرة

بجاية، وفًقا لمجدوؿ  -تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية الطب عبد الرحمف ميرة :2المادة 
 الممحق بيذا القرار.
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بجاية، كّل فيما يخصو، بتطبيق  -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة :3المادة 
 ة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشر 

 2021سبتمبر  16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019ماي  17المؤرخ في  651الذي يعدل القرار رقم  2021سبتمبر  16 مؤرخ فيال 944رقـم ممحــق بالقـرار 
 بجاية–الطب بجامعـة عبد الرحمن ميرة  لكّميـة المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي

 فـةالّص  االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الطب  نواصرية بوبكر 1
 عميد الكمية بوبزاري رضا فيري  2
 نائب العميد مكّمف بالّدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة كشنورة عجية بف أكمي 3
 والعالقات الخارجيةنائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي  طاكبو إيدير 4
 رئيس قسـ الطب أوعيل جماؿ الديف 5
 الطب قسـرئيس الّمجنة العممية ل مالكي غنية 6
 ةأستاذ استشفائي جامعي ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذي عجة الحميد 7
 ممّثل األساتذة المساعديف االستشفائييف الجامعييف بف خالط ياسيف 8
 األساتذة المساعديف االستشفائييف الجامعييف ممّثل بودراىـ ليمة حانو 9
 مسؤوؿ المكتبة لونيس مغنية مازة 10
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحّدد  2019ماي  07المؤرخ في  650يعدل القرار رقم ، 2021سبتمبر  16 مؤرخ في 945رقـم  قــرار

لمقائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة لقسـم القانون العام بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة عبد 
 بجاية-الرحمن ميرة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 07الموافق  1442عاـ  ذو القعدة 26خ في المؤرّ  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  218-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ء جامعة بجاية، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنشا
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤّرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ي والبحث العممي.ر الّتعميـ العالالذي يحّدد صالحيات وزي
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ  2019ماي  07المؤرخ في  650وبموجب القرار رقـ  -

 .بجاية-الحقوؽ والعموـ السياسية لجامعػػة عبد الرحمف ميرة القانوف العاـ بكّمية
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الحقوؽ والعموـ السياسية  انوف العاـ بكّميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ الق -
 .2019فيفري  20بجاية المؤّرخ في -بجامعة عبد الرحمف ميرة

 

 ُيـقـــــّرر
 

الحقوؽ  ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ القانوف العاـ بكّمية المادة األولى:
 بجاية.-الرحمف ميرةوالعمـو السياسية بجامعة عبد 

الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ القانوف العاـ بكّمية :2المادة 
 بجاية ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-عبد الرحمف ميرة

 بجاية ، كّل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021سبتمبر  16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 بن زيانأ.د عبد الباقي 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحّدد 2019ماي  07المؤرخ في  650الذي يعدل القرار رقم  2021سبتمبر  16 مؤرخ فيال 945 رقـمممحــق بالقـرار 
 بجاية–لقسـم القانون العام بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة عبد الرحمن ميرة  ألعضاء الّمجنـة العمميـةلمقائمة االسمية 

 فـةالّص  االسم والمقـب الرقم
 رئيس الّمجنة العممية لمقسـ عز الديف عيساوي  1
 رئيس القسـ تبري أرزقي 2
 أستاذ  زوايمية رشيد 3
 قسـ "أ"أستاذ محاضر  بري نور الديف 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ناتوري كريـ 5
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" قادري نسيمة 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" بركات جوىرة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مختاري عبد الكريـ 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوخمو مسعود 9
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحّدد  2019ماي  07المؤرخ في  647يعدل القرار رقم ، 2021سبتمبر  16 مؤرخ في 946رقـم  قــرار

 بجاية–الحقوق والعموم السياسية بجامعـة عبد الرحمن ميرة  لمقائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي لكّميـة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 07الموافق  1442عاـ  ذو القعدة 26خ في المؤرّ  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  218-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتّمـالمتضمف إنشاء جامعة بجاية، المعّدؿ 
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غشت سنة   23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤّرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

 2013يناير سنة  30فق الموا 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  2019ماي  07المؤرخ في  647وبموجب القرار رقـ  -
 .بجاية-الحقوؽ والعموـ السياسية لجامعػػة عبد الرحمف ميرة

ي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة عبد الرحمف وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثم -
 .2019مارس  25بجاية المؤّرخ في  -ميرة

 ُيـقـــــّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية  المادة األولى:
 بجاية.  -بجامعة عبد الرحمف ميرة

 -تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة عبد الرحمف ميرة: 2المادة 
 ممحق بيذا القرار.بجاية ، وفًقا لمجدوؿ ال

بجاية ، كّل فيما يخصو، بتطبيق  -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. 
 2021سبتمبر  16 فيحرر بالجزائر 

 والبحث العمميوزير التعميم العالي 
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2019ماي  07المؤرخ في  647الذي يعدل القرار رقم  2021سبتمبر  16 مؤرخ فيال 946 رقـمممحــق بالقـرار 

 بجاية–الحقوق والعموم السياسية بجامعـة عبد الرحمن ميرة  لمحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي لكّميـةا
 فـةالّص  االسم والمقـب الرقم
 األستاذية عف قسـ القانوف العاـرئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف  زوايمية رشيد 1
 عميد الكمية أيت منصور كماؿ 2
 نائب العميد مكّمف بالّدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة معيفي العزيز 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية عالـ الياس 4
 لمحقوؽ رئيس قسـ التعميـ األساسي  اراثف عبد هللا 5
 رئيس قسـ القانوف الخاص بزغيش بوبكر 6
 رئيس قسـ القانوف العاـ تبري أرزقي 7
 التعميـ األساسي لمحقوؽ  قسـرئيس الّمجنة العممية ل دموش حكيمة 8
 القانوف الخاص قسـرئيس الّمجنة العممية ل أيت شاوش دليمة 9
 القانوف العاـ قسـرئيس الّمجنة العممية ل عيساوي عز الديف 10
 لقسـ التعميـ األساسي لمحقوؽ  ةممثل األساتذة ذوي مصف األستاذي معزيز عبد السالـ 11
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 لقسـ التعميـ األساسي لمحقوؽ  ةممثل األساتذة ذوي مصف األستاذي صايش عبد المالؾ  12
 لقسـ القانوف العاـ ةممثل األساتذة ذوي مصف األستاذي بركاني أعمر 13
 لقسـ القانوف الخاص ةممثل األساتذة ذوي مصف األستاذي الديفطباش عز  14
 لقسـ القانوف الخاص ةممثل األساتذة ذوي مصف األستاذي تريكي فريد 15
 مدير مخبر البحث حوؿ فعمية القاعدة القانونية خمفي عبد الرحماف 16
 ممّثل األساتذة المساعديف مختاري عبد الكريـ 17
 ممّثل األساتذة المساعديف بوده محند اوعمر 18
 مسؤوؿ المكتبة حمشاوي نبيل 19
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2020جوان  15المؤرخ في  363يعّدل القرار رقم ، 2021سبتمبر  16 مؤرخ في 947رقـم  قــرار
 بجــايـة–لمحـّدد لمقائمـة االسمية ألعضـاء المجمـس العممـي لجامعـة عبــد الرحمـن ميــرةا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 07الموافق  1442عاـ  ذو القعدة 26خ في المؤرّ  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  218-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضمف إنشاء جامعة بجاية، المعّدؿ والمتّمـ
سنة  غشت   23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤّرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي2013
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2020جواف  15المؤرخ في  363وبموجب القرار رقـ  -

 .بجاية-لجامعػػة عبد الرحمف ميرة
 .2021جويمية  25بجاية المؤّرخ في  -وبناًء عمى إرساؿ مدير جامعة عبد الرحمف ميرة -

 

 ُيـقـــــّرر
 

-ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعػػة عبد الرحمف ميرة المادة األولى:
 بجاية.

بجاية، وفًقا لمجدوؿ الممحق -تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعػػة عبد الرحمف ميرة :2المادة 
 بيذا القرار.

بجاية، كّل فيما يخصو، بتطبيق ىذا -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة :3المادة
 القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021سبتمبر  16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2020جوان  15المؤرخ في  363الذي يعّدل القرار رقم  2021سبتمبر  16 مؤرخ فيال 947بالقــرار رقـم ق ــممح
 بجــايـة–ألعضـاء المجمـس العممـي لجامعـة عبــد الرحمـن ميــرةالمحـّدد لمقائمـة االسمية 

 فـةالّص  االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي بف يعيش عبد الكريـ 1
بالتكويف العالي في الطوريف األوؿ والثاني والتكويف المتواصل والشيادات المكّمف  المديرنائب  باي سعيد 2

 العالي في التدرجوالّتكويف 
بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي والتكويف المكّمف  المديرنائب  إجدارف قاسة 3

 العالي فيما بعد التدرج
 بالعالقات الخارجية والّتعاوف والّتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العمميةالمكّمف  المديرنائب  بمحسيف منية 4
 بالتنمية واالستشراؼ والتوجيوالمكّمف  المديرنائب  الديف عبد الحميدسعد  5
 التكنولوجيا عميد كّمية بوكرو اعمر 6
 العمـو الدقيقةعميد كّمية  أودية سفياف 7
 ة عمـو الطبيعة والحياةعميد كّمي كاتي جماؿ الديف 8
 الحقوؽ والعمـو السياسية عميد كّمية أيت منصور كماؿ 9
 العمـو االقتصادية والّتجارية وعمـو الّتسيير عميد كّمية أوقاسي كماؿ 10
 اآلداب والّمغاتعميد كّمية  بكتاش مراد 11
 عميد كّمية الطب بوبزاري رضا فيري  12
 واالجتماعية عميد كّمية العمـو االنسانية سوالمية عبد الرحماف 13
 عمـو الطبيعة والحياة رئيس المجمس العممي لكّمية تواتي عبد العزيز 14
 التكنولوجيا رئيس المجمس العممي لكّمية جيجمي حسيف 15
 الحقوؽ والعمـو السياسيةرئيس المجمس العممي لكّمية  زوايمية رشيد 16
 العمـو االقتصادية والّتجارية وعمـو الّتسيير رئيس المجمس العممي لكّمية مرزوؽ سميماف 17
 اآلداب والّمغاترئيس المجمس العممي لكّمية  أرزقي عبد النور 18
 الطبرئيس المجمس العممي لكّمية  نواصرية بوبكر 19
 العمـو االنسانية و االجتماعيةرئيس المجمس العممي لكّمية  أوعثماني ستار 20
 العمـو الدقيقةرئيس المجمس العممي لكّمية  بزي عبد الناصر 21
 التكنولوجيا كّمية عف ذوي مصّف األستاذية ممّثل األساتذة بوزيدي عثماف 22
 التكنولوجيا كّمية عف ذوي مصّف األستاذية ممّثل األساتذة حميش دليمة بزغيش 23
 العمـو الدقيقة كّمية عف ذوي مصّف األستاذية ممّثل األساتذة بيبي محند واعمر 24
 العمـو الدقيقة كّمية عف ذوي مصّف األستاذية ممّثل األساتذة عمار مولود 25
 عمـو الطبيعة والحياة كّمية عف ذوي مصّف األستاذية ممّثل األساتذة بف حميش ندير 26
 عمـو الطبيعة والحياة كّمية عف ذوي مصّف األستاذية ممّثل األساتذة بريبي نور الديف 27
 العمـو االقتصادية والّتجارية وعمـو الّتسيير كّمية عف ذوي مصّف األستاذية ممّثل األساتذة موفق نصر الديف 28
 العمـو االقتصادية والّتجارية وعمـو الّتسيير كّمية عف ذوي مصّف األستاذية ممّثل األساتذة إفوراح حسيف 29
 اآلداب والّمغات كّمية عف ذوي مصّف األستاذية ممّثل األساتذة لحوؿ باشوش تسعديت 30
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 اآلداب والّمغات كّمية عف ذوي مصّف األستاذية األساتذة ةممّثم اىواري إدري نادية 31
 الطب كّمية عف ذوي مصّف األستاذية ممّثل األساتذة بركاف صالح 32
 الطب كّمية عف ذوي مصّف األستاذية ممّثل األساتذة بوبشير دمحم أكمي 33
 العمـو االنسانية واالجتماعية كّمية عف ذوي مصّف األستاذية ممّثل األساتذة أيت مدور محمود 34
 العمـو االنسانية واالجتماعية كّمية عف ذوي مصّف األستاذية ممّثل األساتذة بريتيمة عبد الحميـ 35
 الحقوؽ والعمـو السياسية كّمية عف ذوي مصّف األستاذية ممّثل األساتذة صايش عبد المالؾ 36
 الحقوؽ والعمـو السياسية عف األستاذية ذوي مصفّ  ممّثل األساتذة معزيز عبد السالـ 37
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف بركاف أحمد 38
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف مرغيد طارؽ  39
 مدير وحدة البحث عيساني جميل 40
 سطيف  -فرحات عباس أستاذ بػجامعة بف عاشور جعفر 41
 جيجل-دمحم الصديق بف يحي أستاذ بػجامعة مميط عمي 42
 مسؤوؿ المكتبة المركزية موري عبد النور 43

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجمس العممي يحدد القائمة االسمية، 2021سبتمبر  20 مؤرخ في 948رقم  قــرار

 عنابـــة-لكمية العمـــــوم بجامعة باجي مختار
 

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

 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442عاـ  ذي القعدة 26خ في المؤرّ  281-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى او  -

 .الحكومة والمتضّمف تعييف أعضاء
غشت سنة        23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.بتالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة  2003
يناير سنة    30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز  2013
عنابػػػة المؤّرخ  -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العمػػػػػوـ بجامعة باجي مختار -

 .2021ماي  06في 
 ُيـقـــــّرر

 
 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 عنابػػػة.-بجامعة باجي مختار ة العمػػػػػوـتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمي
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عنابػػػة، وفقا لمجدوؿ -العمػػػػػوـ بجامعة  باجي مختار تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 الممحق بيذا القرار.

عنابػػػة، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة باجي مختار :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2021سبتمبر  20 مؤرخ فيال 948رقم  رارــق بالقـــممح
 عنابـــة-مختاربجامعة باجي  لكمية العمـــــوم

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفيزياء قاسمي عمي 1
 عميد الكمية بمخير حفيع 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة شوشاف صبيحة  3
 العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجيةنائب  دريسي عبد العزيز 4
 رئيس قسـ الرياضيات  بوراس دمحم الشريف 5
 رئيسة قسـ الفيزياء  عالوة شيباني 6
 رئيس قسـ البيولوجيا شرنيف سوسف 7
 رئيس قسـ الكيمياء الحيوية برانس زيداف 8
 رئيس قسـ الكيمياء ىامل عبد هللا 9
 رئيس قسـ عمـو البحار درباؿ فريد 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات غانـ رضواف 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ الفيزياء مراجي حسيف 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ الكيمياء الحيوية  بوطبة عيسى 13
 رئيس المجنة العممية لقسـ الكيمياء فركوس فؤاد 14
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو البحار شاوي لمياء 15
 رئيس المجنة العممية لقسـ البيولوجيا بوجميدة حميد 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات حيور دمحم 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات مزوزي السعيد 18
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفيزياءممّثل  جكوف عبد الماليؾ 19
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البيولوجيا جممي سمير 20
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البيولوجيا بمعابد عدناف إبراىيـ 21
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الكيمياء صايفي حياة 22
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الكيمياء بف عمية فتيحة 23
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 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الكيمياء الحيوية بف بوزيدة ىنيدة 24
 ممّثل عف األساتذة المساعديف زراري لبيبة 25
 ممّثل عف األساتذة المساعديف غرس عز الديف 26
 بحثمدير مخبر  جميط عمي 27
 مدير مخبر بحث نوري فاطمة الزىراء 28
 مدير مخبر بحث زغدودي حميـ 29
 مدير مخبر بحث لعور عبد الحميد 30
 مدير مخبر بحث ساكر حساف 31
 مدير مخبر بحث شموفي الطاىر 32
 مدير مخبر بحث عالؽ صافية 33
 مديرة مخبر بحث دغماف عبد العزيز 34
 مدير مخبر بحث شماـ رفيق 35
 مديرة مخبر بحث بف شياب مصطفى 36
 مدير مخبر بحث برجـ مميكة 37
 مدير مخبر بحث زرور سوسف 38
 مدير مخبر بحث معيوفي موسى 39
 مدير مخبر بحث جيالني صالح 40
 مدير مخبر بحث عبد الرحماف سياـ 41
 مدير مخبر بحث رحامنية رابح 42
 مدير مخبر بحث برجـ زىية 43
 مدير مخبر بحث نور الديفسمطاني  44
 مدير مخبر بحث سريدي رتيبة 45
 مدير مخبر بحث عبد النور شريف 46
 مدير مخبر بحث برنيس لوحيشي 47
 مديرة مخبر بحث طيراوي عبد الكريـ 48
 مدير مخبر بحث بف سالمة دمحم 49
 مدير مخبر بحث والي خير الديف 50
 مدير مخبر بحث مصارح محفوظ 51
 مدير مخبر بحث برجـ ىجيرة 52
 مدير مخبر بحث قارة دمحم ىشاـ 53
 مدير مخبر بحث بف صويمح مراد عبد الكريـ 54
 مدير مخبر بحث جبار دمحم رضا 55
 مسؤوؿ المكتبة منصري فاطمة الزىراء 56
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021سبتمبر  20 مؤرخ في 949رقم  قــرار
 سوق أىراس-لقسم البيولوجيا بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الشريف مساعدية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442عاـ  ذي القعدة 26خ في المؤرّ  281-21لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 تنظيميا وسيرىا،المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة ب 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ14المؤرخ في  245-12رقـ  وبمقتضى المرسوـ التنفيذي -

 المتضمف إنشاء جامعة سوؽ أىراس.
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77 -13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
ر انتخاب ممثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البيولوجيا بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة وبناًء عمى محاض -

 .2021جواف  14في ؽ أىراس المؤّرخ سو  -دمحم الشريف مساعدية
 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمتّمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ، المعّدؿ2003غشت سنة  23الموافق  1424

بجامعة دمحم الشريف  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا بكمية عمـو الطبيعة والحياة
 سوؽ أىراس.-مساعدية

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا بكمية عمـو الطبيعة والحياة بجامعة دمحم  :2المادة 
 سوؽ أىراس، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-الشريف مساعدية

 سوؽ أىراس، كل فيما يخصو،-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم الشريف مساعدية :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 زيانأ.د عبد الباقي بن 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021سبتمبر  20 مؤرخ فيال 949 رقـمممحــق بالقـرار 

 سوق أىراس -بجامعة دمحم الشريف مساعدية الطبيعة والحياةلقسم البيولوجيا بكمية عموم 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بوعالؽ شييناز 1
 رئيس القسـ طوارفية منجي 2
 أستاذ  صديق سياـ 3
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 أستاذ  بمحسف نبيية 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" لعياشي نعيمة 5
 قسـ "أ"أستاذ محاضر  عمري أسيا 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" منماني محبوبة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سايغي لمياء 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجمس العممي يحدد القائمة االسمية، 2021سبتمبر  20 مؤرخ في 950رقم  قــرار

 سوق أىراس-بجامعة دمحم الشريف مساعدية لكمية عموم الطبيعة والحياة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442عاـ  ذي القعدة 26خ في المؤرّ  281-21لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ14المؤرخ في  245-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .المتضمف إنشاء جامعة سوؽ أىراس
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ياة بجامعة دمحم الشريف وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والح -

 .2021جواف  14سوؽ أىراس المؤّرخ في  -مساعدية
 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 الشريف تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة دمحم
 سوؽ أىراس. -مساعدية

عموـ الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الشريف  القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية دتحد :2المادة 
 سوؽ أىراس، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -مساعدية

سوؽ أىراس، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم الشريف مساعدية :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2021سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2021سبتمبر  20 مؤرخ فيال 950رقم  رارــق بالقـــممح
 سوق أىراس-دمحم الشريف مساعديةبجامعة  لكمية عموم الطبيعة والحياة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البيولوجيا  درايعية راضية 1
 عميد الكمية معزي دمحم الشريف 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بوزىواف ىناء  3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بوعزيز عمي 4
 رئيس قسـ البيولوجيا طوارفية منجي 5
 رئيس المجنة العممية لقسـ البيولوجيا بوعالؽ شييناز 6
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البيولوجيا عياري عادؿ 7
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عمامرة صبرينة 8
 ممّثل عف األساتذة المساعديف مناصرية أمل 9
 مدير مخبر بحث كواشي نيى 10
 مسؤوؿ المكتبة محناف سياـ 11
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية، 2021سبتمبر  20 مؤرخ في 951رقم  قــرار
 سوق أىراس-لقسم المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم الشريف مساعدية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442عاـ  ذي القعدة 26خ في المؤرّ  281-21لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

  .أعضاء الحكومةوالمتضّمف تعييف 
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ14المؤرخ في  245-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .المتضمف إنشاء جامعة سوؽ أىراس
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77 -13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات وبناًء عمى محاضر انتخاب ممثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -

 .2021جواف  14سوؽ أىراس المؤّرخ في  -بجامعة دمحم الشريف مساعدية
 

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

غات بجامعة دمحم القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والم
 سوؽ أىراس. -الشريف مساعدية
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تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم  :2المادة 
 سوؽ أىراس، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-الشريف مساعدية

سوؽ أىراس، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم الشريف مساعدية :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 زيانأ.د عبد الباقي بن 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021سبتمبر  20 مؤرخ فيال 951 رقـمممحــق بالقـرار 

 سوق أىراس -بجامعة دمحم الشريف مساعدية بكمية اآلداب والمغاتلقسم المغة واألدب العربي 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عبد الوىاب شعالف 1
 رئيس القسـ عماد بوخاري  2
 أستاذ  سميمة لوكاـ 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سميمة محفوظي 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ياسيف سرايعية 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" رضا جوامع 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" نادية خاوة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" نصيرة مصابحية 8
 أستاذ مساعد قسـ "ب" بمحسف فاروؽ  9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2021سبتمبر  20 مؤرخ في 952رقم  قــرار

 سوق أىراس-بجامعة دمحم الشريف مساعدية لقسم المغات األجنبية بكمية اآلداب والمغات
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442عاـ  ذي القعدة 26خ في المؤرّ  281-21لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة   23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433اـرجب ع14المؤرخ في  245-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .المتضمف إنشاء جامعة سوؽ أىراس
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77 -13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
بالمجنة العممية لقسـ المغات األجنبية بكمية اآلداب والمغات بجامعة وبناًء عمى محاضر انتخاب ممثمي األساتذة  -

 .2021جواف  14سوؽ أىراس المؤّرخ في  -دمحم الشريف مساعدية
 



  2021-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   323

 

 

 

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

بجامعة دمحم القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغات األجنبية بكمية اآلداب والمغات 
 سوؽ أىراس.-الشريف مساعدية

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغات األجنبية بكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم  :2المادة 
 سوؽ أىراس، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-الشريف مساعدية

سوؽ أىراس، كل فيما يخصو، -معة دمحم الشريف مساعديةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جا :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021سبتمبر  20 مؤرخ فيال 952 رقـمممحــق بالقـرار 

 سوق أىراس-بجامعة دمحم الشريف مساعدية والمغات لقسم المغات األجنبية بكمية اآلداب
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ لمياء مباركي 1
 رئيس القسـ زينو حيدري  2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" شداد بوقرة 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ىاروف بوراس 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شيراز حكيـ 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" يحينبيل بف  6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" صوالحية السبتي 7
 أستاذ مساعد قسـ "ب" ىيفاء نتاش 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجمس العممي يحدد القائمة االسمية، 2021سبتمبر  20 مؤرخ في 953رقم  قــرار

 سوق أىراس-بجامعة دمحم الشريف مساعدية لكمية اآلداب والمغات
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442عاـ  ذي القعدة 26خ في المؤرّ  281-21لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ14المؤرخ في  245-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .المتضمف إنشاء جامعة سوؽ أىراس
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

امعة دمحم الشريف وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بج -
 .2021جواف  14سوؽ أىراس المؤّرخ في  -مساعدية

 

 ُيـقـــــّرر
جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 
 -ريف مساعديةتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم الش

 سوؽ أىراس. 
 -اآلداب والمغات بجامعة دمحم الشريف مساعدية القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية دتحد :2المادة 

 سوؽ أىراس، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما يخصو،  سوؽ أىراس،-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم الشريف مساعدية :3المادة 

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

 2021سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2021سبتمبر  20 مؤرخ فيال 953رقم   رارــق بالقـــممح
 سوق أىراس-الشريف مساعديةبجامعة دمحم  لكمية اآلداب والمغات

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي  جالؿ خشاب 1
 عميد الكمية دمحم صاري  2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  كبموتي قندوز 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية الديف بف عبد هللا نصر 4
 رئيس قسـ المغة واألدب العربي عماد بوخاري  5
 رئيس قسـ المغات األجنبية زينة حيدري  6
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي عبد الوىاب شعالف 7
 المجنة العممية لقسـ المغات األجنبيةرئيس  لمياء مباركي 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي رضا جوامع 9
 ممّثل عف األساتذة المساعديف نبيل بف يحي 10
 ممّثل عف األساتذة المساعديف ىيفاء نتاش 11
 مدير مخبر بحث عبد الرحمف مشنتل 12
 المكتبةمسؤوؿ  يمينة مزياف 13

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المجمس العممي يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2021سبتمبر  20 مؤرخ في 954رقم  قــرار
 سوق أىراس-دمحم الشريف مساعدية بجامعة عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية لمعيد

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442عاـ  ذي القعدة 26خ في المؤرّ  281-21لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة   23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ14المؤرخ في  245-12لتنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ ا -

 المتضمف إنشاء جامعة سوؽ أىراس.
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية وبناًء عم -

 .2021جويمية  27أىراس المؤرخ في  سوؽ  -بجامعة دمحم الشريف مساعدية
 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادي الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  67تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

ية بجامعة دمحم القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياض
 سوؽ أىراس.-الشريف مساعدية

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة  :2المادة  
 .سوؽ أىراس، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار-دمحم الشريف مساعدية

سوؽ أىراس، كل فيما يخصو،  -دمحم الشريف مساعدية ةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامع :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 زيانأ.د عبد الباقي بن 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2021سبتمبر  20 مؤرخ فيال 954ممحـــق بالقــرار رقم 

 سوق أىراس-دمحم الشريف مساعدية بجامعة لمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 لممعيد، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية  عف قسـ التخصصات الرياضيةرئيس المجمس العممي  ناصري دمحم الشريف 1
 مدير المعيد العيداني فؤاد 2
 بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةكّمف ممدير مساعد  سايح سميربف  3
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 والعالقات الخارجية والبحث العممي بما بعد التدّرجكّمف ممدير مساعد  لعباز رياض 4
 التخصصات الرياضيةرئيس قسـ  شرابشة رفيقة 5
 التعميـ األساسي رئيس قسـ سرايعية جماؿ 6
 التخصصات الرياضية عف قسـممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية  محفوظي محمود 7
 األساتذة المساعديفعف ممّثل  لقريدي خير 8
 األساتذة المساعديفعف ممّثل  قطاوي محفوظ 9
 مسؤوؿ المكتبة روابحية آمنة 10
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2020سبتمبر  28المؤّرخ في  658يعّدل القرار رقم ، 2021سبتمبر  20 مؤرخ في 955قم ر  قــرار
 تبسة-العربي التبسي المناجم بجامعة المجمس العممي لمعيد لذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاءا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442عاـ  القعدة ذي 26خ في المؤرّ  281-21لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  08-09رسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى الم -

 .والمتضمف إنشاء جامعة تبسة، المعّدؿ والمتّمـ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .حث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والب
 .2021جويمية  28المؤرخ في  101تبسة رقـ -وبناًء عمى إرساؿ جامعة العربي التبسي -

 

 ُيـقـــــّرر
 

العربي  ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد المناجـ بجامعة المادة األولى:
 تبسة.-التبسي

تبسة، وفقا -العربي التبسي تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد المناجـ بجامعة :2المادة  
 .لمجدوؿ الممحق بيذا القرار

تبسة، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا -العربي التبسي ةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامع :3المادة 
 لمتعميـ العالي والبحث العممي.القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية 

 

 2021سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2020سبتمبر  28المؤّرخ في  658الذي يعّدل القرار رقم  2021سبتمبر  20 مؤرخ فيال 955بالقــرار رقم ممحـــق 
 تبسة-العربي التبسي المناجم بجامعة المجمس العممي لمعيد لمحّدد لمقائمة االسمية ألعضاءا

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المناجـ والجيوتكنولوجيالممعيد، ممّثل رئيس المجمس العممي  قدري العربي 1
 مدير المعيد عولمي زوبير 2
 بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةكّمف ممدير مساعد  ىواـ عالء  3
 والعالقات الخارجية والبحث العممي بما بعد التدّرجكّمف ممدير مساعد  مالكية شوقي 4
 المناجـ والجيوتكنولوجيارئيس قسـ  بف غازي زياد 5
 المناجـ والجيوتكنولوجيا عف قسـممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية  جاللي عادؿ 6
 األساتذة المساعديفعف ممّثل  عطية موسى 7
 األساتذة المساعديفعف ممّثل  براىمي سرحاف 8
 مدير مخبر بحث الوافي مسعود 9
 المكتبةمسؤوؿ  دبز عبد الرحيـ 10
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المجمس العممي لمعيد العموم  يحدد القائمة االسمية ألعضاء ،2021سبتمبر  20مؤرخ في  956رقم  قــرار

 البيض-اإلنسانية واالجتماعية بالمركز الجامعي نور البشير
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442عاـ  ذي القعدة 26خ في المؤرّ  281-21لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

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

 .والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره يالجامعالمركز  الذي يحّدد مياـ 
 2010سنة  سبتمبر 9الموافق  1431 عاـرمضاف  30 المؤرخ في  204-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعدؿ والمتمـ. ،مركز جامعي بالبيضالمتضمف إنشاء و 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
العموـ اإلنسانية واالجتماعية بالمركز الجامعي وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد  -

 .2021جويمية  15المؤرخ في  البيض-نور البشير
 

 ُيـقـــــّرر
 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسوـ التنفيذي رقـ  38تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2005غشت سنة  16الموافق 

 .البيض-العمـو اإلنسانية واالجتماعية بالمركز الجامعي نور البشيرالمجمس العممي لمعيد 
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االجتماعية بالمركز الجامعي العموـ اإلنسانية و تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد : 2المادة  
 .، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرارالبيض-نور البشير

، كل فيما يخصو، بتطبيق البيض-المركز الجامعي نور البشيريكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المجمس العممي الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2021سبتمبر  20المؤرخ في  956رقم ممحـــق بالقــرار 
 البيض-لمعيد العموم اإلنسانية واالجتماعية بالمركز الجامعي نور البشير

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 لممعيد، رئيس المجمس العممي  طالبي عبد القادر 1
 والبحث العممي بما بعد التدّرجكّمف ممدير مساعد  ميداوي ديف 2
 أستاذ شاطو دمحم 3
 أستاذ بمعربي منور 4
 أستاذ بف سعيد محمود 5
 أستاذ محي الديف جماؿ سميـ 6
 "أأستاذ محاضر قسـ " شرؼ موسى 7
 "أأستاذ محاضر قسـ " خويمدي اليواري  8
 أستاذ محاضر قسـ "ب" رحماني ليمى 9
 أستاذ محاضر قسـ "ب" العربي لخضر 10
 "أقسـ " مساعدأستاذ  دمحم قومي 11
 "أقسـ " مساعدأستاذ  حاجي رشيد 12
 مدير مخبر مسعودي خالد 13

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العممي المجمسيحّدد القائمة االسمية ألعضاء ، 2021سبتمبر  20مؤرخ  957رقم  قــرار

 باتنة-لمطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامةالعميا الوطنية ممدرسة ل
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442عاـ  ذي القعدة 26خ في المؤرّ  281-21لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 . تعييف أعضاء الحكومة والمتضّمف
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا.
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الذي  2020سنة  يونيو 8الموافق  1441شواؿ عاـ  16المؤرخ في  152-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .باتنة-لمطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامةالعميا الوطنية لمدرسة اتضّمف إنشاء ي

لمطاقات المتجددة والبيئة العميا الوطنية ممدرسة ل العممي ثمي األساتذة بالمجمسمحضر انتخاب مم وبناًء عمى -
 .2021 جواف 15المؤرخ في باتنة -والتنمية المستدامة

 

 ُيـقـــــّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  44تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ألعضاء ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية 2016يونيو سنة  14الموافق 
 باتنة.-لمطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامةالعميا الوطنية ممدرسة ل العممي المجمس

التنمية لمطاقات المتجددة والبيئة و العميا الوطنية ممدرسة ل العممي المجمسألعضاء القائمة االسمية تحدد  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.باتنة-المستدامة

لمطاقات المتجددة والبيئة والتنمية العميا الوطنية المدرسة  ةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير  :3المادة 
العالي ، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ باتنة-المستدامة

 والبحث العممي.
 2021سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 العممي المجمسيحّدد القائمة االسمية ألعضاء الذي  2021سبتمبر  20المؤرخ  957بالقرار رقم  ممحق

 باتنة-لمطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامةالعميا الوطنية ممدرسة ل
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة مخناشي ليمى 1
 بالتعميـ والشيادات والتكويف المتواصلمدير مساعد مكمف  مدور فيصل 2

3 
مدير مساعد مكمف بالتكويف في الدكتوراه والبحث العممي والتطوير التكنولوجي واالبتكار  أكساس منير

 وترقية المقاوالتية
 مدير مساعد مكمف بأنظمة اإلعالـ واالتصاؿ والعالقات الخارجية عابدي دمحم أمير 4
 أستاذ خالدي فؤاد 5
 "أأستاذ محاضر قسـ " قزولي العربي 6
 "أأستاذ محاضر قسـ " شعباني صونية 7
 "أأستاذ محاضر قسـ " بودربة ىشاـ 8
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بضياؼ رؤوؼ 9
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بزياف عمي 10
 2باتنة-أستاذ بجامعة مصطفى بف بولعيد بوبيش جالؿ الديف 11
 2باتنة-أستاذ بجامعة مصطفى بف بولعيد نايت السعيد دمحم السعيد 12

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2021مارس  28مؤرخ في ال 355ــرار رقم يعدل الق ،2021سبتمبر  20مؤرخ في  958رقم  قــرار
 لقسم المغة العربية بالمدرسة العميا لألساتذة بوىران يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية الذي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442عاـ  ذي القعدة 26خ في المؤرّ  281-21لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 . والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 2014غشت سنة  25الموافق  1435شواؿ عاـ  29المؤرخ في  230-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء مدرسة عميا لألساتذة بوىراف.
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ممدرسة العميا.الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي ل
لقسـ  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية الذي 2021مارس  28مؤرخ في ال 355ػػرار رقـ وبموجب الق -

 .المغة العربية بالمدرسة العميا لألساتذة بوىراف
 .2021 سبتمبر 16المؤرخ في  01رقـ  المدرسة العميا لألساتذة بوىرافإرساؿ وبناًء عمى  -

 

 ُيـقـــــّرر
 

 

ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة العربية بالمدرسة رار إلى تعديل القائمة االسمية ييدؼ ىذا الق المادة األولى:
 العميا لألساتذة بوىراف.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة العربية بالمدرسة العميا لألساتذة بوىراف، وفقا  :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا لألساتذة بوىراف، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا  :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

مقائمة ل المحدد 2021مارس  28مؤرخ في ال 355ػػرار رقـ الذي يعدؿ الق 2021سبتمبر  20المؤرخ في  958بالقرار رقـ  ممحق
 لقسـ المغة العربية بالمدرسة العميا لألساتذة بوىراف العممية االسمية ألعضاء المجنة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ مساىل فاطمة 1
 رئيس القسـ جاليمي أمينة 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوسالح فايزة 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" لوالسي اليوارية 4
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 محاضر قسـ "ب" أستاذ شيخ أعمر اليوارية 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مف منصور نسيمة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبد ربي نواؿ 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العممي المجمسيحّدد القائمة االسمية ألعضاء  ،2021سبتمبر  20مؤرخ  959رقم  قــرار

 ممدرسة العميا لألساتذة بوىرانل
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442عاـ  ذي القعدة 26خ في المؤرّ  281-21لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 . والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 2014غشت سنة  25الموافق  1435شواؿ عاـ  29المؤرخ في  230-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضّمف إنشاء مدرسة عميا لألساتذة بوىراف
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا.
 13المؤرخ في  ممدرسة العميا لألساتذة بوىرافل العممي محضر انتخاب ممثمي األساتذة بالمجمس وبناًء عمى -

 .2021جويمية 
 

 ُيـقـــــّرر
 

 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  44تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ألعضاء ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية 2016يونيو سنة  14الموافق 
 .ممدرسة العميا لألساتذة بوىرافل العممي المجمس

، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا ممدرسة العميا لألساتذة بوىرافل العممي المجمساء ألعضالقائمة االسمية تحدد  :2المادة 
 القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا لألساتذة بوىراف، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا  :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 العممي المجمسيحّدد القائمة االسمية ألعضاء الذي  2021سبتمبر  20المؤرخ  959رقم بالقرار  ممحق
 ممدرسة العميا لألساتذة بوىرانل

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة رحيل جموؿ 1
 والتكويف المتواصلمدير مساعد مكمف بالتعميـ والشيادات  حيرش دمحم عبد المؤمف 2

3 
مدير مساعد مكمف بالتكويف في الدكتوراه والبحث العممي والتطوير التكنولوجي  قايد فتيحة

 واالبتكار وترقية المقاوالتية
 مدير مساعد مكمف بأنظمة اإلعالـ واالتصاؿ والعالقات الخارجية برحاؿ مختار 4
 المغات األجنبية رئيس قسـ صباح جماؿ 5
 العمـو الدقيقة  رئيس قسـ رفيقدرقاوي  6
 المغة العربية رئيس قسـ جاليمي أمينة 7
 المغات األجنبية رئيس المجنة العممية لقسـ بف عمارة نعيمة 8
 المغة العربية رئيس المجنة العممية لقسـ مساىل فاطمة 9
 أستاذ نايت إبراىيـ عبد الغني 10
 "أأستاذ محاضر قسـ " قيسي خميدة 11
 "أأستاذ محاضر قسـ " دالي يوسف ليندة 12
 "أأستاذ محاضر قسـ " سمطاني سييمة 13
 أستاذ محاضر قسـ "ب" معاشي بيية 14
 أستاذ محاضر قسـ "ب" خنسوس غنية 15
 أستاذ محاضر قسـ "ب" دىار مخطارية 16
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عيسى صبرينة 17
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف أستاذ شاكر عبد القادر 18
 2وىراف -بجامعة دمحم بف أحمد أستاذ نكاؿ فطيمة 19
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االسمية ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائمة ، 2021سبتمبر  20 مؤرخ فيال 960رقم  قــرار
 العموم االجتمـاعية واإلنسـانية بجامـعة غــميزان لقســم عمــوم اإلعــالم واإلتصــال بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .ضّمف تعييف أعضاء الحكومةوالمت
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
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نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  06المؤرخ في  339-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة غميزاف 2020

العمـو االجتماعية  األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمػػـو اإلعػػالـ واإلتصػػاؿ بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي  -
 .2021جواف  08واإلنسانية بجامعة غميزاف المؤّرخ في 

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

وـ االجتماعية العم القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمػػـو اإلعػػالـ واالتصاؿ بكمية
 واإلنسانية بجامعة غميزاف.

