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 0323ذي القعػػدة  04القػػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي يعػػدؿ ويػػتمـ  3102سػػبتمبر  03قػػرار وزاري مشػػترؾ مػػؤرخ فػػي  -
الػذي يدػػدد لػػدد الميد ػب العميػػد لمعمػػدؿ الم ييػيف وسػػدققي السػػيدرات والدجػدب بعيػػواف المراكػػز  3100أكتػػوبر  02الموافػؽ 

 21 ...................الجدمعي ..........................................................................................
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 24 .........................................................................................................ال د  لمـو
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 24 ..................................................................................................جيجؿ بجدمع  اآللي
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 26 ........................................................................................................جيجؿ بجدمع 
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 29 ........................................................................................................جيجؿ بجدمع 
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 30 ........................................................................................................ؿجيج بجدمع 
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 31 ........................................................................................................جيجؿ بجدمع 
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 32 ................................................................................................................جيجؿ
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 33 ................................................................................................................جيجؿ
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 35 ................................................................................................................جيجؿ
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 67 .............................ااقسدـ المكوي  لكمي  الدقوؽ والعمـو السيدسي  لد  جدمع  سوؽ أهراس....................
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 68 .......................ااقسدـ المكوي  لكمي  العمـو والتكيولوجيد لد  جدمع  سوؽ أهراس................................
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 68 .........................ااقسدـ المكوي  لمع د لمـو وتقييدت اليشدطدت البديي  والريدضي  لد  جدمع  سوؽ أهراس......
والمتضمف  3101فياري  33مؤرخ في  26يعدؿ و يتمـ القرار رقـ رقـ  3102جويمي   03مؤرخ في  375قرار رقـ  -

 69 ...............................ي  لمدرس  الدراسدت العميد التجدري ..................................إيشدء ااقسدـ المكو 
يتضمف تأهيؿ مؤسسدت التعميـ العدلي لضمدف التكويف لييؿ ش ددة الدكتوراه  3102جويمي   04مؤرخ في  376قرار رقـ  -
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ض يددد بريدمج التعميـ القدلدي المشترؾ لش ددات ليسديس ميداف "لمـو اار  3102جويمي   37مؤرخ في  381قرار رقـ  -
 74 ........................................................................والكوف" فرع "جلرافيد وت يق  اإلقميـ"............
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 82 .................................والكوف" فرع "تسيير التقييدت الدضري "............................................
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 114 ..........................................التددليؿ الايزيدقي  والكيميدقي ................................................
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يددد القدقم  اإلسمي  الضدء المجمس العممي لموكدل  الموضولدتي  لمبدث في  3102أوت  6مؤرخ في  405قرار رقـ  -
 115 بيوتكيولوجي  ولمـو الزرال  والتلذي ..................................................................................ال

المتضمف تدديد قدقم  مقدييس المسدر الدراسي لمسي  الادلا  لييؿ ش ددة دكتور  3102أوت  6مؤرخ في  406قرار رقـ  -
 116 .............................................................................................في طب ااسيدف........

المتضمف  3100يوفمبر  01المؤرخ في  621يعدؿ و يتمـ ممدؽ القرار رقـ  3102أوت  6مؤرخ في  407قرار رقـ  -
 117 ................ .........طب ال يدل .........تدديد قدقم  مقدييس المسدر الدراسي لمسي  ااولى لييؿ ش ددة دكتور في 

المتضمف  3103أكتوبر  0المؤرخ في  321يعدؿ و يتمـ ممدؽ القرار رقـ  3102أوت  6مؤرخ في  408قرار رقـ  -
 118 .... تدديد قدقم  مقدييس المسدر الدراسي لمسي  الاديي  لييؿ ش ددة دكتور في طب ال يدل ...............................

المتضمف إيشدء ااقسدـ  3101مدرس  06المؤرخ في  64يتمـ القرار رقـ  3102أوت  12مؤرخ في  431قرار رقـ  -
 119 المكوي   لممدرس  العميد التجدري  لألسدتذة بقسيطيي .....................................................................