العموـ االجتماعية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمػػوـ اإلعػػالـ واالتصاؿ بكمية :2المادة 
 واإلنسانية بجامعة غميزاف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

أحكاـ ىذا القرار  جامعة غميزاف، كل فيما يخصو، بتطبيق يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير :3المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021سبتمبر  20 مؤرخ فيال 960 رقـمممحــق بالقـرار 
 العموم االجتمـاعية واإلنسـانية بجامـعة غــميزان بكمية لقســم عمــوم اإلعــالم واإلتصــال

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ يحياوي زىير 1
 رئيس القسـ بف دحماف الحاج 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بمغيثية سميرة 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" قدوري ريـ فتيحة 4
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  بف عمار سعيدة خيرة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بداني أمينة نزيية 6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 االسميــة ألعضــاء المجمــس العممــييحدد القـائمة ، 2021سبتمبر  20 مؤرخ فيال 961رقــم  قــرار

 بجــامعة غميــزان لكميــة الحقــوق 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة   23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
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 2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  06المؤرخ في  339-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 والمتضمف إنشاء جامعة غميزاف. 2020

جواف  24غميزاف المؤّرخ في  بجامعةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الحقوؽ  -
2021. 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي 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 بجامعة غميزاف. 
الحقوؽ بجامعة غميزاف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 

 القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة غميزاف، كل فيما يخصو، بتطبيق أحكاـ ىذا القرار  :3المادة 

 حث العممي.الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والب
 2021سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القـائمة االسميــة ألعضــاء المجمــس العممــي 2021سبتمبر  20 في مؤرخال 961رقم   رارــق بالقـــممح

 بجــامعة غميــزان لكميــة الحقــوق 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ القانوف الخاص عمياف عدة 1
 الكميةعميد  زقاي بغشاـ 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات  بوجانة دمحم 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي  منقور قويدر 4
 رئيس قسـ القانوف العاـ خمفاوي خميفة 5
 رئيس قسـ القانوف لخاص يوسفي عبد اليادي 6
 رئيس قسـ العمـو السياسية صاغور ىشاـ 7
 المجنة العممية لقسـ القانوف الخاصرئيس  الموسوس عتو 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ القانوف العاـ جياللي الحسيف 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو السياسية بكار فتحي 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ القانوف العاـ ىواري ليمى 11
 مصّف األستاذية عف قسـ القانوف العاـ ممّثل األساتذة ذوي  بوحسوف عبد الرحماف 12
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 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ القانوف الخاص مفالح عبد الرحماف 13
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بوشريعة نسيمة 14
 ممّثل عف األساتذة المساعديف قواسمي لطفي 15
 مدير مخبر بحث سعادي دمحم 16
 المكتبةمسؤوؿ  كبوش عائشة 17
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االسمية ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائمة ، 2021سبتمبر  20 مؤرخ في 962قـرار رقم  قــرار
 الحقــوق بجامـعة غــميزان لقســم العمـــوم السيــاسيـة بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  06المؤرخ في  339-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة غميزاف 2020
ـ السيػػاسيػة بكمية الحقوؽ بجامعة غميزاف وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العمػػػو  -

 .2021جواف  24المؤّرخ في 
 ُيـقـــــّرر

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ2003غشت سنة  23الموافق  1424

 جامعة غميزاف.الحقوؽ ب القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمػػػـو السيػػاسيػة بكمية
الحقوؽ بجامعة غميزاف، وفقا  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمػػػوـ السيػػاسيػة بكمية :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 أحكاـ ىذا القرار يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة غميزاف، كل فيما يخصو، بتطبيق :3المادة 

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021سبتمبر  20 مؤرخ فيال 962 رقـمممحــق بالقـرار 
 الحقوق بجامـعة غــميزان بكمية لقســم العمـــوم السيــاسيـة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بكار فتحي 1
 رئيس القسـ صاغور ىشاـ 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ميممي بف عمي 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عقبوبي مولود 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوسكراف فاطمة الزىراء 5
 مساعد قسـ "أ"أستاذ  قواسمي لطفي 6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العمميةيحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة ، 2021سبتمبر  20 مؤرخ في 963رقم  قــرار

 الحقــوق بجامـعة غــميزان بكمية لقســم القانــون الخـاص
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .كومةوالمتضّمف تعييف أعضاء الح
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  06المؤرخ في  339-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة غميزاف 2020
الحقوؽ بجامعة غميزاف  القانوف الخاص بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -

 .2021جواف  24المؤّرخ في 
 ُيـقـــــّرر

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

 يزاف.الحقوؽ بجامعة غم القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانوف الخاص بكمية
الحقوؽ بجامعة غميزاف، وفقا  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانوف الخاص بكمية :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
أحكاـ ىذا القرار  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة غميزاف، كل فيما يخصو، بتطبيق :3المادة 

 لنشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.الذي سينشر في ا
 2021سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2021سبتمبر  20 مؤرخ فيال 963رقـم ممحــق بالقـرار 
 الحقوق بجامـعة غــميزان بكمية لقســم القانــون الخـاص

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ الموسوس عتو 1
 رئيس القسـ يوسفي عبد اليادي 2
 أستاذ  مفالح عبد الكريـ 3
 أستاذ  آزرو دمحم رضا 4
 أستاذ  شايب بوزياف 5
 أستاذ  مشنف أحمد 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوقبريف عابد 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوشريعة نسيمة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شيباني نضيرة 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021سبتمبر  20 مؤرخ في 964رقم  قــرار

 الحقــوق بجامـعة غــميزان لقســم القانــون العــام بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذي 
نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  06المؤرخ في  339-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .اء جامعة غميزافوالمتضمف إنش 2020
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ القانوف العاـ بكمية الحقوؽ بجامعة غميزاف المؤّرخ  -

 .2021جواف  24في 
 ُيـقـــــّرر

 

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

 يزاف.القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانوف العاـ بكمية الحقوؽ بجامعة غم
الحقوؽ بجامعة غميزاف، وفقا  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانوف العاـ بكمية :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
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أحكاـ ىذا القرار  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة غميزاف، كل فيما يخصو، بتطبيق :3المادة 
 النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.الذي سينشر في 

 2021سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021سبتمبر  20 مؤرخ فيال 964 رقـمممحــق بالقـرار 
 الحقوق بجامـعة غــميزان بكمية لقســم القانــون العـــام

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ جياللي الحسيف 1
 رئيس القسـ خمفاوي خميفة 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ىواري ليمى 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سعادي دمحم 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوحسوف عبد الرحمف 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوشريعة فاطمة 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" غزيل عائشة 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمـس العممـي، 2021سبتمبر  20 مؤرخ في 965قــم ر  قــرار

 بجــامعة غميــزان لكميـة العـمــوم والتكنولوجيا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  06المؤرخ في  339-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة غميزاف 2020
األساتذة بالمجمس العممي لكمية العػموـ والتكنولوجيا بجامعة غميزاف المؤّرخ في وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي  -

 .2021جواف  15
 ُيـقـــــّرر

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 يزاف. تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العػمـو والتكنولوجيا بجامعة غم



  2021-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   339

 

 

 

 

العػموـ والتكنولوجيا بجامعة غميزاف، وفقا لمجدوؿ  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 الممحق بيذا القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة غميزاف، كل فيما يخصو، بتطبيق أحكاـ ىذا القرار  :3المادة 
 الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. الذي سينشر في النشرة

 2021سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمـس العممـي 2021سبتمبر  20 مؤرخ فيال 965رقم  رارــق بالقـــممح
 بجــامعة غميــزان لكميـة العـمــوم والتكنولوجيا

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 قسـ الكيمياءرئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف  األندلسي الحاج 1
 عميد الكمية بغدادي جياللي 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بف عيسى ميمود 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية حاج مصطفى عدة 4
 رئيس قسـ اليندسة المدنية شعيب واضح 5
 قسـ اليندسة الميكانيكيةرئيس  بورديـ مختار 6
 رئيس قسـ ىندسة الطرائق ثابتي عفاؼ 7
 رئيس قسـ اإللكترو تقني واآللية مصطفى عبد القادر 8
 رئيس قسـ الرياضيات بوعجمي عبد القادر 9
 رئيس قسـ اإلعالـ اآللي بف الحاج جموؿ عائشة 10
 رئيس قسـ البيولوجيا سي دمحم عبد السالـ 11
 رئيس قسـ العمـو الفالحية مصطفىسيدي عدة  12
 رئيس قسـ الفيزياء زاوي ميمود 13
 رئيس قسـ الكيمياء صغير عبد الكريـ 14
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية برابح حمزة مجيد 15
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية زاىي رشيد 16
 لقسـ ىندسة الطرائق رئيس المجنة العممية زعيتر خالد 19
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكترو تقني واآللية يسعد بف يسعد 20
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات قندوز شيخ 21
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بف عثماف زينب 22
 رئيس المجنة العممية لقسـ البيولوجيا بمخير خديجة 23
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو الفالحية حضري زىير 24
 رئيس المجنة العممية لقسـ الفيزياء شرشاب يوسف 25
 رئيس المجنة العممية لقسـ الكيمياء بوشرود أحمد 26
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 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإللكترو تقني واآللية لونيس مراد 27
 مصّف األستاذية عف قسـ اإللكترو تقني واآلليةممّثل األساتذة ذوي  ممياني بوزياف 28
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق بابا أحمد عبد الرزاؽ 29
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية زيف عبد هللا 30
 اليندسة المدنيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  العوفي إيماف 31
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية زوانبي ليمى 32
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية بف داودي سيف الديف 33
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي  لوزاني أحمد 34
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي يشبة خديجة 35
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات زعقاف عبد الرحيـ 36
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات بداني عبد هللا 37
 األستاذية عف قسـ البيولوجياممّثل األساتذة ذوي مصّف  تامرت أسماء 38
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البيولوجيا درماش كمثـو 39
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو الفالحية بف عدة ادمحم 40
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفيزياء جرموني مصطفى 41
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفيزياء سماح عبد الواحد 42
 ممّثل عف األساتذة المساعديف دوينات عكاشة 43
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف عجمية ادمحم بف عمي 44
 مدير مخبر بحث صالحي دمحم 45
 مسؤوؿ المكتبة بمحسيف فاطمة الزىرة 46
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنـة العمميـة، 2021سبتمبر  20 مؤرخ في 966رقم  قــرار
 العمــوم والتكنـولوجيا بجامـعة غــميزان لقســم ىندســة الطــرائق بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21الرئاسي رقـ بمقتضى المرسوـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  06المؤرخ في  339-20فيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التن -

 .والمتضمف إنشاء جامعة غميزاف 2020
العموـ والتكنولوجيا بجامعة  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية -

 .2021جواف  15غميزاف المؤّرخ في 
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 رُيـقـــــرّ 
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 العموـ والتكنولوجيا بجامعة غميزاف. القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية

العموـ والتكنولوجيا بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية :2المادة 
 غميزاف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

أحكاـ ىذا القرار  و، بتطبيقيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة غميزاف، كل فيما يخص :3المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنـة العمميـة 2021سبتمبر  20 مؤرخ فيال 966رقـم ممحــق بالقـرار 
 بجامـعة غــميزان العمــوم والتكنـولوجيا بكمية لقســم ىندســة الطــرائق

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ زعيتر خالد 1
 رئيس القسـ ثابتي عفاؼ 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بابا أحمد عبد الرزاؽ 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عمي يمينة 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" صغير صورية 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ميديزىراوي  6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عسمي بوبكر 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" معايزية أحمد 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضـاء المجنـة العمميـة يحدد القائمة االسمية، 2021سبتمبر  20 مؤرخ في 967رقم  قــرار

 العمــوم والتكنـولوجيا بجامـعة غــميزان لقســم اليندســة الميكــانيكيـة بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .أعضاء الحكومةوالمتضّمف تعييف 
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  06المؤرخ في  339-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة غميزاف 2020

العمـو والتكنولوجيا  ممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة الع -
 .2021جواف  15غميزاف المؤّرخ في  بجامعة

 ُيـقـــــّرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 تكنولوجيا بجامعة غميزاف.العمـو وال القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية

العمـو والتكنولوجيا بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية :2المادة 
 غميزاف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

أحكاـ ىذا القرار  تطبيقيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة غميزاف، كل فيما يخصو، ب :3المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنـة العمميـة 2021سبتمبر  20 مؤرخ في 967 رقـمممحــق بالقـرار 
 العمــوم والتكنـولوجيا بجامـعة غــميزان بكمية لقســم اليندســة الميكــانيكيـة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ زاىي رشيد 1
 رئيس القسـ بورديـ مختار 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف داودي سيف الديف 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" زوامبي ليمى 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" شاوش جماؿ 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عامر جياللي قايد 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" موىب معمر 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" كروز سياـ 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضـاء المجنـة العمميـة يحدد القائمة االسمية، 2021سبتمبر  20 مؤرخ في 968رقم  قــرار

 العمــوم والتكنـولوجيا بجامـعة غــميزان لقســم اإلعـــالم اآللــي بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .الحكومةوالمتضّمف تعييف أعضاء 
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 

نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  06المؤرخ في  339-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 جامعة غميزاف.والمتضمف إنشاء  2020

 ممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة الع -
 .2021جواف  15غميزاف المؤّرخ في 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  48المادة األولى: تطبيقا ألحكاـ المادة 
والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ، المعّدؿ2003غشت سنة  23الموافق  1424

 العموـ والتكنولوجيا بجامعة غميزاف. القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية
 العموـ والتكنولوجيا بجامعة : تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية02المادة 

 غميزاف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
أحكاـ ىذا القرار  : يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة غميزاف، كل فيما يخصو، بتطبيق03المادة 

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 

 والبحث العمميوزير التعميم العالي 
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 العمميـةالذي يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنـة  2021سبتمبر  20 مؤرخ في 968رقـمممحــق بالقـرار 

 العمــوم والتكنـولوجيا بجامـعة غــميزان بكمية لقســم اإلعـــالم اآللــي
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بف عثماف زينب 1
 رئيس القسـ بف الحاج جموؿ عائشة 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" لوزاني أحمد 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" يشبة خديجة 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بمعظـ نعيمة 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوحديبة دمحم األميف 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوعجمي عبد الكريـ 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنـة العمميـة، 2021سبتمبر  20 مؤرخ في 969رقم  قــرار
 العمــوم والتكنـولوجيا بجامـعة غــميزان لقســم اليندسـة المـدنية واألشغـال العمــومية بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  06المؤرخ في  339-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .اء جامعة غميزافوالمتضمف إنش 2020
ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسػة المػدنية واألشغػاؿ العمػػومية بكمية العمـو وبناًء عمى محضر انتخاب  -

 .2021جواف  15والتكنولوجيا بجامعة غميزاف المؤّرخ في 
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

ية بكمية العمـو القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسػة المػدنية واألشغػاؿ العمػػوم
 والتكنولوجيا بجامعة غميزاف.

العمـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسػة المػدنية واألشغػاؿ العمػػومية بكمية :2المادة 
 والتكنولوجيا بجامعة غميزاف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

أحكاـ ىذا القرار  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة غميزاف، كل فيما يخصو، بتطبيق :3المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنـة العمميـة 2021سبتمبر  20 مؤرخ فيال 969 رقـمممحــق بالقـرار 
 العمــوم والتكنـولوجيا بجامـعة غــميزان بكمية واألشغـال العمــوميةلقســم اليندسـة المـدنية 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ برابح حمزة مجيد 1
 رئيس القسـ شعيب واضح 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" زيف عبد هللا 3
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 أستاذ محاضر قسـ "أ" صالحي دمحم 4
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  العوفي إيماف 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عبد الحق زىرة 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" شماـ دمحم 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" صافة عبد القادر 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" نوقار بف عمي 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنـة العمميـة، 2021سبتمبر  20 مؤرخ في 970رقم  قــرار

 العمــوم والتكنـولوجيا بجامـعة غــميزان لقســم الكيميــاء بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  06المؤرخ في  339-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة غميزاف 2020
ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة غميزاف نتخاب وبناًء عمى محضر ا -

 .2021جواف  15المؤّرخ في 
 ُيـقـــــّرر

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ، المعّدؿ2003غشت سنة  23الموافق  1424

 جامعة غميزاف.العمـو والتكنولوجيا ب القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية
العمـو والتكنولوجيا بجامعة غميزاف، وفقا  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 أحكاـ ىذا القرار يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة غميزاف، كل فيما يخصو، بتطبيق :3المادة 

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنـة العمميـة  2021سبتمبر  20 مؤرخ فيال 970رقـم ممحــق بالقـرار 
 العمــوم والتكنـولوجيا بجامـعة غــميزان بكمية لقســم الكيميـــاء

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بوشردود أحمد 1
 رئيس القسـ صغير عبد الكريـ 2
 أستاذ  األندلسي الحاج 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف جموؿ مريـ  4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سمطاني ىواري  5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قفور دمحم ىشاـ 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زروقي نواؿ 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضـاء المجنـة العمميـة يحدد القائمة االسمية، 2021سبتمبر  20 مؤرخ في 971رقم  قــرار

 العمــوم والتكنـولوجيا بجامـعة غــميزان لقســم اإللكترو تقني واآلليــة بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .الحكومة والمتضّمف تعييف أعضاء
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  06المؤرخ في  339-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة غميزاف 2020
العمـو والتكنولوجيا  ممية لقسـ اإللكترو تقني واآلليػػة بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة الع -

 .2021جواف  15بجامعة غميزاف المؤّرخ في 
 ُيـقـــــّرر 

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

والتكنولوجيا بجامعة  العموـ القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترو تقني واآلليػػة بكمية
 غميزاف.

العمـو والتكنولوجيا بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترو تقني واآلليػػة بكمية :2المادة 
 غميزاف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
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أحكاـ ىذا القرار  يخصو، بتطبيق يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة غميزاف، كل فيما :3المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنـة العمميـة 2021سبتمبر  20 مؤرخ فيال 971 رقـمممحــق بالقـرار 
 العمــوم والتكنـولوجيا بجامـعة غــميزان بكمية لقســم اإللكترو تقني واآلليــة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ يسعد بف يسعد 1
 رئيس القسـ مصطفى عبد القادر 2
 أستاذ  لونيس مراد 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" نعموف عبد اليادي 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ممياني بوزياف 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دمحمميمودي  6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حسيف كماؿ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف عجمية أدمحم بف عمي 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بمعالية كريـ 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 االسمية ألعضـاء المجنـة العمميـةيحدد القائمة ، 2021سبتمبر  20 مؤرخ في 972رقم  قــرار

 العمــوم والتكنـولوجيا بجامـعة غــميزان لقســم العمـــوم الفــالحيـة بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .أعضاء الحكومةوالمتضّمف تعييف 
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  06المؤرخ في  339-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة غميزاف 2020
العموـ والتكنولوجيا بجامعة  ية لقسـ العموـ الفالحية بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العمم -

 .2021جواف  15غميزاف المؤّرخ في 
 ُيـقـــــّرر
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جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 لوجيا بجامعة غميزاف.العموـ والتكنو  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو الفالحية بكمية
العموـ والتكنولوجيا بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ الفالحية بكمية :2المادة 

 غميزاف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كاـ ىذا القرار أح يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة غميزاف، كل فيما يخصو، بتطبيق :3المادة 

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنـة العمميـة 2021سبتمبر  20 مؤرخ فيال 972 رقـمممحــق بالقـرار 

 العمــوم والتكنـولوجيا بجامـعة غــميزان بكمية لقســم العمـــوم الفــالحيـة
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ حضري زىير 1
 رئيس القسـ سيدي عدة مصطفى 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حرطاني أحمد 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" المزود جماؿ الديف 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف عدة ادمحم 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بركاف إبراىيـ 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بولنوار ىواري  7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضـاء المجنـة العمميـة يحدد القائمة االسمية، 2021سبتمبر  20 مؤرخ في 973رقم  قــرار

 العمــوم والتكنـولوجيا بجامـعة غــميزان بكمية لقســم الفيــزياء
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  06المؤرخ في  339-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة غميزاف 2020
العمـو والتكنولوجيا بجامعة غميزاف  بكمية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفيزياء -

 .2021جواف  15المؤّرخ في 
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 ُيـقـــــّرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 جامعة غميزاف.العمـو والتكنولوجيا ب القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية

العموـ والتكنولوجيا بجامعة غميزاف، وفقا  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 أحكاـ ىذا القرار يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة غميزاف، كل فيما يخصو، بتطبيق :3المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنـة العمميـة 2021سبتمبر  20 مؤرخ فيال 973 رقـمممحــق بالقـرار 
 العمــوم والتكنـولوجيا بجامـعة غــميزان بكمية لقســم الفيــزياء

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ شرشاب يوسف 1
 رئيس القسـ زاوي ميمود 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" جرموني مصطفى 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سماح عبد الواحد  4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عرعار أمينة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عبد الرحمافلخضر تومي  6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوىادؼ بشير 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف مية دمحم 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضـاء المجنـة العمميـة يحدد القائمة االسمية، 2021سبتمبر  20 مؤرخ في 974رقم  قــرار

 العمــوم والتكنـولوجيا بجامـعة غــميزان بكمية لقســم الـريـاضيــات
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي



  2021-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   350

 

 

 

 

نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  06المؤرخ في  339-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة غميزاف 2020

العموـ والتكنولوجيا بجامعة  ات بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الرياضي -
 .2021جواف  15غميزاف المؤّرخ في 

 ُيـقـــــّرر
 

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

 بجامعة غميزاف.العموـ والتكنولوجيا  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية
العموـ والتكنولوجيا بجامعة غميزاف،  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
القرار أحكاـ ىذا  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة غميزاف، كل فيما يخصو، بتطبيق :3المادة 

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنـة العمميـة 2021سبتمبر  20 مؤرخ فيال 974 رقـمممحــق بالقـرار 

 العمــوم والتكنـولوجيا بجامـعة غــميزان بكمية لقســم الـريـاضيــات
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ قندوز شيخ 1
 رئيس القسـ بف بوعجمي عبد القادر 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" جاعة نور اليدى 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" زعقاف عبد الرحيـ 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بداني عبد هللا 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوسكيف نعيمة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قندوز شيخ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حمودي عبد الوىاب 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية، 2021سبتمبر  20 مؤرخ في 975رقم  قــرار

 العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة غميزان لقســم العموم االقتصادية بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .تعييف أعضاء الحكومةوالمتضّمف 
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 

نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  06المؤرخ في  339-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 والمتضمف إنشاء جامعة غميزاف. 2020

العموـ االقتصادية  العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة -
 .2021جواف  20غميزاف المؤّرخ في  والتجارية وعمـو التسيير بجامعة

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

صادية والتجارية العموـ االقت القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية
 وعمـو التسيير بجامعة غميزاف.

العموـ االقتصادية والتجارية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية :2المادة 
 وعمـو التسيير بجامعة غميزاف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

أحكاـ ىذا القرار  كويف ومدير جامعة غميزاف، كل فيما يخصو، بتطبيقيكمف المدير العاـ لمتعميـ والت :3المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021سبتمبر  20 مؤرخ فيال 975 رقـمممحــق بالقـرار 
 العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة غميزان بكمية لقسم العموم االقتصادية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بديار أحمد 1
 رئيس القسـ مالح عدة 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" نادي مفيدة  3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" قداري أحمد 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بشيكر عابد 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ىني دمحم جعفر 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" الشارؼ بف عطية سفياف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دشرة منصور 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ، 2021سبتمبر  20 مؤرخ في 976رقــم  قــرار
 بجــامعة غميــزان لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07 الموافق 1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  06المؤرخ في  339-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة غميزاف 2020
نتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير وبناًء عمى محضر ا -

 .2021جواف  20بجامعة غميزاف المؤّرخ في 
 ُيـقـــــّرر

 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

موـ التسيير تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وع
 بجامعة غميزاف. 

العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 غميزاف ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

تطبيق أحكاـ ىذا القرار يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة غميزاف، كل فيما يخصو، ب :3المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2021سبتمبر  20 مؤرخ فيال 976رقم  رارــق بالقـــممح
 وعموم التسيير بجــامعة غميــزان لكمية العموم االقتصادية والتجارية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير ميزوري الطيب 1
 عميد الكمية بوقطاية سفياف 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة ميموني ياسيف 3



  2021-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   353

 

 

 

 

 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية مزياف دمحم توفيق 4
 رئيس قسـ العمـو التجارية حنصاؿ أبو بكر 5
 رئيس قسـ عمـو االقتصادية مالح عدة 6
 رئيس قسـ عمـو التسيير دقيش جماؿ 7
 رئيس قسـ عمـو مالية ومحاسبة بف عدة أدمحم 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية فاطمةسايح  9
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية بديار أحمد 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير عرابش زينة 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو مالية ومحاسبة  طيراوي دومة عمي 12
 ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجاريةممّثل األساتذة  قارة إبتساـ 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية قداري أحمد 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية بشيكر عابد 15
 التسييرممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو  حمداني نجاة  16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير نمر ربيحة 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو مالية ومحاسبة مغتات صبرينة 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو مالية ومحاسبة بف أحمد سعدية 19
 األساتذة المساعديف ممّثل عف جمولي بوجمعة 20
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف سيد أحمد عثماف 21
 مديرة مخبر بحث شمة نواؿ 22
 مسؤوؿ المكتبة قارة عبد القادر 23
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية، 2021سبتمبر  20 مؤرخ في 977رقم  قــرار
 العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة غميزان لقســم عمــوم التسييــر بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .أعضاء الحكومة والمتضّمف تعييف
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  06المؤرخ في  339-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة غميزاف 2020
العموـ االقتصادية والتجارية  العممية لقسـ عموـ التسيير بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة  -

 .2021جواف  20في وعموـ التسيير بجامعة غميزاف المؤّرخ 
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 ُيـقـــــّرر
 

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

والتجارية وعمـو  العموـ االقتصادية التسيير بكمية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ
 التسيير بجامعة غميزاف.

العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية :2المادة 
 التسيير بجامعة غميزاف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

أحكاـ ىذا القرار  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة غميزاف، كل فيما يخصو، بتطبيق :3المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021سبتمبر  20 مؤرخ فيال 977 رقـمممحــق بالقـرار 
 العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة غميزان بكمية لقســم عمــوم التسييــر

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عرابش زينة  1
 رئيس القسـ دقيش جماؿ 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ميزوري الطيب 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حمداني نجاة 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" نمر ربيحة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" صالح ىشاـ 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" جمولي بوجمعة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بيو كريـ 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية، 2021سبتمبر  20 مؤرخ في 978رقم  قــرار

 العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة غميزان لقسم عمــوم مـــالية ومحــاسبة بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة   23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
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نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  06المؤرخ في  339-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 والمتضمف إنشاء جامعة غميزاف. 2020

العموـ االقتصادية  األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ مالية ومحاسبة بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي  -
 .2021جواف  20غميزاف المؤّرخ في  والتجارية وعمـو التسيير بجامعة

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

تصادية والتجارية العموـ االق القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ مالية ومحاسبة بكمية
 وعمـو التسيير بجامعة غميزاف.

العمـو االقتصادية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـو مالية ومحاسبة بكمية :2المادة 
 والتجارية وعمـو التسيير بجامعة غميزاف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

أحكاـ ىذا القرار  لتكويف ومدير جامعة غميزاف، كل فيما يخصو، بتطبيقيكمف المدير العاـ لمتعميـ وا :3المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021سبتمبر  20 مؤرخ فيال 978رقـم ممحــق بالقـرار 
 العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة غميزان يةبكم لقسم عمــوم مـــالية ومحــاسبة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ طيراوي دومة عمي 1
 رئيس القسـ بف عدة أدمحم 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مغتات صبرينة 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف أحمد سعدية 4
 محاضر قسـ "ب"أستاذ  بف حدو فؤاد 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سيد أحمد عثماف 6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية، 2021سبتمبر  20 مؤرخ في 979رقم  قــرار

 العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة غميزان لقسم العموم التجارية بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .ضاء الحكومةوالمتضّمف تعييف أع
غشت سنة   23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي 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 التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  06المؤرخ في  339-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة غميزاف 2020

العموـ االقتصادية والتجارية  العممية لقسـ العموـ التجارية بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة  -
 .2021جواف  20وعموـ التسيير بجامعة غميزاف المؤّرخ في 

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

دية والتجارية وعمـو العموـ االقتصا القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية
 التسيير بجامعة غميزاف.

العموـ االقتصادية والتجارية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية :2المادة 
 وعمـو التسيير بجامعة غميزاف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

أحكاـ ىذا القرار  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة غميزاف، كل فيما يخصو، بتطبيق :3المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021سبتمبر  20 مؤرخ فيال 979 رقـمممحــق بالقـرار 
 االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة غميزان العموم لقسم العمـوم التجارية بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ سايح فاطمة 1
 رئيس القسـ حنصاؿ أبو بكر 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" قارة إبتساـ 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قروج يوسف 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" جالـ كريمة 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبد العزيزرفافة  6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 االسمية ألعضاء المجمس العممييحدد القائمة ، 2021سبتمبر  20 مؤرخ في 980رقــم  قــرار

 لكمية اآلداب والمغــات بجــامعة غميــزان
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

 2013سنة يناير  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 

نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  06المؤرخ في  339-20التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ  -
 والمتضمف إنشاء جامعة غميزاف. 2020

 19ميزاف المؤّرخ في والمغات بجامعة غوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية اآلداب  -
 .2021جويمية 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي 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 اآلداب والمغات بجامعة غميزاف. 
اآلداب والمغات بجامعة غميزاف، وفقا لمجدوؿ  العممي لكمية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس :2المادة 

 الممحق بيذا القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة غميزاف، كل فيما يخصو، بتطبيق أحكاـ ىذا القرار  :3المادة 

 عميـ العالي والبحث العممي.الذي سينشر في النشرة الرسمية لمت
 2021سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2021سبتمبر  20 مؤرخ فيال 980رقم  رارــق بالقـــممح

 لكمية اآلداب والمغــات بجــامعة غميــزان
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة العربية وأدابيا  بف شماني دمحم 1
 عميد الكمية مفالح عبد هللا 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بف عدة عبد الوحيد 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية خالدي سمير 4
 رئيس قسـ المغة العربية وأدابيا بوقفحة دمحم 5
 المغة الفرنسيةرئيس قسـ  برحاؿ زىير 6
 رئيس قسـ المغة اإلنجميزية بوشاقور الرحماني سمير 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة العربية وأدابيا بف زحاؼ يوسف 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بف خطاب المية 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية بوقنوس عبد هللا 10
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 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة العربية وأدابيا خميفي سعيد 11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة الفرنسية غوالي حبيب 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف شراطي عبد القادر 13
 ممّثل عف األساتذة المساعديف دحماني أحمد 14
 مسؤوؿ المكتبة قوريف نواؿ 15

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية، 2021سبتمبر  20 مؤرخ في 981رقم  قــرار

 اآلداب والمغات بجامعة غميزان لقسـم المغــة العـربية وآدابـيا بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  06المؤرخ في  339-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة غميزاف. 2020
اآلداب والمغات  عربية وآدابيا بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة ال -

 .2021جويمية  19ميزاف المؤّرخ في بجامعة غ
 ُيـقـــــّرر

 

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

المغات بجامعة اآلداب و  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا بكمية
 غميزاف.

اآلداب والمغات بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا بكمية :2المادة 
 غميزاف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

أحكاـ ىذا القرار  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة غميزاف، كل فيما يخصو، بتطبيق: 3المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021سبتمبر  20 مؤرخ فيال 981 رقـمممحــق بالقـرار 
 اآلداب والمغات بجامعة غميزان بكمية لقسـم المغــة العـربية وآدابـيا

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بف زحاؼ يوسف 1
 رئيس القسـ بوقفحة دمحم 2
 أستاذ  عياد زويرة 3
 أستاذ  خميفي سعيد 4
 أستاذ  خايف دمحم 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حمداني دمحم 6
 "أ" أستاذ محاضر قسـ باشا مميكة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" غندوز دمحم 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قندوز اليواري  9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية، 2021سبتمبر  20 مؤرخ في 982رقم  قــرار

 اآلداب والمغات بجامـعة غــميزان لقســم المغــة الفــرنسية بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  06المؤرخ في  339-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة غميزاف 2020
اآلداب والمغات بجامعة  فرنسية بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة ال -

 .2021جويمية  19غميزاف المؤّرخ في 
 ُيـقـــــّرر

 

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

 بجامعة غميزاف.اآلداب والمغات  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بكمية
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اآلداب والمغات بجامعة غميزاف،  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بكمية :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ار أحكاـ ىذا القر  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة غميزاف، كل فيما يخصو، بتطبيق :3المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021سبتمبر  20 مؤرخ فيال 982 رقـمممحــق بالقـرار 
 اآلداب والمغات بجامعة غميزان بكمية لقسـم المغــة الفـرنسية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بف خطاب المية 1
 رئيس القسـ برحاؿ زىير نبيل 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" غوالي حبيب 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" تويدويف عبد الوحيد 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف خطاب المية 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مراحيةبوعزة  6
 أستاذ مساعد قسـ "ب" شراطي عبد القادر 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زىار دمحم 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية، 2021سبتمبر  20 مؤرخ في 983رقم  قــرار

 اآلداب والمغات بجامـعة غــميزان لقســم المغــة اإلنجميـــزية بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  06المؤرخ في  339-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة غميزاف 2020
اآلداب والمغات بجامعة  نجميزية بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة اإل -

 .2021جويمية  19غميزاف المؤّرخ في 
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 ُيـقـــــّرر
 

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

 ت بجامعة غميزاف.اآلداب والمغا القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية بكمية
اآلداب والمغات بجامعة غميزاف،  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية بكمية :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
القرار أحكاـ ىذا  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة غميزاف، كل فيما يخصو، بتطبيق :3المادة 

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021سبتمبر  20 مؤرخ فيال 983رقـم ممحــق بالقـرار 

 اآلداب والمغات بجامعة غميزان بكمية لقسـم المغــة اإلنجميـــزية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بوقنوس عبد هللا 1
 رئيس القسـ بوشاقور الرحماني سمير 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بممييوب أماؿ 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" شيباني صفية 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف مقراف عائشة 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" أسيا أمينةعيىسى  6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حمداني يمينة 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية، 2021سبتمبر  20 مؤرخ في 984رقم  قــرار

 العموم االجتمـاعية واإلنسـانية بجامـعة غــميزان بكميةم عمــم النـفس وعمــوم التـربية لقســ
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .تعييف أعضاء الحكومةوالمتضّمف 
غشت سنة   23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  06المؤرخ في  339-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة غميزاف 2020

العممية لقسـ عمـ النفس وعموـ التربية بكمية العموـ االجتماعية األساتذة بالمجنة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي  -
 .2021جواف  08واإلنسانية بجامعة غميزاف المؤّرخ في 

 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ2003غشت سنة  23الموافق  1424

االجتماعية  العموـ القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعموـ التربية بكمية
 واإلنسانية بجامعة غميزاف.

العموـ االجتماعية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعموـ التربية بكمية :2المادة 
 واإلنسانية بجامعة غميزاف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

أحكاـ ىذا القرار  عة غميزاف، كل فيما يخصو، بتطبيقيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جام :3المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021سبتمبر  20 مؤرخ فيال 984رقـم ممحــق بالقـرار 
 العموم االجتمـاعية واإلنسـانية بجامـعة غــميزان بكمية التـربيةلقســم عمــم النـفس وعمــوم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بف خميفة فاطيمة 1
 رئيس القسـ بدر إبراىيـ 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" زقاوة أحمد 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" يعقوب بوزياف 4
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  معروؼ ىواري  5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مرشدي الشريف 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" باشرة كماؿ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" الكوميتي فوزية 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بممختار عبد القادر 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021سبتمبر  20 مؤرخ في 985قم ر  قــرار

 العموم االجتمـاعية واإلنسـانية بجامـعة غــميزان لقســم عمــم االجتمــاع والفـمسفة بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442القعدة عاـ ذو  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 

نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  06المؤرخ في  339-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 اء جامعة غميزاف.والمتضمف إنش 2020

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع والفمسفة بكمية العموـ االجتماعية  -
 .2021جواف  08واإلنسانية بجامعة غميزاف المؤّرخ في 

 

 ُيـقـــــّرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ، المعّدؿ والمتّمـ،2003غشت سنة  23الموافق  1424
الجتماعية واإلنسانية العموـ ا القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع والفمسفة بكمية

 بجامعة غميزاف.
العموـ االجتماعية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع والفمسفة بكمية :2المادة 

 واإلنسانية بجامعة غميزاف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
أحكاـ ىذا القرار  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة غميزاف، كل فيما يخصو، بتطبيق :3المادة 

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021سبتمبر  20 مؤرخ فيال 985رقـم ممحــق بالقـرار 

 العموم االجتمـاعية واإلنسـانية بجامـعة غــميزان بكمية لقســم عمــم االجتمــاع والفـمسفة
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بطاوي بيية 1
 رئيس القسـ درامشية لمياء 2
 أستاذ  بغداد باي عبد القادر 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف حميدة ىند 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ماني سعادة نادية 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مزاري فاطمة 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بمعالية دمحم 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حبيبي أحمد 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شامة حورية 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021سبتمبر  20 مؤرخ في 986رقم  قــرار
 العموم االجتمـاعية واإلنسـانية بجامـعة غــميزان لقســم التــاريخ بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  06المؤرخ في  339-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 اء جامعة غميزاف.والمتضمف إنش 2020
انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التاريخ بكمية العمـو االجتماعية واإلنسانية وبناًء عمى محضر  -

 .2021جواف  08غميزاف المؤّرخ في  بجامعة
 ُيـقـــــّرر

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

 نسانية بجامعة غميزاف.العمـو االجتماعية واإل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التاريخ بكمية
العموـ االجتماعية واإلنسانية بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التاريخ بكمية :2المادة 

 غميزاف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
أحكاـ ىذا القرار  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة غميزاف، كل فيما يخصو، بتطبيق: 3المادة 

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021سبتمبر  20 مؤرخ فيال 986رقـم ممحــق بالقـرار 

 االجتمـاعية واإلنسـانية بجامـعة غــميزانالعموم  بكمية لقســم التــاريخ
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ سي الطيب رشيدة 1
 رئيس القسـ بمقاسـ ليمى 2
 أستاذ  بف يوب دمحم 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قدور منصورية 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" خميمي بختة 5
 محاضر قسـ "ب" أستاذ عبد العزيز اليادي 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" طيراوي فايزة 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ، 2021سبتمبر  20 مؤرخ في 987رقــم  قــرار
 بجــامعة غميــزان لكمية العـموم االجتماعية واإلنســانية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة يوليو  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  06المؤرخ في  339-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة غميزاف 2020
مي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العػموـ االجتماعية واإلنسػػانية بجامعة غميزاف وبناًء عمى محضر انتخاب ممثّ  -

 .2021جواف  09المؤّرخ في 
 ُيـقـــــّرر

 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 ة بجامعة غميزاف. تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العػمـو االجتماعية واإلنسػػاني
العػموـ االجتماعية واإلنسػػانية بجامعة غميزاف، وفقا  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
ر يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة غميزاف، كل فيما يخصو، بتطبيق أحكاـ ىذا القرا :3المادة 

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2021سبتمبر  20 مؤرخ فيال 987رقم  رارــق بالقـــممح

 بجــامعة غميــزان واإلنســانيةلكمية العـموم االجتماعية 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ النفس وعمـو التربية زقاوة أحمد 1
 عميد الكمية ربعي دمحم 2
 بالطمبةنائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة  عباس عبد الرحمف 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية المسوس يعقوب 4
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 رئيس قسـ عمـ االجتماع والفمسفة درامشية لمياء 5
 رئيس قسـ عمـ النفس وعمـو التربية بدر إبراىيـ 6
 رئيس قسـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ بف دحماف الحاج 7
 قسـ التاريخ رئيس بمقاسـ ليمى  8
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع والفمسفة بطاوي بيية 9

 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعمـو التربية بف خميفة فاطيمة 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ يحياوي زىير 11
 التاريخرئيس المجنة العممية لقسـ  سي الطيب رشيدة 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ االجتماع والفمسفة بف حميدة ىند 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ االجتماع والفمسفة ماني سعادة نادية 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ النفس وعمـو التربية يعقوب بوزياف 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ بمغيثية سميرة 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ قدوري ريـ فتيحة 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التاريخ بف يوب دمحم 18
 األساتذة المساعديفممّثل عف  الكوميتي فوزية 19
 ممّثل عف األساتذة المساعديف طيراوي فايزة 20
 مدير مخبر بحث بغداد باي عبد القادر 21
 مسؤوؿ المكتبة بمقاسـ عبد القادر 22

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 االسمية ألعضـاء المجنـة العمميـةيحدد القائمة ، 2021سبتمبر  20 مؤرخ في 988رقم  قــرار

 العمــوم والتكنـولوجيا بجامـعة غــميزان لقســم البيــولـوجيا بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .الحكومةوالمتضّمف تعييف أعضاء 
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  06المؤرخ في  339-20المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة غميزاف 2020
ممية لقسـ البيػػولػوجيا بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة الع -

 .2021جواف  15غميزاف المؤّرخ في 
 ُيـقـــــّرر
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جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 جيا بجامعة غميزاف.العموـ والتكنولو  المجنة العممية لقسـ البيػػولػوجيا بكمية القائمة االسمية ألعضاء
العموـ والتكنولوجيا بجامعة غميزاف،  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيػػولػوجيا بكمية :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
ىذا القرار أحكاـ  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة غميزاف، كل فيما يخصو، بتطبيق :3المادة 

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنـة العمميـة 2021سبتمبر  20 مؤرخ فيال 988 رقـمممحــق بالقـرار 

 العمــوم والتكنـولوجيا بجامـعة غــميزان بكمية لقســم البيــولـوجيا
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بمخير خديجة 1
 رئيس القسـ سي أدمحم عبد السالـ 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" تامرت أسماء 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" درماش كمثـو 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف عجمية دمحم 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" جمولي مصطفى 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عروسي عبد الكريـ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بمقندوز أمينة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حرموش عمارية 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يــس العممـماء المجــمية ألعضـد القائمـة االسيحـدّ ، 2021سبتمبر  20 مؤرخ في 989 رقـم قــرار

 غميــزانلجامعة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  06المؤرخ في  339-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة غميزاف 2020

 .2021جويمية  27غميزاف المؤّرخ في لجامعة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي  -
 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  20تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة غميزاف.
 مية ألعضاء المجمس العممي لجامعة غميزاف ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.تحدد القائمة االس :2المادة 
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة غميزاف، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي  :3المادة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يــس العممـماء المجــمية ألعضـاالسد القائمـة يحـدّ الذي  2021سبتمبر  20 مؤرخ فيال 989رقـم ممحق بالقرار 

 غميــزانلجامعة 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة بحري أحمد 1
 بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العمميةكّمف م مدير الجامعةنائب  ابراىيمي بوداود 2
 بالتكويف المتواصل والشياداتكّمف م مدير الجامعةنائب  مقدـ دمحم 3
 بالتنمية واالستشراؼ والتوجيوكّمف م مدير الجامعةنائب  جياللي بيضة معمر 4
 عميد كمية العمـو والتكنولوجيا بغدادي جياللي 5
 عميد كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بوقطاية سفياف 6
 عميد كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية ربعي دمحم 7
 عميد كمية اآلداب والمغات مفالح بف عبد هللا 8
 عميد كمية الحقوؽ  زقاي بغشاـ 9
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو والتكنولوجيا األندلسي الحاج 10
 التسييررئيس المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو  ميزوري الطيب 11
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية زقاوة أحمد 12
 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بف شماني دمحم 13
 رئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ  عمياف عدة 14
 والتكنولوجياممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو  يسعد بف يسعد 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو والتكنولوجيا صالحي دمحم 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير حمداني نجاة 17
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 االقتصادية والتجارية وعمـو التسييرممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو  عرابش زينة 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية خف جماؿ 19
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية حرير لزرؽ  20
 كمية اآلداب والمغات ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف بف لباد سالـ 21
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات بف زحاؼ يوسف 22
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ  بوجانة دمحم 23
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ  جياللي الحسيف 24
 األساتذة المساعديف ممّثل عف مصطفى عبد القادر 25
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف عجمية دمحم بف عمي 26
 1وىراف-أستاذ بجامعة أحمد بف بمة برقاف دمحم 27
 سعيدة-موالي الطاىرأستاذ بجامعة  محمودي نور الديف 28
 مسؤوؿ المكتبة المركزية عمي مختار 29
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم عمــوم ، 2021سبتمبر  20 مؤرخ في 990رقم  قــرار

 بومرداس-العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة أدمحم بوقرة بكمية المــالية والمحاسبة
 

 والبحث العممي،إن وزير التعميم العالي 
 2021سنة  يوليو 07الموافق  1442عاـ  ذو القعدة 26خ في المؤرّ  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998 يونيو سنة 2الموافق  1419صفر عاـ  7المؤرخ في  189-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ المتضمف إنشاء جامعة بومرداس،و 
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـو المالية والمحاسبة بكمية العموـ االقتصادية  -

 .2021أفريل  22لمؤّرخ في بومرداس ا-والتجارية وعمـو التسيير بجامعة أمػحمد بوقرة
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

لقسـ عموـ المالية والمحاسبة بكمية العموـ االقتصادية والتجارية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 
 بومرداس.-وعمـو التسيير بجامعة أمػحمد بوقرة
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العموـ االقتصادية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ المالية والمحاسبة بكمية: 2المادة 
 بومرداس، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بوقرةوالتجارية وعمـو التسيير بجامعة أمػحمد 

ىذا  بومرداس، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة أمػحمد بوقرة :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 
 التعميم العالي والبحث العمميوزير 

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ألعضاء المجنة العمميةالذي يحدد القائمة االسمية  2021سبتمبر  20 مؤرخ فيال 990رقـم ممحــق بالقـرار 
 بومرداس-العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة أدمحم بوقرة بكمية لقسم عمــوم المــالية والمحاسبة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بمقاضي بمقاسـ 1
 رئيس القسـ بف يخمف كماؿ 2
 أستاذ  بورزامة جياللي 3
 أستاذ  بعداش عبد الكريـ 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مقدود وىيبة 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" فرزيزي ابراىيـ 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" رزاؽ دمحم 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حمادي دالؿ 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجمس العممي يحدد القائمة االسمية ألعضاء ،2021سبتمبر  20مؤرخ في  991قم ر  قــرار

 البيض-لمعيد العموم بالمركز الجامعي نور البشير
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442عاـ  ذي القعدة 26خ في المؤرّ  281-21لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

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

 .الذي يحّدد مياـ  المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره
 2010سبتمبر سنة  9الموافق  1431رمضاف عاـ  30المؤرخ في   204-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .والمتضمف إنشاء مركز جامعي بالبيض، المعدؿ والمتمـ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
البيض -المجمس العممي لمعيد العمـو بالمركز الجامعي نور البشيروبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة ب -

 .2021جواف  08المؤرخ في 
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 ُيـقـــــّرر
 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسوـ التنفيذي رقـ  38تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2005غشت سنة  16الموافق 

 البيض.-المجمس العممي لمعيد العمـو بالمركز الجامعي نور البشير
البيض، وفقا -ة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العموـ بالمركز الجامعي نور البشيرتحّدد القائم :2المادة  

 .لمجدوؿ الممحق بيذا القرار
البيض، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المركز الجامعي نور البشير :3المادة 

 لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية 
 2021سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجمس العممي يحدد القائمة االسمية ألعضاء الذي 2021سبتمبر  20مؤرخ في ال 991ممحـــق بالقــرار رقم 

 البيض-لمعيد العموم بالمركز الجامعي نور البشير

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
  لممعيدرئيس المجمس العممي  حميدعز الديف  1
 مدير المعيد عالمي عمر 2
 والبحث العممي بما بعد التدّرجكّمف ممدير مساعد  قطاؼ ياسيف 3
 ذأستا بوحمو نصر الديف 4
 ذأستا حداد أحمد 5

 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف دليـو دمحم سفياف 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بمعيدي دمحم 7
 أستاذ محاضر قسـ "ب" جمولي فيصل 8
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مغطيط سنوسي 9
 "أقسـ " مساعدأستاذ  نعيمي مصطفى 10
 "أقسـ " مساعدأستاذ  وقاص مبارؾ 11

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ء مسابقة عمى أساس الشيادات يمدد أجل إجرا 2021سبتمبر  20/م.م.ب. مؤرخ في 1074رقم  قــرار

 بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لإلدارة لجامعة الجمفة    لاللتحاق
 

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

  .لموظيفة العموميةالمتضمف القانوف األساسي العاـ 
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، 
 .المعدؿ والمتمـ
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أفريل سنة  25الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
، الذي يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 

حاؽ ، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادات لاللت2021ماي  06المؤرخ في  01وبمقتضى القرار رقـ  -
 .بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لإلدارة

 ُيـقـــــّرر
 

 2012أفػػريل سػنة  25المػػػػػػؤرخ في  12-194مػف المرسػػوـ التنفيذي رقػػػـ  17عمال بأحكاـ المػادة  المـادة األولى:
والمػذكػور أعػػاله، وعمى سبيل التسوية، يمدد آجاؿ إجراء مسابقة عمى أساس الشيادات لاللتحاؽ بسمؾ 

سبتمبر  12(، ابتداء مف تاريخ 1ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لإلدارة، لمػػػػدة شير واحد )
2021. 

 النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في  :2المادة 
 2021سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مير الموارد البشرية

 بوزيد فريد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات  2021 سبتمبر 20/م.م.ب. مؤرخ في 1075رقم  قــرار
 بسمك المتصرفين، رتبة متصرف محمل لجامعة الجمفة    لاللتحاق

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .العاـ لموظيفة العموميةالقانوف األساسي 
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، 
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -
، الذي يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 

لاللتحاؽ  ، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس االختبارات2021ماي  06المؤرخ في  02بمقتضى القرار رقـ و  -
 .بسمؾ المتصرفيف، رتبة متصرؼ محمل

 ُيـقـــــّرر
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 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، يمدد آجاؿ إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاؽ بسمؾ 

 .2021سبتمبر  12(، ابتداء مف تاريخ 1المتصرفيف، رتبة متصرؼ محمل، لمػػػػدة شير واحد )
 لتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لوزارة ا :2المادة 

 2021سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات يمدد أجل  2021سبتمبر  20/م.م.ب. مؤرخ في 1076رقم  قــرار

 بسمك األطباء البيطريين، رتبة طبيب بيطري لجامعة الجمفة    لاللتحاق
 

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

 .لموظيفة العموميةالمتضمف القانوف األساسي العاـ 
أفريل سنة  28الموافق  1431جمادى األولى عاـ  13المؤرخ في  124-10وبمقتضى مرسوـ تنفيذي رقـ  -

يف ، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف ألسالؾ األطباء البيطرييف والمفتشيف البيطري2010
 .واألطباء البيطرييف المتخصصيف

أفريل سنة  25الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ  -
، الذي يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية 2012

 .جرائياوا  
س االختبارات لاللتحاؽ ، المتضمف فتح مسابقة عمى أسا2021ماي  06المؤرخ في  03وبمقتضى القرار رقـ  -

 .بسمؾ األطباء البيطرييف، رتبة طبيب بيطري 
 

 ُيـقـــــّرر
 

 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، يمدد آجاؿ إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاؽ بسمؾ 

 .2021سبتمبر  12(، ابتداء مف تاريخ 1األطباء البيطرييف، رتبة طبيب بيطري، لمػػػػدة شير واحد )
 لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية  :2المادة 

 2021سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات  2021سبتمبر  20/م.م.ب. مؤرخ في 1077رقم  قــرار
 بسمك التقنيين، رتبة تقني سام في اإلعالم اآللي لجامعة الجمفة    لاللتحاق

 

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

  .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

دارات العمومية، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإل
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق 1433ى الثانية عاـ جماد 03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
ػات واإلدارات العمومية ، الذي يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسس2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاؽ 2021ماي  06المؤرخ في  06وبمقتضى القرار رقـ  -
 .رتبة تقني ساـ في اإلعالـ اآلليبسمؾ التقنييف، 

 

 ُيـقـــــّرر
 

 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، يمدد آجاؿ إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاؽ بسمؾ 

 .2021سبتمبر  12(، ابتداء مف تاريخ 1في اإلعالـ اآللي، لمػػػػدة شير واحد) التقنييف، رتبة تقني ساـ
 سمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الر  :2المادة 

 2021سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إجراء امتحان الميني لاللتحاق يمدد أجل 2021سبتمبر  20/م.م.ب. مؤرخ في 1078رقم  قــرار

 بسمك المتصرفين، رتبة متصرف رئيسي لجامعة الجمفة   
 

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

  .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

دارات العمومية، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإل
 .المعدؿ والمتمـ
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أفريل سنة  25الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
، الذي يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ 2021ماي  06المؤرخ في  07وبمقتضى القرار رقـ  -
 .تصرؼ رئيسيالمتصرفيف، رتبة م

 ُيـقـــــّرر
 

 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف، 

 .2021سبتمبر  12(، ابتداء مف تاريخ 1رتبة متصرؼ رئيسي، لمػػػػدة شير واحد )
 الي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ الع :2المادة 

 2021سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ء امتحان الميني لاللتحاقيمدد أجل إجرا 2021سبتمبر  20/م.م.ب. مؤرخ في 1079رقم  قــرار

 بسمك المتصرفين، رتبة متصرف لجامعة الجمفة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، 
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
ػات واإلدارات العمومية ، الذي يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسس2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ 2021ماي  06المؤرخ في  08وبمقتضى القرار رقـ  -
 .تصرؼالمتصرفيف، رتبة م

 ُيـقـــــّرر
 

 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف، 

 .2021سبتمبر  12(، ابتداء مػػػػف تاريخ 1رتبة متصرؼ، لمػػػػدة شير واحد )
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 ي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العال :2المادة 
 2021سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مير الموارد البشرية

 بوزيد فريد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ء االمتحان الميني لاللتحاقيمدد أجل إجرا 2021سبتمبر  20/م.م.ب. مؤرخ في 1080رقم  قــرار
 بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لإلدارة لجامعة الجمفة   

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .العموميةالقانوف األساسي العاـ لموظيفة 
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، 
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03في  المؤرخ 194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
ػات واإلدارات العمومية ، الذي يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسس2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ ممحقي 2021ماي  06المؤرخ في  10وبمقتضى القرار رقـ  -
 .اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لإلدارة

 ُيـقـــــّرر
 

 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ ممحقي 

 .2021سبتمبر  12(، ابتداء مف تاريخ 1اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لإلدارة، لمػػػػدة شير واحد )
 التعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لوزارة  :2المادة 

 2021سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ء امتحان الميني لاللتحاقيمدد أجل إجرا 2021سبتمبر  20/م.م.ب. مؤرخ في 1081رقم  قــرار

 بسمك أعوان اإلدارة، رتبة عون إدارة رئيسي لجامعة الجمفة   
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى 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 التنفيذي رقـ  -
المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، 

 .المعدؿ والمتمـ
أفريل سنة  25الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

، الذي يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ أعواف 2021ماي  06المؤرخ في  12وبمقتضى القرار رقـ  -
 .بة عوف إدارة رئيسياإلدارة، رت

 ُيـقـــــّرر
 

 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ أعواف اإلدارة، 

 .2021سبتمبر  12(، ابتداء مف تاريخ 1رتبة عوف إدارة رئيسي، لمػػػػدة شير واحد )
 عميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لوزارة الت :2المادة 

 2021سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إجراء امتحان الميني لاللتحاقيمدد أجل  2021سبتمبر  20/م.م.ب. مؤرخ في 1082رقم  قــرار

 بسمك ميندسي المخابر الجامعية، رتبة ميندس رئيسي لممخابر الجامعية لجامعة الجمفة   
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .األساسي العاـ لموظيفة العموميةالقانوف 
ماي سنة  5الموافق  1431جمادى األولى عاـ  20المؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي2010
أفريل سنة  25الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03 المؤرخ في 194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  - -

ػات واإلدارات العمومية ، الذي يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسس2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ ميندسي 2021ماي  06المؤرخ في  13بمقتضى القرار رقـ و  -
 .ر الجامعية، رتبة ميندس رئيسي لممخابر الجامعيةالمخاب

 ُيـقـــــّرر
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 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ ميندسي 

 12(، ابتداء مف تاريخ 1المخابر الجامعية، رتبة ميندس رئيسي لممخابر الجامعية، لمػػػػدة شير واحد )
 .2021سبتمبر 

 نشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في ال :2المادة 
 2021سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مير الموارد البشرية

 بوزيد فريد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يمدد أجل إجراء امتحان الميني لاللتحاق 2021 سبتمبر 20/م.م.ب. مؤرخ في 1083رقم  قــرار
 لجامعة الجمفة  بسمك الميندسين المعماريين، رتبة ميندس معماري رئيسي        

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية، 
، 2009يوليو سنة  22الموافق  1430رجب عاـ  29المؤرخ في241-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

ؾ التقنية الخاصة باإلدارة المكمفة بالسكف المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسال
 .والعمراف

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03مؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح االمتحاف ميني لاللتحاؽ بسمؾ الميندسيف 2021ماي  06المؤرخ في  14القرار رقـ  وبمقتضى -
 .المعمارييف، رتبة ميندس معماري رئيسي

 ُيـقـــــّرر
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ الميندسيف 

 .2021سبتمبر  12(، ابتداء مف تاريخ 1المعمارييف، رتبة ميندس معماري رئيسي، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2021سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يمدد أجل إجراء امتحان الميني لاللتحاق 2021سبتمبر  20/م.م.ب. مؤرخ في 1084رقم  قــرار
 لجامعة الجمفة ميندس رئيسي في السكن والعمران بسمك ميندسي السكن والعمران، رتبة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2009يوليو سنة  22الموافق  1430رجب عاـ  29المؤرخ في241-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ التقنية الخاصة باإلدارة المكمفة بالسكف 
 .والعمراف

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03مؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  وا 

، المتضمف فتح االمتحاف ميني لاللتحاؽ بسمؾ ميندسي 2021ماي  06المؤرخ في  15وبمقتضى القرار رقـ  -
 .السكف والعمراف، رتبة ميندس رئيسي في السكف والعمراف

 

 ُيـقـــــّرر
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ ميندسي 

 12(، ابتداء مف تاريخ 1السكف والعمراف، رتبة ميندس رئيسي في السكف والعمراف، لمدة شير واحد )
 .2021سبتمبر 

 الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. ينشر ىذا القرار في النشرة :2المادة 
 2021سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مير الموارد البشرية

 بوزيد فريد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم العالي لضمان، 2021سبتمبر  21المؤّرخ في  992رقم  قــرار
 2022-2021بعنوان الّسنة الجامعية  ،الميسانس والماستر شيادات الّتكوين لنيل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .التوجييي  لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ القانوف 
 2021يوليو سنػة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
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سنة  يوليو 23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤّرخ في  208-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 لوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا.الذي يحدد  صالحيات الييئات الجيوية والندوة ا 2001

غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الّثانية عاـ 24المؤّرخ فػي  279-03وبمقتضى المرسوـ الّتنفيذي رقػـ  -
 تمـ.بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والماّلذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة  2003

 2005غشت سنػة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤّرخ فػي 299-05وبمقتضى المرسوـ الّتنفيذي رقـ  -
 والقػواعد الخاصة بتنظيمو وسيره. اّلذي يحّدد مياـ المركز الجامعي

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ الّتنفيذي رقـ  -
 شيادة الماستر وشيادة الّدكتوراه.ف نظاـ الّدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الّميسانس و والمتضمّ 

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ الّتنفيذي رقػـ  -
 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.اّلذي يحّدد صالحيات وزي

والمتضّمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طوري  2011نوفمبر  03لمؤرخ في ا 712وبمقتضى القرار رقـ  -
 الميسانس والماستر.الدراسات لنيل شيادتي 

والمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا.ويحّدد م

والمتضّمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل  13المؤرخ في  167ضى القرار رقـ وبمقت -
 وصالحياتيا وسيرىا.

 .2021أوت  04كنولوجيا" المؤرخ في وبناًء عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ و ت -
 .2021جويمية  24ماّدة" المؤرخ في ـ الوبناًء عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عمو  -
 .2021جواف  06ـ اآللي" المؤرخ في وبناًء عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "رياضيات و إعال -
 .2021جويمية  12لحياة" المؤرخ في وبناًء عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ الطبيعة و ا -
 .2021جواف  05و الكوف" المؤرخ في وبناًء عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ األرض  -
 15تجارية" المؤرخ في  وبناًء عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ اقتصادية و التسيير و عموـ -

 .2021جواف 
 .2021جويمية  24ياسية" المؤرخ في اف "حقوؽ و عموـ سوبناًء عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميد -
 .2021أوت  03أجنبية" المؤرخ في  وبناًء عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "آداب و لغات -
جواف  10-9وبناًء عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية و اجتماعية" المؤرخ في  -

2021. 
 .2021جواف  17ف "فنوف" المؤرخ في محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميدا وبناًء عمى -
 .2021أوت  03أدب عربي" المؤرخ في وبناًء عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "لغة و  -
 05ي وبناًء عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "ىندسة معمارية، عمراف و ميف المدينة" المؤرخ ف -

 .2021جواف 
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 ُيـقـــــّرر
 

الميسانس و الماستر بعنواف الّسنة  شيادات تؤىل مؤسسات التعميـ العالي لضماف الّتكويف لنيل الماّدة األولى:
 والمرفقة بيذا القرار. 52إلى  01، طبقا لممالحق المرقمة مف 2022 -2021الجامعية 

يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف ومدراء مؤّسسات الّتعميـ العالي كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار  :2المادة 
 في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. الذي سينشر

 2021سبتمبر  21 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم العالي 2021سبتمبر  21المؤّرخ في  992لمقرار رقم   01رقم  ممحق
 1بجامعة البميدة 2022-2021بعنوان الّسنة الجامعية  والماسترالميسانس  شيادات لضمان الّتكوين لنيل

Domaine Filière Spécialité 
Type 

(A/P) 

Cycle de 

formation 

طور 

 التكويه

 طبيعة

 )أ/م(
 الميدان الشعبة التخصص

Sciences et 

Technologies 

Energies 

renouvelables 

Conversion 

thermique  
A MCIL 

ِبعتش رو 

ِذِج ِغبس 

 ٌٍيغبٔظ

 أ
اٌتحىي 

 اٌحشاسي

طبلبث 

 ِتجذدة

 عٍىَ 

 وتىٕىٌىجيب

Automatique 
Automatique 

appliquée 
P Mas َ َ آٌيت آٌيت تطبيميت 

Génie des 

procédés 

Génie de 

l’environnement 
A Mas َ هٕذعت اٌبيئت أ 

هٕذعت 

 اٌطشائك
Gestion durable des 

déchets et procédés 

de traitement 

P Mas َ َ 

اٌتغييش اٌّغتذاَ 

طشائك ٌٍٕفبيبث و

 اٌّعبٌجت

Sciences de 

la Matière 

Chimie Chimie analytique A Mas َ ويّيبء ويّيبء تحٍيٍيت أ 
 عٍىَ اٌّبدّة

Physique  Physique médicale P Mas َ َ فيضيبء فيضيبء طبيت 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم العالي 2021سبتمبر  21المؤّرخ في  992لمقرار رقم   02رقم  ممحق

 بجايةبجامعة  2022-2021الميسانس والماستر بعنوان الّسنة الجامعية  شيادات لضمان الّتكوين لنيل
Domaine Filière Spécialité 

Type 

(A/P) 

Cycle de 

formation 
 طور التكويه

طبيعة)أ

 /م(
 الميدان الشعبة التخصص

Sciences et 

Technologies 

Electrotechnique 

Energies 

renouvelables en 

électrotechnique 

A Mas َ أ 
طبلبث ِتجذدة 

 في اٌىهشوتمٕي
 وهشوتمٕي

 عٍىَ 

 Génie des و تىٕىٌىجيب

procédés 

Génie des procédés 

de l’environnement 
A Mas َ أ 

هٕذعت اٌطشائك 

 ٌٍبيئت

هٕذعت 

 اٌطشائك

Mathématiques 

et Informatique 

Mathématiques 

appliquées 

Modélisation, 

optimisation et aide 

à la décision 

A Mas َ أ 

إٌّزجت، 

 دعُ و اٌتحغيٓ

 اٌمشاس

سيبضيبث 

 تطبيميت

 سيبضيبث 

 وإعالَ آٌي 

Mathématiques 

Sciences de 

données et aide à la 

décision 

A Mas َ أ 

 اٌبيبٔبث عٍُ

 دعُ وتمٕيبث

 ساٌمشا

 سيبضيبث

Informatique 

Réseaux et sécurité A Mas َ واألِٓ اٌشبىبث أ 

 Systèmes إعالَ آٌي

d’Information 

avancés 

A Mas َ أ 
 اإلعالَ أٔظّت

 اٌّتمذِت اآلٌي
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Sciences de la 

Nature et de la 

Vie 

Biotechnologie 
Biotechnologie et 

santé 
P Mas َ َ 

بيىتىٕىٌىجيب و 

 طحت

بيىتىٕىٌىجي

 ا
عٍىَ 

اٌطبيعت 

 اٌحيبةو
Sciences 

alimentaires 

Conservation des 

aliments et 

emballage 

P Mas َ َ 
 األغزيت حفظ

 وتغٍيف
 عٍىَ اٌغزاء

Sciences 

Economiques, 

de Gestion et 

Commerciales 

Sciences de 

gestion 

Mangement des 

établissements de 

santé 

P Mas َ َ 
داسة اٌّؤعغبث 

 اٌظحيت
عٍىَ 

 اٌتغييش

عٍىَ 

 التظبديت 

 واٌتغييش 

وعٍىَ 

 تجبسيت

Management des 

Etablissements 

Hôteliers  

P Mas َ َ 
إداسة اٌّؤعغبث 

 اٌفٕذليت

Lettres et 

Langues 

Etrangères 

Traduction 

Traduction/Interpré

tariat Arabe- 

Français- Amazigh 

A MCIL 

ِبعتش رو 

ِغبس ِذِج 

 ٌٍيغبٔظ

 أ

 /تشجّت وتببيت 

 تشجّت شفىيت

-فشٔغي-عشبي

 أِبصيغي

آداة و ٌغبث  تشجّت

 أجٕبيت

Langue 

espagnole 
Langue espagnole A Lic ٌغت إعببٔيت ٌغت إعببٔيت أ ي 

Sciences 

Humaines et 

Sociales 

Sciences 

Humaines- 

Sciences de 

l’Information et 

de la 

communication 

Presse imprimée et 

électronique 
A Mas َ أ 

اٌظحبفت 

 اٌّطبىعت 

 و اإلٌىتشؤيت

عٍىَ 

–إٔغبٔيت 

عٍىَ 

 اإلعالَ 

 و االتظبي

عٍىَ إٔغبٔيت 

 واجتّبعيت

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم العالي 2021سبتمبر  21المؤّرخ في  992لمقرار رقم  03رقم  ممحق

 خميس مميانة بجامعة 2022-2021الميسانس والماستر بعنوان الّسنة الجامعية  شيادات لضمان الّتكوين لنيل

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Cycle de 

formation 

طور 
 التكوين

 طبيعة
 )أ/م(

 الميدان الشعبة التخصص

Sciences et 
Technologies 

Génie des 
procédés 

Génie des 
procédés de 

l’environnement 
A Mas ىندسة الطرائق  أ ـ

 عمـو ىندسة الطرائق لمبيئة
 وتكنولوجيا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لضمان الّتكوين المتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم العالي 2021سبتمبر  21المؤّرخ في  992لمقرار رقم  04رقم  ممحق
 ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا بجامعة 2022-2021الميسانس والماستر بعنوان الّسنة الجامعية  شيادات لنيل

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Cycle de 

formation 

طور 
 التكوين

 طبيعة

 )أ/م(
 الميدان الشعبة التخصص

Sciences et 
Technologies 

Génie des 
Procédés 

Ingénierie du 
développement 
durable 

A Mas ىندسة التنمية  أ ـ
 المستدامة

 ىندسة الطرائق

عمـو و 
 تكنولوجيا

Génie de 
l’environnement 

A Mas ىندسة البيئة أ ـ 
Ingénierie et gestion 
de l’eau 

A Mas ىندسة وتسيير المياه أ ـ 
Sciences et 
technologie du 
médicament 

P Mas عمـو و تكنولوجيا  ـ ـ
 الدواء

Electrotechnique 

Génie des systèmes 
industriels et 
tertiaires 

P Mas ىندسة األنظمة  ـ ـ
 الصناعية والثالثية

 كيروتقني
Energies 
renouvelables en 
électrotechnique 

A Mas طاقات متجددة في  أ ـ
 الكيروتقني

Téléco-
mmunications 

Réseaux Radio 
Mobiles 

P Mas شبكات الراديو  ـ ـ
 المتنقل

اتصاالت سمكية 
 وال سمكية
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Génie 
mécanique 

Energies 
renouvelables en 
mécanique 

A Mas طاقات متجددة في  أ ـ
 الميكانيؾ

ىندسة 
 ميكانيكية

Mathématiq
ues et 
Informatique 

Informatique BIG DATA ANALYTICS P Mas َ تحميل البيانات  ـ
 إعالـ آلي الضخمة

رياضيات 
 ا عالـ آليو 

Sciences de 
la matière 

Chimie Chimie de l’eau P Mas عمـو المادة كيمياء كيمياء الماء ـ ـ 
Sciences de 
la Terre et de 
l’Univers 

Géophysique Géophysique A Lic عمـو األرض  جيوفيزياء جيوفيزياء أ ؿ
 والكوف 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم العالي 2021سبتمبر  21المؤّرخ في  992رقم لمقرار  05رقم  ممحق

 بومرداس بجامعة 2022-2021الميسانس والماستر بعنوان الّسنة الجامعية  شيادات لضمان الّتكوين لنيل

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Cycle de 
formatio

n 

طور 
 التكويه

طبيعة
 )أ/م(

 الميدان الشعبة التخصص

Sciences et 
Technologies 

Génie 
mécanique 

Energies 
renouvelables en 
mécanique 

A Mas َ أ 
طبلبث ِتجذدة في 

 اٌّيىبٔيه
هٕذعت 

 ِيىبٔيىيت

عٍىَ و 
 تىٕىٌىجيب

Génie des 
procédés 

Génie de 
l’environnement 

A Mas َ هٕذعت اٌبيئت أ 

هٕذعت 
 اٌطشائك

Génie des 
procédés de 
l’environnement 

A Mas َ أ 
هٕذعت اٌطشائك 

 ٌٍبيئت

Ingénierie et 
gestion de l’eau 

A Mas َ أ 
هٕذعت وتغييش 

 اٌّيبٖ

Mathématiques 
et Informatique 

Mathématiques 
Appliquées 

Mathématiques 
appliquées 

A Lic سيبضيبث تطبيميت أ ي 
سيبضيبث 

 تطبيميت
 سيبضيبث 

 و إعالَ آٌي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم العالي 2021سبتمبر  21المؤّرخ في  992لمقرار رقم  06رقم  ممحق
 األغواط بجامعة 2022-2021الميسانس والماستر بعنوان الّسنة الجامعية  شيادات لضمان الّتكوين لنيل

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation 

طور 
 التكويه

 طبيعة
 )أ/م(

 الميدان الشعبة التخصص

Sciences et 
Technologies 

Génie 
mécanique 

Energies 
renouvelables en 
mécanique 

A Mas َ أ 
طبلبث ِتجذدة في 

 اٌّيىبٔيه
هٕذعت 

 ِيىبٔيىيت
 عٍىَ و تىٕىٌىجيب

Electro- 
technique 

Energies 
renouvelables en 
électrotechnique 

A Mas َ أ 
طبلبث ِتجذدة في 

 اٌىهشوتمٕي
 وهشوتمٕي

Sciences 
Economiques, 
de Gestion et 
Commerciales 

Sciences de 
gestion 

Management 
financier 

A Mas َ عٍىَ اٌتغييش إداسة ِبٌيت أ 
عٍىَ التظبديت 

اٌتغييش و عٍىَ و
 تجبسيت

Architecture, 
Urbanisme et 
Métiers de la 
Ville 

Métiers de la 
ville 

Géomatique et 
topographie 

A MCIL 
ِبعتش رو 

ِغبس ِذِج 
 ٌٍيغبٔظ

 أ
  جيىِبتيه

 و طىبىغشافيب
 ِهٓ اٌّذيٕت

ِعّبسيت، هٕذعت 
عّشاْ و ِهٓ 

 اٌّذيٕت

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم العالي 2021سبتمبر  21المؤّرخ في  992لمقرار رقم  07رقم  ممحق

 المدية بجامعة 2022-2021الميسانس والماستر بعنوان الّسنة الجامعية  شيادات الّتكوين لنيللضمان 

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation 

طور 
 التكويه

 طبيعة
 )أ/م(

 الميدان الشعبة التخصص

Sciences et 
Technologies 

Génie 
mécanique 

Energies renouvelables 
en mécanique 

A Mas َ أ 
طبلبث ِتجذدة في 

 اٌّيىبٔيه
هٕذعت 

 ِيىبٔيىيت

عٍىَ و 
 تىٕىٌىجيب

Electro- 
technique 

Energies renouvelables 
en électrotechnique 

A Mas َ أ 
طبلبث ِتجذدة في 

 اٌىهشوتمٕي
 وهشوتمٕي

Génie des 
procédés 

Génie des procédés de 
l’environnement 

A Mas َ اٌطشائك  ٌٍبيئت هٕذعت أ 
هٕذعت 

 اٌطشائك

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2021-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   384

 

 

 

 

 العاليالمتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم  2021سبتمبر  21المؤّرخ في  992لمقرار رقم  08رقم  ممحق
 مستغانم بجامعة 2022-2021الميسانس والماستر بعنوان الّسنة الجامعية  شيادات لضمان الّتكوين لنيل

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation 

طور 
 التكوين

 طبيعة

 )أ/م(
 الميدان الشعبة التخصص

Sciences et 
Technologies 

Electrotechnique 
Energies renouvelables 

en électrotechnique 
A Mas طاقات متجددة في  أ ـ

 كيروتقني الكيروتقني
 عمـو و تكنولوجيا

Génie des 
procédés 

Génie des procédés de 
l’environnement 

A Mas ىندسة الطرائق  أ ـ
 البيئة

ىندسة 
 الطرائق

Sciences de la 
Nature et de la 

Vie 

Sciences 
agronomiques 

Technologies avancées 
pour l’agriculture de 

précision 
P Mas ـ ـ 

التكنولوجيات 
المتقدمة لمفالحة 

 الدقيقة

عمـو 
 فالحية

عمـو الطبيعة 
 والحياة

Sciences 
Economiques, 
de Gestion et 
Commerciales 

Sciences 
commerciales 

Marketing hôtelier et 
touristique 

P Mas اٌتغىيك اٌفٕذلي  ـ ـ 
 و اٌغيبحي

عمـو 
عمـو اقتصادية  تجارية

والتسيير وعمـو 
 Sciences de تجارية

gestion 
Entreprenariat P Mas سيبدة األعّبي ـ ـ 

عمـو 
 التسيير

Sciences 
Humaines et 

Sociales 

Sciences 
Humaines - 

Histoire 

Histoire de la 
résistance et du 

mouvement national 
algérien 

A Mas أ ـ 
تاريخ المقاومة 
والحركة الوطنية 

 الجزائرية

عمـو 
إنسانية 

 تاريخ -

عمـو إنسانية 
 واجتماعية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم العالي 2021سبتمبر  21المؤّرخ في  992لمقرار رقم  09رقم  ممحق

 بالمركز الجامعي لنعامة 2022-2021الميسانس والماستر بعنوان الّسنة الجامعية  شيادات لضمان الّتكوين لنيل

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation 

طور 
 التكوين

 طبيعة
 )أ/م(

 الميدان الشعبة التخصص

Sciences et 
Technologies 

Télécommunications 
Systèmes  des 

télécommunications 
A Mas أنظمة االتصاالت  أ ـ

 اال سمكيةالسمكية و 
 اتصاالت سمكية 

 عمـو وال سمكية
 و تكنولوجيا

Electrotechnique 
Energies 

renouvelables en 
électrotechnique 

A Mas طاقات متجددة في  أ ـ
 كيروتقني الكيروتقني

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 مؤّسسات الّتعميم العالي المتضّمن تأىيل 2021سبتمبر  21المؤّرخ في  992لمقرار رقم  10رقم  ممحق

 بجامعة تامنغست 2022-2021الميسانس والماستر بعنوان الّسنة الجامعية  شيادات لضمان الّتكوين لنيل
Domaine Filière Spécialité 

Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation 

طور 
 التكوين

 طبيعة

 )أ/م(
 الميدان الشعبة التخصص

Sciences et 
Technologies 

Electrotechnique 
Energies 

renouvelables  en 
électrotechnique 

A Mas طاقات متجددة في  أ ـ
 وتكنولوجيا عمـو  كيروتقني الكيروتقني

Sciences 
Humaines et 

Sociales 

Sciences Sociales- 
Psychologie 

Psychologie 
scolaire 

A Mas عمـ النفس  أ ـ
 المدرسي

عمـو اجتماعية 
 النفسعمـ  –

عمـو إنسانية 
 واجتماعية

Sciences de la 
Nature et de la 

Vie 

Sciences 
biologiques 

Biochimie A Lic عمـو الطبيعة  عمـو بيولوجية بيوكيمياء أ ؿ
 والحياة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم العالي 2021سبتمبر  21المؤّرخ في  992لمقرار رقم  11رقم  ممحق

 بجامعة تيسمسيمت 2022-2021الميسانس والماستر بعنوان الّسنة الجامعية  شيادات لضمان الّتكوين لنيل
Domaine Filière Spécialité 

Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation 

طور 
 التكويه

 طبيعة
 )أ/م(

 الميدان الشعبة التخصص

Sciences et 
Technologies 

Ingénierie des 
transports 

Technologie, 
organisation et 
sécurité  des 
transports 

P Lic ي َ 
تىٕىٌىجيب، تٕظيُ و 

 عالِت إٌمً
 هٕذعت إٌمً

 عٍىَ
 و تىٕىٌىجيب
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Génie 
mécanique 

Fabrication 
mécanique et 
productique 

A Mas َ أ 
طٕبعت ِيىبٔيىيت و 

 تمٕيبث االٔتبج
 هٕذعت ِيىبٔيىيت

Mathématiques 
et Informatique 

Mathématiques 
appliquées 

Mathématiques 
appliquées 

A Lic سيبضيبث تطبيميت سيبضيبث تطبيميت أ ي 

إعالَ سيبضيبث و
 آٌي

Informatique 

Ingénierie des 
systèmes 

d’information 
Et  des logiciels 

A Lic أ ي 
 اٌّعٍىِبث ٔظُ هٕذعت

 واٌبشاِج
 إعالَ آٌي

Lettres et Langues 
Etrangères 

Langue 
française 

Littérature et 
civilisation 

A Mas َ ٌغت فشٔغيت أدة و حضبسة أ 
آداة وٌغبث 

 أجٕبيت

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم العالي 2021سبتمبر  21المؤّرخ في  992لمقرار رقم  12رقم  ممحق

  بجامعة تيزي وزو 2022-2021الميسانس والماستر بعنوان الّسنة الجامعية  شيادات لضمان الّتكوين لنيل

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Cycle de 

formation 

طور 
 التكوين

 طبيعة

 )أ/م(
 الميدان الشعبة التخصص

Sciences et 
Technologies 

Génie 
mécanique 

Energies 
renouvelables en 
mécanique 

A Mas طاقات متجددة في  أ ـ
 الميكانيؾ

ىندسة 
 عمـو ميكانيكية

 وتكنولوجيا
Electrotechnique 

Energies 
renouvelables en 
électrotechnique 

A Mas طاقات متجددة في  أ ـ
 كيروتقني الكيروتقني

Sciences 
Economiques, 
de Gestion et 
Commerciales 

Sciences 
économiques 

Economie et 
gestion des 
entreprises 

A Mas التظبد وتغييش  أ ـ

 اٌّؤعغبث
عمـو 

 اقتصادية

 عمـو اقتصادية 
والتسيير وعمـو 

 تجارية

Droit et 
Sciences 
Politiques 

Droit 

Droit pénal et 
sciences 
criminelles 

P Mas اٌمبٔىْ اٌجٕبئي واٌعٍىَ  ـ ـ

حقوؽ وعمـو  حقوؽ  اٌجٕبئيت
 سياسية

Droit foncier P Mas اٌمبٔىْ اٌعمبسي ـ ـ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم العالي 2021سبتمبر  21المؤّرخ في  992لمقرار رقم  13رقم  ممحق

 بجامعة تممسان 2022-2021الميسانس والماستر بعنوان الّسنة الجامعية  شيادات لضمان الّتكوين لنيل

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Cycle de 

formation 

طور 
 التكوين

 الميدان الشعبة التخصص )أ/م(طبيعة

Sciences et 
Technologies 

Génie 
mécanique 

Génie 
énergétique 

A Mas ىندسة طاقوية أ ـ 

ىندسة 
 عمـو ميكانيكية

 وتكنولوجيا

Gouvernance 
énergétique 

A Mas حوكمة الطاقة أ ـ 
Energies 
renouvelables en 
mécanique 

A Mas متجددة طاقات  أ ـ
 في الميكانيؾ

Hydraulique 

Génie de l’eau A Mas ىندسة الماء أ ـ 
 Gouvernance de ري 

l’eau 
A Mas حوكمة الماء أ ـ 

Sciences de la 
Nature et de la 
Vie 

Sciences 
agronomiques 

Productions 
animales 

P Lic عمـو  إنتاج حيواني ـ ؿ
 فالحية

 عمـو الطبيعة 
 والحياة

Sciences 
biologiques 

Immunologie A Lic عمـو  عمـ المناعة أ ؿ
 بيولوجية

Sciences 
alimentaires 

Technologie des 
industries 
agroalimentaires 

P Lic ـ ؿ 
تكنولوجيا 
الصناعات 

 الغذائية
 عمـو الغذاء

Droit et 
Sciences 
Politiques 

Sciences 
politique 

Administration 
publique 

P Mas عمـو  إدارة عامة ـ ـ
 سياسية

حقوؽ وعمـو 
 سياسية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم العالي 2021سبتمبر  21المؤّرخ في  992لمقرار رقم  14رقم  ممحق
  جيجل بجامعة 2022-2021الميسانس والماستر بعنوان الّسنة الجامعية  شيادات لضمان الّتكوين لنيل