 120 يددد كيايدت تطبيؽ اادكدـ المتعمق  بدلتأهيؿ الجدمعي......................  3102سبتمبر  4مؤرخ في  430قرار رقـ  -
يتضمف إيشدء وددة بدث في التددليؿ والتطوير التكيولوجي في البيق  لد   3102 سبتمبر 7مؤرخ في  433قرار رقـ  -

 123 .........................................................مركز البدث العممي والتقيي في التددليؿ الايزيدقي  والكيميدقي ..
يتضمف إيشدء وددة البدث دوؿ ااقدليـ البدرزة والمجتمعدت لد  مركز  3102 سبتمبر 7مؤرخ في  435قرار رقـ  -

 124 ..................... ......................البدث العممي والتقيي في لمـ اإليسدف اإلجتمدلي والاقدفي..................
يتضمف إيشدء طور التكويف لمد وؿ لمى ش ددة الدراسدت الطبي   3102 سبتمبر 01مؤرخ في  436قرار رقـ  -

 125 المتب    في جراد  اال دب لد  ااطادؿ........................................................................
 126 ........ .يتضمف إيشدء ش ددة فوؽ التب ص في "التشريػػػ  العيػػػددي"...... 3102 سبتمبر 01 مؤرخ في 437قرار رقـ  -
 التكويف جدمع  ب د تقـو أف يمكف التي وااشلدؿ والبدمدت اليشدطدت قدقم  يددد 3102 سبتمبر في مؤرخ 440قرار رقـ  -

 129 ..................................................................................الرقيسي  م مت د لمى زيددة المتوا ؿ
  يتضمف تأهيؿ 3102جويمي   01المؤرخ في  362يكمؿ القرار رقـ   3102 سبتمبر 04مؤرخ في  443قرار رقـ  -

 130 ..3103-3102عي  مؤسسدت التعميـ العدلي لضمدف التكويف لييؿ ش ددة المدجستير ويددد لدد الميد ب الماتود  لمسي  الجدم
 132 ... .يددد القدقم  اإلسمي  الضدء المجمس العممي لجدمع  الطدرؼ........ 3102 سبتمبر 04مؤرخ في  442قرار رقـ  -
يددد القدقم  اإلسمي  الضدء المجمس العممي لممدرس  الوطيي  العميد  3102 سبتمبر 04مؤرخ في  443قرار رقـ  -

 133  ...........................................................................................................لمميدجميت
يددد القدقم  اإلسمي  الضدء المجمس العممي لكمي  العموـ والتكيولوجيد  3102 سبتمبر 04مؤرخ في  444قرار رقـ  -

 134 ..............................................................بجدمع  الطدرؼ........................................
يتضمف تشكيم  المجي  المتسدوي  االضدء البد   بمبتمؼ أسالؾ ااسدتذة  3102 سبتمبر 06مؤرخ في  445قرار رقـ  -

 135 .............................البددايف لد  المركز الجدمعي بدلبيض...................................................
يتضمف تشكيم  المجي  المتسدوي  اإللضدء البد   بمبتمؼ أسالؾ ااسدتذة  3102 سبتمبر 06مؤرخ في  446قرار رقـ  -

 136 البددايف لد  المركز الجدمعي بدلبيض................................................................................
يددد القدقم  اإلسمي  الضدء المجمس العممي لكمي  لمـو الطبيع  والديدة  3102 سبتمبر 06مؤرخ في  447قرار رقـ  -

 137 ....................................................................................................0بجدمع  سطيؼ 
يددد القدقم  اإلسمي  الضدء المجي  العممي  لقسـ العموـ الاالدي   لكمي   3102 سبتمبر 06مؤرخ في  448قرار رقـ  -

 139 ...............................................................................0لمـو الطبيع  والديدة بجدمع  سطيؼ 
ضدء المجي  العممي  لقسـ الميكروبيولوجيد لكمي  يددد القدقم  اإلسمي  ال 3102 سبتمبر 06مؤرخ في  451قرار رقـ  -

 140 ...............................................................................0لمـو الطبيع  والديدة بجدمع  سطيؼ 
جيد والبيق  اليبدتي  يددد القدقم  اإلسمي  الضدء المجي  العممي  لقسـ البيولو  3102 سبتمبر 06مؤرخ في  450قرار رقـ  -

 141 ...........................................................................0لكمي  لمـو الطبيع  والديدة بجدمع  سطيؼ
يددد القدقم  اإلسمي  الضدء المجي  العممي  لقسـ البيولوجيد وفيزيولوجيد  3102 سبتمبر 06مؤرخ في  453قرار رقـ  -