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Cycle de 

formation 

طور 
 التكوين

 طبيعة
 )أ/م(

 الميدان الشعبة التخصص

Sciences et 
Technologies 

Génie biomédical 
Instrumentation 
biomédicale 

P Lic ىندسة بيوطبية أداتيو بيوطبية  ـ ؿ 

 Electrotechnique عمـو و تكنولوجيا
Energies 
renouvelables en 
Electrotechnique 

A Mas طاقات متجددة في  أ ـ
 كيروتقني الكيروتقني

Génie des 
procédés 

Génie des 
procédés de 
l’environnement 

A Mas ىندسة الطرائق  أ ـ
 ىندسة الطرائق البيئة

Sciences 
Economiques, de 
Gestion et 
Commerciales 

Sciences de 
gestion 

Gestion financière 
des entreprises 

P Mas اٌّبٌي اٌتغييش ـ ـ 

 عمـو التسيير ٌٍّؤعغبث
عمـو اقتصادية 
والتسيير وعمـو 

 تجارية
Architecture, 
Urbanisme et 
Métiers de la Ville 

Gestion des 
Techniques 
Urbaines 

Génie urbain P Lic تسيير التقنيات  هٕذعت حضشيت ـ ؿ
 الحضرية

ىندسة معمارية، 
عمراف وميف 

 تغييش اٌّذْ ـ ؿ Gestion  des Villes P Lic المدينة

Droit et Sciences 
Politiques 

Droit 
Droit de l’énergie 
et des mines 

P Mas لت لبٔىْ اٌطب ـ ـ

 إٌّبجُو
حقوؽ وعمـو  حقوؽ 

 سياسية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم العالي 2021سبتمبر  21المؤّرخ في  992لمقرار رقم  15رقم  ممحق
 بجامعة بسكرة 2022-2021الميسانس والماستر بعنوان الّسنة الجامعية  شيادات لضمان الّتكوين لنيل

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Cycle de 

formation 

طور 
 التكوين

 طبيعة

 )أ/م(
 الميدان الشعبة التخصص

Sciences et 
Technologies 

Génie civil 
Calcul et contrôle 
technique des 
constructions 

P Mas حساب ومراقبة تقنية  ـ ـ
 ىندسة مدنية لممنشآت

 عمـو
 Electrotechnique وتكنولوجيا

Energies 
renouvelables en 
électrotechnique 

A Lic طاقات متجددة في  أ ؿ
 الكيروتقني

 كيروتقني
Energies 
renouvelables en 
électrotechnique 

A Mas طاقات متجددة في  أ ـ
 الكيروتقني

Génie des 
procédés 

Génie des procédés 
de l’environnement 

A Mas ىندسة الطرائق ىندسة الطرائق البيئة أ ـ 

Sciences de la 
Matière 

Physique 
Matériaux et contrôle 
physico-chimique  

P Lic مواد و مراقبة فيزيو  ـ ؿ
 عمـو الماّدة فبزياء كيميائية

Sciences de la 
Nature et de la 
Vie 

Biotechnologie 
Biotechnologie 
alimentaire 

P Lic عمـو الطبيعة  بيوتكنولوجيا بيىتىٕىٌىجيب غزائيت ـ ؿ
 والحياة

Sciences de la 
Terre et de 
l’Univers 

Géographie et 
aménagement du 
territoire 

Aménagement urbain A Mas تهيئت حضشيت أ ـ 
جغرافيا وتييئة 

 اإلقميـ
عمـو األرض 

 والكوف 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم العالي 2021سبتمبر  21المؤّرخ في  992لمقرار رقم  16رقم  ممحق
 بجامعة الوادي  2022-2021الميسانس والماستر بعنوان الّسنة الجامعية  شيادات لضمان الّتكوين لنيل

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation 

طور 
 الميدان الشعبة التخصص )أ/م(طبيعة التكوين

Sciences et 
Technologies 

Génie 
mécanique 

Energies 
renouvelables en 
mécanique 

A Mas طاقات متجّددة  أ ـ
 في الميكانيؾ

ىندسة 
 ميكانيكية

 عمـو 
 و تكنولوجيا
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Sciences de 
la Matière 

Physique  Physique médicale P Mas عمـو الماّدة فيزياء اٌفيضيبء اٌطبيت ـ ـ 
Droit et 
Sciences 
Politiques 

Droit 
Droit judiciaire P Mas لبٔىْ لضبئي ـ ـ 

حقوؽ و عمـو  حقوؽ 
 اٌجشيّت و األِٓ ـ ـ Crime et sécurité P Mas سياسية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الّتعميم العالي المتضّمن تأىيل مؤّسسات 2021سبتمبر  21المؤّرخ في  992لمقرار رقم  17رقم  ممحق

 برج بوعريريجبجامعة  2022-2021الميسانس والماستر بعنوان الّسنة الجامعية  شيادات لضمان الّتكوين لنيل

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation 

 طور التكوين
 طبيعة
 )أ/م(

 الميدان الشعبة التخصص

Sciences et 
Technologies 

Electronique 
Electronique 
industrielle 

A MCIL 
ماستر ذو مسار 
 إلكترونيؾ إلكترونيؾ صناعية أ مدمج لميسانس

 عمـو
 وتكنولوجيا

Electrotechnique 
Energies 
renouvelables en 
électrotechnique 

A Mas طاقات متجددة في  أ ـ
 كيروتقني الكيروتقني

Génie des 
procédés 

Génie des 
procédés de 
l’environnement 

A Mas ىندسة الطرائق  أ ـ
ىندسة  لمبيئة

 Gestion des الطرائق
changements 
environnementaux 
en méditerranée 

A Mas أ ـ 
إدارة التغير البيئي 

في المنطقة 
 المتوسطية

Sciences 
Economiques , 
de Gestion et 
Commerciales 

Sciences 
financières et 
comptabilité 

Finance et 
banques 
islamiques 

P Mas واٌظيشفت ِبٌيت ـ ـ 
 اإلعالِيت

 عمـو مالية 
 و محاسبة

 ةاقتصاديعمـو 
والتسيير وعمـو 

 Sciences de تجارية
gestion 

Gestion publique P Mas عمـو التسيير اٌتغييش اٌعّىِي ـ ـ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم العالي 2021سبتمبر  21المؤّرخ في  992لمقرار رقم  18رقم  ممحق
 سيدي بمعباسبجامعة  2022-2021الميسانس والماستر بعنوان الّسنة الجامعية  شيادات لضمان الّتكوين لنيل

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation 

طور 
 التكوين

 طبيعة
 )أ/م(

 الميدان الشعبة التخصص

Sciences et 
Technologies 

Génie mécanique 
Energies renouvelables 
en mécanique 

A Mas طاقات متجددة في  أ ـ
 الميكانيؾ

ىندسة 
 ميكانيكية

عمـو 
 Electrotechnique وتكنولوجيا

Energies renouvelables 
en électrotechnique 

A Mas طاقات متجددة في  أ ـ
 كيروتقني الكيروتقني

Génie des 
procédés 

Génie des procédés de 
l’environnement 

A Mas ىندسة الطرائق  أ ـ
 البيئة

ىندسة 
 الطرائق

Sciences de la 
Nature et de la 
Vie 

Sciences 
agronomiques 

Agriculture de 
précision 

P Mas عمـو الطبيعة  عمـو فالحية الزراعة الدقيقة ـ ـ
 و الحياة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم العالي 2021سبتمبر  21المؤّرخ في  992لمقرار رقم  19رقم  ممحق

 الشمف بجامعة 2022-2021استر بعنوان الّسنة الجامعية الميسانس والم شيادات لضمان الّتكوين لنيل

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation 

طور 
 التكوين

 طبيعة

 )أ/م(
 الميدان الشعبة التخصص

Sciences et 
Technologies 

Génie des 
procédés 

Génie des 
procédés de 
l’environnement 

A Mas عمـو وتكنولوجيا ىندسة الطرائق الطرائق البيئةىندسة  أ ـ 

Sciences de la 
Matière 

Physique 
Energies 
renouvelables 

P Lic عمـو المادة فيزياء طاقات متجددة ـ ؿ 

Sciences de la 
Nature et de 
la Vie 

Hydrobiologie 
Marine et 
Continentale 

Sciences de la 
mer et du littoral 

A Mas عمـ األحياء المائية  أ ـ
عمـو الطبيعة  عمـ األحياء  والقارية

 والحياة
Biotechnologie 

Biotechnologie 
végétale 

A Mas بيوتكنولوجيا بيوتكنولوجيا النبات أ ـ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم العالي 2021سبتمبر  21المؤّرخ في  992لمقرار رقم  20رقم  ممحق
 معسكر بجامعة 2022-2021استر بعنوان الّسنة الجامعية الميسانس والم شيادات لضمان الّتكوين لنيل

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation 

طور 
 التكوين

 طبيعة
 الميدان الشعبة التخصص )أ/م(

Sciences et 
Technologies 

Génie des 
procédés 

Génie des 
procédés de 
l’environnement 

A Mas ىندسة  الطرائق البيئةىندسة  أ ـ
 عمـو وتكنولوجيا الطرائق

Droit et Sciences 
Politiques 

Droit Droit public A Lic حقوؽ وعمـو سياسية حقوؽ  القانوف العاـ أ ؿ 
Sciences de la 
Nature et de la Vie 

Ecologie et 
Environnement 

Ecologie et 
Environnement 

A Mas عمـو الطبيعة والحياة ومحيطبيئة  بيئة و محيط أ ـ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم العالي 2021سبتمبر  21المؤّرخ في  992لمقرار رقم  21رقم  ممحق
 بشار بجامعة 2022-2021الميسانس والماستر بعنوان الّسنة الجامعية  شيادات الّتكوين لنيللضمان 

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation 

طور 
 الميدان الشعبة التخصص )أ/م(طبيعة التكوين

Sciences et 
Technologies 

Génie des 
procédés 

Génie de 
l’environnement 

A Mas ىندسة  أ ـ
 البيئة

ىندسة 
 عمـو وتكنولوجيا الطرائق

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لضمان الّتعميم العاليالمتضّمن تأىيل مؤّسسات  2021سبتمبر  21المؤّرخ في  992لمقرار رقم  22رقم  ممحق

 لمعموم والتكنولوجيا بوىران بجامعة 2022-2021الميسانس والماستر بعنوان الّسنة الجامعية  شيادات الّتكوين لنيل

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation 

طور 
 التكوين

 طبيعة

 )أ/م(
 الميدان الشعبة التخصص

Sciences et 
Technologies 

Electrotechnique 
Energies 
renouvelables en 
électrotechnique 

A Mas طاقات متجددة في  أ ـ
 عمـو  كيروتقني الكيروتقني

 Génie des وتكنولوجيا
procédés 

Génie des procédés 
de l’environnement 

A Mas ىندسة الطرائق  أ ـ
 الطرائق ىندسة لمبيئة

Sciences de la 
Nature et de 
la Vie 

Sciences 
biologiques 

Microbiologie 
appliquée 

A Mas عٍُ األحيبء اٌذليمت  أ ـ 
عمـو الطبيعة  عمـو بيولوجية اٌتطبيمي

 والحياة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم العالي 2021سبتمبر  21المؤّرخ في  992لمقرار رقم  23رقم  ممحق
 1سطيف بجامعة 2022-2021الميسانس والماستر بعنوان الّسنة الجامعية  شيادات لضمان الّتكوين لنيل

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation 

طور 
 الميدان الشعبة التخصص )أ/م(طبيعة التكوين

Sciences et 
Technologies 

Electrotechnique 
Energies 
renouvelables en 
électrotechnique 

A Mas طاقات متجددة  أ ـ
عمـو  كيروتقني في الكيروتقني

 Génie des وتكنولوجيا
procédés 

Génie de 
l’environnement 

A Mas ىندسة  ىندسة البيئة أ ـ
 الطرائق

Sciences de la 
Nature et de la 
Vie 

Biotechnologies 
Biotechnologie et 
pathologie 
moléculaire 

A Mas أ ـ 
بيىتىٕىٌىجيب 

وعٍُ األِشاع 
 اٌجضيئي

عمـو الطبيعة  بيوتكنولوجيا
 والحياة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم العالي 2021سبتمبر  21المؤّرخ في  992لمقرار رقم  24رقم  ممحق

 المسيمةبجامعة  2022-2021الميسانس والماستر بعنوان الّسنة الجامعية  شيادات لضمان الّتكوين لنيل

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation 

طور 
 التكوين

 طبيعة

 )أ/م(
 الميدان الشعبة التخصص

Sciences et 
Technologies 

Electrotechnique 
Energies 
renouvelables en 
électrotechnique 

A Mas طاقات متجددة في  أ ـ
 عمـو و تكنولوجيا كيروتقني الكيروتقني

Architecture, 
Urbanisme et 
Métiers de la 
Ville 

Métiers de la 
Ville 

Environnement, 
santé et villes 
vertes 

P  Mas بيئة، صجة  ـ ـ 
ىندسة معمارية، عمراف  ميف المدينة و مدف خضراء

 وميف المدينة 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم العالي 2021سبتمبر  21المؤّرخ في  992لمقرار رقم  25رقم  ممحق
 تبسة بجامعة 2022-2021الميسانس والماستر بعنوان الّسنة الجامعية  شيادات لضمان الّتكوين لنيل

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Cycle de 

formation 

طور 
 التكوين

 طبيعة
 )أ/م(

 الميدان الشعبة التخصص

Sciences et 
Technologies 

Electrotechnique 
Energies 
renouvelables en 
électrotechnique 

A Mas طاقات متجددة في  أ ـ
عمـو  كيروتقني الكيروتقني

 وتكنولوجيا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مؤّسسات الّتعميم العاليالمتضّمن تأىيل  2021سبتمبر  21المؤّرخ في  992لمقرار رقم  26رقم  ممحق
 2باتنة بجامعة 2022-2021الميسانس والماستر بعنوان الّسنة الجامعية  شيادات لضمان الّتكوين لنيل

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Cycle de 

formation 
 طور التكوين

 طبيعة

 )أ/م(
 الميدان الشعبة التخصص

Sciences et 
Technologies 

Génie mécanique 
Energies 
renouvelables en 
mécanique 

A Mas طاقات متجددة في  أ ـ
 الميكانيؾ

ىندسة 
عمـو  ميكانيكية

 وتكنولوجيا
Electrotechnique 

Energies 
renouvelables en 
électrotechnique 

A Mas طاقات متجددة في  أ ـ
 كيروتقني الكيروتقني

Mathématiques 
et Informatique 

Informatique 

Ingénierie des 
systèmes 
d’information 
distribués et 
sécurité 

P Mas ـ ـ 
 األٔظّت هٕذعت

 اٌّىصعت اٌّعٍىِبتيت

 واألِٓ

رياضيات  إعالـ آلي
 وا عالـ آلي

Lettres et 
Langues 
Etrangères 

Traduction 

Traduction/ 
Interprétariat 
Arabe-Français-
Anglais 

A MCIL 

ماستر ذو 
مسار مدمج 
 لميسانس

 أ

ترجمة كتابية/ترجمة 
 شفوية
 -فرنسي -عربي

 انجميزي 

آداب ولغات  ترجمة 
 أجنبية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم العالي 2021سبتمبر  21المؤّرخ في  992لمقرار رقم  27رقم  ممحق

 1قسنطينة بجامعة 2022-2021الميسانس والماستر بعنوان الّسنة الجامعية  شيادات لضمان الّتكوين لنيل

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Cycle de 

formation 

طور 
 التكوين

 طبيعة

 )أ/م(
 الميدان الشعبة التخصص

Sciences et 
Technologies 

Génie 
mécanique 

Energies 
renouvelables en 
mécanique 

A Mas طاقات متجددة في  أ ـ
 عمـو  ىندسة ميكانيكية الميكانيؾ

 وتكنولوجيا
Sciences de la 
Nature et de la 
Vie 

Biotechnologies 
Biotechnologie et 
contrôle qualité  

P Mas بيوتكنولوجيا ومراقبة  ـ ـ
عمـو الطبيعة  بيوتكنولوجيا النوعية

 والحياة
Sciences de la 
Terre et de 
l’Univers 

Géologie 
Cartographie 
géologique et 
thématique 

P Mas مسح جيولوجي و  ـ ـ
عمـو األرض  جيولوجيا موضوعي

 والكوف 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم العالي 2021سبتمبر  21المؤّرخ في  992لمقرار رقم  28رقم  ممحق
 عنابة بجامعة 2022-2021استر بعنوان الّسنة الجامعية الميسانس والم شيادات لضمان الّتكوين لنيل

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Cycle de 

formation 

طور 
 التكوين

 طبيعة
 )أ/م(

 الميدان الشعبة التخصص

Sciences et 
Technologies 

Génie des 
procédés 

Génie des procédés 
de l’environnement 

A Mas الطرائق ىندسة  أ ـ
 عمـو  ىندسة الطرائق لمبيئة

 وتكنولوجيا
Sciences de la 
Nature et de la 
Vie 

Sciences 
biologiques 

Analyses 
expérimentales en 
bio-industrie 

P Mas ـ ـ 
التحاليل التجريبية 

في البيولوجيا 
 الصناعية 

عمـو الطبيعة  عمـو بيولوجية
 والحياة
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Entomologie et 
Gestion 
environnementale 

P Mas عمـ الحشرات  ـ ـ
 والتسيير البيئي

Ecologie et 
Environnement 

Gestion durable et 
valorisation des 
déchets 

P Mas اإلدارة المستدامة  ـ ـ
 بيئة والمحيط واستعادة النفايات

Biotechnologie 

Biotechnologie des 
aliments 

P Mas بيوتكنولوجيا  ـ ـ
 بيوتكنولوجيا األغذية

Biotechnologie et 
santé 

P Mas بيوتكنولوجيا  ـ ـ
 والصحة

Sciences 
Economiques, 
de Gestion et 
Commerciales 

Sciences 
Financières et 
Comptabilité 

Finance et banque 
islamique 

P Lic اٌظيشفت و ِبٌيت ـ ؿ 

 اإلعالِيت
عمـو مالية 
 عمـو اقتصادية  ومحاسبة

والتسيير وعمـو 
 تجارية

Sciences 
Financières et 
Comptabilité 

Finance et banques 
islamiques 

P Mas اٌظيشفت و ِبٌيت ـ ـ 

 اإلعالِيت
عمـو مالية 
 ومحاسبة

Sciences 
Humaines et 
Sociales 

Sciences sociales –
Sociologie 

Criminologie et 
sécurité publique 

P Mas عٍُ االجشاَ و  ـ ـ

 ألِٓ اٌعّىِي

عمـو اجتماعية 
 عمـ االجتماع –

 عمـو إنسانية 
 واجتماعية

Mathématique
s et 
Informatique 

Mathématiques 
appliquées 

Mathématiques 
appliquées 

A Lic سيبضيبث تطبيميت أ ؿ 
رياضيات 
 تطبيقية

رياضيات 
 وا عالـ آلي

Lettres et 
Langues 
Etrangères 

Traduction 

Traduction/Interpréta
riat 
Arabe-Français-
Anglais 

A MCIL 

ماستر ذو 
مسار 
مدمج 
 لميسانس

 أ

ترجمة 
كتابية/ترجمة 

 شفوية
-فرنسي-عربي

 انجميزي 

آداب ولغات  ترجمة
 أجنبية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم العالي 2021سبتمبر  21المؤّرخ في  992لمقرار رقم  29رقم  ممحق

 خنشمة بجامعة 2022-2021الميسانس والماستر بعنوان الّسنة الجامعية  شيادات لضمان الّتكوين لنيل

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Cycle de 

formation 

طور 
 التكوين

 طبيعة

 )أ/م(
 الميدان الشعبة التخصص

Sciences et 
Technologies 

Génie des 
procédés 

Génie des procédés 
de l’environnement 

A Mas عمـو وتكنولوجيا ىندسة الطرائق ىندسة الطرائق البيئة أ ـ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الّتعميم العاليالمتضّمن تأىيل مؤّسسات  2021سبتمبر  21المؤّرخ في  992لمقرار رقم  30رقم  ممحق
 الجمفة بجامعة 2022-2021الميسانس والماستر بعنوان الّسنة الجامعية  شيادات لضمان الّتكوين لنيل

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Cycle de 

formation 

طور 
 التكوين

 طبيعة
 )أ/م(

 الميدان الشعبة التخصص

Sciences et 
Technologies 

Génie mécanique 
Energies 
renouvelables en 
mécanique 

A Mas طاقات متجّددة  أ ـ
 في الميكانيؾ

ىندسة 
 ميكانيكية

 عمـو و تكنولوجيا
Electrotechnique 

Energies 
renouvelables en 
électrotechnique 

A Mas طاقات متجددة  أ ـ
 كيروتقني في الكيروتقني

Sciences de la 
Matière 

Chimie 
Chimie des 
matériaux 

A Mas عمـو المادة كيمياء كيمياء المواد أ ـ 

Sciences 
Humaines et 
Sociales 

Sciences sociales- 
Psychologie 

Psychologie 
clinique 

A Mas عمـ النفس  أ ـ
 العيادي

عمـو 
 –اجتماعية 
 عمـ النفس

 عمـو إنسانية 
 واجتماعية

Sciences de la 
Terre et de 
l’Univers 

Géographie et 
Aménagement du 
Territoire 

Aménagement 
urbain 

A Mas جغرافيا  تييئة حضرية أ ـ
 عمـو األرض والكوف  وتييئة اإلقميـ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم العالي 2021سبتمبر  21المؤّرخ في  992لمقرار رقم  31رقم  ممحق
 ورقمة بجامعة 2022-2021الميسانس والماستر بعنوان الّسنة الجامعية  شيادات لضمان الّتكوين لنيل

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation 

طور 
 التكوين

 طبيعة

 )أ/م(
 الميدان الشعبة التخصص

Sciences et 
Technologies 

Génie mécanique 
Energies 
renouvelables en 
mécanique 

A Mas طاقات متجددة في  أ ـ
 عمـو  ىندسة ميكانيكية الميكانيؾ

 Génie des وتكنولوجيا
procédés 

Génie des procédés 
de l’environnement 

A Mas ىندسة الطرائق  أ ـ
 ىندسة الطرائق لمبيئة

Sciences de la 
Matière 

Physique Physique médicale P Mas عمـو المادة فيزياء فيزياء طبية ـ ـ 

Mathématiques 
et Informatique 

Informatique 

Intelligence 
artificielle et 
science de 
données 

A Mas اططٕبعي روبء أ ـ 
رياضيات وا عالـ  إعالـ آلي اٌبيبٔبث وعٍُ

 آلي

Sciences 
Humaines et 
Sociales 

Sciences Sociales 
- Orthophonie 

Orthophonie A Lic أسطىفىٔيب أ ؿ 
عمـو اجتماعية 

 أرطوفونيا -
عمـو إنسانية 

 واجتماعية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم العالي 2021سبتمبر  21المؤّرخ في  992لمقرار رقم  32رقم  ممحق
 البويرة بجامعة 2022-2021استر بعنوان الّسنة الجامعية الميسانس والم شيادات لضمان الّتكوين لنيل

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation 

طور 
 التكوين

 طبيعة

 )أ/م(
 الميدان الشعبة التخصص

Sciences et 
Technologies 

Génie des 
procédés 

Génie de 
l’environnement 

A Mas هٕذعت اٌبيئت أ ـ 
ىندسة 
 الطرائق

 عمـو 
 وتكنولوجيا 

Mathématiques et 
Informatique 

Mathématiques 
Analyse 
mathématique et 
applications 

A Mas سيبضي تحٍيً أ ـ 
 رياضيات  رياضيات وتطبيمبث

 وا عالـ آلي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم العالي 2021سبتمبر  21المؤّرخ في  992لمقرار رقم  33رقم  ممحق
 سكيكدة بجامعة 2022-2021الميسانس والماستر بعنوان الّسنة الجامعية  شيادات لضمان الّتكوين لنيل

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation 

طور 
 التكوين

 طبيعة
 )أ/م(

 الميدان الشعبة التخصص

Mathématiques et 
Informatique 

Informatique 

Systèmes 
d’information 
avancés et 
applications 

P Mas ـ ـ 
 اإلعالَ أٔظّت
 اٌّتمذِت اآلٌي

 وتطبيمبث
 و إعالـ آلي إعالـ آلي

Sciences 
Economiques, de 
Gestion et 
Commerciales 

Sciences 
commerciales 

Marketing 
hôtelier et 
touristique 

P Mas اٌفٕذلي اٌتغىيك ـ ـ 
 اٌغيبحيو

عمـو اقتصادية  عمـو تجارية
 تجارية والتسيير وعموـ

Lettres et Langues 
Etrangères 

Langue 
allemande 

Langue 
allemande 

A Lic آداب و لغات أجنبية لغة ألمانية ٌغت أٌّبٔيت أ ؿ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم العالي 2021سبتمبر  21المؤّرخ في  992لمقرار رقم  34رقم  ممحق
 بالمركز الجامعي إليميزي  2022-2021الميسانس والماستر بعنوان الّسنة الجامعية  شيادات لضمان الّتكوين لنيل

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation 

طور 
 التكوين

 طبيعة
 )أ/م(

 الميدان الشعبة التخصص

Mathématiques 
et Informatique 

Informatique 
Systèmes 
informatiques 

A Lic رياضيات وا عالـ آلي  إعالـ آلي ِعٍىِبتيت ٔظُ أ ؿ 

Droit et Sciences 
Politiques 

Droit 

Droit pénal et 
sciences criminelles 

A Mas اٌمبٔىْ اٌجٕبئي  أ ـ
 حقوؽ وعمـو سياسية حقوؽ  واٌعٍىَ اٌجٕبئيت

Droit privé 
approfondi 

A Mas اٌمبٔىْ اٌخبص  أ ـ
 اٌّعّك

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم العالي 2021سبتمبر  21المؤّرخ في  992لمقرار رقم  35رقم  ممحق
 غرداية بجامعة 2022-2021الميسانس والماستر بعنوان الّسنة الجامعية  شيادات لضمان الّتكوين لنيل

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation 

طور 
 التكوين

 طبيعة

 )أ/م(
 الميدان الشعبة التخصص

Sciences et 
Technologies 

Electrotechnique 
Energies 
renouvelables en 
électrotechnique 

A Mas طاقات متجددة في  أ ـ
 وتكنولوجيا عمـو كيروتقني الكيروتقني

Sciences de la 
Nature et de la 
Vie 

Sciences 
biologiques 

Microbiologie 
appliquée 

A Mas ميكروبيولوجيا  أ ـ
عمـو الطبيعة  عمـو بيولوجية تطبيقية

 والحياة
Sciences 
Humaines et 
Sociales 

Sciences 
Islamiques – 
Oussoul Eddine 

Foi islamique A Mas عمـو إسالمية العقيدة اإلسالمية أ ـ– 
 أصوؿ الديف

عمـو إنسانية 
 واجتماعية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم العالي 2021سبتمبر  21المؤّرخ في  992لمقرار رقم  36رقم  ممحق

 1الجزائر بجامعة 2022-2021الميسانس والماستر بعنوان الّسنة الجامعية  شيادات لضمان الّتكوين لنيل

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation 

طور 
 التكوين

 طبيعة

 )أ/م(
 الميدان الشعبة التخصص

Sciences de la 
Nature et de la Vie 

Sciences 
biologiques 

Biostatistiques P Mas عمـو  اإلحصاء الحيوي  ـ ـ
 عمـو الطبيعة والحياة بيولوجية

Architecture, 
Urbanisme et 
Métiers de la Ville 

Urbanisme 
Géomatique et 
modélisation 
spatiale 

P Mas جيومتيؾ والنمذجة  ـ ـ
ىندسة معمارية،  عمراف المجالية

 عمراف وميف المدينة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 تأىيل مؤّسسات الّتعميم العاليالمتضّمن  2021سبتمبر  21المؤّرخ في  992لمقرار رقم  37رقم  ممحق
 سوق أىراسبجامعة  2022-2021الميسانس والماستر بعنوان الّسنة الجامعية  شيادات لضمان الّتكوين لنيل

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation 

طور 
 التكوين

 طبيعة
 )أ/م(

 الميدان الشعبة التخصص

Sciences et 
Technologies 

Génie des 
procédés 

Génie des procédés 
de l’environnement 

A Mas ىندسة الطرائق  أ ـ
 عمـو  ىندسة الطرائق لمبيئة

 وتكنولوجيا
Sciences de la 
Nature et de la 
Vie 

Hydrobiologie 
Marine et 
Continentale 

Aquaculture P Mas تربية األحياء  ـ ـ
 المائية

عمـ األحياء 
 و القاريةالمائية 

 عمـو الطبيعة 
 والحياة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم العالي 2021سبتمبر  21المؤّرخ في  992لمقرار رقم  38رقم  ممحق

 1وىران بجامعة 2022-2021الميسانس والماستر بعنوان الّسنة الجامعية  شيادات الّتكوين لنيللضمان 

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation 

طور 
 التكوين

 طبيعة

 )أ/م(
 الميدان الشعبة التخصص

Sciences et 
Technologies 

Génie des 
procédés 

Génie des 
procédés de 
l’environnement 

A Mas عمـو وتكنولوجيا ىندسة الطرائق ىندسة البيئة أ ـ 

Sciences de la 
Nature et de 
la Vie 

Sciences 
agronomiques 

Agriculture de 
précision 

P Lic عمـو فالحية الزراعة الدقيقة ـ ؿ 

 Biotechnologies عمـو الطبيعة والحياة
Biotechnologie et 
développement  
durable 

P Mas بيوتكنولوجيا والتنمية  ـ ـ
 بيوتكنولوجيا المستدامة

Sciences 
alimentaires 

Nutrition et 
diététique 

P Mas عمـو الغذاء التغذية والحمية ـ ـ 

Sciences 
Economiques, 
de Gestion et 
Commerciales 

Sciences 
Financières et 
Comptabilité 

Comptabilité et 
Finance 

P Lic عمـو مالية  محاسبة ومالية أ ؿ 
عمـو اقتصادية  ومحاسبة

 Sciences de والتسيير وعمـو تجارية 
gestion 

Gestion des 
ressources 
humaines 

P Lic عمـو التسيير إدارة الموارد البشرية أ ؿ 

Lettres et 
Langues 
Etrangères 

Traduction 

Traduction 
/Interprétariat 
Arabe-Français-
Espagnole 

A MCIL 

ماستر ذو 
مسار مدمج 
 لميسانس

 أ
ترجمة كتابية / ترجمة 

 شفوية
 إسباني-فرنسي -عربي

 آداب ولغات أجنبية ترجمة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم العالي 2021سبتمبر  21المؤّرخ في  992لمقرار رقم  39رقم  ممحق
 تيارت بجامعة 2022-2021الميسانس والماستر بعنوان الّسنة الجامعية  شيادات لضمان الّتكوين لنيل

Domaine Filière Spécialité 
Type 

(A/P) 

Cycle de 

formation 

طور 

 التكويه

 طبيعة

 )أ/م(
 الميدان الشعبة التخصص

Sciences de la 

Nature et de la Vie 

Sciences 

agronomiques 

Agriculture de 

précision 
P Mas َ َ عٍىَ فالحيت اٌضساعت اٌذليمت 

 عٍىَ اٌطبيعت 

 واٌحيبة

Droit et Sciences 

Politiques 
Droit 

Droit privé 

approfondi 
A Mas َ أ 

اٌمبٔىْ اٌخبص 

 اٌّعّك
 حمىق

حمىق وعٍىَ 

 عيبعيت

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم العالي 2021سبتمبر  21المؤّرخ في  992لمقرار رقم  40رقم  ممحق

 غميزان بجامعة 2022-2021الميسانس والماستر بعنوان الّسنة الجامعية  شيادات لضمان الّتكوين لنيل

Domaine Filière Spécialité 
Type 

(A/P) 

Cycle de 

formation 

طور 

 التكويه

 طبيعة

 )أ/م(
 الميدان الشعبة التخصص

Sciences de la 

Nature et de la 

Vie 

Sciences 

biologiques 
Parasitologie A Mas َ عٍىَ اٌطبيعت  عٍىَ بيىٌىجيت اٌطفيٍيبثعٍُ  أ

 Sciences واٌحيبة

agronomiques 

Production 

végétale 
A Mas َ عٍىَ فالحيت إٔتبج ٔببتي أ 

Sciences 

Economiques, de 

Gestion et 

Commerciales 

Sciences 

Financières et 

Comptabilité 

Finance et banques 

islamiques 
A Mas َ أ 

 وبٕىن ِبٌيت

 إعالِيت
 عٍىَ ِبٌيت وِحبعبت

عٍىَ التظبديت 

واٌتغييش 

 وعٍىَ تجبسيت

Sciences 

Humaines et 

Sociales 

Sciences 

islamiques-

Langue Arabe et 

Civilisation 

Islamique 

Langue  arabe et 

études coraniques 
A Lic أ ي 

 اٌٍغت اٌعشبيت 

و اٌذساعبث 

 اٌمشآٔيت

 –عٍىَ اعالِيت 

اٌٍغت اٌعشبيت 

 واٌحضبسة اإلعالِيت

 عٍىَ إٔغبٔيت 

 واجتّبعيت

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 مؤّسسات الّتعميم العاليالمتضّمن تأىيل  2021سبتمبر  21المؤّرخ في  992لمقرار رقم  41رقم  ممحق

 2البميدة بجامعة 2022-2021الميسانس والماستر بعنوان الّسنة الجامعية  شيادات لضمان الّتكوين لنيل

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Cycle de 

formation 

طور 
 التكوين

 طبيعة

 )أ/م(
 الميدان الشعبة التخصص

Sciences 
Economiques, 
de Gestion et 
Commerciales 

Sciences de 
gestion 

Management A Mas عمـو  إدارة األعماؿ أ ـ
 عمـو اقتصادية  التسيير

والتسيير وعمـو 
 تجارية

Entreprenariat P Lic ريادة األعماؿ ـ ؿ 
Sciences 

commerciales 

Marketing 
hôtelier et 
touristique 

P Mas تغىيك فٕذلي  ـ ـ

 وعيبحي
 عمـو

 تجارية
Droit et Sciences 

Politiques 
Droit 

Droit des 
affaires 

P Mas حقوؽ وعمـو  حقوؽ  لبٔىْ األعّبي ـ ـ
 سياسية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم العالي 2021سبتمبر  21المؤّرخ في  992رقم لمقرار  42رقم  ممحق

  بالمركز الجامعي بآفمو 2022-2021الميسانس والماستر بعنوان الّسنة الجامعية  شيادات لضمان الّتكوين لنيل

Domaine Filière Spécialité 
Type 

(A/P) 

Cycle de 

formation 

طور 

 التكويه
 الميدان الشعبة التخصص طبيعة)أ/م(

Sciences 

Economiques, de 

Gestion et 

Commerciales 

Sciences 

commerciale

s 

Marketing des 

services 
A Mas َ تغىيك اٌخذِبث أ 

عٍىَ 

 تجبسيت

عٍىَ التظبديت 

واٌتغييش 

 وعٍىَ تجبسيت

Langue et Littérature 

Arabes 

Etudes 

critiques 

Critique moderne et 

contemporaine 
A Mas َ أ 

ٔمذ حذيث 

 وِعبطش

دساعبث 

 ٔمذيت

ٌغت و أدة 

 عشبي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 تأىيل مؤّسسات الّتعميم العاليالمتضّمن  2021سبتمبر  21المؤّرخ في  992لمقرار رقم  43رقم  ممحق
  بالمركز الجامعي لبريكة 2022-2021الميسانس والماستر بعنوان الّسنة الجامعية  شيادات لضمان الّتكوين لنيل

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Cycle de 

formation 

طور 
 التكوين

 طبيعة
 )أ/م(

 الميدان الشعبة التخصص

Sciences 
Economiques, 
de Gestion et 
Commerciales 

Sciences 
économiques 

Economie  
monétaire et 
bancaire 

A Lic ٔمذي  التظبد أ ؿ 

 بٕىيو
عمـو اقتصادية  عمـو اقتصادية

 ـو تجاريةموالتسيير وع

Sciences 
Humaines et 
Sociales 

Sciences Humaines – 
Sciences de 
l’Information et de la 
Communication 

Communication A Lic اتظبي أ ؿ 

 –عمـو انسانية 
عمـ اإلعالـ 
 واالتصاؿ

عمـو انسانية 
 واجتماعية

Droit et Sciences 
Politiques 

Droit 
Droit de la 
famille 

A Mas حقوؽ وعمـو سياسية حقوؽ  لبٔىْ األعشة أ ـ 

Langue et 
Littérature 
Arabes 

Etudes critiques 
Critique et études 
littéraires 

A Lic ٔمذ ودساعبث  أ ؿ

 أدبيت
 لغة وأدب عربي دراسات نقدية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم العالي 2021سبتمبر  21المؤّرخ في  992لمقرار رقم  44رقم  ممحق

  بجامعة أم البواقي 2022-2021الميسانس والماستر بعنوان الّسنة الجامعية  شيادات لضمان الّتكوين لنيل

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Cycle de 

formation 

طور 
 التكوين

 طبيعة

 )أ/م(
 الميدان الشعبة التخصص

Architecture, 
Urbanisme et 
Métiers de la 

Ville 

Gestion des 
Techniques Urbaines 

Gestion des 
déchets urbains 

p Lic تغييش إٌفبيبث  ـ ؿ

 اٌحضشيت
تغييش اٌتمٕيبث 

 اٌحضشيت
ىندسة معمارية، 
 عمراف وميف المدينة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم العالي 2021سبتمبر  21المؤّرخ في  992لمقرار رقم  45رقم  ممحق

  بالمركز الجامعي لتيبازة 2022-2021استر بعنوان الّسنة الجامعية الميسانس والم شيادات لضمان الّتكوين لنيل

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Cycle de 

formation 

طور 
 التكوين

 طبيعة

 )أ/م(
 الميدان الشعبة التخصص

Droit et 
Sciences 
Politiques 

Droit 

Droit foncier P Mas القانوف العقاري  ـ ـ 
وعمـو حقوؽ  حقوؽ 

 Droit public سياسية
économique 

P Mas القانوف العاـ االقتصادي ـ ـ 

Sciences 
Humaines  
et Sociales 

Sciences sociales 
- Orthophonie 

Pathologie du 
langage et de la 
communication 

A Mas أمراض المغة  أ ـ 
 عمـو إنسانية  أرطوفونيا -عمـو اجتماعية والتواصل

 Sciences sociales واجتماعية
– Psychologie 

Psychologie 
clinique 

A Mas عمـ النفس –عمـو اجتماعية  عمـ النفس العيادي أ ـ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم العالي 2021سبتمبر  21المؤّرخ في  992لمقرار رقم  46رقم  ممحق
  2بجامعة سطيف 2022-2021الميسانس والماستر بعنوان الّسنة الجامعية  شيادات لضمان الّتكوين لنيل

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Cycle de 

formation 

طور 
 التكوين

 طبيعة

 )أ/م(
 الميدان الشعبة التخصص

Droit et Sciences 
Politiques 

Droit 

Droits de l’homme et 
libertés publiques 

P Mas حقوؽ اإلنساف  ـ ـ 
 والحريات العامة

حقوؽ وعمـو  حقوؽ 
 سياسية

Droit privé approfondi P Mas القانوف الخاص المعمق ـ ـ 
Droit pénal et sciences 
criminelles 

P Mas القانوف الجنائي  ـ ـ 
 والعمـو الجنائية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 مؤّسسات الّتعميم العاليالمتضّمن تأىيل  2021سبتمبر  21المؤّرخ في  992لمقرار رقم  47رقم  ممحق
 2وىران بجامعة 2022-2021الميسانس والماستر بعنوان الّسنة الجامعية  شيادات لضمان الّتكوين لنيل

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation 

 الميدان الشعبة التخصص )أ/م(طبيعة طور التكوين

Droit et Sciences 
Politiques 

Droit 

Droit de la concurrence 
et de la consommation 

P Mas قانوف المنافسة  ـ ـ
حقوؽ وعمـو  حقوؽ  واالستيالؾ

 سياسية
Droit notarial P Mas قانوف التوثيق ـ ـ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم العالي 2021سبتمبر  21المؤّرخ في  992لمقرار رقم  48رقم  ممحق

 سعيدة بجامعة 2022-2021الميسانس والماستر بعنوان الّسنة الجامعية  شيادات لضمان الّتكوين لنيل

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation 

طور 
 التكوين

 طبيعة

 )أ/م(
 الميدان الشعبة التخصص

Langue et 
Littérature 
Arabes 

Etudes littéraires 
Littérature arabe 
moderne et 
contemporaine 

A Mas أدب عربي حديث  أ ـ
 لغة وأدب عربي دراسات أدبية ومعاصر

Sciences et 
Technologies 

Electrotechnique 
Energies 
renouvelables en 
électrotechnique 

A Mas طاقات متجددة في  أ ـ
 كيروتقني الكيروتقني

 عمـو و تكنولوجيا
Génie des 
procédés 

 

Génie des procédés 
de l’environnement 

A Mas ىندسة الطرائق لمبيئة أ ـ 
 ىندسة الطرائق

Ingénierie et gestion 
de l'eau 

A Mas ىندسة وتسيير المياه أ ـ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم العالي 2021سبتمبر  21المؤّرخ في  992لمقرار رقم  49رقم  ممحق
  بالمركز الجامعي بالبيض 2022-2021الميسانس والماستر بعنوان الّسنة الجامعية  شيادات لضمان الّتكوين لنيل

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation 

طور 
 التكوين

 طبيعة
 )أ/م(

 الميدان الشعبة التخصص

Langue et 
Littérature 
Arabes 

Etudes 
linguistiques 

Linguistique du 
discours 

A Mas لغة و أدب  دراسات لغوية لسانيات الخطاب أ ـ
 عربي

Sciences 
Humaines et 
Sociales 

Sciences 
Humaines- 
Histoire 

Histoire de la 
résistance et du 
mouvement 
national algérien 

A Mas تاريخ المقاومة والحركة  أ ـ
 الوطنية الجزائرية

 تاريخ -عمـو إنسانية 

عمـو إنسانية 
 واجتماعية

Sciences 
sociales -  
Philosophie 

Philosophie 
arabe et 
islamique 

A Mas عمـ االجتماع  فمسفة عربية و إسالمية أ ـ- 
 فمسفة

Sciences 
sociales – 
Sociologie 

Sociologie de la 
communication 

A Mas اجتّبعيت  عٍىَ عمـ اجتماع االتصاؿ أ ـ - 
 االجتّبع عٍُ

Sciences 
Economiques, de 
Gestion et 
Commerciales 

Sciences 
commerciales 

Finance et 
commerce 
international 

A Mas عمـو اقتصادية  عٍىَ تجبسيت مالية و تجارة دولية أ ـ
والتسيير وعمـو 

 Sciences تجارية
Economiques 

Economie 
quantitative 

A Mas عٍىَ التظبديت االقتصاد الكمي أ ـ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم العالي 2021سبتمبر  21المؤّرخ في  992لمقرار رقم  50رقم  ممحق

  2بجامعة الجزائر 2022-2021الميسانس والماستر بعنوان الّسنة الجامعية  شيادات لضمان الّتكوين لنيل
Domaine Filière Spécialité 

Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation 

 طور التكوين
 طبيعة
 )أ/م(

 الميدان الشعبة التخصص

Lettres et 
Langues 
Etrangères 

Traduction 

Traduction/ 
Interprétariat 
Arabe-Français-Espagnole 

A MCIL 
ماستر ذو مسار 
 ترجمة كتابية/ترجمة شفوية أ مدمج لميسانس

 ترجمة  إسباني-فرنسي-عربي
آداب 
ولغات 
 Traduction/Interprétariat أجنبية

Arabe-Français-Allemand A MCIL 
ماستر ذو مسار 
 ترجمة كتابية/ترجمة شفوية أ مدمج لميسانس

 عربي/فرنسي/ألماني
Arts 

Arts du 
spectacle 

Critique théâtrale A Mas فنوف  فنوف العرض نقد مسرحي أ ـ 

Sciences 
Humaines et 
Sociales 

Sciences 
sociales- 
Sciences de 
l’éducation 

Psychologie de l’éducation A Mas عمـو إنسانية  عمـ النفس التربوي  أ ـ 
 واجتماعية

عمـو 
 إنسانية 

 إرشاد و توجيو أ ـ Counseling et orientation A Mas واجتماعية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم العالي 2021سبتمبر  21المؤّرخ في  992لمقرار رقم  51رقم  ممحق
 بجامعة عين تموشنت 2022-2021الميسانس والماستر بعنوان الّسنة الجامعية  شيادات لضمان الّتكوين لنيل

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation 

طور 
 التكوين

 طبيعة
 )أ/م(

 الميدان الشعبة التخصص

Lettres et Langues 
Etrangères 

Langue espagnole 
Langue 
espagnole 

A Lic آداب ولغات أجنبية لغة إسبانية لغة إسبانية أ ؿ 
Sciences Humaines 
et Sociales 

Sciences Humaines - 
Histoire 

Histoire 
générale 

A Lic عمـو إنسانية واجتماعية تاريخ -عمـو انسانية  تاريخ عاـ أ ؿ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم العالي 2021سبتمبر  21المؤّرخ في  992لمقرار رقم  52رقم  ممحق
 3بجامعة قسنطينة 2022-2021الميسانس والماستر بعنوان الّسنة الجامعية  شيادات لضمان الّتكوين لنيل

Domaine Filière Spécialité 
Type 
(A/P) 

Cycle de 
formation 

طور 
 التكوين

 طبيعة

 )أ/م(
 الميدان الشعبة التخصص

Sciences et 
Technologies 

Génie des 
procédés 

Génie des procédés 
de l’environnement 

A Mas ىندسة الطرائق  أ ـ
 لمبيئة

 عمـو  ىندسة الطرائق
 وتكنولوجيا
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جيجل لضمان التكوين لنيل شيادة يتضّمن تأىيل جامعة ، 2021سبتمبر  21مؤرخ في  993رقم  قــرار

 في ميدان "ىندسة معمارية، عمران ومين المدينة"  ،2021-2020الميسانس بعنوان السنة الجامعية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ القانوف 
 2021يوليو سنػة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
سنة  يوليو 22الموافق  1424جمادى األولى عاـ  22المؤّرخ في  258-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 اء جامعة جيجل، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنش 2003
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه.والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس 
يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 2013
المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا.والمحدد م
وبناًء عمى محضر  اجتماع الّمجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "ىندسة معمارية، عمراف و ميف المدينة" المؤرخ  -

 .1بجامعة قسنطينة  2021جواف  05 في
 ُيـقـــــّرر
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  2021-2020تؤىل جامعة جيجل لضماف التكويف لنيل شيادة الميسانس بعنواف السنة الجامعية  الماّدة األولـى:
 في ميداف "ىندسة معمارية، عمراف وميف المدينة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة جيجل، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :2المــادة 
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021سبتمبر  21 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 التكوين لنيل شيادة الميسانسيؤىل جامعة جيجل لضمان ، 2021سبتمبر  20المؤرخ في  993القرار رقم ممحق 
 في ميدان "ىندسة معمارية، عمران و مين المدينة" 2021-2020بعنوان السنة الجامعية 

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 ىندسة معمارية، عمراف 

 تسيير التقنيات الحضرية وميف المدينة
 ـ ىندسة حضرية
 ـ تسيير المدف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لضمان التكوين لنيل شيادة الميسانس  ، يتضّمن تأىيل جامعة بجاية2021سبتمبر  21مؤرخ في  994رقم قــرار 

 في ميدان "عموم الطبيعة والحياة" عمى سبيل التسوية 2020-2019المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 
 

 والبحث العممي،إن وزير التعميم العالي 
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2021يوليو سنػة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األّوؿ عاـ  13المؤّرخ في  218-98وبمقتضى  المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ء جامعة بجاية، المعّدؿ والمتّمـ.المتضّمف إّنشا
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه.والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس 
ير سنة ينا 30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 2013
، 2019جويمية سنة  22ىػ الموافق 1440ذو القعدة عاـ  19المؤرخ في  04وبمقتضى المنشور الوزاري رقـ  -

 2019جواف سنة  18الموافق  1440شواؿ عاـ  15المؤرخ في  01المعّدؿ والمتّمـ بعض مالحق المنشور رقـ 
 .2020–2019عّمق بالتسجيل األولي وتوجيو حاممي شيادة البكالوريا  بعنواف السنة الجامعية والمت

 

 ُيـقـــــّرر
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ل جامعة بجاية لضماف التكويف لنيل شيادة الميسانس المفتوحة بعنواف السنة الجامعية ػػػػػؤىػػػػت الماّدة األولـى:
 لممحق ىذا القرار. في ميداف "عمـو الطبيعة و الحياة"، طبقا 2019-2020

يسري مفعوؿ أحكاـ ىذا القرار عمى دفعة الطمبة المسجميف في الّسنة األولى خالؿ الّسنة الجامعية  :2الماّدة 
 فقط. 2019-2020

يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة بجاية، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر  :3المــاّدة 
 ة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.في النشر 

 2021سبتمبر  21 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يؤىل جامعة بجاية لضمان التكوين 2021سبتمبر  20المؤرخ في  994القرار رقم ممحق 
 في ميدان "عموم الطبيعة والحياة" 2020-2019لنيل شيادة الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 ـ عمـو التمريض عمـو التمريض عمـو الطبيعة والحياة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2020جويمية  02المؤرخ في  376يعدل القرار رقم ، 2021سبتمبر  22مؤرخ في  995رقم  قــرار

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة  الوطنية العميا لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021جويمية  سنة 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .تعييف أعضاء الحكومة فوالمتضم
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  222-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف تحويل المعيد الوطني لمتخطيط و اإلحصاء إلى مدرسة خارج الجامعة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .منو 24الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة 
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  2020جويمية  02المؤرخ في  376رقـ وبمقتضى القرار  -

 المدرسة   الوطنية العميا لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقي، المعدؿ.
 ُيـقـــــّرر

، المعدؿ، والمذكور أعاله، كما 2020جويمية  02المؤرخ في  376يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 و محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.ى

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021سبتمبر  22 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقي قائمة أعضاء مجمس إدارة
 األعضاء المنتخبون: -1

 الييئة الصفة االسم والمقب
 ممثل منتخب عف األساتذة عضو بوبكربف العايب  -
 ممثل منتخب عف األساتذة عضو موفق عمي -
 ف سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ"ب"ممثل منتخب ع عضو صحراوي العموري  -
 ف سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ"أ"ممثمة منتخبة ع عضو فريحة نشيدة -
 خب عف األساتذة المساعديف قسـ"أ"ممثل منت عضو زالقي جماؿ -
 بة عف األساتذة المساعديف قسـ"أ"ممثمة منتخ عضو عزيبي زىرة -
 مثل منتخب عف األساتذة المشاركيفم عضو دلـو سعيد -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو رحماني قوادري  -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو حاج ىني دمحم -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو خديمي نبيل -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو زايدي عماد الديف -

 

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

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس، 2021سبتمبر  22 مؤرخ فيال 996رقم  قــرار
 جامعة الشمفلدى الحقوق والعموم السياسية كمية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  209 - 01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .جامعة الشمف، المعدؿ والمتمـ، والمتضمف إنشاء 2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 39و 37، الذي 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 التنفيذي رقـ  -
  .العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث 

لكمية الحقوؽ والعموـ ، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة 2011جواف  9المؤرخ في  408وبمقتضى القرار رقـ  -
 .السياسية لدى جامعة الشمف

 ُيـقـــــّرر
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جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .الحقوؽ والعموـ السياسية لدى جامعة الشمفالقائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية 
في الجدوؿ  الحقوؽ والعموـ السياسية لدى جامعة الشمفتحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية  :2 الـمادة

 يذا القرار.بالممحق 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3الـمادة 

 2021سبتمبر  22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 عبد الباقي بن زيانأ.د 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 عضاء مجمساالسمية ألقائمة الذي يحدد ال 2021سبتمبر  22 مؤرخ فيال 996ممحق بالقرار رقم 
 جامعة الشمفلدى  الحقوق والعموم السياسيةكمية 

 الصفة سم والمقباال
 عميد الكمية، رئيسا عماري براىيـ -
 رئيس المجمس العممي لمكمية يخمف نسيـ -
 القانوف العاـرئيس قسـ  بممديوني دمحم -
 القانوف الخاص رئيس قسـ  زياف ىواري  -
 العمـو السياسيةرئيس قسـ  بمخيرة دمحم -
 بحث مدير مخبر سي عمي أحمد -
 بحث مدير مخبر رباحي أحمد -
 مدير مخبر بحث شايب ذراع بف يمينة -
 القانوف العاـممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  خالدي الميدي -
 قسـ القانوف العاـممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف  عمامرة حساف -
 القانوف الخاصممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  بخيت عيسى -
 القانوف الخاصعف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  ةمنتخب ةممثم سكيل رقية -
 العمـو السياسية ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ شاقوري عبد القادر -
 العمـو السياسية ذوي مصف األستاذية عف قسـممثل منتخب عف األساتذة  جزار مصطفى -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف فالؽ عبد القادر -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف قروؽ كريـ -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بف عجينة عبد هللا -
 اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ممثل منتخب عف المستخدميف صافر لحسف -
 القانوف العاـممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  بومديف أنيس -
 القانوف الخاصعف الطمبة عف قسـ  ةمنتخب ةممثم مندي غنية  -
 العمـو السياسيةممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  صوفي جماؿ -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس، 2021سبتمبر  22 مؤرخ في 997رقم  قــرار
 جامعة الشمفلدى اليندسة المدنية والمعمارية كمية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  209 -01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .جامعة الشمف، المعدؿ والمتمـ، والمتضمف إنشاء 2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 39و 37، الذي 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 التنفيذي رقـ  -
  .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

لكمية اليندسة المدنية ، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة 2011جواف  9المؤرخ في  410رقـ  وبمقتضى القرار  -
   .والمعمارية لدى جامعة الشمف

 ُيـقـــــّرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 .اليندسة المدنية والمعمارية لدى جامعة الشمفالقائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية 

في الجدوؿ  اليندسة المدنية والمعمارية لدى جامعة الشمفتحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية  :2ـادة الـم
 يذا القرار.بالممحق 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3الـمـادة 
 2021سبتمبر  22 فيحرر بالجزائر 

 العمميوزير التعميم العالي والبحث 
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 عضاء مجمساالسمية ألقائمة الذي يحدد ال 2021سبتمبر  22 مؤرخ فيال 997ممحق بالقرار رقم 

 جامعة الشمفلدى  المدنية والمعماريةاليندسة كمية 
 الصفة سم والمقباال
 عميد الكمية، رئيسا قسوؿ عمر  -
 رئيس المجمس العممي لمكمية بولكباش بف سعيد -
 اليندسة المعماريةرئيس قسـ  سعيد منصور دمحم  -
 اليندسة المدنية رئيس قسـ عجوج ادمحم -
 الري رئيس قسـ  بف عودة حميد -
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 بحث مخبرمدير  غريسي دمحم -
 بحث مدير مخبر جعفر ىني أحمد -
 بحث مدير مخبر دلة نورالديف -
 الري ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  صاعد حمودي عبد األمير -
 الري ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  ريابي دمحم -
 اليندسة المدنيةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  بناي رياض -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عدة مولود -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بورحمة دمحم -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات طالب زكريا -
 عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ةمنتخب ةممثم عمر كنزة -
 الري ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  بف سحنوف عبد الناصر -
 اليندسة المعماريةممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  تيامي رشيد سيف الديف -
 اليندسة المدنيةممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  داقور أحمد -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلمتحانات الوطنية لمسنة األولى لإلقامة يحّدد تواريخ ،2021 سبتمبر 23مؤرخ في  998رقم  قــرار
   2021-2020بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021جويمية سنة  7،  الموافق 1442القعدة عاـ ذي  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2013يناير سنة  30الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.اّلذي يحّدد صالحيات وزي
الّطبية والذي يحدد شروط التكويف بالدراسات  2001يوليو سنة  18ي المؤرخ ف 594وبمقتضى القرار رقـ  -

 الخاصة، المعدؿ والمتمـ.
طور  في الّدراساتتنظيـ  كيفيات والمتضّمف 2015نوفمبر سنة  4المؤرخ في  1137وبموجب القرار رقـ  -

 .والّتدرج فيياتقييميا الّطبية الخاّصة و  الّدراسات الّتكويف لنيل شيادة
 

 ُيـقـــــّرر
 

، المذكور أعاله، ال سيما المادتيف 2015نوفمبر سنة  4المؤرخ في  1137طبقا ألحكاـ القرار رقـ  المادة األولى:
 اإلمتحانات الوطنية لمسنة األولى لإلقامة منو، ييدؼ ىذا القرار إلى تحّديد تواريخ إجراء 13و 10

 .2021-2020بعنواف السنة الجامعية 
 تحديد تواريخ إجراء اإلمتحانات الوطنية لمسنة األولى لإلقامة كما يمي:  :2المادة 

  2021نوفمبر سنة  24نوفمبر إلى غاية  10: مف العادية الدورة. 
  2021ديسمبر  26ديسمبر  إلى غاية  19: مف اإلستدراكية الدورة. 
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، 1، تيزي وزو، البميدة1الجزائريكمف كل مف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف والسادة رؤساء الجامعات  :3المادة 
، تممساف، سيدي بمعباس، بشار، 1، عنابة، ورقمة، وىراف2، باتنة1سطيف ،3بجاية، األغواط، قسنطينة
 في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.الذي سينشر ىذا القرار بتنفيذ  ومستغانـ، كل فيما يخص

 2021سبتمبر  23 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إمتحانات شيادة الّدراسات يحّدد تواريخ إجراء ،2021 سبتمبر 23مؤرخ في  999رقم  قــرار
 الّطبية الخاّصة في الّطب والّصيدلة وطب األسنان 

 (2022مارس  20غاية  إلى 13ستدراكية من والدورة اإل 2022يناير  24إلى غاية  9العادية من دورة ال)
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 .المتضّمف إنشاء شيادة الّدراسات الّطبية الخاّصة 1971ديسمبر  3المؤرخ في  275-71بمقتضى المرسـو رقـ  -
 2021جويمية سنة  7، الموافق 1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 .المتضّمف قانوف المقيـ في العمـو الطبية 2011جويمية سنة  3المؤرخ في  236-11وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .اّلذي يحّدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي
تنظيـ الّدراسات والتقييـ والّتدرج في والمتضّمف  1989فيفري سنة  25المؤرخ في  40وبموجب القرار رقـ  -

 .الّدراسات الّطبية الخّاصة
والمتضّمف تنظيـ طور الّتكويف لنيل شيادة  2015نوفمبر سنة  4المؤرخ في  1137وبموجب القرار رقـ  -

 .الّدراسات الّطبية الخاّصة ويحّدد كميفّيات تقييميا والّتدرج فييا
 11المؤرخ في  1747يعدؿ و يتمـ القرار رقـ  ،2017 سنة ويميةج 03المؤرخ في  767وبموجب القرار رقـ  -

، اّلذي يحّدد قواعد تنظيـ وسير المجاف البيداغوجية الجيوية لمتخّصصات في العموـ الّطبية 2016ديسمبر سنة 
 .والمجاف البيداغوجية الوطنية لمتخّصصات في العموـ الّطبية

 

 ُيـقـــــّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تحّديد تواريخ إمتحانات شيادة الّدراسات الّطبية الخاصة في الطب والصيدلة  المادة األولى:
 وطب األسناف. 

 20إلى غاية  13اإلستدراكية مف  والدورة 2022يناير  24إلى غاية  9تحّدد فترة الدورة العادية مف 
 .2022مارس 

 لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية  :2المادة 
 2021سبتمبر  23 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد تواريخ مسابقات اإللتحاق بالّدراسات الّطبية الخاّصة ،2021 سبتمبر 23مؤرخ في  1000رقم  قــرار
 2022دورة فيفري  )اإلقامة(

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 البحث العممي.والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و 
بالدراسات الّطبية والذي يحدد شروط التكويف  2001يوليو سنة  18المؤرخ في  594وبمقتضى القرار رقـ  -

 المتمـ.الخاصة، المعدؿ و 
 ُيـقـــــّرر

 

، المعّدؿ والمتمـ 2001يوليو سنة  18المؤرخ في  594مف القرار رقـ  2طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد تواريخ المسابقات لإللتحاؽ بالدراسات الّطبية الخاّصة 

 ة( بالنسبة لمكميات التالية:)اإلقام
  1كّمية الّطب بجامعة الجزائر، 
  ،كّمية الّطب بجامعة تيزي وزو 
  1كّمية الّطب بجامعة البميدة، 
  ،كّمية الّطب بجامعة بجاية 
  ،كّمية الّطب بجامعة األغواط 
  3كّمية الّطب بجامعة قسنطينة، 
  1كّمية الّطب بجامعةسطيف، 
   2باتنةكّمية الّطب بجامعة، 
  ،كّمية الّطب بجامعة عنابة 
  ،كّمية الّطب بجامعة ورقمة 
  1كّمية الّطب بجامعة وىراف، 
  ،كمية الّطب بجامعة تممساف 
  ،كمية الّطب بجامعة سيدي بمعباس 
  ،كّمية الّطب بجامعة بشار 
  ،كّمية الّطب بجامعة مستغانـ 
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 تحّدد تواريخ المسابقات بالنسبة لمكميات في المادة األولى أعاله كما يمي: :2المادة 
 2022فيفري  19: يـو السبت مسابقة الّطب. 
 2022فيفري  22: يـو الثالثاء مسابقة الّصيدلة وطب األسنان. 

أعاله، كل فيما يكمف كل مف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ورؤساء مؤسسات التعميـ العالي المذكور  :3المادة 
 يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021سبتمبر  23 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس، 2021سبتمبر  27 مؤرخ في 1001قم ر  قــرار
 جامعة بجايةلدى  الحقوق والعموم السياسيةكمية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419 عاـ ربيع األوؿ 13المؤرخ في  218-98بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 .المتمـوالمتضمف إنشاء جامعة بجاية، المعدؿ و 
سنة  غشت 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 39و 37مـ، ال سيما المادتاف ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمت2003
 .منو

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ميير التعميـ العالي والبحث العمالذي يحدد صالحيات وز 

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية الحقوؽ والعمـو   2011  جانفي 18المؤرخ في  51وبمقتضى القرار رقـ  -
 .،المعدؿ والمتمـجامعة بجايةلدى السياسية 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الحقوؽ والعموـ السياسية لدى جامعة بجاية.
في الجدوؿ  بجايةلدى جامعة  والعموـ السياسية تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الحقوؽ  :2دة ـمـاالـ

 الممحق ليذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3الــمـادة 

 2021سبتمبر  27 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 عضاء مجمس االسمية ألقائمة الذي يحدد ال 2021سبتمبر  27 مؤرخ فيال 1001ممحق بالقرار رقم 
 جامعة بجايةلدى  السياسيةالحقوق والعموم كمية 

 الصفة سم المقب واال
 رئيسا  ،عميد الكمية أيت منصور كماؿ    -
 رئيس المجمس العممي لمكمية رشيد    زوايمية -
 رئيس قسـ التعميـ األساسي لمحقوؽ  ايراتف عػبد هللا      -
 رئيس قسـ القانوف العاـ      تبري ارزقي -
 قسـ القانوف الخاصرئيس  بوبكر                بػزغيش -
 مدير مخبر البحث عبد الرحماف       خمفي -
 قسـ التعميـ األساسي لمحقوؽ عف ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية  عبد السالـ      معزيز  -
 قسـ التعميـ األساسي لمحقوؽ عف ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية   لمالؾ      اعبد   صايش -
 قسـ القانوف الخاصعف ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية   عثػػػماني بػػػػالؿ           -
 قسـ القانوف الخاص عف ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية   أغميس بوزيػػػػد           -
 قسـ القانوف العاـ عف عف األساتذة ذوي مصف األستاذية ةممثمة منتخب بركػػات جوىػػػػػرة         -
 قسـ القانوف العاـعف ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية  أعمػػػػػػػػر           بركػػػػػػاني -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف     أحمػػػػػػػػػد     بف بركػػػػػاف  -
 المساعديفممثل منتخب عف سمؾ األساتذة       طارؽ      بػػف مرغيػػػد -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات         بمػػػوؿ عػػػػػػمي      -
 عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ةمنتخب ةممثم     مخازنيػػػػػػة برغيشػػػػػػة   -
 عف طمبة قسـ التعميـ األساسي لمحقوؽ  ةمنتخب ةممثم عبد الرحماف      بونطيرو  -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ القانوف الخاص سػػػػػػالـ نسيـ       -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ القانوف العاـ    طاطاح حميـ     -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تامنغستألعضاء مجمس إدارة جامعة  سميةااليحدد القائمة ، 2021سبتمبر 27 مؤرخ في 1002رقم  قــرار

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة يوليو  7الموافق  1442ذي القعدة  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
 ،2020سنة  نوفمبر 22 الموافق 1442عاـ  الثانيربيع  6المؤرخ في  336-20بمقتضى المرسوـ رقـ  -

  .منو 3السيما المادة  ،المتضمف إنشاء جامعة تامنغست
سنة  غشت 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسـو -

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

      .لي والبحث العممياالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ الع
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 ُيـقـــــّرر
 

الثانية عاـ  جمادى 24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ  مف المرسـو 12تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:  
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .تامنغستالقائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 
 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. تامنغستتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة  :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 

 2021سبتمبر  27 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 تامنغستقائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة 
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 بالتعميـ العالي والبحث العممي ممثل الوزير المكمف رئيس بف برطاؿ جماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو عازب سمير -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو عقباوي دمحم باي -
 مكمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير ال عضو مرموري غازي  -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بال عضو طاىير عمي -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنيةممثمة  عضو بوصبيعات سكتو -
 لعمل والتشغيل والضماف االجتماعيممثل الوزير المكمف با عضو ورقة بوجمعة -
 ممثل وزير المكمف بالصحة عضو زناقي مصطفى -
 د والمواصالت السمكية والالسمكيةممثل وزير المكمف بالبري عضو بوقموؼ بالؿ -
 دراتممثل الوزير المكمف بالتجارة وترقية الصا عضو بف دوينة عاشور -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالبيئة عضو بف الشيخ عمر -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو بسودي عبد هللا -
 وزيرة المكمفة بالثقافة والفنوف ممثمة ال عضو بمباؿ دمحم -
 واإلحصائياتير المكمف بالرقمنة ممثل الوز  عضو قزيـ فاتح الديف -
 ممثمة الوزير المنتدب لدى الوزير األوؿ المكمف بإقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة عضو أرحاب نسيمة -
 األوؿ المكمف بالمؤسسات المصغرة ممثل الوزير المنتدب لدى الوزير عضو مغني زكريا -
 ممثل الوالي عضو بف مالؾ سميماف -

 

 ن:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة اإلسم والمقب

 ة لكمية الحقوؽ والعمـو السياسيةممثل  منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذي عضو قتاؿ جماؿ -
 دب والمغاتممثل  منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية اآل عضو بناني أحمد -
 والتكنولوجياممثل  منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العمـو  عضو نفيس مولود   -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير عضو تمي سيف الديف  -
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 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية عضو بف بية طارؽ  -
 األساتذة المساعديفتخب عف سمؾ ممثل من عضو مشاطي ميدي  -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو بف حاج عمي خمزة -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو بف قويدر أحمد -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو ساقني عبد المطيف -
 منتخب عف الطمبةممثل  عضو عسالي سيد عمر -
 ممثل منتخب عف  الطمبة عضو العموي موالي عبد الرحماف -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019جانفي  24المؤرخ في  69يعدل القرار رقم ، 2021سبتمبر  27مؤرخ في  1003رقم  قــرار

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بمستغانم
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021جويمية  سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  تعييف أعضاء الحكومة. فوالمتضم
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2014نة غشت س 25الموافق  1435شواؿ عاـ  29المؤرخ في 231-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 4والمتضمف إنشاء مدرسة عميا لألساتذة بمستغانـ، السيما المادة 
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 24السيما المادة  الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة  2019جانفي  24المؤرخ في  69وبمقتضى القرار رقـ  -

 العميا لألساتذة بمستغانـ، المعدؿ.
 ُ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. :2المادة 
 2021سبتمبر  27 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 سة العميا لألساتذة بمستغانمالمدر  قائمة أعضاء مجمس إدارة
 األعضاء المعينون: -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميالمكمممثل الوزير  رئيس بمحاكـ مصطفى -
 الوزير المكمف بالمالية ممثمة عضو بويبة امينة -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثمة عضو صرمـو حسيبة -
 كمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير الم عضو دمحم غانـ صابر -
 العمومية واإلصالح اإلداري وظيفة ممثل السمطة المكمفة بال عضو سمبساجي دمحم يوسف -
 ممثمة الوزير المكمف بالصناعة عضو دبالجي حورية -

 

 األعضاء المنتخبون  -2
 الييئة الصفة االسم والمقب

 منتخب عف األساتذةممثل  عضو عيبوط عبد هللا -
 ممثل منتخب عف األساتذة عضو قاسـ ابراىيـ -
 المحاضريف لقسـ ببة عف األساتذة ممثمة منتخ عضو سنوسي بف ذىبية -
 بة عف األساتذة المحاضريف لقسـ بممثمة منتخ عضو لوت زينب -
 مثل منتخب عف األساتذة المساعديفم عضو حجاري فريد -
 مثل منتخب عف األساتذة المساعديفم عضو مشداف دمحم -
 مثل منتخب عف األساتذة المشاركيفم عضو ابف عزوز بوشحمة ابف ذىبية -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثمة منتخبة عف الموظفيف اإل عضو قدور بف عطية كريمة -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثمة منتخبة عف الموظفيف اإل عضو العربي بف شريف يمينة -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو صفيح اسالـ -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عضو موساوي أحالـ -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسـمية ألعضـاء المجنـة العمميـة، 2021سبتمبر  27مؤرخ في  1004رقم  قــرار
 1وىــران-اآلداب والفنـون بجـامعة أحمـد بن بــمة بكمية لقســم الفنــون 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .والمتّمـ ؿبتنظيـ جامعة وىراف وسيرىا، المعدّ 
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة   23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
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اآلداب والفنوف بجامعة أحمد بف  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفنوف بكمية -
 .2021ماي  23المؤّرخ في  1وىراف -بمة

 ُيـقـــــّرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 -حمد بف بمةاآلداب والفنوف بجامعة أ القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفنوف بكمية

 .1وىراف
 -اآلداب والفنوف بجامعة أحمد بف بمة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفنوف بكمية :2المادة 

 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1وىراف
ىذا  بتطبيق ، كل فيما يخصو،1وىراف-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة أحمد بف بمة :3المادة 

 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021سبتمبر  27 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسـمية ألعضـاء المجنـة العمميـة 2021سبتمبر  27المؤرخ في  1004 رقـمممحــق بالقـرار 

 1وىــران-والفنـون بجـامعة أحمـد بن بــمةاآلداب  بكمية لقســم الفنــون 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بوعناني سمير 1
 رئيس القسـ اميموف براىيـ 2
 أستاذة الزاوي فتيحة 3
 أستاذ صياد سيد أحمد 4
 أستاذ طامر أنواؿ 5
 أستاذة  ادريس حدوش ليمى لويز 6
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  نقاش غالـ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عثماف مميكة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عواط أسماء 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ية ألعضـاء المجنـة العمميـة لقســميحدد القائمة االسـم، 2021سبتمبر  27مؤرخ في  1005رقم  قــرار

 1وىــران-العمـوم اإلنسـانية والعمـوم اإلسـالمية بجـامعة أحمـد بن بــمة بكمية الحضــارة اإلســالمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .والمتّمـ ؿبتنظيـ جامعة وىراف وسيرىا، المعدّ 
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
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غشت سنة   23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

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

العمػوـ اإلنسػانية  مى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الحضػػارة اإلسػػالمية بكميةوبناًء ع -
 .2021جويمية  06المؤّرخ في  1وىراف  -والعمػـو اإلسػالمية بجامعة أحمد بف بمة

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

اإلنسػانية والعمػوـ العمػوـ  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحضػػارة اإلسػػالمية بكمية
 .1وىراف-اإلسػالمية بجامعة أحمد بف بمة

العمػوـ اإلنسػانية والعمػـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحضػػارة اإلسػػالمية بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1وىراف-اإلسػالمية بجامعة أحمد بف بمة

ىذا  ، كل فيما يخصو، بتطبيق1وىراف-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة أحمد بف بمة :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021سبتمبر  27 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسـمية ألعضـاء المجنـة العمميـة 2021سبتمبر  27المؤرخ في  1005رقـم ممحــق بالقـرار 
 1وىــران -العمـوم اإلنسـانية والعمـوم اإلسـالمية بجـامعة أحمـد بن بــمة بكمية لقســم الحضــارة اإلســالمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ سمطاني الجياللي 1
 رئيس القسـ بوركبة دمحم 2
 أستاذ قاليمية العربي 3
 أستاذ بف نعمية عبد الغفار 4
 أستاذ بف نعمية عبد المجيد 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" منصوري توفيق 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بمحاج دمحم 7
 أستاذ محاضر قسـ "ب" موالي سميرة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بمفرح عبد الرحمف 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسـمية ألعضـاء المجنـة العمميـة لقســم، 2021سبتمبر  27مؤرخ في  1006رقم  قــرار
 1وىــران-العمـوم اإلنسـانية والعمـوم اإلسـالمية بجـامعة أحمـد بن بــمة بكمية العمــوم اإلســالمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21في  المؤرخ 211-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .والمتّمـ ؿبتنظيـ جامعة وىراف وسيرىا، المعدّ 
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
العمػوـ اإلنسػانية والعمػوـ  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العمـو اإلسػػالمية بكمية -

 .2021جويمية  06المؤّرخ في  1وىراف-اإلسػالمية بجامعة أحمد بف بمة
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

العمػوـ اإلنسػانية والعمػـو  يةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو اإلسػػالمية بكم
 .1وىراف-اإلسػالمية بجامعة أحمد بف بمة

العمػوـ اإلنسػانية والعمػـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلسػػالمية بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1وىراف  -اإلسػالمية بجامعة أحمد بف بمة

ىذا  ، كل فيما يخصو، بتطبيق1وىراف-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة أحمد بف بمة :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021سبتمبر  27 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسـمية ألعضـاء المجنـة العمميـة 2021سبتمبر  27المؤرخ في  1006رقـم ممحــق بالقـرار 
 1وىــران-العمـوم اإلنسـانية والعمـوم اإلسـالمية بجـامعة أحمـد بن بــمة بكمية لقســم العمــوم اإلســالمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ داودي عبد القادر 1
 رئيس القسـ عشاب دمحم 2
 أستاذ زقور أحسف 3
 أستاذ راجع عكاشة 4
 أستاذ رزاؽ حبيب 5
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 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوقنادؿ عبد المطيف 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حسوني بوبكر 7
 أستاذ محاضر قسـ "ب" جبار عبد الحق 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" يرمس ياسيف عبد الحميد 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسـمية ألعضـاء المجنـة العمميـة ، 2021سبتمبر  27مؤرخ في  1007رقم  قــرار

 1وىــران-العمـوم اإلنسـانية والعمـوم اإلسـالمية بجـامعة أحمـد بن بــمة بكمية لقســم عمــم المكتبــات
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .والمتّمـ ؿبتنظيـ جامعة وىراف وسيرىا، المعدّ 
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .البحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و 
العمػوـ اإلنسػانية والعمػـو  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ المكتبات بكمية -

 .2021جويمية  08المؤّرخ في  1وىراف  -اإلسػالمية بجامعة أحمد بف بمة
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

ة والعمػـو اإلسػالمية العمػوـ اإلنسػاني القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ المكتبات بكمية
 .1وىراف-بجامعة أحمد بف بمة

العمػوـ اإلنسػانية والعمػـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ المكتبات بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1وىراف-اإلسػالمية بجامعة أحمد بف بمة

ىذا  ، كل فيما يخصو، بتطبيق1وىراف-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة أحمد بف بمة :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021سبتمبر  27 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسـمية ألعضـاء المجنـة العمميـة 2021سبتمبر  27المؤرخ في  1007رقـم ممحــق بالقـرار 
 1وىــران-العمـوم اإلنسـانية والعمـوم اإلسـالمية بجـامعة أحمـد بن بــمة بكمية لقســم عمــم المكتبــات

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ صاحبي دمحم 1
 رئيس القسـ عبد اليادي عبد العالي 2
 أستاذ عبد اإللو عبد القادر 3
 أستاذة ناجي عبورة يمينة 4
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  قوميد فتيحة  5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" خثير فوزية فاطمة 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوشتة رحمونة 7
 أستاذ محاضر قسـ "ب" صدوقي نسيمة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف يموؿ نادية ربيعة 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسـمية ألعضـاء المجنـة العمميـة لقســم ، 2021سبتمبر  27مؤرخ في  1008قم ر  قــرار
 1وىــران-العمـوم اإلنسـانية والعمـوم اإلسـالمية بجـامعة أحمـد بن بــمة مــوم اإلعـالم واإلتصـال بكميةع

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .والمتّمـ ؿبتنظيـ جامعة وىراف وسيرىا، المعدّ 
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013نة يناير س 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 حث العممي.الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والب
العمػوـ اإلنسػانية  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمػػوـ اإلعػالـ واإلتصػاؿ بكمية -

 .2021جويمية  08المؤّرخ في  1وىراف-والعمػـو اإلسػالمية بجامعة أحمد بف بمة
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

ػوـ اإلنسػانية والعمػـو العم القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمػػوـ اإلعػالـ واإلتصػاؿ بكمية
 .1وىراف-اإلسػالمية بجامعة أحمد بف بمة
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العمػـو اإلنسػانية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمػػوـ اإلعػالـ واإلتصػاؿ بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1وىراف-والعمػـو اإلسػالمية بجامعة أحمد بف بمة

ىذا  ، كل فيما يخصو، بتطبيق1وىراف-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة أحمد بف بمة :3 المادة
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021سبتمبر  27 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسـمية ألعضـاء المجنـة العمميـة 2021سبتمبر  27المؤرخ في  1008 رقـمممحــق بالقـرار 
 1وىــران-العمـوم اإلنسـانية والعمـوم اإلسـالمية بجـامعة أحمـد بن بــمة بكمية واإلتصـاللقســم عمــوم اإلعـالم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عمراني أحمد 1
 رئيس القسـ رابح عمار 2
 أستاذ بف غربية فمة 3
 أستاذ برقاف دمحم 4
 أستاذ  تومي أـ الخير 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" يحي بف لعربي 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" غوثي عطالو 7
 أستاذ محاضر قسـ "ب" برحيل سمية 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مكري إيماف 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 االسـمية ألعضـاء المجنـة العمميـة لقســميحدد القائمة ، 2021سبتمبر  27مؤرخ في  1009رقم  قــرار

 1وىــران-العمـوم اإلنسـانية والعمـوم اإلسـالمية بجـامعة أحمـد بن بــمة التاريــخ وعمــم األثـــار بكمية
 

 ر التعميم العالي والبحث العممي،إن وزي
المتعّمق  1984سنة  غشت 18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .والمتّمـ ؿبتنظيـ جامعة وىراف وسيرىا، المعدّ 
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
العمػوـ اإلنسػانية  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التاريػػخ وعمػػـ األثػػػار بكمية وبناءً  -

 .2021جويمية  08المؤّرخ في  1وىراف-والعمػـو اإلسػالمية بجامعة أحمد بف بمة
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 ُيـقـــــّرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
مػـو اإلنسػانية والعمػـو الع القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التاريػػخ وعمػػـ األثػػػار بكمية

 .1وىراف-اإلسػالمية بجامعة أحمد بف بمة
العمػوـ اإلنسػانية والعمػـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التاريػػخ وعمػػـ األثػػػار بكمية :2المادة 

 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1وىراف-اإلسػالمية بجامعة أحمد بف بمة
ىذا  ، كل فيما يخصو، بتطبيق1وىراف-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة أحمد بف بمة :3دة الما

 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021سبتمبر  27 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسـمية ألعضـاء المجنـة العمميـة 2021سبتمبر  27المؤرخ في  1009رقـم ممحــق بالقـرار 

 1وىــران-العمـوم اإلنسـانية والعمـوم اإلسـالمية بجـامعة أحمـد بن بــمة بكمية األثـــارلقســم التاريــخ وعمــم 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ دادة دمحم 1
 رئيس القسـ صوافي زىرة 2
 أستاذ بوباية عبد القادر 3
 أستاذ سيفو فتيحة  4
 أستاذ  حمدادو بف عمر 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" صندوؽ ستي 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" يخمف حاج عبد القادر 7
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ناير مختار  8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" أوىيبة خديجة 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسـمية ألعضـاء المجنـة العمميـة، 2021سبتمبر  27مؤرخ في  1010رقم  قــرار

 1وىــران-العمـوم اإلنسـانية والعمـوم اإلسـالمية بجـامعة أحمـد بن بــمة لقســم أّصــول الــّدين بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .والمتّمـ ؿبتنظيـ جامعة وىراف وسيرىا، المعدّ 
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
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 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

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

العممية لقسـ أصػػوؿ الػػديف بكمية العمػوـ اإلنسػانية والعمػوـ وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة  -
 .2021جويمية  06المؤّرخ في  1وىراف-اإلسػالمية بجامعة أحمد بف بمة

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

نية والعمػوـ اإلسػالمية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ أصػػوؿ الػػديف بكمية العمػوـ اإلنسػا
 .1وىراف-بجامعة أحمد بف بمة

العمػوـ اإلنسػانية والعمػـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ أصػػوؿ الػػديف بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1وىراف-اإلسػالمية بجامعة أحمد بف بمة

ىذا  ، كل فيما يخصو، بتطبيق1وىراف-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة أحمد بف بمة :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021سبتمبر  27 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسـمية ألعضـاء المجنـة العمميـة 2021سبتمبر  27المؤرخ في  1010 رقـمممحــق بالقـرار 
 1وىــران -بجـامعة أحمـد بن بــمةالعمـوم اإلنسـانية والعمـوم اإلسـالمية  بكمية لقســم أصـّـول الــّدين

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ شواليف دمحم سنوسي  1
 رئيس القسـ حمزة عواد 2
 أستاذ حوالف عكاشة 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بولخراص كريمة 4
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  دمحم نذير أوسالـ 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" رابح صرمـو  6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوترفاس رابح 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دمحم مبروؾ 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2021-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   418

 

 

 

 

 يحدد القائمة االسمية ألعضــاء المجمــس العممــي، 2021سبتمبر  27مؤرخ في  1011رقم  قــرار
 1وىــران-لكميــة العمـوم اإلنسانية والعمــوم اإلســالمية بجامعة أحمــد بــن بـمة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .والمتّمـ ؿبتنظيـ جامعة وىراف وسيرىا، المعدّ 
 2021سنة  يوليو 07الموافق  1442عاـ  ذي القعدة 26خ في المؤرّ  281-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .أعضاء الحكومة والمتضّمف تعييف
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 البحث العممي.ير التعميـ العالي و الذي يحدد صالحيات وز 
العممي لكمية العمػوـ اإلنسانية والعمػػوـ اإلسػػالمية بجامعة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس  -

 .2021جويمية  12المؤّرخ في  1وىراف  -أحمد بف بمة
 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

سػػالمية بجامعة أحمد تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمػوـ اإلنسانية والعمػػوـ اإل
 .1وىراف-بف بمة

اإلنسانية والعمػػـو اإلسػػالمية بجامعة أحمد بف  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمػوـ :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1وىراف-بمة

، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا 1وىراف-ومدير جامعة أحمد بف بمة يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021سبتمبر  27 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضــاء المجمــس العممــي 2021سبتمبر  27المؤرخ في  1011رقم  رارــق بالقـــممح
 1وىــران-والعمــوم اإلســالمية بجامعة أحمــد بــن بـمةلكميــة العمـوم اإلنسانية 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ أصوؿ الديف يوسي اليواري  1
 عميد الكمية دحو فغرور 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  زيف الديف كادي 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية دمحم بف معمر 4
 رئيس قسـ الحضارة اإلسالمية بوركبة دمحم 5
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 رئيس قسـ العمـو اإلسالمية عشاب دمحم 6
 رئيس قسـ أصوؿ الديف  عواد حمزة 7
 رئيس قسـ عمـو اإلعالـ واإلتصاؿ  رابح عمار 8
 رئيس قسـ عمـ المكتبات عبد اليادي عبد العالي 9
 رئيس قسـ التاريخ وعمـ اآلثار صوافي زىرة 10
 الحضارة اإلسالمية رئيس المجنة العممية لقسـ سمطاني الجياللي 11
 اإلسالميةالعمـو  رئيس المجنة العممية لقسـ داودي عبد القادر 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ أصوؿ الديف شواليف دمحم السنوسي 13
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو اإلعالـ واإلتصاؿ   عمراني أحمد 14
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ المكتبات صاحبي دمحم 15
 رئيس المجنة العممية لقسـ التاريخ وعمـ اآلثار دادة دمحم 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الحضارة اإلسالمية عبد المومف دمحمبف  17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الحضارة اإلسالمية لعباسي دمحم 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلسالمية حمحامي نختار 19
 ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلسالمية ممّثل األساتذة طاىري بمخير  20
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ أصوؿ الديف خميفة العربي رزيق 21
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو اإلعالـ واإلتصاؿ بف جياللي دمحم عدالف 22
 عف قسـ عمـو اإلعالـ واإلتصاؿممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية  صاحبي فيصل 23
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ المكتبات بحوصي رقية 24
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ المكتبات غوار عفيف 25
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التاريخ وعمـ اآلثار آيت حبوش حميد 26
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التاريخ وعمـ اآلثار يمينةمجاىد  27
 ممّثل عف األساتذة المساعديف فرحات ميدي 28
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بوخنوف ميمود 29
 مدير مخبر بحث عبد المجيد بف نعمية 30
 مدير مخبر بحث دمحم زعراط 31
 مدير مخبر بحث لخضاري لخضر 32
 مدير مخبر بحث ضيف عبد المطيف 33
 مدير مخبر بحث بوباية عبد القادر 34
 مدير مخبر بحث دمحم بف جبور 35
 مدير مخبر بحث ميديد ابراىيـ 36
 مدير مخبر بحث عبد اإللو عبد القادر 37
 مدير مخبر بحث مرزوقي بدر الديف 38
 مدير مخبر بحث عبد هللا ثاني قدور 39
 مسؤوؿ المكتبة خديـ خديجة 40

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2021جوان  15المؤّرخ في  364يعّدل القرار رقم ، 2021سبتمبر  27مؤرخ في  1012 رقـم قــرار
   الشمف-حسيبة بن بوعميمقائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة لد حـدّ الم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 07الموافق  1442عاـ  ذو القعدة 26خ في المؤرّ  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
يوليو سنة  23الموافق   1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة الشمف، 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي 
د القائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممي يحػدّ  الذي 2021جواف  15المؤّرخ في  364وبموجب القرار رقـ   -

 .الشمف، المعّدؿ-حسيبة بف بوعميلجامعة 
 .2021سبتمبر  09المؤرخ في  164الشمف رقـ -وبناًء عمى إرساؿ جامعة حسيبة بف بوعمي -

 

 ُيـقـــــّرر
 

 -ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة حسيبة بف بوعمي المادة األولى:
 الشمف.