 142 ...................................................................0لكمي  لمـو الطبيع  والديدة بجدمع  سطيؼالديواف 
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يددد القدقم  اإلسمي  الضدء المجي  العممي  لقسـ البيوكيميدء لكمي  لمـو  3102 سبتمبر 06مؤرخ في  452قرار رقـ  -
 143 .....................................................................................0الطبيع  والديدة بجدمع  سطيؼ 

يددد القدقم  اإلسمي  الضدء المجمس العممي لكمي  التكيولوجيد بجدمع   3102 سبتمبر 06مؤرخ في  453قرار رقـ  -
 144 .............................................................................................................0سطيؼ

يددد القدقم  اإلسمي  الضدء المجي  العممي  لقسـ اإللكتروتقيي  لكمي   3102 سبتمبر 06مؤرخ في  454قرار رقـ  -
 145 .........................................................................................0التكيولوجيد بجدمع  سطيؼ 

يددد القدقم  اإلسمي  الضدء المجي  العممي  لقسـ اإللكتروييؾ لكمي   3102 سبتمبر 06مؤرخ في  455قرار رقـ  -
 146 .........................................................................................0التكيولوجيد بجدمع  سطيؼ 

يددد القدقم  اإلسمي  الضدء المجي  العممي  لقسـ هيدس  الطراقؽ لكمي   3102 سبتمبر 06خ في مؤر  456قرار رقـ  -
 147 ..........................................................................................0التكيولوجيد بجدمع  سطيؼ

اإلسمي  الضدء المجي  العممي  لقسـ ال يدس  المديي  لكمي   يددد القدقم  3102 سبتمبر 06مؤرخ في  457قرار رقـ  -
 148 ..........................................................................................0التكيولوجيد بجدمع  سطيؼ

لقسـ الطب لكمي  الطب  يددد القدقم  اإلسمي  الضدء المجي  العممي  3102 سبتمبر 06مؤرخ في  458قرار رقـ  -
 149 .....................................................................................................0بجدمع  سطيؼ

يددد القدقم  اإلسمي  الضدء المجمس العممي لكمي  الطب بجدمع   3102 سبتمبر 06مؤرخ في  461قرار رقـ  -
 150  .............................................................................................................0سطيؼ

يددد القدقم  اإلسمي  الضدء المجمس العممي لمع د الب ريدت وميكدييؾ  3102 سبتمبر 06مؤرخ في  460قرار رقـ  -
 151 ..............................................................................................0الدق  بجدمع  سطيؼ 

يددد القدقم  اإلسمي  الضدء المجمس العممي لمع د ال يدس  المعمدري   3102 سبتمبر 06مؤرخ في  463قرار رقـ  -
 152 .......................................................................................0ولمـو اارض بجدمع  سطيؼ

تضمف إيشدء ش ددة فوؽ التب ص في "اامراض اليسدقي  اللددي  ويمو  3102 سبتمبر 07مؤرخ في  462قرار رقـ  -
 153 ..............................................................................................................الذكورة"

يددد القدقم  اإلسمي  الضدء المجمس العممي لمع د اآلداب والملدت  3102 سبتمبر 07مؤرخ في  463رقـ  قرار -
 155 .......................بدلمركز الجدمعي بميم ........................................................................

د القدقم  اإلسمي  الضدء المجمس العممي لمع د العموـ والتكيولوجيد يدد 3102 سبتمبر 07مؤرخ في  464قرار رقـ  -
 156 .بدلمركز الجدمعي بميم ..............................................................................................

س العممي لكمي  العمـو اإليسديي  يددد القدقم  اإلسمي  الضدء المجم 3102 سبتمبر 07مؤرخ في  465قرار رقـ  -
 157 .........................................................................واإلجتمدلي  بجدمع  معسكر.................

ي  يددد القدقم  اإلسمي  الضدء المجي  العممي  لقسـ العمـو اإليسديي  لكم 3102 سبتمبر 07مؤرخ في  466قرار رقـ  -
 158 ............................العمـو اإليسديي  واإلجتمدلي  بجدمع  معسكر...............................................