فقا لمجدوؿ الممحق الشمف، و -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة حسيبة بف بوعمي :2المادة 
 بيذا القرار.

الشمف، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021سبتمبر  27 فيحرر بالجزائر 
 والبحث العمميوزير التعميم العالي 

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2021جوان  15المؤّرخ في  364الذي يعّدل القرار رقم  2021سبتمبر  27المؤرخ في  1012 رقـمممحــق بالقـرار 
 الشمف-حسيبة بن بوعميمقائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة لد حـدّ الم

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة قريف لخضر 1
والشيادات  والثاني والتكويف المتواصل ؿالعالي في الطور األو بالتكويف كّمف م مدير الجامعةنائب  عكوش كماؿ 2

 العالي في التدرج
العممي  بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحثكّمف م مدير الجامعةنائب  حساني حسيف 3

 العالي في التدرجوالتكويف 
 الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العمميةبالعالقات كّمف م مدير الجامعةنائب  عاشور الجياللي 4
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 بالتنمية واالستشراؼ والتوجيوكّمف م مدير الجامعةنائب  عايمي رضواف 5
 عميد كمية التكنولوجيا  فارس شييناز 6
 عميد كمية اليندسة المدنية والمعمارية قسوؿ اعمر 7
 واإلعالـ اآلليعميد كمية العمـو الدقيقة  طاىر عباس منير 8
 عميد كمية عمـو الطبيعة والحياة مزياف مميكة 9
 عميد كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بوفميح نبيل 10
 عميد كمية المغات األجنبية دحماف نور الديف 11
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 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والفنوف  توزاف عبد القادر 21
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المحدد  2021 جانفي 20المؤّرخ في  45، يعّدل القرار رقم 2021سبتمبر  27مؤرخ في  1013رقم قــرار 
 الشمف-مقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمــوم اإلنسـانية واالجتماعية بجامعة حسيبة بن بوعميل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 07الموافق  1442عاـ  ذو القعدة 26خ في المؤرّ  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
يوليو سنة  23الموافق   1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتّمـ المعّدؿ والمتضمف إنشاء جامعة الشمف، 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  2021جانفي  20المؤّرخ في  45وبموجب القرار رقـ  -

 .الشمف-العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة حسيبة بف بوعمي
 .2021سبتمبر  09المؤّرخ في  164الشمف رقـ -معة حسيبة بف بوعميوبناًء عمى إرساؿ جا -

 

 ُيـقـــــّرر
ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية  المادة األولى:

 الشمف.-واالجتماعية بجامعة حسيبة بف بوعمي
حسيبة بف  العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 

 الشمف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بوعمي
الشمف، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021سبتمبر  27 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2021 جانفي 20المؤّرخ في  45الذي يعّدل القرار رقم  2021سبتمبر  27المؤرخ في  1013رقم  رارــق بالقـــممح
 الشمف-المجمس العممي لكمية العمــوم اإلنسـانية واالجتماعية بجامعة حسيبة بن بوعمي المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية ةرئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذ مغزاوي مصطفى 1
 عميد الكمية بوقشور دمحم صالح 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة شايب طيب 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بوبكر جياللي 4
 رئيس قسـ العمـو اإلنسانية زبير رشيد 5
 رئيس قسـ العمـو االجتماعية زياف دمحم 6
 العمـو اإلنسانيةرئيس المجنة العممية لقسـ  فارس العيد 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االجتماعية لدـر أحمد 8
 ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعية ةممّثل األساتذ سعداوي الزىرة 9
 ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعية ةممّثل األساتذ بومدفع الطاىر 10
 ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية ةاألساتذممّثل  بمعالية ميمود 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عيشوني عبد السالـ 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عبدلي فاطمة 13
 مدير مخبر بحث ضامر وليد عبد الرحماف 14
 مدير مخبر بحث حميمي بف شرقي 15
 مسؤولة المكتبة صادوؽ خضرة 16
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2021جانفي  20المؤرخ في  47يعّدل القرار رقم ، 2021سبتمبر  27مؤرخ في  1014رقم  قــرار
 لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم العــموم االجتماعية بكمية المحدد

 الشمف-العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة حسيبة بن بوعمي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 07الموافق  1442عاـ  ذو القعدة 26خ في المؤرّ  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
يوليو سنة  23الموافق   1422جمادي األولى عاـ  02المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتعمق بإنشاء جامعة الشمف. 2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 التعميـ العالي والبحث العممي. يرالذي يحدد صالحيات وز 
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2021جانفي  20المؤّرخ في  47وبموجب القرار رقـ  -

 الشمف.-عية بجامعة حسيبة بف بوعميالعمـو اإلنسانية واالجتما العمـو االجتماعية بكمية
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العموـ اإلنسانية  نة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمج -
 .2020 نوفمبر 18المؤّرخ في الشمف -واالجتماعية بجامعة حسيبة بف بوعمي

 

 ُيـقـــــّرر
 

 المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكمية ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المادة األولى:
 الشمف.-العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة حسيبة بف بوعمي

واالجتماعية العموـ اإلنسانية  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، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021سبتمبر  27 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المحدد لمقائمة  2021جانفي  20المؤرخ في  47الذي يعّدل القرار رقم  2021سبتمبر  27المؤرخ في  1014رقـم ممحــق بالقـرار 
 الشمف-جتماعية بجامعة حسيبة بن بوعمياالسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم العــموم االجتماعية بكمية العموم اإلنسانية واال

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 لمقسـرئيس المجنة العممية  لدـر أحمد 1
 رئيس القسـ زياف دمحم 2
 أستاذة  سعداوي الزىرة 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ضامر وليد عبد الرحماف 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بومدفع الطاىر 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ركاب أنيسة 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" لونيس زىير 7
 أستاذ محاضر قسـ "ب"" راحيس براىيـ 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" معمرجموؿ خدة  9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2021مارس  07المؤرخ في  253يعدل القرار رقم ، 2021سبتمبر  27مؤرخ في  1015رقم  قــرار

 العموم الدقيقة واإلعالم اآللي المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقســم اإلعــالم اآللـــي بكمية
 الشمف-بجامعة حسيبة بن بوعمي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 07الموافق  1442عاـ  ذو القعدة 26خ في المؤرّ  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة الشمف، 2001
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

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

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2021مارس  07المؤّرخ في  253وبموجب القرار رقـ  -
 .الشمف-العمـو الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة حسيبة بف بوعمي اإلعالـ اآللي بكمية

العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي  انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكميةوبناًء عمى محضر  -
 .2021جانفي  17الشمف المؤّرخ في  -بجامعة حسيبة بف بوعمي

 

 ُيـقـــــّرر
 

العمـو  ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية المادة األولى:
 الشمف.-الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة حسيبة بف بوعمي

ي العمـو الدقيقة واإلعالـ اآلل تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية :2المادة 
 الشمف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بجامعة حسيبة بف بوعمي

 الشمف، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021سبتمبر  27 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المحدد  2021مارس  07المؤرخ في  253القرار رقم الذي يعدل  2021سبتمبر  27المؤرخ في  1015رقـم ممحــق بالقـرار 
 الشمف-العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة حسيبة بن بوعمي لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقســم اإلعــالم اآللـــي بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ دنوني نسيـ 1
 رئيس القسـ قادري وليد 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" طيراوي دمحم األميف 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" لوكاـ مراد 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عاللي أدمحم عبد المجيد 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مزوج فريحة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوسحبة نسيمة 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2021مارس  07المؤرخ في  257يعدل القرار رقم ، 2021سبتمبر  27مؤرخ في  1016رقم  قــرار
 العموم الدقيقة واإلعالم اآللي المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقســم الرياضيات بكمية

 الشمف-بجامعة حسيبة بن بوعمي
 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،إن 
 2021سنة  يوليو 07الموافق  1442عاـ  ذو القعدة 26خ في المؤرّ  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
يوليو سنة  23الموافق   1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة الشمف، 2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2021مارس  07المؤّرخ في  257وبموجب القرار رقـ  -

 .الشمف-ي بجامعة حسيبة بف بوعميالعمـو الدقيقة واإلعالـ اآلل الرياضيات بكمية
العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية -

 .2021جانفي  17الشمف المؤّرخ في  -بجامعة حسيبة بف بوعمي
 

 ُيـقـــــّرر
 

العمـو  ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية المادة األولى:
 الشمف.-الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة حسيبة بف بوعمي

 العمـو الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية :2المادة 
 الشمف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-حسيبة بف بوعمي

 الشمف، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021سبتمبر  27 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المحدد  2021مارس  07المؤرخ في  257الذي يعدل القرار رقم  2021سبتمبر  27المؤرخ في  1016رقـم ممحــق بالقـرار 
 الشمف-العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة حسيبة بن بوعمي لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقســم الرياضيات بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ لومي أميف 1
 رئيس القسـ جفاؿخالد بوجمعة  2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" قيناف مزدؾ دمحم 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوسعيد عمر 4
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 أستاذ محاضر قسـ "أ" بورياح سفياف 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ولد ممحة خالؼ 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قيناف مزدؾ عبد المطيف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مالح دمحم 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ طويل صالح 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحّدد  2021مارس  07المؤّرخ في  252يعّدل القرار رقم ، 2021سبتمبر  27مؤرخ في  1017رقم  قــرار

 الشمف-لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة حسيبة بن بوعمي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
يوليو سنة  23الموافق   1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة الشمف، 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2021مارس  07المؤّرخ في  252ب القرار رقـ وبموج -

 .الشمف، المعّدؿ-لكمية العمـو الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة حسيبة بف بوعمي
معة حسيبة العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي بجا وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي بكمية -

 .2021جانفي  21الشمف المؤّرخ في -بف بوعمي
 ُيـقـــــّرر

 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ  المادة األولى:
 الشمف.-اآللي بجامعة حسيبة بف بوعمي

العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة حسيبة بف  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 الشمف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بوعمي

الشمف، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي :3المادة 
 ي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذ

 2021سبتمبر  27 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2021مارس  07المؤّرخ في  252الذي يعّدل القرار رقم  2021سبتمبر  27المؤرخ في  1017رقم  رارــق بالقـــممح
 الشمف-ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة حسيبة بن بوعميالمحّدد لمقائمة االسمية 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفيزياء ةرئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذ راشد حبيب 1
 عميد الكمية طاىر عباس منير 2
 مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة نائب العميد أريج دمحم 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد بعد التدرج  والبحث العممي والعالقات الخارجية عيسى نصمي بكير 4
 رئيس قسـ الفيزياء دمحم الحاج خميفة 5
 رئيس قسـ الكيمياء حديدي مداني 6
 رئيس قسـ الرياضيات خالد بوجمعة جفاؿ 7
 رئيس قسـ الجذع المشترؾ عمـو دقيقة وا عالـ آلي معيزة دمحم 8
 رئيس قسـ اإلعالـ اآللي قادري وليد 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ الفيزياء  طرايش رشيد 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ الكيمياء سعادو دمحم 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات لومي أميف 12
 العممية لقسـ الجذع المشترؾ عمـو دقيقة وا عالـ آليرئيس المجنة  عباش أحمد 13
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي دنوني نسيـ 14
 ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفيزياء  ةممّثل األساتذ بورحمة سعيدة 15
 ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الكيمياء ةممّثل األساتذ بوكبشة نور الديف 16
 ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الكيمياء ةممّثل األساتذ مقروس يوسف 17
 ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الجذع المشترؾ عمـو دقيقة وا عالـ آلي ةممّثل األساتذ بمكرديـ فاطمة الزىرة 18
 ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات ةممّثل األساتذ ولد ممحة خالؼ 19
 ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات ةممّثل األساتذ بورياح سفياف 20
 ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي ةممّثل األساتذ طيراوي دمحم األميف 21
 ممّثل عف األساتذة المساعديف غالـ عبد القادر 22
 ممّثل عف األساتذة المساعديف طويل صالح 23
 مدير مخبر بحث قيناف مزدؾ دمحم 24
 مدير مخبر بحث دمحمحاج ممياني  25
 مسؤوؿ المكتبة بوطيبة دمحم 26
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المحدد  2019 جوان 26المؤّرخ في  993، يعّدل القرار رقم 2021سبتمبر  27مؤرخ في  1018رقم قــرار 
 الشمف-مقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اليندسـة المـدنية والمعمــارية بجامعة حسيبة بن بوعميل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 07الموافق  1442عاـ  ذو القعدة 26خ في المؤرّ  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
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يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة الشمف، 2001

 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

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

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  2019جواف  26المؤّرخ في  993القرار رقـ  وبموجب -
 .الشمف-اليندسػة المػدنية والمعمػػارية بجامعة حسيبة بف بوعمي

بف  اليندسػة المػدنية والمعمػػارية بجامعة حسيبة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي بكمية -
  .2019ماي  20الشمف المؤّرخ في  -بوعمي

 ُيـقـــــّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اليندسػة المػدنية  المادة األولى:
 الشمف.-والمعمػػارية بجامعة حسيبة بف بوعمي

اليندسػة المػدنية والمعمػػارية بجامعة حسيبة بف  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 الشمف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بوعمي

الشمف، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021سبتمبر  27 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019جوان   26المؤّرخ في  993الذي يعّدل القرار رقم  2021سبتمبر  27المؤرخ في  1018رقم   رارــق بالقـــممح
 الشمف-ألعضاء المجمس العممي لكمية اليندسـة المـدنية والمعمــارية بجامعة حسيبة بن بوعميلمحدد لمقائمة االسمية ا
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية ةرئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذ بولكباش بف سعيد 1
 عميد الكمية قسوؿ عمر 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة نوري سعيد 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية إزياف كريـ 4
 رئيس قسـ اليندسة المدنية عجوج أدمحم 5
 رئيس قسـ الري  بف عودة حميد 6
 رئيس قسـ اليندسة المعمارية سعيد منصور دمحم 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية عثماف حسف أيت 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ الري  المداحي يمينة 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية ربوح رضواف 10
 ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية ةممّثل األساتذ بوقارة عبد القادر 11
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 ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية ةممّثل األساتذ بولكباش بف سعيد 12
 ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الري  ةممّثل األساتذ صاعد حمودي عبد األمير 13
 ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المعمارية ةممّثل األساتذ مخموؼ عمي 14
 ممّثل عف األساتذة المساعديف قندوسي أحمد 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف محجوبجزار  16
 مدير مخبر بحث دلة نور الديف 17
 مدير مخبر بحث غريسي دمحم 18
 مدير مخبر بحث جعفر ىني أحمد 19
 مسؤوؿ المكتبة بودور عيدة 20
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019جوان  26المؤرخ في  996يعدل القرار رقم ، 2021سبتمبر  27مؤرخ في  1019رقم  قــرار
 لمحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقســم اليندسة المدنية بكمية اليندسة المدنية والمعمارية ا

 الشمف-بجامعة حسيبة بن بوعمي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 07الموافق  1442عاـ  ذو القعدة 26خ في المؤرّ  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
يوليو سنة  23الموافق   1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتّمـ المعّدؿ والمتضمف إنشاء جامعة الشمف، 2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2019جواف  26المؤّرخ في  996وبموجب القرار رقـ  -

 .الشمف-اليندسة المدنية بكمية اليندسة المدنية والمعمارية بجامعة حسيبة بف بوعمي
العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة  وبناءً  -

 .2019ماي  15الشمف المؤّرخ في -بجامعة حسيبة بف بوعمي
 

 ُيـقـــــّرر
 

العمـو  المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المادة األولى:
 الشمف.-الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة حسيبة بف بوعمي

اآللي العمـو الدقيقة واإلعالـ  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية :2المادة 
 الشمف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة حسيبة بف بوعمي
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 الشمف، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021سبتمبر  27 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحدد لمقائمة 2019جوان  26المؤرخ في  996القرار رقم الذي يعدل  2021سبتمبر  27المؤرخ في  1019 رقـمممحــق بالقـرار 
 الشمف-االسمية ألعضاء المجنة العممية لقســم اليندسة المدنية بكمية اليندسة المدنية والمعمارية بجامعة حسيبة بن بوعمي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ ايت عثماف حسف 1
 القسـرئيس  عجوج ادمحم 2
 أستاذ  عراب ادمحم 3
 أستاذ  بمخثير مصطفى 4
 أستاذ  حمرات مصطفى 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف لكحل نور الديف 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" طواىري أحمد 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" توزاف عابد 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم ، 2021سبتمبر  27مؤرخ في  1020قم ر  قــرار

 برج بوعريريج-عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي بكمية الفالحية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442عاـ  ذي القعدة 26خ في المؤرّ  281-21لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .لمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ وا 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  244-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة برج بوعريريج
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .لعالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ ا
عموـ الطبيعة والحياة وعموـ  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ الفالحية بكمية -

 .2021جواف  13برج بوعريريج المؤّرخ في  -األرض والكوف بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي
 

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

الحياة وعموـ األرض عمـو الطبيعة و  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ الفالحية بكمية
 برج بوعريريج.-والكوف بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي

عموـ الطبيعة والحياة وعمـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ الفالحية بكمية :2المادة 
 ا القرار.برج بوعريريج، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذ-األرض والكوف بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي

برج بوعريريج، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم البشير اإلبراىيمي :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2021سبتمبر  27 فيحرر بالجزائر 
 العمميوزير التعميم العالي والبحث 
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لقسم الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021سبتمبر  27المؤرخ في  1020 رقـمممحــق بالقـرار 

 برج بوعريريج-عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي بكمية العموم الفالحية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ زيف العابديف فالحي 1
 رئيس القسـ عولة معافي 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" توفيق عمياط 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" دحومعتصـ  4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" نبيل بف يوسف 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سياـ زيوش 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" أماؿ بورحمة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مولود آيت مشداؿ 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم ، 2021سبتمبر  27مؤرخ في  1021قم ر  قــرار

 برج بوعريريج-عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي بكمية البيولوجية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442عاـ  ذي القعدة 26خ في المؤرّ  281-21لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ  2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  244-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضمف إنشاء جامعة برج بوعريريجو 
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .العالي والبحث العممي الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ

عموـ الطبيعة والحياة  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ البيولوجية بكمية -
 .2021جواف  13برج بوعريريج المؤّرخ في -وعموـ األرض والكوف بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

والحياة وعمـو  عموـ الطبيعة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ البيولوجية بكمية
 برج بوعريريج.-األرض والكوف بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي

عموـ الطبيعة والحياة وعمـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ البيولوجية بكمية :2المادة 
 بيذا القرار. برج بوعريريج، وفقا لمجدوؿ الممحق-األرض والكوف بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي

برج بوعريريج، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم البشير اإلبراىيمي :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2021سبتمبر  27 فيحرر بالجزائر 
 العممي وزير التعميم العالي والبحث

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لقسمالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2021سبتمبر  27المؤرخ في  1021 رقـمممحــق بالقـرار 
 برج بوعريريج-عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي بكمية العموم البيولوجية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ صباح بومرفق 1
 رئيس القسـ عبد العالي لعزازقة 2
 أستاذ  عبد الوىاب بف ثابت 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" تواتينور الديف  4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" يوبا بميؾ 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" تقي الديف بف صويمح 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" نعيمة بعزيز 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبد العزيز زياد 8
 أستاذ مساعد قسـ "ب" نسيـ صيد 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2021سبتمبر  27مؤرخ في  1022رقم  قــرار
 برج بوعريريج-بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي لكمية عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442عاـ  ذي القعدة 26خ في المؤرّ  281-21لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد  2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  244-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة برج بوعريريج
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
بالمجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض والكوف وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة  -

 .2021جواف  13برج بوعريريج المؤّرخ في  -بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي
 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

رض والكوف لكمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األ تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 برج بوعريريج.-بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي

عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض والكوف بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 برج بوعريريج، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-دمحم البشير اإلبراىيمي

برج بوعريريج، كل فيما يخصو، -لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم البشير اإلبراىيمييكمف المدير العاـ  :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021سبتمبر  27 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2021سبتمبر  27المؤرخ في  1022رقم  رارــق بالقـــممح
 برج بوعريريج-األرض والكونبجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي لكمية عموم الطبيعة والحياة وعموم

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو الفالحية فيصل بيمولي 1
 عميد الكمية طاىر بوبموطة 2
 والمسائل المرتبطة بالطمبةنائب العميد مكّمف بالدراسات  دحو معتصـ  3
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 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية يوسف مرزوقي 4
 رئيس قسـ العمـو البيولوجية عبد العالي لعزازقة 5
 رئيس قسـ العمـو الفالحية عولة معافي 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو البيولوجية صباح بومرفق 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو الفالحية زيف العابديف فالحي 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو البيولوجية يوبا بميؾ 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو البيولوجية نور الديف تواتي 10
 ممّثل عف األساتذة المساعديف أماؿ بورحمة 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف مولود آيت مشداؿ 12
 مدير مخبر بحث نصيرة شرغاؿ 13
 مسؤوؿ المكتبة زينب عموف  14
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ة ألعضاء المجمس العممييحدد القائمة االسمي، 2021سبتمبر  27مؤرخ في  1023رقم  قــرار
 برج بوعريريج-لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442عاـ  ذي القعدة 26خ في المؤرّ  281-21لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  244-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة برج بوعريريج
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ولوجيا بجامعة دمحم البشير وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ والتكن -

 .2021جويمية  14برج بوعريريج المؤّرخ في  -اإلبراىيمي
 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 البشير تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة دمحم
 برج بوعريريج.-اإلبراىيمي
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-العموـ والتكنولوجيا بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 برج بوعريريج، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

برج بوعريريج، كل فيما يخصو، -ير اإلبراىيمييكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم البش :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021سبتمبر  27 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2021سبتمبر  27المؤرخ في  1023رقم  رارــق بالقـــممح

 برج بوعريريج -دمحم البشير اإلبراىيميبجامعة  لكمية العموم والتكنولوجيا
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة المحيط ةرئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذ حالتي عبد الحق 1
 عميد الكمية صارة مصطفى 2
 بالطمبةنائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة  صخارة السعدي 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية  أقمـو خميستي  4
 رئيس قسـ اإللكترونيؾ  مسعى الزيتوني 5
 رئيس قسـ اإللكتروميكانيؾ مجماج سميماف 6
 رئيس قسـ عمـو المادة مولى البغدادي 7
 رئيس قسـ عمـو وتقنيات جابو جماؿ 8
 رئيس قسـ اليندسة المدنية عمارنوي  9
 رئيس قسـ ىندسة المحيط عياش رياض 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ روابح خالد 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكتروميكانيؾ إراتني عبد الحميد 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو المادة خالدي دمحم رضا 13
 المجنة العممية لقسـ ىندسة المحيط رئيس بيموؿ أحمد 14
 ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ ةممّثل األساتذ مسعوداف إدريس 15
 ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ  ةممّثل األساتذ حسيف غربي عبد النور 16
 ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو المادة ةممّثل األساتذ داودي سميـ 17
 ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو المادة ةممّثل األساتذ سحنوف ياسيف 18
 ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإللكتروميكانيؾ ةممّثل األساتذ حميميد مراد 19
 ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإللكتروميكانيؾ ةممّثل األساتذ كساؿ عبد الحميـ 20
 ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية ةممّثل األساتذ مسعوداف إبراىيـ 21
 ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية ةممّثل األساتذ عاشور ياسيف 22
 ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة المحيط ةممّثل األساتذ دداش الدراجي 23
 ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو وتقنيات ةممّثل األساتذ سعد سعود فاطمة 24
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 ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو وتقنيات ةممّثل األساتذ بوفاسة سامية 25
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عبد مزياف نبيل 26
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف تيامي بالؿ 27
 مدير مخبر بحث كحموؿ عبد الحميـ 28
 مدير مخبر بحث لميفطالبي دمحم  29
 مسؤوؿ المكتبة زايدي ربيعة 30
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االسمية ألعضاء المجمس العمميد القائمـة يحـدّ ، 2021سبتمبر  27مؤرخ في  1024 رقـم قــرار
 برج بوعريريج-دمحم البشير اإلبراىيميلجامعة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442عاـ  ذي القعدة 26خ في المؤرّ  281-21لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  244-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لمتضمف إنشاء جامعة برج بوعريريج.او 
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
ريريج برج بوع -اإلبراىيميوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة دمحم البشير  -

 .2021جويمية  26المؤّرخ في 
 ُيـقـــــّرر

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  20تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .برج بوعريريج-القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي
برج بوعريريج، وفقا  -تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
برج بوعريريج، كل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم البشير اإلبراىيمي :3المادة 

 ار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا القر 
 2021سبتمبر  27 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي الذي يحّدد 2021سبتمبر  27المؤرخ في  1024 رقـمممحق بالقرار 
 بوعريريجبرج -دمحم البشير اإلبراىيميلجامعة 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة بوبترة عبد الحق 1
والثاني والتكويف المتواصل والشيادات  ؿبالتكويف العالي في الطور األو كّمف م مدير الجامعةنائب  حميميد مراد 2

 والتكويف العالي في التدرج
بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي كّمف م الجامعةمدير نائب  صاطوري الجودي 3

 والتكويف العالي فيما بعد التدرج
 بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية ةكّمفم مدير الجامعة ةنائب بف فرج زوينة 4
 بالتنمية واالستشراؼ والتوجيوكّمف م مدير الجامعةنائب  كساؿ عبد الحميـ 5
 عميد كمية الرياضيات واإلعالـ اآللي رحموف عز الديف 6
 عميد كمية العمـو االجتماعية واإلنسانية مسعوداف أحمد 7
 عميد كمية العمـو والتكنولوجيا صارة مصطفى 8
 عميد كمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض والكوف  بوبموطة طاىر 9
 عميد كمية الحقوؽ والعمـو السياسية فرشة كماؿ 10
 عميد كمية العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير زنكري ميمود 11
 عميد كمية اآلداب والمغات بمقاسـ الحاج 12
 رئيس المجمس العممي لكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي نويوة فريد 13
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االجتماعية واإلنسانية  مييوبي إسماعيل 14
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو والتكنولوجيا حالتي عبد الحق 15
 رئيس المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض والكوف  بيمولي فيصل 16
 االقتصادية، التجارية وعمـو التسييررئيس المجمس العممي لكمية العمـو  رحيـ حسيف 17
 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات قسيس الصالح 18
 رئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية ىدفي العيد 19
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو والتكنولوجيا خالدي عبد الغاني 20
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو والتكنولوجيا خالدي دمحم رضا 21
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية رفاؼ لخضر 22
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية لعواـر وىيبة 23
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسييرمّثل  بوعيطة عبد الرزاؽ 24
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير بف منصور موسى 25
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات عزوزي البشير 26
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات سعدلي سميـ 27
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض والكوف  بف ثابت عبد الوىاب 28
 وعمـو األرض والكوف مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة  تواتي نور الديف 29
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الرياضيات واإلعالـ اآللي بوزياف عبد الرؤوؼ 30
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 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الرياضيات واإلعالـ اآللي بف تركي ربيحة 31
 االجتماعية واإلنسانيةمّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو  بف أزواو عمر 32
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االجتماعية واإلنسانية بالقاسمي دمحم األزىر 33
 ممّثل عف األساتذة المساعديف خرباش جميمة 34
 ممّثل عف األساتذة المساعديف نويصر رياض 35
 1سطيف -أستاذ بجامعة فرحات عباس باروش زيف الديف 36
 التبسي -أستاذ بجامعة العربي التبسي جنينة عمر 37
 مسؤوؿ المكتبة المركزية سعد الديف عبد الرزاؽ 38
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لذيا 2019جوان  26المؤّرخ في  972يعّدل القرار رقم ، 2021سبتمبر  27مؤرخ في  1025رقم  قــرار

 العموم االجتماعية واإلنسانية  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم اإلنسانية بكمية
 أم البواقي-بجامعة العربي بن مييدي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442عاـ  القعدة ذي 26خ في المؤرّ  281-21لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
والمتضمف  2009يناير سنة  4 الموافق 1430محـر عاـ  7المؤرخ في  06-09وـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المرس -

 .المعّدؿ والمتّمـ إنشاء جامعة أـ البواقي،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي 
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2019جواف  26المؤّرخ في  972وبموجب القرار رقـ  -

  .أـ البواقي -العمـو االجتماعية واإلنسانية بجامعة العربي بف مييدي العمـو اإلنسانية بكمية
 .2021جويمية  14المؤّرخ في  173رقـ أـ البواقي  -وبناًء عمى إرساؿ جامعة العربي بف مييدي -

 

 ُيـقـــــّرر
 ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكمية المادة األولى:

 أـ البواقي.-العمـو االجتماعية واإلنسانية بجامعة العربي بف مييدي
العموـ االجتماعية واإلنسانية  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكمية :2المادة 

 أـ البواقي، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة العربي بف مييدي
ل فيما يخصو، بتطبيق أـ البواقي، ك-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة العربي بف مييدي :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021سبتمبر  27 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المحّدد لمقائمة 2019جوان  26المؤّرخ في  972الذي يعّدل القرار رقم  2021سبتمبر  27المؤرخ في  1025رقم رار ــق بالقــممح
 أم البواقي-العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة العربي بن مييدي المجنة العممية لقسم العموم اإلنسانية بكميةاالسمية ألعضاء 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ صاري أحمد 1
 رئيسة القسـ زغدود جغموؿ 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ضيف ليندة 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" نايمي نفيسة 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" رحموني لبنى  5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف زردة توفيق 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوالعاـ بالؿ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوطبة عمار 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لذيا 2019جوان  26المؤّرخ في  974يعّدل القرار رقم ، 2021سبتمبر  27مؤرخ في  1026رقم  قــرار
نسانية العموم االجتماعية واإل  حّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم االجتماعية بكميةي

 أم البواقي-بجامعة العربي بن مييدي
 

 العممي،إن وزير التعميم العالي والبحث 
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442عاـ  ذي القعدة 26خ في المؤرّ  281-21لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  06-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ إنشاء جامعة أـ البواقي،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2019جواف  26المؤّرخ في  974وبموجب القرار رقـ  -

  .أـ البواقي-ة واإلنسانية بجامعة العربي بف مييديالعمـو االجتماعي العمـو االجتماعية بكمية
 .2021جويمية  14المؤّرخ في  173أـ البواقي رقـ -وبناًء عمى إرساؿ جامعة العربي بف مييدي -

 

 ُيـقـــــّرر
 ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكمية المادة األولى:

 أـ البواقي.-العمـو االجتماعية واإلنسانية بجامعة العربي بف مييدي
العموـ االجتماعية واإلنسانية  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكمية :2المادة 

 أـ البواقي، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة العربي بف مييدي
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أـ البواقي، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة العربي بف مييدي :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021سبتمبر  27 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحّدد لمقائمة  2019جوان  26المؤّرخ في  974الذي يعّدل القرار رقم  2021سبتمبر  27المؤرخ في  1026رقم رار ــق بالقــممح
 أم البواقي-العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة العربي بن مييدي المجنة العممية لقسم العموم االجتماعية بكمية االسمية ألعضاء

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ زرزور أحمد 1
 رئيسة القسـ بف حسيف سمير 2
 أستاذ بوعامر أحمد زيف الديف 3
 أستاذ بوزيد نبيل 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوزيد إبراىيـ 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" العمراوي زكية 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عامر نورة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" الحسني ابتساـ 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" آيت عمر مزياف فوزي  9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الذي يحدد  2019جوان  26المؤّرخ في  973، يعّدل القرار رقم 2021سبتمبر  27مؤرخ في  1027رقم قــرار 

 أم البواقي-القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة العربي بن مييدي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442عاـ  ذي القعدة 26خ في المؤرّ  281-21لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة  2003
والمتضمف  2009 يناير سنة 4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  06-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ إنشاء جامعة أـ البواقي،
 2013 سنة يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية 2019جواف  26المؤّرخ في  973وبموجب القرار رقـ  -

  .أـ البواقي -العمـو االجتماعية واإلنسانية بجامعة العربي بف مييدي
 .2021جويمية  14المؤّرخ في  173أـ البواقي رقـ  -ي بف مييديوبناًء عمى إرساؿ جامعة العرب -
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 ُيـقـــــّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االجتماعية  المادة األولى:
 أـ البواقي.-واإلنسانية بجامعة العربي بف مييدي

العموـ االجتماعية واإلنسانية بجامعة العربي بف  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.أـ البواقي -مييدي

أـ البواقي، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة العربي بف مييدي :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021سبتمبر  27 فيحرر بالجزائر 
 العالي والبحث العمميوزير التعميم 

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019جوان  26المؤّرخ في  973الذي يعّدل القرار رقم  2021سبتمبر  27المؤرخ في  1027رقم  رارــق بالقــممح
 أم البواقي-العممي لكمية العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة العربي بن مييدي المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 االجتماعيةرئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو  ضيف ليندة 1
 عميد الكمية العمري عبد الوىاب 2
 نائب العميد المكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة وسار نواؿ 3
 رئيس قسـ العمـو االجتماعية بف حسيف سمير 4
 رئيس قسـ العمـو اإلنسانية جغموؿ زغدود 5
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االجتماعية زرزور أحمد 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو اإلنسانية صاري أحمد 7
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعية بوعامر أحمد زيف الديف 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعية العمراوي زكية  9
 األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانيةممّثل األساتذة ذوي مصّف  نايمي نفيسة 10
 ممّثل عف األساتذة المساعديف طارؽ مسعودي 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف الحسني ابتساـ 12
 مدير مخبر بحث بمريدوح كوكب الزماف 13
 مدير مخبر بحث كربوش ىشاـ 14
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019جويمية  22المؤّرخ في  1239يعّدل القرار رقم ، 2021سبتمبر  27مؤرخ في  1028رقم  قــرار
 العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسييركّمية لذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لا

 جيجل-بجامعة دمحم الصديق بن يحي
 

 العممي،إن وزير التعميم العالي والبحث 
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442عاـ  ذي القعدة 26خ في المؤرّ  281-21لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
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يوليو سنة  22الموافق  1424جمادى األولى عاـ  22المؤرخ في  258-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .المعّدؿ والمتّمـوالمتضمف إنشاء جامعة جيجل،  2003

غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2019جويمية  22المؤّرخ في  1239وبموجب القرار رقـ  -
 .جيجل-بجامعة دمحم الصديق بف يحيالعمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير كّمية ل

 .2021سبتمبر  14المؤّرخ في  724ـ جيجل رق-وبناًء عمى إرساؿ جامعة دمحم الصديق بف يحي -
 

 ُيـقـــــّرر
 

االقتصادية والتجارية العموـ كّمية ألعضاء المجمس ل ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية المادة األولى:
 جيجل.-وعمـو التسيير بجامعة دمحم الصديق بف يحي

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة  :2المادة 
 جيجل، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-دمحم الصديق بف يحي

جيجل، كل فيما يخصو، بتطبيق -العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحييكّمف المدير  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021سبتمبر  27 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحّدد 2019جويمية  22المؤّرخ في  1239الذي يعّدل القرار رقم  2021سبتمبر  27المؤرخ في  1028رقم  رارــق بالقــممح
 جيجل-بجامعة دمحم الصديق بن يحي العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسييركّمية ألعضاء المجمس العممي للمقائمة االسمية 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 عمـو التسيير قسـعف  ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية، يةرئيس المجمس العممي لمكمّ  عيسى نجيمي 1
 عميد الكمية الطيب بولحية 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة فيصل قميحة 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية عبد الحفيع مسكيف 4
 العمـو االقتصاديةرئيس قسـ  العيد صوفاف 5
 العمـو التجاريةرئيس قسـ  بوحبل عز الديف 6
 عمـو التسييررئيس قسـ  نسيـ حمودة 7
 عمـو المالية والمحاسبةرئيس قسـ  فاتح أحمية 8
 التعميـ األساسيرئيس قسـ  بف بخمة سميماف 9
 العمـو االقتصادية رئيس الّمجنة العممية لقسـ كريـ بودخدخ 10
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 عمـو التسيير رئيس الّمجنة العممية لقسـ فيصل بوميمز 11
 العمـو التجارية العممية لقسـرئيس الّمجنة  زىير بوعكريف 12
 التعميـ األساسي رئيس الّمجنة العممية لقسـ عصاـ بودور 13
 عمـو المالية والمحاسبة رئيس الّمجنة العممية لقسـ عالب رشيد 14
 عمـو التسيير قسـ عف ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية رتيبة بوىالي 15
 التعميـ األساسي قسـ عف األساتذة ذوي مصّف األستاذيةممّثل  طويجيني زيف العابديف 16
 التعميـ األساسي قسـ عف ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية أماؿ كحيمة 17
 العمـو االقتصادية قسـ عف ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية رقية بوحيضر 18
 العمـو االقتصادية قسـ عف ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية العيد قريشي 19
 العمـو التجارية قسـ عف ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية سامي زعباط 20
 العمـو التجارية قسـ عف ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية خالد ليتيـ 21
 عمـو المالية والمحاسبة قسـ عف ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية صالح حميمدات 22
 عمـو المالية والمحاسبة قسـ عف ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية شتوافصونيا  23
 األساتذة المساعديفعف  ممّثل عبد الحميد بوشرمة 24
 األساتذة المساعديفعف ممّثل  بوريب بوعمراف 25
 مدير مخبر بحث الطاىر جميط 26
 مسؤوؿ المكتبة عبد الناصر عمامرة 27
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019سبتمبر  18المؤّرخ في  1580يعّدل القرار ، 2021سبتمبر  27مؤرخ في  1029رقم  قــرار
 الطارف-اآلداب والمغات بجامعة الشاذلي بن جديدكّمية الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ل

 

 العممي، إن وزير التعميم العالي والبحث
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442عاـ  ذي القعدة 26خ في المؤرّ  281-21لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  242-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة الطارؼ.
 2013يناير سنة  30الموافق  1434يع األوؿ عاـ رب 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2021سبتمبر  18المؤرخ في  1580وبموجب القرار رقـ  -

 الطارؼ. –اآلداب والمغات بجامعة الشاذلي بف جديد كّمية ل
 .2021جويمية  12المؤّرخ في  76قـ الطارؼ ر  –مى إرساؿ جامعة الشاذلي بف جديد وبناًء ع -

 

 ُيـقـــــّرر
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اآلداب والمغات بجامعة الشاذلي كّمية ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس ل المادة األولى:
 الطارؼ.–بف جديد 

الطارؼ، –تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية اآلداب والمغات بجامعة الشاذلي بف جديد 2꞉المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

الطارؼ، كل فيما يخصو، بتطبيق –يد يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة الشاذلي بف جد :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021سبتمبر  27 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019سبتمبر  18المؤّرخ في  1580الذي يعّدل القرار  2021سبتمبر  27المؤرخ في  1029رقم  رارــق بالقــممح
 الطارف–اآلداب والمغات بجامعة الشاذلي بن جديدكّمية ل المجمس العمميالمحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 المغة العربية وآدابيا قسـعف  ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية، يةرئيس المجمس العممي لمكمّ  السعيد شنوقة 1
 عميد الكمية حميـ رشيد 2
 العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةنائب  عبد الحكيـ سحالية 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بمعباس زليخة 4
 المغة العربية وآدابيارئيس قسـ  فريدة لعبيدي 5
 المغة االنجميزيةرئيس قسـ  فؤاد جديد 6
 المغة العربية وآدابيارئيس الّمجنة العممية لقسـ  نوار عبيدي 7
 المغة الفرنسية رئيس الّمجنة العممية لقسـ شيرزاد صواـ 8
 المغة العربية وآدابياقسـ  عف ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية ىشاـ فرـو 9
 المغة الفرنسيةقسـ  عف ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية نواؿ بودشيش 10
 المغة الفرنسيةقسـ  عف ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية بدرة موالفي 11
 األساتذة المساعديفعف  ممّثل برزاف آسيا 12
 األساتذة المساعديفعف ممّثل  عبد المطيف عطروش 13
 مدير مخبر بحث حني عبد المطيف 14
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الذي يحّدد  2020أكتوبر  19المؤّرخ في  776، يعّدل القرار رقم 2021سبتمبر  27مؤرخ في  1030رقم قــرار 

 سكيكدة-1955أوت  20التكنولوجيا بجامعة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442عاـ  ذي القعدة 26خ في المؤرّ  281-21لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  272-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتّمـ.المعّدؿ  والمتضمف إنشاء جامعة سكيكدة، 2001
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2020أكتوبر  19المؤّرخ في  776وبموجب القرار رقـ  -
 سكيكدة.-1955أوت  20التكنولوجيا بجامعة  اليندسة المدنية بكمية

 .2021جواف  29المؤّرخ في  43رقـ  سكيكدة -1955أوت  20معة وبناًء عمى جا -
 

 ُيـقـــــّرر
 

 ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية المادة األولى:
 سكيكدة. -1955أوت  20التكنولوجيا بجامعة 

أوت  20التكنولوجيا بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية :2المادة 
 سكيكدة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-1955

 سكيكدة، كل فيما يخصو، بتطبيق-1955أوت  20يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021سبتمبر  27 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2020أكتوبر  19المؤّرخ في  776الذي يعّدل القرار رقم  2021سبتمبر  27المؤرخ في  1030رقـم ممحــق بالقـرار 
 سكيكدة-1955أوت  20التكنولوجيا بجامعة  المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية بكمية اءالمحّدد لمقائمة االسمية ألعض

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ حورية ىبيوب 1
 رئيس القسـ دمحم بوعباز 2
 أستاذ  كريمة مسعودي 3
 أستاذ  حمودي بوزرد 4
 أستاذ  صالح مساسط  5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوجالؿخالد  6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" صبري رمراـ 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ة ألعضاء مجمس إدارة يحدد القائمة االسمي ،2021 سبتمبر 29مؤرخ في  1031رقم  قــرار

 عين تموشنت جامعة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442عاـ  ذي القعدة 26خ في المؤرّ  281-21لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
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 2020سنة نوفمبر  22الموافق  1422عاـ  الثانيربيع  6المؤرخ في  338-20وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .منو 3سيما المادة ال ،عيف تموشنتالمتضمف إنشاء جامعة 

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

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .لي والبحث العممياالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ الع

 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ  مف المرسـو 12تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .عيف تموشنتالقائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 
 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. عيف تموشنتتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة  :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 3المادة 

 2021سبتمبر  29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 عين تموشنتقائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة 
 ن:نواألعضاء المعي -1

 القطاع الصفة والمقباالسم 
 بالتعميـ العالي والبحث العمميف ممثل الوزير المكم رئيس ميموني عبد النبي -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو سعدوت دمحم -
 مفة بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزيرة المك عضو بوحفص رابح -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بال عضو بياض سويمـ -
 الوطنيلوزير المكمف بالتربية اممثل  عضو شيباني بومديف -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو سعيدي فيصل -
 وترقية الصادرات ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو قيجي عبد الرحماف -
 د والمواصالت السمكية والالسمكيةممثل الوزير المكمف بالبري عضو العيداوي نصيرة -
 بالبيئة المكمفةممثل الوزيرة  عضو بولحية ياسيف -
 لمكمف بالفالحة والتنمية الريفيةممثل الوزير ا عضو بولنوار غالي -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو بمقاسـ قاسمية -
 لوزيرة المكمفة بالثقافة والفنوف ممثل ا عضو قوديد عبد العالي -
 بالرقمنة واإلحصائيات ممثل الوزير المكمف عضو باسو دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو الديفبف عثماف نور  -
 ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية عضو سي شعيب السعيد -
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 واألمف المائي ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية عضو حجيج بوعالـ -
 الصغيرةالمنتدب لدى الوزير األوؿ المكمف بالمؤسسات  ممثل الوزير عضو مغني زكرياء -
 قتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئةالمنتدب لدى الوزير األوؿ المكمف با ممثل الوزير عضو بمقروف خميدة -
 ممثل الوالي عضو دمحمي زىرة -

 

 األعضاء المنتخبين: -2
 القطاع الصفة والمقباالسم 

 لوجياالعمـو التكنو  ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية عضو حمودي أحمد -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية الحقوؽ  عضو غزالي بمعيد -
تصادية والتجارية ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العمـو االق عضو جديدف لحسف -

 وعمـو التسيير
 العمـو االجتماعيةو  عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية اآلداب والمغات ةمنتخب ةممثم عضو حطري سمية -
 عف سمؾ األساتذة المساعديف ةمنتخب ةممثم عضو يرداف صفية -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو أوجامع براىيـ -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو زناقي الطاىر -
 الخدماتدارييف والتقنييف وعماؿ ممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو بف قريش يوسف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو موالي ممياني عبد القادر -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو بف عبد المولى عبد الرحمف -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ورقمةألعضاء مجمس إدارة جامعة  اإلسميةيحدد القائمة ، 2021سبتمبر  29 مؤرخ في 1032رقم  قــرار

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة يوليو  7الموافق  1442ذي القعدة  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
يونيو سنة  23الموافق  1422عاـ جمادى األولى  2المؤرخ في  210-01بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 .منو 3والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة، المعدؿ والمتمـ، السيما  المادة  2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .لي والبحث العممياالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ الع
 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ  مف المرسـو 12تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
إلى تحديد  القرار ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة ورقمة.
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 القرار.ا الممحق ليذ تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة ورقمة في الجدوؿ :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2021سبتمبر  29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ورقمة قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة والمقباالسم 
 والبحث العمميف بالتعميـ العالي ممثل الوزير المكم رئيس فرحاتي عمر -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو حفصي يوسف -
 مكمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير ال عضو بمخادـ أحمد -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنيةممثل  عضو بف عيسى بدر الديف  -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بال عضو الحاج عيسى صالح -
 لعمل والتشغيل والضماف االجتماعيممثل الوزير المكمف با عضو باألعور رشيد -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو تمطيط جماؿ الديف -
 لمكمف بالفالحة والتنمية الريفيةممثل الوزير ا عضو تجاني صدوؽ  -
 بالموارد المائية واألمف المائي ممثل الوزير المكمف عضو حميداتو نور الديف -
 الوزير المكمف باألشغاؿ العموميةممثل  عضو عبدي عبد الرحماف -
 اعات المحمية والتييئة العمرانيةممثل الوزير المكمف بالداخمية والجم عضو بارو عبد القادر -
 اقة والمناجـممثل الوزير المكمف بالط عضو معمري نبيل -
 السمكية والالسمكيةد والمواصالت ممثل الوزير المكمف بالبري عضو شعوة موسى -
 ممثل الوزير المكمف بالصحة عضو بمباي طارؽ  -
 ممثل الوالي. عضو عالوي صالح -

 

 ن:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة والمقباالسم 

 ية لكمية الرياضيات وعمـو المادةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذ عضو بوغالي سميماف -
 ذة ذوي مصف األستاذية لكمية الطباألسات ممثل منتخب عف عضو بوعزيز حسيف -
 ألستاذية لكمية العمـو التطبيقيةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف ا عضو سكيريفة دمحم األميف -
 عضو بوالصمصاؿ بوعالـ -

 
قات المتجددة ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية المحروقات والطا

 وعمـو األرض والكوف 
 جيات الحديثة لممعمومات واإلتصاؿممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية التكنولو  عضو رضوافكافي دمحم  -
 ة لكمية عمـو الطبيعة والحياةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذي عضو حمدي عيسى بمحاج -
 الحقوؽ والعمـو السياسيةة لكمية ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذي عضو خويمدي السعيد -
 واالجتماعية ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العمـو اإلنسانية عضو دبابي بوبكر -
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والعمـو التجارية  ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العمـو االقتصادية عضو زرقوف دمحم -
 وعمـو التسيير

 األستاذية لكمية اآلداب والمغاتممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف   عضو قوي جماؿ -
 نيات النشاطات البدنية والرياضيةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لمعيد عمـو وتق عضو فضل قيس -
 مصف األستاذية لمعيد التكنولوجياممثل منتخب عف األساتذة ذوي  عضو عطية العربي  -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو الياديخنوس دمحم  -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو عباسي حسيف -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو جعفاري مراد -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو بف عباس الياشمي -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو خمقاني الصديق -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عضو قدوري فاطمة الزىراء -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019 أفريل 21المؤرخ في  346يعدل القرار رقم  2021سبتمبر  29 مؤرخ في 1033رقم  قــرار

 غرداية  الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة يوليو  7الموافق  1442ذي القعدة  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 12الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،  السيما المادة ، 2003
، 2012يونيو سنة  4لموافق ا 1433رجب عاـ  14المؤرخ في  248-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ   -

 .منو 2المتضمف إنشاء جامعة غرداية، السيما المادة 
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذي 
، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 2019أفريل  21المؤرخ في  346وبمقتضى القرار رقـ  -

 غرداية.
 ُيـقـــــّرر

 

 ، والمذكػور أعاله، كما ىو2019أفريل  21المؤرخ في  346يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021سبتمبر  29 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة غرداية
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة والمقباالسم 
 العالي والبحث العممي،ممثل الوزير المكمف بالتعميـ  رئيس بف برطاؿ جماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو زياني عبد الحق -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو جعفري عبد الرحماف -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية، عضو طيباني عمار -
 االجتماعي،ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف  عضو راحـ أحمد -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو ناجوي مدني -
 ممثمة الوزير المكمف بالعدؿ، عضو العمري كمثوـ -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة وترقية الصادرات، عضو قومري أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة، عضو خميفة إلياس  -
 ممثل  الوزيرة المكمفة بالثقافة والفنوف، عضو بالحسف عبد الجبار -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية، عضو جقبوب مصطفى  -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالبيئة،  عضو رايس دمحم  -
 ممثل الوالي. عضو بايو دمحم -

 

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

 ألعضاء مجمس كمية يحدد القائمة اإلسمية، 2021سبتمبر 30 مؤرخ في 1034رقم  قــرار
 2قسنطينة جامعة لدىالعموم اإلنسانية والعموم االجتماعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442عاـ  ذي القعدة 26خ في المؤرّ  281-21لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ  -

 39و 37، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003
  .منو

 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  401-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .2والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة 

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

العموـ اإلنسانية والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية  2012أكتوبر  24المؤرخ في  350وبمقتضى القرار رقـ  -
 . ، المتمـ2قسنطينةلدى جامعة واالجتماعية  
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 ُيـقـــــّرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعدؿ والمتمـ، 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 .2القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو اإلنسانية والعمـو االجتماعية  لدى جامعة قسنطينة

 2تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العموـ اإلنسانية والعموـ االجتماعية  لدى جامعة قسنطينة: 2الــمـادة 
 بيذا القرار.في الجدوؿ الممحق 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3الــمـادة 
 2021سبتمبر  30 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 عضاء مجمس كميةاالسمية ألقائمة الذي يحدد ال 2021سبتمبر 30 مؤرخ فيال 1034ممحق بالقرار رقم 

 2جامعة قسنطينةالعموم اإلنسانية والعموم االجتماعية لدى 
 الصفة  االسمالمقب و 

 عميد الكمية، رئيسا خروؼ حميد  -
 رئيس المجمس العممي لمكمية زروخي إسماعيل -
 التاريخرئيس قسـ  ويمي صالح -
 الفمسفةرئيس قسـ  دحدوح رشيد -
 عمـ االجتماعرئيس قسـ  بوودف عبد العزيز -
 اآلثاررئيس قسـ  بودراع سفياف -
 بحث مخبرة مدير  مرابط اليامنة -
 بحث مخبر ةمدير  بوحناش نورة -
 بحث مدير مخبر فياللي كماؿ -
 بحث مدير مخبر وادفل دمحم -
 بحث مخبرة مدير  مجاني بوبة -
 بحث مخبر ةمدير  باىرة نادية -
 قسـ عمـ االجتماععف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف  ةمنتخب ةممثم شناؼ خديجة  -
 قسـ عمـ االجتماععف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف  ةمنتخب ةممثم عميرش نجوى  -
 التاريخ ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  مومف العمري  -
 التاريخ ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  لوصيف موسى -
 الفمسفة ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  بف سباع دمحم -
 الفمسفة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  ةمنتخب ةممثم فاطمي فتيحة -
 اآلثار ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  بوعويرة نبيل -
 اآلثار ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  بموط عمر -
 المساعديف ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة بوبيدي حسيف -
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 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بولزرؽ عبد الحفيع -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بمعموي حبيب -
 عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ةمنتخب ةممثم كحموش نواؿ -
 االجتماععمـ ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  أيمف ربيع -
 التاريخممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  عمارة عبد الجميل  -
 الفمسفةعف الطمبة عف قسـ  ةمنتخب ةممثم مختاري سمر نورىاف -
 اآلثارعف الطمبة عف قسـ  ةمنتخب ةممثم قرعيش أنفاؿ -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس، 2021سبتمبر 30 مؤرخ في 1035قم ر  قــرار
 2قسنطينةلدى جامعة عمم المكتبات والتوثيق معيد 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .منو 63الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة  2003
 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  401-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .2والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
عمـ المكتبات والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لمعيد  2012نوفمبر  12المؤرخ في  424 وبمقتضى القرار رقـ -

 .2قسنطينةلدى جامعة  والتوثيق
 ُيـقـــــّرر

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  63تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .2قسنطينةلدى جامعة  عمـ المكتبات والتوثيقالقائمة اإلسمية ألعضاء مجمس معيد 
في الجدوؿ  2قسنطينة لدى جامعة  عمـ المكتبات والتوثيقتحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس معيد  :2ـادة الــمـ

 يذا القرار.بالممحق 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3الـــمـادة 

 2021سبتمبر  30 فيحرر بالجزائر 
 العمميوزير التعميم العالي والبحث 
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 عضاء مجمساالسمية ألقائمة الذي يحدد ال 2021سبتمبر 30 مؤرخ فيال 1035ممحق بالقرار رقم 
 2قسنطينةلدى جامعة  والتوثيقعمم المكتبات  معيد

 الصفة والمقباالسم  
 رئيسا -مدير المعيد عكنوش نبيل -
 رئيس المجمس العممي لممعيد غانـ نذير  -
 المكتبات ومراكز التوثيق  رئيس قسـ شواو عبد الباسط -
 التقنيات األرشيفيةرئيس قسـ  خضور سمير -
 بحث مدير مخبر بوكرزازة كماؿ -
 بحث مدير مخبر المالؾبف السبتي عبد  -
 المكتبات ومراكز التوثيقعف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  ةمنتخب ةممثم مقناني صبرينة  -
 المكتبات ومراكز التوثيقممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  عموي  ىند  -
 التقنيات األرشيفيةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  بطوش كماؿ -
 التقنيات األرشيفيةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  كريـ مراد  -
 عف سمؾ األساتذة المساعديف ةمنتخب ةممثم بولحميب مريـ -
 عف سمؾ األساتذة المساعديف ةمنتخب ةممثم صاوشي حدة -
 عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ةمنتخب ةممثم مسيخ كاتيا -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بمعممي عبد الكريـ -
 المكتبات ومراكز التوثيقعف الطمبة عف قسـ  ةمنتخب ةممثم فنيري ايناس -
 التقنيات األرشيفيةعف الطمبة عف قسـ  ةمنتخب مةممث لشيب صفاء -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس، 2021سبتمبر 30 مؤرخ في 1036رقم  قــرار
 2قسنطينةلدى جامعة عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية معيد 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .منو 63بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة  2003
 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  401-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .2والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
عمـو وتقنيات والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لمعيد  2012نوفمبر  12المؤرخ في  422وبمقتضى القرار رقـ  -

 .2قسنطينةلدى جامعة النشاطات البدنية والرياضية 
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 ُيـقـــــّرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  63تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
ة لدى جامععموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس معيد 

 .2قسنطينة
لدى جامعة عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس معيد  :2الـــمـادة 

 يذا القرار.بفي الجدوؿ الممحق  2قسنطينة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3الــــمـادة 

 2021سبتمبر  30 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 عضاء مجمساالسمية ألقائمة الذي يحدد ال 2021سبتمبر 30 مؤرخ فيال 1036ممحق بالقرار رقم 
 2قسنطينةلدى جامعة البدنية والرياضية  عموم وتقنيات النشاطات معيد

 الصفة سم والمقباال
 رئيسا -مدير المعيد بحري عبد هللا -
 رئيس المجمس العممي لممعيد سالمي عبد الرحيـ -
 التربية البدنية والرياضية رئيس قسـ  حيمود أحمد -
 بحث مدير مخبر شيحة فؤاد -
 التربية البدنية والرياضيةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  قاسمي عبد المالؾ -
 التربية البدنية والرياضيةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  شايشي خير الديف -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بف شنوؼ عثماف عبد الغاني  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف لصبحاني وليد -
 عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ةمنتخب ةممثم جغموؼ ليميا ابتساـ -
 عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ةمنتخب ةممثم غمراني نعيمة -
 التربية البدنية والرياضيةممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  دنيا ضياء الديف  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الخبراءالعمميين ،2021أوت  03مؤرخ في  519مقرر رقم 
 لدى المجنة الوطنية لمتكوين بالخارج

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2014جويمية سنة  6الموافق  1435رمضاف عاـ  8المؤرخ في  196-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 منو. 42المتضمف تنظيـ التكويف وتحسيف المستوى بالخارج وتسييرىما وال سيما المادة 
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة.يتضمف 
 2013جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13التنفيذي رقـ بمقتضى المرسوـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
المتضمف تعييف أعضاء لجنة الخبراء العممييف لدى و  2018فيفري  22مؤرخ في  101بمقتضى المقرر رقـ  -

 المجنة الوطنية لمتكويف بالخارج.
 ُيـقـــــّرر

 1435رمضاف عاـ  8المؤرخ في  196-14مف المرسوـ الرئاسي رقـ  42تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المذكور أعاله، ييدؼ ىذا المقرر إلى تعييف أعضاء لجنة الخبراء 2014جويمية سنة  6الموافق 

 العممييف لدى المجنة الوطنية لمتكويف بالخارج.
 : تتشكل لجنة الخبراء العممييف لدى المجنة الوطنية لمتكويف بالخارج مف األعضاء التالية أسماؤىـ: 2المـــادة 

 

 المؤسسة الجامعية التخصص سم والمقباال الرقم

 جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا كيمياء نموشي سعدة المولودة ديداوي األستاذة  1

 1جامعة وىراف كيمياء جعفري فتيحةاألستاذة  2

 بسكرة جامعة فيزياء األستاذ شالة عبد الواحد 3
 1جامعة وىراف فيزياء األستاذة كايل فتيحة 4

 المركز الجامعي ميمة رياضيات األستاذ عبد الوىاب دمحم صاؿ 5
 1جامعة الجزائر رياضيات ِختبسي فبسطاألستاذ  6

 الجزائر الوطنية العميا لإلعالـ اآلليالمدرسة  إعالـ آلي األستاذة بف آتشبة كريمة 7

 بشار جامعة إعالـ آلي بٓ أحّذ خٍيفتاألستاذ  8
 قالمة جامعة مدنية ىندسة بٍعشيت ِىٌىداألستاذ  9
 جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا عماريةمىندسة  األستاذة أنوش كريمة 10

 2باتنة جامعة عمـو التكنولوجيا األستاذ أوتاس توفيق 11

 جامعة بومرداس ىندسة الطرائق هبشّي ِغعىداألستاذ  12

 2باتنة جامعة إلكترونيؾ األستاذ بف عطية جماؿ 13

 جامعة بومرداس كيربائية ىندسة األستاذة مزيو نسيمة  14

 جامعة تممساف الحياةالطبيعة و  عمـو مرزوؽ حفيظةاألستاذة  15
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 جامعة عنابة الحياةالطبيعة و  عمـو والي خير الديفاألستاذ  16

 جامعة مستغانـ نجميزيةالمغة اإل األستاذة عبد الحي بختة  17

 جامعة سيدي بمعباس  نجميزيةالمغة اإل األستاذة بجاوي فوزية  18

 عٕببتجامعة  نجميزيةالمغة اإل األستاذ ماوي حسيف 19

 2وهشاْجامعة  نجميزيةالمغة اإل ٍِيبٔي دمحماألستاذ  20

 بوزريعة-لعميا لألساتذةاالمدرسة  نجميزيةاإلمغة ال األستاذة مسخير حياة  21

 المطبق مف أجل التنميةمركز البحث في اإلقتصاد  يةاإلجتماعو  اإلنسانيةـ و عمال األستاذ بف قرنة دمحم  22

 1سطيفجامعة  ـو اقتصاديةعم األستاذ عماري عمار 23

 2جامعة البميدة يةاإلجتماعو  اإلنسانيةـ و عمال قاسيمي ناصراألستاذ  24

 2جامعة وىراف سياسيةعمـو  صافو دمحماألستاذ  25

 2جامعة الجزائر ترجمة األستاذة بنعودة عديمة 26

 بوزريعة-لعميا لألساتذةاالمدرسة  الفرنسيةمغة ال األستاذة عباس قارة عتيقة 27

 المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعمـو اإلعالـ عمـو اإلتصاؿ األستاذ بف زاوي عبد السالـ 28

 

 المذكور أعاله. 2018فيفري  22مؤرخ في ال 101المقرر رقـ ى مغي :3المـــادة 
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :4المـادة 

 2021 أوت 03 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تصرف وحدة بريد الجزائر غرب، قاعتينوضع تحت ، يتضمن 2021سبتمبر  15مؤرخ في /أ.ع 07رقم  رر قــم
 بالقطب الجامعي سيدي عبد هللا، الستغالليما كمكتب بريد 2عمى مستوى اإلقامة الجامعية معالمة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .ضمف تعييف أعضاء الحكومةيت
 1995مارس سنة  22الموافق  1415شواؿ عاـ  21المػؤرخ في  84-95بمقتضى المرسوـ التنفيػذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ.
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2021أبريل سنة  7الموافق  1442شعباف عاـ  24المؤرخ في  134-21وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي
 2004ديسمبر سنة  22الموافق  1425ذي القعدة عاـ  10المؤرخ في  الوزاري المشترؾ المؤرخ بمقتضى القرارو  -

 المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا،و 
 المعدؿ والمتمـ.
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 ُيـقـــــّرر
إلى وضع تحت تصرؼ وحدة بريد الجزائر غرب، قاعتيف عمى مستوى اإلقامة : ييدؼ ىذا المقرر المادة األولى

 ،2ـ78 بػ األولىمساحة بالقطب الجامعي سيدي عبد هللا، الستغالليما كمكتب بريد،  2الجامعية معالمة
 .2ـ32والثانية 

ُيكّمف كل مف مدير المالية ومدير الوسائل والُممتمكات والُعقود باإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي  :2المادة 
كٌل فيما  ،2معالمةومدير اإلقامة الجامعية الجزائر غرب،  لخدمات الجامعيةا والبحث العممي ومدير

 العالي والبحث العممي. يخصو، بتنفيذ ىذا الُمقرر الذي سُينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ 
 

 2021سبتمبر  15 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 األمين العام
 غوالي نور الدين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد تشكيمة لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض  ،2021 سبتمبر 29مؤرخ في  614رقم  رر قــم

 لوزارة التعميم العالي والبحث العممي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015سبتمبر سنة  16الموافق  1436ذي الحجة عاـ  2المؤرخ في  247-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ.
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 يتضمف تعييف أعضاء الحكومة. 
الذي  2013يناير  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
الذي يحدد تشكيمة لجنة فتح األظرفة وتقييـ  2021 سنة مارس 07مؤّرخ في ال 161وبمقتضى المقرر رقـ  -

 العروض لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.
 

 ُيـقـــــّرر
 

ذي الحجة  2المؤرخ في  247-15مف المرسوـ الرئاسي رقـ  162و 160تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  2015سبتمبر سنة  16الموافق  1436عاـ 

العاـ، ييدؼ ىذا المقرر إلى تحديد تشكيمة لجنة فتح األظرفة وتقييـ العروض لوزارة التعميـ العالي 
 والبحث العممي.

 ة:تتشكل لجنة فتح األظرفة وتقييـ العروض لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي مف األعضاء اآلتي :2المادة 
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  رئيسا، بمعربي ياسيفالسيد 
 عضو، السيدة بف لموفق عتيقة 
 عضو، السيد قازد حساف 
 عضو، السيد سعادنة عمر 
 عضو، السيد كيشر سمير 
 عضو. السيدة لحوس رشيدة 

 

 والمذكور أعاله.      2021 سنة مارس 07مؤّرخ في ال 161تمغى أحكاـ المقرر رقـ  :3المادة 
العاـ لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي بتنفيذ ىذا المقرر الذي سينشر في النشرة الرسمية  يكمف األميف: 4المادة 

 لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 سبتمبر 29 فيحرر بالجزائر 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المكمفة بدراسة طمبات إنشاء مجنةاليحدد تشكيمة ، 2021سبتمبر  29مؤرخ في  615رقم  رر قــم

 المؤسسات الفرعية لدى مؤسسات التعميم العالي والبحث العممي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانوف 1999أفريل  4الموافق 1419ذو الحجة عـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 يتضمف تعييف أعضاء الحكومة. 
أوت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ  بمقتضى المرسـوو  -

 .وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ اتنظيمب القواعد الخاصةو الجامعة  مياـ ، يحّدد2003
، 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 ه.وسير  وتنظيمبيحّدد المياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة 
 سنةنوفمبر  24 وافقالم 1432 عاـ الحّجة يذ 28 يف مؤّرخ 396-11 رقـ بمقتضى المرسـو التنفيذيو  -

 .التكنولوجيو  العممي الطابع ذات العمومية لممؤسسة ألساسي النموذجيا القانوف  حدد،  ي2011
نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحّجة عاـ  28مؤّرخ في  397-11رقـ  بمقتضى المرسـو التنفيذيو  -

 .ينيوالم والثقافي العممي الطابع ذات العمومية ؤسسةالم بتسيير الخاصة لقواعدا يحدد، 2011
الذي  2013يناير  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ  -

 يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
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، 2016يونيو سنة  14الموافق  1437 رمضاف عاـ 9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .العميايحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة 

 2021أبريل سنة  7الموافق  1442شعباف عاـ  24المؤرخ في  134-21وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي

يحدد الخدمات و/أو الخبرات التي يمكف أف تقوـ بيا  2013 سنةماي  13مؤّرخ في ال 353وبمقتضى القرر رقـ  -
د ر ات الطابع العممي والثقافي والميني، زيادة عف مياميا الرئيسية وكيفيات تخصيص المواذالمؤسسة العمومية 

 المتصمة بيا.
دمات الخقائمة  يحدد، 2015 سنة ديسمبر 28الموافق  1437ربيع األوؿ عاـ  16مؤّرخ في الوبمقتضى القرر  -

و/أو الخبرات التي تنجزىا المؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، زيادة عف مياميا الرئيسية 
 وكيفيات تخصيص الموارد المتصمة بيا.

 

 ُيـقـــــّرر
 

المكمفة بدراسة طمبات إنشاء المؤسسات الفرعية لدى  مجنةالد تشكيمة يحدإلى ت ييدؼ ىذا المقرر المادة األولى:
 .التعميـ العالي والبحث العمميمؤسسات التعميـ العالي والبحث العممي المنشأة لدى وزارة 

 المذكورة  في المادة األولى أعاله، مف ممثمي المديريات اآلتية أسماؤىـ:مجنة التتشكل  :2المادة 
 

 

  رئيسا ممثل مديرية الوسائل والممتمكات والعقود كاممي الحاجالسيد 
  عضو ممثل المديرية العامة لمتعميـ والتكويف عموش دمحمالسيدة 
  عضو ممثل المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي تومي ذىبيالسيد 
  عضو ممثل مديرية الموارد البشرية  بف عيف السمف عبد المجيدالسيد 
  عضو ممثل مديرية المالية  بورباس مولودالسيد 
  عضو ممثل مديرية الشؤوف القانونية  أيت مختار محند أكميالسيدة 

 

  تتولى مديرية الوسائل والممتمكات والعقود أمانة المجنة. :3المادة 
بتنفيذ ىذا المقرر الذي سينشر في النشرة  ،يكمف األميف العاـ لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي :4المادة 

 الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021سبتمبر  29 فيحرر بالجزائر 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ

﴿﴾ 
 ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ
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 يحدد كيفيات تبادل بطاقية المعمومات ،2021سبتمبر  07 مؤرخ في منشور وزاري مشترك
 لمطمبة وأوليائيم لتكممة ممف المنحة الدراسية حول الوضعية الجبائية

 

ييدؼ ىذا المنشور الوزاري المشترؾ إلى تحديد كيفيات تبادؿ بطاقية المعمومات بيف مصالح وزارة المالية ومصالح 
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي حوؿ الوضعية الجبائية لمطمبة وأوليائيـ مف ذوي المرتبات أوالمتعاقديف أو 

 عديمي الدخل، لتكممة ممف المنحة الدراسية.
يندرج اعتماد ىذه البطاقية في إطار تجسيد السياسة العامة التي أقرتيا السمطات العمومية الرامية لتبسيط اإلجراءات 

إلدارية، بحيث سيسمح ىذا اإلجراء بإعفاء الطمبة المعنييف، مف شرط تقديـ شيادة عدـ الخضوع لمضريبة ضمف ا
جواف  2المؤرخ في  170-90مف المرسوـ التنفيذي رقـ  02ممف المنحة الدراسية المنصوص عمييا في المادة 

مف القرار الوزاري  04ـ، والمادة الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبمغيا، المعدؿ والمتم 1990
الذي يحدد مبمغ منحة الدراسات والبحث لمطمبة المسجميف في الماجستير أو  2010مارس  23المشترؾ المؤرخ في 

مصالح الوزارتيف بالتحري عف الوضعية الجبائية لممعنييف وفق في الطور الثاني وشروط منحيا، عمى أف تتكفل 
 الكيفيات المحددة أدناه:

 ل بطاقة المعمومات ومحتوياتيا:شك -1
( وفق النموذج الممحق بيذا المنشور، Excelتروني بصيغة )كُتعد بطاقية المعمومات في شكل كشف ال

 وتتضمف المعمومات األساسية التالية:
 (،NINرقـ التعريف الوطني لمطالب ) -
 اسـ ولقب وتاريخ ميالد الطالب، -
 اسـ األب، -
 اسـ األـ ولقبيا، -
 وعنواف إقامتيـ الذي يجب أف يكوف دقيقا لتسييل عمل المصالح الجبائية. ميف األولياء -

 

 مسار تبادل البطاقية بين مصالح الوزارتين:  -2
لتسييل التكفل بالعممية، تقوـ مصالح وزارة التعميـ العالي والبحث العممي، ممثمة في الديواف الوطني 
رساليا إلى وزارة المالية )المديرية العامة لمضرائب -لمخدمات الجامعية بإعداد البطاقية المذكورة أعاله وا 

مؤسساتية اويف بريد الكترونية مديرية المعمومات والوثائق الجبائية( في صيغة رقمية، عف طريق عن
 تخصص ليذا الغرض.

 ويتـ ترسيـ عممية اإلرساؿ بمراسالت رسمية بيف الطرفيف، ترفق بدعامة رقمية )قرص مضغوط....إلخ(.
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 آجال تبادل بطاقية المعمومات:  -3
 تحدد آجال تبادل البطاقية بين مصالح الوزارتين كما يمي:

  رساليا  من طرف مصالح وزارة التعميم العالي والبحث العممي:بالنسبة بإعداد البطاقية وا 
البطاقية  عد مصالح وزارة التعميـ العالي والبحث العممي، ممثمة في الديواف الوطني لمخدمات الجامعيةتُ 

(، بعد تجميع المعمومات المطموبة حوؿ )المديرية العامة لمضرائبالمذكورة وترسميا إلى وزارة المالية 
بالوثيقة، وذلؾ في األسبوع األوؿ مف كل شير، بدءا مف شير أكتوبر إلى شير أفريل  الطمبة المعنييف

 مف كل سنة جامعية.
 :عادتيا من طرف مصالح وزارة المالية  بالنسبة لمعالجة البطاقية وا 
، البطاقية إلى مصالحيا غير المركزية المديرية العامة لمضرائبمصالح وزارة المالية، ممثمة في  حيلتُ 

أساس عناويف اإلقامة الواردة في ىذه البطاقية، حيث يقوـ بملء الخانات المتعمقة بالوضعية عمى 
الجبائية لمطمبة وأوليائيـ، وا عادة إرساليا فور إدراجيا المعمومات المطموبة المتعمقة بالطمبة المذكوريف 

 ة.فييا، وذلؾ في أجل ال يتعدى شيرا واحدا اعتبارا مف تاريخ تبميغيا بالبطاقي
يجب أف تتضمف البطاقية عند إعادة إرساليا الوضعية الجبائية لألولياء أو ألحدىما بوضع إحدى 

 ".قانونية غير وضعية" أو "وضعية قانونيةالعبارتيف التاليتيف، حسب الحالة: "
يمكف أف تتخمل الفترة المحددة أعاله، عممية تبادؿ معمومات إضافية بيف الوزارتيف مف أجل تسييل 

 استكماؿ المعطيات حوؿ األشخاص المعنييف.
تكمف المصالح المختصة عمى مستوى وزارة المالية ووزارة التعميـ العالي والبحث العممي، كل في حدود 
اختصاصيا، بتنفيذ محتوى ىذا المنشور الذي يسري مفعولو بدًءا مف تاريخ إمضائو، والذي سينشر في 

 النشرتيف الرسميتيف لموزارتيف.
 2021سبتمبر  07 فيبالجزائر حرر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (Excelالنموذج الممحق بيذا المنشور بصيغة )

Etat 
(2) 

Adress des parents Profession 
de la 

mère (1) 

Profession 
du 

père(1) 

 Prénom 
de la 
mère 

Nom de 
la mère 

Prénom 
Père 

Lieu de 
Naissance 

Date de 
Naissance Prénom Nom NIN Rue Commune Wilaya 

              
 

(1) Les valeurs affichées dans la case profession seront: 
- Salarie,  
- Retraité, 
- Chômeur, 
- Retraité. 

(2) – le retour par le ministère des finances (Régulier, non régulier). 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 ﴾ 1202 فرديةقرارات  ﴿

   

  بصفة مسؤولة فرقة البحث المختمطة  بوجمعة أمالتعيف السيدة ، 2021 أوت 26بقرار وزاري مشترؾ مؤرخ في
تحت عنواف "تقنية الػػنػػانػػو لحماية الػبػيػئػة"، المنشأة لدى مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية 

 .والكيميائية
  بصفة مسؤولة فرقة البحث  طــايــبــي نــاديـةتعيف السيدة ، 2021 أوت 26بقرار وزاري مشترؾ مؤرخ في

المختمطة تحت عنواف "العالج بالميبوزومات المناعية"، المنشأة لدى مركز البحث العممي والتقني في التحاليل 
 .الفيزيائية والكيميائية

  بصفة مسؤولة فرقة البحث المختمطة  شـكــال يحييعيف السيد ، 2021 أوت 26بقرار وزاري مشترؾ مؤرخ في
 سمية التمييدية"، المنشأة لدى مركز البحث والتطوير لػمػجمع صيداؿ.تحت عنواف "ال

  بصفة مسؤولة فرقة البحث  عاليـمـيـة مــنــيــةتعيف السيدة ، 2021 أوت 26بقرار وزاري مشترؾ مؤرخ في
تحميل وعالج"، المنشأة لدى مركز البحث والتطوير لػمػجمع  –المختمطة تحت عنواف "مموثات ذات أولوية

 اؿ.صيد
------------- 

  المدير العاـ لمبحث العممي  حفيظ أوراقيفوض إلى السيد ، 2021 جويمية 15مؤرخ في  828بقرار رقـ
والتطوير التكنولوجي، اإلمضاء في حدود صالحيتو، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى جميع 

 الوثائق والمقررات بما في ذلؾ القرارات.
  مدير إدارة تمويل البحث العممي  ذىبي تومييفوض إلى السيد ، 2021 جويمية 15مؤرخ في  829بقرار رقـ

والتطوير التكنولوجي، اإلمضاء في حدود صالحيتو، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى جميع 
 القرارات. باستثناءالوثائق والمقررات 

  مدير التعاوف والتبادؿ مابيف  أرزقي سعيدانييفوض إلى السيد ، 2021 جويمية 15مؤرخ في  830بقرار رقـ
الجامعات، اإلمضاء في حدود صالحيتو، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى جميع الوثائق 

 والمقررات باستثناء القرارات.
  لبشرية، اإلمضاء في مدير الموارد ا فريد بوزيديفوض إلى السيد ، 2021 جويمية 15مؤرخ في  831بقرار رقـ

 حدود صالحيتو، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى جميع الوثائق والمقررات بما في ذلؾ القرارات.
  اإلمضاء التكويف العاليمدير  جمال بوقزاطةيفوض إلى السيد ، 2021 جويمية 15مؤرخ في  832بقرار رقـ ،

 ي والبحث العممي، عمى جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.في حدود صالحيتو، باسـ وزير التعميـ العال
  نائب مدير الشيادات، اإلمضاء  صفية كشيدةيفوض إلى السيدة ، 2021 جويمية 15مؤرخ في  833بقرار رقـ

 في حدود صالحيتيا، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى جميع الوثائق باستثناء القرارات والمقررات.
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  نائب مدير لممعادالت، اإلمضاء إليام خنوف يفوض إلى السيدة ، 2021 جويمية 15مؤرخ في  834بقرار رقـ
 لتعميـ العالي والبحث العممي، عمى جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.في حدود صالحيتيا، باسـ وزير ا

  نائب مدير الدراسات  محند أكمي آيت مختاريفوض إلى السيد ، 2021 جويمية 15مؤرخ في  835بقرار رقـ
ى جميع القانونية والمنازعات، اإلمضاء في حدود صالحيتو، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عم

 الوثائق باستثناء القرارات والمقررات.
  بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف التكويف المير دمحم، يعيف السيد ، 2021 جويمية 18مؤرخ في  836بقرار رقـ

 "عموـ وتكنولوجيا" بجامعة بشار.
  التكويف  كمسؤوؿ فريق ميداف، حموان فاطمة ةالسيد تنيى مياـ، 2021 جويمية 18مؤرخ في  837بقرار رقـ

 "عمـو الطبيعة والحياة" بجامعة بومرداس.
  بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف التكويف ، خواجة فقيويعيف السيد ، 2021 جويمية 18مؤرخ في  838بقرار رقـ

 "عموـ إنسانية واجتماعية" بجامعة تامنغست.
  مسؤوال عف فريق ميداف التكويف بصفتو ، بكادي دمحميعيف السيد ، 2021 جويمية 18مؤرخ في  839بقرار رقـ

 "لغة وأدب عربي" بجامعة تامنغست.
  كمسؤوؿ فريق ميداف التكويف "، فريدة مجاني ةالسيد تنيى مياـ، 2021 جويمية 18مؤرخ في  840بقرار رقـ 

 عموـ وتكنولوجيا" " بالمركز الجامعي بميمة.
  بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف ، لخضرمباركي يعيف السيد ، 2021 جويمية 18مؤرخ في  841بقرار رقـ

 التكويف "عمـو الطبيعة والحياة" بجامعة بشار.
  عف فريق ميداف مسؤوال بصفتو ، نويبات إبراىيميعيف السيد ، 2021 جويمية 18مؤرخ في  842بقرار رقـ

 التكويف "ىندسة معمارية، عمراف وميف المدينة" بجامعة المسيمة.
  عف فريق ميداف مسؤولة بصفتيا ، دبيب عائشة ةعيف السيدت، 2021 جويمية 18مؤرخ في  843بقرار رقـ

 .بالمركز الجامعي تيبازة" عمـو الطبيعة والحياةالتكويف "
  بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف التكويف ، تركي أدمحميعيف السيد ، 2021 جويمية 18مؤرخ في  844بقرار رقـ

 تيارت.بجامعة  "لغة وأدب عربي""
  بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف ، العزري يوسفيعيف السيد ، 2021 جويمية 18مؤرخ في  845بقرار رقـ

 التكويف "ىندسة معمارية، عمراف وميف المدينة" بجامعة قالمة.
  بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف ، شنيني موسىيعيف السيد ، 2021 جويمية 18مؤرخ في  846بقرار رقـ

 اقتصادية، تسيير وعمـو تجارية" بالمدرسة العميا إلدارة األعماؿ تممساف.التكويف "عمـو 
  بصفتيا مسؤولة عف فريق ميداف ، زموري حسيبة ةعيف السيدت، 2021 جويمية 18مؤرخ في  847بقرار رقـ

 التكويف "عموـ وتكنولوجيا" بالمدرسة العميا في العمـو التطبيقية بالجزائر.



  2021-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   468

 

 

 

 

  بصفتيا مسؤولة عف ، زوجة لعاللي سميمي كريمةتعيف السيدة ، 2021 جويمية 18مؤرخ في  848بقرار رقـ
  التكنولوجيا الصناعية عنابة. فريق ميداف التكويف "عموـ وتكنولوجيا" بالمدرسة العميا في

  بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف ، عشوش دمحمتعيف السيد يجدد ، 2021 جويمية 18مؤرخ في  849بقرار رقـ
 بجاية." بجامعة عمـو اقتصادية، تسيير وعمـو تجاريةالتكويف "

  مسؤوؿ فريق ك، حمود ليمى زوجة موىون السيدة  تنيى مياـ، 2021 جويمية 18مؤرخ في  850بقرار رقـ
 بجاية." بجامعة عموـ إنسانية واجتماعيةميداف التكويف "

  بصفتو مسؤوال عف فريق ، خميد قارة سميمان دمحمعيف السيد ي، 2021 جويمية 18مؤرخ في  851بقرار رقـ
 بالمركز الجامعي مغنية." حقوؽ وعمـو سياسيةميداف التكويف "

  بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف ، لعريس عباسعيف السيد ي، 2021 جويمية 18مؤرخ في  852بقرار رقـ
 بالمركز الجامعي مغنية." آداب ولغات أجنبيةالتكويف "

  بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف ، ساىد عبد القادرعيف السيد ي، 2021 جويمية 18مؤرخ في  853بقرار رقـ
 .بالمركز الجامعي مغنية "عمـو اقتصادية، تسيير وعمـو تجاريةالتكويف "

  عف  ا مسؤولةبصفتي، بكري يمينة زوجة صوفي ةعيف السيدت، 2021 جويمية 18مؤرخ في  854بقرار رقـ
 .بالمركز الجامعي مغنية" عموـ وتكنولوجيافريق ميداف التكويف "

  مدير الشؤوف القانونية، عبد الحميد بن عيشةيفوض إلى السيد ، 2021 أوت 01مؤرخ في  887بقرار رقـ ،
اإلمضاء في حدود صالحيتو، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى جميع الوثائق باستثناء القرارات 

 والمقررات.
  نائب مدير لمبحث مختارية يسمسنة بوفادي يفوض إلى األنسة ، 2021 أوت 01مؤرخ في  888بقرار رقـ

التكويني، اإلمضاء في حدود صالحيتيا، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى جميع الوثائق باستثناء 
 القرارات والمقررات.

  نائب مدير لألساتذة  ،عبد المجيد بن عين السمنيفوض إلى السيد ، 2021 أوت 01مؤرخ في  889بقرار رقـ
والباحثيف، اإلمضاء في حدود صالحيتو، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى جميع الوثائق 

 باستثناء القرارات.والمقررات 
  بصفة رئيس المجمس العممي لمركز  مصعب بالوي دمحميعيف السيد ، 2021 أوت 05مؤرخ في  892بقرار رقـ

 البحث في الميكانيؾ.
  نائب مدير الوسائل العامة، عتيقة بن لموفق، يفوض إلى السيدة ، 2021 أوت 05مؤرخ في  893بقرار رقـ

اإلمضاء في حدود صالحيتيا، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى جميع الوثائق، باستثناء القرارات 
 والمقررات.

  بصفتيا  أوالد حــيـمـودة جــمــعـةتعيف األستاذة  ،2021أوت  23مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.335بقرار رقـ
 .مديرة مخبر بحث بعنواف "البحث في السياحة، اإلقميـ والمؤسسات"، المنشأ لدى جامعة غرداية
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  بصفتو مدير  شول بن شيرةتنيى مياـ األستاذ  ،2021أوت  23مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.336بقرار رقـ
 مخبر بحث بعنواف "البحث في السياحة، اإلقميـ والمؤسسات"، المنشأ لدى جامعة غرداية.

  بصفتو مدير  صمود سيد أحمديعيف األستاذ  ،2021أوت  23مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.337بقرار رقـ
 مخبر بحث بعنواف "قانوف المؤسسة"، المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.

  بصفتو مدير مخبر  رايــس زواوي يعيف األستاذ  ،2021أوت  23مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.338بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.الدراسات واألبحاث الفمسفيةبحث بعنواف "

  بصفتو مدير  بــمـعـربـي بمقاسميعيف األستاذ  ،2021أوت  23 مؤرخ في /م.ع.ب.ع.ت.ت.339بقرار رقـ
 األدبي"، المنشأ لدى جامعة تيارت. اإلبداعالمغات والتخيالت و مخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير مخبر  إسعدي رشيديعيف األستاذ  ،2021أوت  23مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.340بقرار رقـ
 .1"، المنشأ لدى جامعة البميدةالتطبيقات الطاقوية لميدروجيفبحث بعنواف "

  بصفتيا مديرة  بن بــمـيـديـة نـجـيـةتعيف األستاذة  ،2021أوت  23مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.341بقرار رقـ
 .1"، المنشأ لدى جامعة البميدةتطوير األنظمة المعموماتيةمخبر بحث بعنواف "

  بصفتيا  بن تــونـسي إكـرام آيــةتعيف األستاذة  ،2021أوت  23مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.342بقرار رقـ
 مديرة مخبر بحث بعنواف "تعميمية، تمفع، عينة، لسانيات، تفاعل ثقافي"، المنشأ لدى جامعة أـ البواقي.

  بصفتيا مديرة نــابــي نـسـيـمـة تعيف األستاذة  ،2021أوت  23مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.343بقرار رقـ
 .ة"، المنشأ لدى جامعة أـ البواقيواالجتماعي ةالمغوي الحمايةالدراسات اإلستشراقية مخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير  دبــيــمــو عبد الرزاقيعيف األستاذ  ،2021أوت  23مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.344بقرار رقـ
 مخبر بحث بعنواف "التشخيص، التحكـ، المراقبة واالتصاؿ بجامعة بسكرة"، المنشأ لدى جامعة بسكرة.

   بصفتو مدير  شـيـحــاوي ولـيـديعيف األستاذ  ،2021أوت  23مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.345بقرار رقـ
 مخبر بحث بعنواف "ىندسة وعمـو المواد المتقدمة"، المنشأ لدى جامعة خنشمة.

  بصفتو  خـمـيـسي سعد الدينتنيى مياـ األستاذ  ،2021أوت  23مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.346بقرار رقـ
 مدير مخبر بحث بعنواف "ىندسة وعمـو المواد المتقدمة"، المنشأ لدى جامعة خنشمة.

  بصفتيا مديرة  بــربــاح حــوريــةتعيف األستاذة  ،2021أوت  23مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.347بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى جامعة عنابة.عمـ السموـ الخموي مخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير  جبار دمحم رضاتنيى مياـ األستاذ  ،2021أوت  23 مؤرخ في /م.ع.ب.ع.ت.ت.348بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى جامعة عنابة.عمـ السموـ الخموي مخبر بحث بعنواف "

  بصفتو  بن سـبـتـي صالح الدينيعيف األستاذ  ،2021أوت  23مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.349بقرار رقـ
 .1"، المنشأ لدى جامعة قسنطينةبات البناءاتثو  الموادمدير مخبر بحث بعنواف "

  بصفتو شــيــخ نصر الدين تنيى مياـ األستاذ  ،2021أوت  23مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.350بقرار رقـ
 .1"، المنشأ لدى جامعة قسنطينةبات البناءاتثالمواد و مدير مخبر بحث بعنواف "



  2021-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   470

 

 

 

 

  بصفتو مدير  بــوجــعـادة عــمييعيف األستاذ  ،2021أوت  23مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.351بقرار رقـ
 .1"، المنشأ لدى جامعة قسنطينةوراتػػػػػػمـ البمػعمخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير  ســاحـمــي صـالـحيعيف األستاذ  ،2021أوت  23مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.352بقرار رقـ
 .1لدى جامعة قسنطينة"، المنشأ ميكرو األجيزة وأجيزة القياساتمخبر بحث بعنواف "

 بصفتو مدير مخبر  قاسمية عماريعيف األستاذ  ،2021أوت  23مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.353ر رقـ بقرا
 بحث بعنواف "الرياضيات التطبيقية وتاريخ وتعميمية الرياضيات"، المنشأ لدى جامعة سكيكدة.

  بصفتو مدير  نوار أحمدتنيى مياـ األستاذ ، 2021أوت  23مؤرخ في /م.ع.ب.ع.ت.ت. 354بقرار رقـ
 مخبر بحث بعنواف "الرياضيات التطبيقية وتاريخ وتعميمية الرياضيات"، المنشأ لدى جامعة سكيكدة.

  بصفتو مدير مخبر  شــاوي كماليعيف األستاذ  ،2021أوت  23مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.355بقرار رقـ
 ."، المنشأ لدى جامعة عنابةالصناعيةميكانيؾ المواد والصيانة بحث بعنواف "

  بصفتو مدير مخبر  مــزيــود شاكريعيف األستاذ  ،2021أوت  23مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.356بقرار رقـ
 .2بحث بعنواف "اإلعالـ اآللي لعمـو المعطيات والذكاء االصطناعي"، المنشأ لدى جامعة قسنطينة

  بصفتو مدير  زغــادنـيـة لـطـفـييعيف األستاذ ،2021أوت  23مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.357بقرار رقـ
 .مخبر بحث بعنواف "النمذجة والتحميل االجتماعي االقتصادي في عمـ المياه"، المنشأ لدى جامعة سوؽ أىراس

  بصفتو مدير  ولد الحاج دمحم ديدييعيف األستاذ ، 2021أوت  23 مؤرخ في /م.ع.ب.ع.ت.ت.358بقرار رقـ
مخبر بحث بعنواف "المحافظة عمى األنظمة األكولوجية في المناطق الجافة وشبو الجافة"، المنشأ لدى جامعة 

 .ورقمة
  بصفتو مدير  كريكر عبد الواحديعيف األستاذ ، 2021أوت  23مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.359بقرار رقـ

 "، المنشأ لدى جامعة ورقمة.في المناطق الجافةإستغالؿ وتثميف الموارد الطبيعية مخبر بحث بعنواف "
  بصفتو مدير  بن زاىي منصوريعيف األستاذ  ،2021أوت  23مؤرخ في /م.ع.ب.ع.ت.ت. 360بقرار رقـ

 مخبر بحث بعنواف "عمـ النفس وجودة الحياة"، المنشأ لدى جامعة ورقمة.
  بصفتو مدير مخبر  لعجال السقنييعيف األستاذ  ،2021أوت  23مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.361بقرار رقـ

 بحث بعنواف "ىندسة الطرائق"، المنشأ لدى جامعة ورقمة.
  بصفتو مدير مخبر  زدوري عزيزيعيف األستاذ  ،2021أوت  23مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.362بقرار رقـ

 .جامعة ورقمة"، المنشأ لدى الغازية والمائية ،المكامف الجوفية البتروليةبحث بعنواف "
  بصفتو مدير مخبر  قطاف ياسينيعيف األستاذ  ،2021أوت  23مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.363بقرار رقـ

 بحث بعنواف "األجيزة والمواد المتقدمة"، المنشأ لدى المركز الجامعي لمبيض.
  بصفتو مدير  مقدم عاللتنيى مياـ األستاذ  ،2021أوت  23مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.364بقرار رقـ

 مخبر بحث بعنواف "األجيزة والمواد المتقدمة"، المنشأ لدى المركز الجامعي لمبيض.
  بصفتو  حـــاج صدوق عبد القادريعيف األستاذ  ،2021أوت  23مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.365بقرار رقـ

 .1البميدة"، المنشأ لدى جامعة التحميل الوظيفي لألساليب الكيميائيةمدير مخبر بحث بعنواف "



  2021-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   471

 

 

 

 

  بصفتو مدير  عوابد عميتنيى مياـ األستاذ ، 2021أوت  23مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.366بقرار رقـ
 .1"، المنشأ لدى جامعة البميدةالتحميل الوظيفي لألساليب الكيميائيةمخبر بحث بعنواف "

  بصفتيا  صابرينةطايــبــي فدال تعيف األستاذة  ،2021أوت  23مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.367بقرار رقـ
 .1مديرة مخبر بحث بعنواف "المحافظة وحماية الموارد المائية"، المنشأ لدى جامعة البميدة

  بصفتو مدير  خمف هللا صالحيعيف األستاذ  ،2021أوت  23مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.368بقرار رقـ
 مخبر بحث بعنواف "الميكانيؾ واألنظمة الطاقوية المتقدمة"، المنشأ لدى المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.

  بصفتو مدير مخبر  عمار ميموديعيف األستاذ  ،2021أوت  23مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.369بقرار رقـ
 بحث بعنواف "تحميل المعطيات الكمية والكيفية لمسموكات النفسية واالجتماعية"، المنشأ لدى جامعة مستغانـ.

  بصفتو مدير  غماري دمحمتنيى مياـ األستاذ  ،2021أوت  23مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.370بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى جامعة مستغانـ.لمسموكات النفسية واالجتماعيةتحميل المعطيات الكمية والكيفية مخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير مخبر  لــفري دمحميعيف األستاذ  ،2021أوت  23مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.371بقرار رقـ
 .1بحث بعنواف "البحث في البيوتكنولوجيا المتعمقة بالتناسل الحيواني"، المنشأ لدى جامعة البميدة

  بصفتيا مديرة  أكــمــون ىــدىتعيف األستاذة  ،2021أوت  23مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.372بقرار رقـ
مخبر بحث بعنواف "البحث المتعدد التخصصات وتعميمية المغات والثقافات في الجزائر"، المنشأ لدى جامعة 

 .2البميدة
  بصفتو مدير مخبر  كيحل مبروكيعيف األستاذ  ،2021أوت  23مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.373بقرار رقـ

  .1"، المنشأ لدى جامعة وىرافمكروبيولوجيا تطبيقيةبحث بعنواف "
  بصفتو مدير  عــويــش عــادليعيف األستاذ  ،2021أوت  23مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.374بقرار رقـ

مخبر بحث بعنواف "الغذاء، تحويل، مراقبة وتطوير الموارد الزراعية"، المنشأ لدى المدرسة العميا في عمـو 
   التغذية والصناعات الغذائية بالجزائر.

  بصفتيا مديرة  شايب صوريةتعيف األستاذة ، 2021أوت  23مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.375بقرار رقـ
  "، المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.المصالح العمومية والتنميةمخبر بحث بعنواف "

  بصفتيا مديرة مخبر  وشــن داللتعيف األستاذة  ،2021أوت  23مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.376بقرار رقـ
  .بحث بعنواف "التداوليات وتػحميل الخطاب"، المنشأ لدى جامعة الوادي

  بصفتو مدير مخبر  الــعـبـسي عمييعيف األستاذ  ،2021أوت  23مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.377بقرار رقـ
 .بحث بعنواف "اقتصاديات الطاقات المتجددة ودورىا في تػحقيق التنمية المستدامة"، المنشأ لدى جامعة الوادي

  ضيف هللا دمحم الياديتنيى مياـ األستاذ  ،2021أوت  23مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.378بقرار رقـ 
بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف "اقتصاديات الطاقات المتجددة ودورىا في تػحقيق التنمية المستدامة"، المنشأ 

  لدى جامعة الوادي.
  بصفتيا مديرة  كانون خدوجةتعيف األستاذة ، 2021أوت  23مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.379بقرار رقـ

  "، المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.والدراسة البروتينةالصحة الجزئية  ميكروبيولوجيامخبر بحث بعنواف "
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  بصفتو  عـبـوني بـوزيــانتنيى مياـ األستاذ  ،2021أوت  23مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.380بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.الصحة والدراسة البروتينةالجزئية  ميكروبيولوجيامدير مخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير مخبر  حــدو بـومـديـنيعيف األستاذ ، 2021أوت  23مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.381بقرار رقـ
  "، المنشأ لدى جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا.فيزياء وكيمياء المواد: كتاليز والبيئةبحث بعنواف "

  بصفتيا مديرة  بوبركة زىرةتنيى مياـ األستاذة ، 2021أوت  23مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.382بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا.فيزياء وكيمياء المواد: كتاليز والبيئةمخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير مخبر  مالك دمحميعيف األستاذ  ،2021أوت  23مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.383بقرار رقـ
   .1وىراف"، المنشأ لدى جامعة المغة العربية واالتصاؿبحث بعنواف "

  بصفتو مدير  عزوز أحمدتنيى مياـ األستاذ  ،2021أوت  23مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.384بقرار رقـ
  .1"، المنشأ لدى جامعة وىرافالمغة العربية واالتصاؿمخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير مخبر  واكـــد رابــحيعيف األستاذ  ،2021أوت  23مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.385بقرار رقـ
  .بحث بعنواف "عمـو التربية لمتوجيو واإلرشاد"، المنشأ لدى جامعة المدية

  بصفتو مدير  أحمد شريف بساميعيف األستاذ  ،2021أوت  23مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.386بقرار رقـ
   .مخبر بحث بعنواف "االتصاؿ السياسي واالجتماعي في الجزائر"، المنشأ لدى جامعة المدية

  بصفتو مدير  حميداتو دمحم الناصريعيف األستاذ  ،2021أوت  23مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.387بقرار رقـ
   .مخبر بحث بعنواف "النمو والتنمية االقتصادية في الدوؿ العربية"، المنشأ لدى جامعة الوادي

  بصفتو مدير مخبر  بوساحة عمريعيف األستاذ ، 2021أوت  23مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.388بقرار رقـ
  ، 2"، المنشأ لدى جامعة الجزائرالفنوف والفمسفة المعاصرةبحث بعنواف "الجماليات و 

  بصفتيا مديرة مخبر  قمو ياسمينتعيف األستاذة  ،2021أوت  23مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.389بقرار رقـ
   .2بحث بعنواف "الترجمة وتعدد التخصصات"، المنشأ لدى جامعة الجزائر

  بصفتيا مديرة  عــيــاشي صــبــاحتعيف األستاذة  ،2021أوت  23مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.390بقرار رقـ
   .2"، المنشأ لدى جامعة الجزائراالنحراؼ واإلجراـ مف األسرة، التنمية، الوقايةمخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير بــكوش دمحم الصالح يعيف األستاذ ، 2021أوت  23مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.391بقرار رقـ
   .2"، المنشأ لدى جامعة الجزائرائق التاريخيةثترجمة الو مخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير  زرطال عبد النوريعيف األستاذ ، 2021أوت  23مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.392بقرار رقـ
  . 1قسنطينة"، المنشأ لدى جامعة تقنيات التحديث وصوف المحيطمخبر بحث بعنواف "

  بصفتو  مـعـروق تـوفـيـق مـسـعـوديعيف األستاذ ، 2021أوت  23مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.393بقرار رقـ
   . مدير مخبر بحث بعنواف "ىندسة المعارؼ واألمف المعموماتي"، المنشأ لدى جامعة خنشمة

  بصفتو مدير  رامــول ىشامتنيى مياـ األستاذ  ،2021أوت  23مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.394بقرار رقـ
 مخبر بحث بعنواف "ىندسة المعارؼ واألمف المعموماتي"، المنشأ لدى جامعة خنشمة.
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  بصفتو مدير مخبر  ولد عابد عمريعيف األستاذ  ،2021أوت  23مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.395بقرار رقـ
 ."، المنشأ لدى جامعة الشمفالمقاوالتية وحوكمة المؤسساتبحث بعنواف "

  بن عبد المومن جياللييعيف األستاذ  ،2021سبتمبر  15مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.397بقرار رقـ 
 "، المنشأ لدى جامعة مستغانـ.فيزيولوجيا الحيواف التطبيقيةبصفتو مدير مخبر بحث بعنواف "

  مــيــمــودحــمــبـوش تنيى مياـ األستاذ  ،2021سبتمبر  15مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.398بقرار رقـ 
 "، المنشأ لدى جامعة مستغانـ.فيزيولوجيا الحيواف التطبيقيةبصفتو مدير مخبر بحث بعنواف "

  كــراش شــاكر عبد العزيزيعيف األستاذ  ،2021سبتمبر  15مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.399بقرار رقـ 
   .بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف "االعالـ اآللي والرياضيات"، المنشأ لدى جامعة األغواط

  لــقــرع نصر الدينتنيى مياـ األستاذ  ،2021سبتمبر  15مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.400بقرار رقـ 
 بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف "االعالـ اآللي والرياضيات"، المنشأ لدى جامعة األغواط.

  بصفتو مدير  حــيــمــران مــحـمـديعيف األستاذ  ،2021سبتمبر  15مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.401ار رقـ بقر
  ."، المنشأ لدى جامعة جيجلالمالية واألسواؽالبحث في المالية العمومية مخبر بحث بعنواف "

  بصفتو  عبد الوىاببــرحــال يعيف األستاذ  ،2021سبتمبر  15مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.402بقرار رقـ
 .األعماؿ"، المنشأ لدى جامعة جيجلاالبتكار في بيئة الماؿ و  واستراتيجياتالمقاوالتية مدير مخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير  الـــبــار أمــيــنيعيف األستاذ  ،2021سبتمبر  15مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.403بقرار رقـ
 .مخبر بحث بعنواف "الدراسات اإلستراتيجية والتنمية في الوطف العربي"، المنشأ لدى جامعة تبسة

  بصفتو  خــمـيـف عبد القــادريعيف األستاذ  ،2021سبتمبر  15مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.404بقرار رقـ
 .مدير مخبر بحث بعنواف "الدراسات المغوية واألدبية والنقدية والمقاربات البينية"، المنشأ لدى جامعة تبسة

  بصفتيا مديرة  أزداو شـفـيـقـةتعيف األستاذة  ،2021سبتمبر  15مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.405بقرار رقـ
 .2لمنشأ لدى جامعة الجزائرمخبر بحث بعنواف "المغة والمعرفة: النمو واالضطرابات"، ا

  بصفتيا مديرة  واكــمـي بــديــعــةتعيف األستاذة  ،2021سبتمبر  15مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.406بقرار رقـ
 .2مخبر بحث بعنواف "عمـ النفس المرضي وعمـ النفس العصبي"، المنشأ لدى جامعة سطيف

  بصفتو  ســيــوانــي عــدالنيعيف األستاذ  ،2021سبتمبر  15مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.407بقرار رقـ
 .3مدير مخبر بحث بعنواف "اقتصاد البيئة والطاقة والصحة العمومية"، المنشأ لدى جامعة الجزائر

  بصفتو  صــغــور عبد الرزاقيعيف األستاذ  ،2021سبتمبر  15مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.408بقرار رقـ
  . 3مدير مخبر بحث بعنواف "التحديات االفريقية الراىنة ومكانة الجزائر منيا"، المنشأ لدى جامعة الجزائر

  بصفتو مدير  بــوقالشي عــمــاديعيف األستاذ  ،2021سبتمبر  15مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.409بقرار رقـ
  .3شأ لدى جامعة الجزائرمخبر بحث بعنواف "الحوكمة وعصرنة المناجمت العمومي"، المن

  بصفتو مدير  عامر مصباحيعيف األستاذ  ،2021سبتمبر  15مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.410بقرار رقـ
السياسي"، -مخبر بحث بعنواف "البحوث االستراتيجية حوؿ السياسة الخارجية الجزائرية نحو محيطيا الجيو

 .3المنشأ لدى جامعة الجزائر
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  بصفتو مدير  لــجدل خـالـديعيف األستاذ  ،2021سبتمبر  15مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.411بقرار رقـ
 .3مخبر بحث بعنواف "الرقمنة واالستشراؼ االقتصادي في الجزائر"، المنشأ لدى جامعة الجزائر

  بصفتو مدير  حـــواس صالحيعيف األستاذ  ،2021سبتمبر  15مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.412بقرار رقـ
 .3مخبر بحث بعنواف "استراتيجيات التحوؿ االقتصادي"، المنشأ لدى جامعة الجزائر

  بصفتيا  عــطــوي مــمــيـكـةتعيف األستاذة  ،2021سبتمبر  15مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.413بقرار رقـ
 .3نشأ لدى جامعة الجزائرمديرة مخبر بحث بعنواف "التشريعات اإلعالمية وأخالقيات المينة في الجزائر"، الم

  بصفتيا  بــوكــريــسـة عــائـشـةتعيف األستاذة  ،2021سبتمبر  15مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.414بقرار رقـ
 .3مديرة مخبر بحث بعنواف "وسائل االتصاؿ واألمف الصحي"، المنشأ لدى جامعة الجزائر

  بصفتيا مديرة  ربــاحــي أمــيــنـةتعيف األستاذة  ،2021سبتمبر  15مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.415بقرار رقـ
 .3مخبر بحث بعنواف "السياسة الدفاعية لمجزائر: الواقع واألفاؽ"، المنشأ لدى جامعة الجزائر

  بصفتو  مــزغــيــش مــحـمـديعيف األستاذ  ،2021سبتمبر  15مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.416بقرار رقـ
 .مدير مخبر بحث بعنواف "اإلعالـ األلي، نمذجة، توسعة واألنظمة اإللكترونية"، المنشأ لدى جامعة بومرداس

  بوطــارق زوجة زاورار نعيمةتعيف األستاذة  ،2021سبتمبر  15مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.417بقرار رقـ 
 .دى جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيابصفتيا مديرة مخبر بحث بعنواف "تػكنولوجية المواد"، المنشأ ل

  بصفتو  نــيــبــو جــمــالتنيى مياـ األستاذ  ،2021سبتمبر  15مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.418بقرار رقـ
 مدير مخبر بحث بعنواف "تػكنولوجية المواد"، المنشأ لدى جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا.

  بصفتو مدير مخبر  بن دمحم دمحميعيف األستاذ  ،2021سبتمبر  15مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.419بقرار رقـ
 .2"، المنشأ لدى جامعة قسنطينةاألبحاث في اإلعالـ اآللي الموزعبحث بعنواف "

  بــوفــايـضـة محمودتنيى مياـ األستاذ  ،2021سبتمبر  15مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.420بقرار رقـ 
 .2"، المنشأ لدى جامعة قسنطينةاألبحاث في اإلعالـ اآللي الموزعبصفتو مدير مخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير  بــودبــان سعيديعيف األستاذ  ،2021سبتمبر  15مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.421بقرار رقـ
  . "، المنشأ لدى جامعة عنابةالتعديف وىندسة الموادمخبر بحث بعنواف "

  بصفتو  زحــزوح مــوسىتنيى مياـ األستاذ  ،2021سبتمبر  15مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.422بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى جامعة عنابة.التعديف وىندسة الموادمدير مخبر بحث بعنواف "

  بصفتيا مديرة  بورغدة ىودةتعيف األستاذة  ،2021سبتمبر  15مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.423بقرار رقـ
  . ئي"، المنشأ لدى المدرسة الوطنية العميا لمفالحةعمـ األمراض النباتي وعمـ األحياء الجز حث بعنواف "مخبر ب

  بصفتيا  لونشي مريمتنيى مياـ األستاذة  ،2021سبتمبر  15مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.424بقرار رقـ
المنشأ لدى المدرسة الوطنية العميا ئي"، عمـ األمراض النباتي وعمـ األحياء الجز مديرة مخبر بحث بعنواف "

 لمفالحة.
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  بصفتو مدير  طــاىــري عــمــييعيف األستاذ  ،2021سبتمبر  26مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.427بقرار رقـ
 ."، المنشأ لدى جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيااليندسة الكيربائية لوىرافمخبر بحث بعنواف "

  بـــودغن ستـنبولي أمينتنيى مياـ األستاذ  ،2021سبتمبر  26مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.428بقرار رقـ 
 "، المنشأ لدى جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا.اليندسة الكيربائية لوىرافبصفتو مدير مخبر بحث بعنواف "

  بصفتيا مديرة  بــوجالل آمـــالتعيف األستاذة  ،2021سبتمبر  26/ـ.ع.ب.ع.ت.ت. مؤرخ في 429بقرار رقـ
 .مخبر بحث بعنواف "البيولوجيا: تطبيقات في الصحة والػمحيط"، المنشأ لدى جامعة المسيمة

  بصفتو مدير  جـــدي رضـــوانيعيف األستاذ  ،2021سبتمبر  26مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.430بقرار رقـ
"، المنشأ لدى جامعة العمومية اإلقتصادية واإلعالمية واإلدارات الرقمنة في المؤسساتمخبر بحث بعنواف "

 .المسيمة
  بصفتو مدير  وعـــمــي دمحميعيف األستاذ  ،2021سبتمبر  26مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.431بقرار رقـ

 .1"، المنشأ لدى جامعة البميدةلػػػػػاكػػييػػالمخبر بحث بعنواف "
  بصفتيا مديرة  لونيس زوبيدةتعيف األستاذة  ،2021سبتمبر  26مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.432بقرار رقـ

 .2مخبر بحث بعنواف "ىندسة األمف الصناعي والتنمية المستدامة"، المنشأ لدى جامعة وىراف
  بصفتو مدير  طــبــمــيــونــة دمحميعيف األستاذ  ،2021سبتمبر  26مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.433بقرار رقـ

 .2مخبر بحث بعنواف "الموارد الجيولوجية، البيئة والمخاطر الطبيعية"، المنشأ لدى جامعة وىراف
  حساني موالي إدريستنيى مياـ األستاذ  ،2021سبتمبر  26مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.434بقرار رقـ 

 .2يعية"، المنشأ لدى جامعة وىرافبصفتو مدير مخبر بحث بعنواف "الموارد الجيولوجية، البيئة والمخاطر الطب
  بصفتو مدير  حــدجــال مــحـمـديعيف األستاذ  ،2021سبتمبر  26مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.435بقرار رقـ

، تكنولوجيا وىندسة الطرائق"، المنشأ لدى جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا،   مخبر بحث بعنواف "العمـو
  بصفتو  مــيــدون عبد الــحـمـيـديعيف األستاذ  ،2021سبتمبر  26مؤرخ في /م.ع.ب.ع.ت.ت. 436بقرار رقـ

مدير مخبر بحث بعنواف "إلكترونيؾ القدرة، الطاقة الشمسية واألتوماتيكية"، المنشأ لدى جامعة وىراف لمعمـو 
  .والتكنولوجيا

  بصفتو مدير  عــاللــي أحــمــديعيف األستاذ  ،2021سبتمبر  26مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.437بقرار رقـ
 .مخبر بحث بعنواف "التنمية المستدامة لمطاقة الكيربائية"، المنشأ لدى جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا

  بصفتو  بــوحــامـيـدة مــحــمــديعيف األستاذ  ،2021سبتمبر  26مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.438بقرار رقـ
 .مدير مخبر بحث بعنواف "آلػػيػػة الرؤية والمراقبة الذكية لمنظاـ"، المنشأ لدى جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا

  بصفتيا  رحــمــونــي لــبــنــىتعيف األستاذة  ،2021سبتمبر  26مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.439بقرار رقـ
   .ط الرقمية"، المنشأ لدى جامعة أـ البواقيمديرة مخبر بحث بعنواف "دراسات اإلعالـ والوسائ

  بصفتو مدير  جــعـيـجـع عــمــريعيف األستاذ  ،2021سبتمبر  26مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.440بقرار رقـ
 .مخبر بحث بعنواف "المسألة البيداغوجية والمسائل المتعمقة بػيا"، المنشأ لدى المدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة
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  بصفتو مدير  عــنــون دمحميعيف األستاذ  ،2021سبتمبر  26مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.441بقرار رقـ
  .مخبر بحث بعنواف "المػواد والػبيئػة"، المنشأ لدى جامعة المدية

  بصفتو  نــجــيـوي دمحمتنيى مياـ األستاذ  ،2021سبتمبر  26مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.442بقرار رقـ
  مدير مخبر بحث بعنواف "المػواد والػبيئػة"، المنشأ لدى جامعة المدية.

  بصفتيا مديرة  مــفــتــاح نـاديةتعيف األستاذة  ،2021سبتمبر  26مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.443بقرار رقـ
  .مخبر بحث بعنواف "دراسة وتحميل المشكالت االجتماعية في الجزائر"، المنشأ لدى جامعة برج بوعريريج

  بصفتو مدير  جــنــيـدي رضـــايعيف األستاذ  ،2021سبتمبر  26مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.444بقرار رقـ
   .مخبر بحث بعنواف "الصحة والػمحيط"، المنشأ لدى جامعة برج بوعريريج

  بصفتو  بــمــعـربي أحمد وحيديعيف األستاذ  ،2021سبتمبر  26مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.445بقرار رقـ
 .والتكنولوجيا"، المنشأ لدى جامعة وىراف لمعمـو إلكترونيؾ القدرة المطبقةمدير مخبر بحث بعنواف "

  بصفتو  بــورحــمـة مـحـمـدتنيى مياـ األستاذ  ،2021سبتمبر  26مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.446بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا.إلكترونيؾ القدرة المطبقةمدير مخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير  مــجــاج نــاصريعيف األستاذ  ،2021سبتمبر  26مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.447بقرار رقـ
 .1مخبر بحث بعنواف "القانوف االقتصادي"، المنشأ لدى جامعة الجزائر

  بصفتيا مديرة  قمودي سييمةتعيف األستاذة  ،2021سبتمبر  26مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.448بقرار رقـ
 .1لدى جامعة الجزائر"، المنشأ القانوني لمذكاء االصطناعي والمجتمعمخبر بحث بعنواف "

  بصفتيا مديرة  أكــرور مـيـريـامتعيف األستاذة  ،2021سبتمبر  26مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.449بقرار رقـ
  .1مخبر بحث بعنواف "آليات تحقيق التنمية الشاممة في الجزائر"، المنشأ لدى جامعة الجزائر

  بصفتيا  الــعــمــوي بـــركـــاىــمتعيف األستاذة  ،2021سبتمبر  26مؤرخ في /م.ع.ب.ع.ت.ت. 450بقرار رقـ
   ."، المنشأ لدى المدرسة العميا لألساتذة ببوزريعةعمـ تعميـ العربيةمديرة مخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير  سعايدية ىواري عيف األستاذ ي ،2021سبتمبر  26مؤرخ في /م.ع.ب.ع.ت.ت. 451بقرار رقـ
   جامعة تيسمسيمت."، المنشأ لدى والتقويـ في النشاطات الرياضيةالقياس مخبر بحث بعنواف "

  بصفتيا  رحــمــون خــديــجــةتعيف السيدة  ،2021سبتمبر  26مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.452بقرار رقـ
 مديرة وحدة البحث في "المواد والطاقات المتجددة"، المنشأة لدى جامعة تممساف.

  بصفتو مدير  عمارة سفيانتنيى مياـ السيد  ،2021سبتمبر  26مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.453بقرار رقـ
 وحدة البحث في "المواد والطاقات المتجددة"، المنشأة لدى جامعة تممساف

ــ - 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 ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ  ـ

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

ــ - ــــ،،،،،،ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ  ـ

ـــ - ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــ،،،،،،ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــــ  ــ

ــ - ــــ ــــ ــــ ـــ ــ،،،،،،ـ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

ــ - ــــ ـــ،،،،،،ــــ ـــــ  ـ
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 ﴾ 1202 فردية مقررات ﴿
 

  لمديرية رئيس لجنة الصفقاتبصفة الزين عمر يعيف السيد ، 2021 جويمية 25مؤرخ في  515بمقرر رقـ 
 الخدمات الجامعية بأدرار.

  رئيس لجنة الصفقاتبصفة بوزار عبد الكريم يعيف السيد ، 2021 جويمية 25مؤرخ في  516بمقرر رقـ 
 الخدمات الجامعية ببشار. لمديرية

  الصفقاترئيس لجنة بصفة بوخروف بمقاسم يعيف السيد ، 2021 جويمية 25مؤرخ في  517بمقرر رقـ 
 حسناوة.-الخدمات الجامعية تيزي وزو لمديرية

  لجامعة رئيس لجنة الصفقاتبصفة رامول خالد يعيف السيد ، 2021أوت  05مؤرخ في  520بمقرر رقـ 
 خميس مميانة.

  لمديرية رئيس لجنة الصفقاتبصفة ىنانو حكيم يعيف السيد ، 2021 أوت 05مؤرخ في  521بمقرر رقـ 
 الخدمات الجامعية ببسكرة.

  لجامعة رئيس لجنة الصفقاتبصفة رامول خالد يعيف السيد ، 2021أوت  18مؤرخ في  544بمقرر رقـ 
 .1البميدة

  لجامعة رئيس لجنة الصفقاتبصفة حمو بوزيان يعيف السيد ، 2021سبتمبر  23مؤرخ في  605بمقرر رقـ 
 .1وىراف

  لمديرية رئيس لجنة الصفقاتبصفة سالمي مختار يعيف السيد ، 2021 سبتمبر 30مؤرخ في  616بمقرر رقـ 
 الخدمات الجامعية بمستغانـ.

  رئيس لجنة الصفقاتبصفة مقيداش فوزية  ةعيف السيدت، 2021 سبتمبر 30مؤرخ في  617بمقرر رقـ 
 .لممدرسة الوطنية العميا لعمـو البحر وتييئة الساحل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

-  