يددد القدقم  اإلسمي  الضدء المجي  العممي  لقسـ الامسا  لكمي  العمـو  3102 سبتمبر 07مؤرخ في  467قرار رقـ  -
 159 ع  معسكر.................................................................................اإليسديي  واإلجتمدلي  بجدم

يتضمف تأهيؿ جدمع  جيجؿ لمتكويف لمد وؿ لمى ش ددة الدكتوراه وتيظيـ  3102 سبتمبر 07مؤرخ في  468قرار رقـ  -
 160 ........................................................التأهيؿ الجدمعي وميده.......................................

يتضمف تأهيؿ جدمع  بومرداس لمتكويف لمد وؿ لمى ش ددة الدكتوراه  3102 سبتمبر 07مؤرخ في  471قرار رقـ  -
 161 ..................وتيظيـ التأهيؿ الجدمعي وميده.....................................................................

يتضمف تأهيؿ جدمع  اااواط لمتكويف لمد وؿ لمى ش ددة الدكتوراه  3102 سبتمبر 07مؤرخ في  470قرار رقـ  -
 162 .............................................................................وتيظيـ التأهيؿ الجدمعي وميده..........

يتضمف تأهيؿ جدمع  أـ البواقي لمتكويف لمد وؿ لمى ش ددة الدكتوراه  3102 سبتمبر 07ؤرخ في م 473قرار رقـ  -
 162 ....................................................وتيظيـ التأهيؿ الجدمعي وميده...................................

دمع  بسكرة لمتكويف لمد وؿ لمى ش ددة الدكتوراه وتيظيـ يتضمف تأهيؿ ج 3102 سبتمبر 07مؤرخ في  472قرار رقـ  -
 163 التأهيؿ الجدمعي وميده...............................................................................................
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 ددة الدكتوراه وتيظيـ يتضمف تأهيؿ جدمع  تممسدف لمتكويف لمد وؿ لمى ش 3102 سبتمبر 07مؤرخ في  473قرار رقـ  -
 164 التأهيؿ الجدمعي وميده...............................................................................................

يتضمف تأهيؿ جدمع  البميدة لمتكويف لمد وؿ لمى ش ددة الدكتوراه وتيظيـ  3102 سبتمبر 07مؤرخ في  474قرار رقـ  -
 165 الجدمعي وميده...............................................................................................التأهيؿ 

يتضمف تأهيؿ جدمع  ورقم  لمتكويف لمد وؿ لمى ش ددة الدكتوراه وتيظيـ  3102 سبتمبر 07مؤرخ في  475قرار رقـ  -
 166 ............................................................................التأهيؿ الجدمعي وميده...................

يتضمف تأهيؿ جدمع  سيدي بمعبدس لمتكويف لمد وؿ لمى ش ددة الدكتوراه  3102 سبتمبر 07مؤرخ في  476قرار رقـ  -
 167 ..........................................وتيظيـ التأهيؿ الجدمعي وميده.............................................

يتضمف تأهيؿ جدمع  الطدرؼ لمتكويف لمد وؿ لمى ش ددة الدكتوراه  3102 سبتمبر 07مؤرخ في  477قرار رقـ  -
 168 ...وتيظيـ التأهيؿ الجدمعي وميده....................................................................................

يتضمف تأهيؿ جدمع  ليدب  لمتكويف لمد وؿ لمى ش ددة الدكتوراه وتيظيـ  3102 سبتمبر 07مؤرخ في  478قرار رقـ  -
 169 التأهيؿ الجدمعي وميده...............................................................................................

يتضمف تأهيؿ جدمع  تيزي وزو لمتكويف لمد وؿ لمى ش ددة الدكتوراه  3102 سبتمبر 07مؤرخ في  481قرار رقـ  -
 169 وتيظيـ التأهيؿ الجدمعي وميده.......................................................................................

يي  العميد لإلد دء واإلقت دد التطبيقي لمتكويف يتضمف تأهيؿ المدرس  الوط 3102 سبتمبر 07مؤرخ في  480قرار رقـ  -
 170 .................................................لمد وؿ لمى ش ددة الدكتوراه وتيظيـ التأهيؿ الجدمعي وميده.........

توراه وتيظيـ يتضمف تأهيؿ جدمع  المسيم  لمتكويف لمد وؿ لمى ش ددة الدك 3102 سبتمبر 07مؤرخ في  483قرار رقـ  -
 171 التأهيؿ الجدمعي وميده...............................................................................................

 3103-3102يتضمف تأهيؿ المدستر الماتود  بعيواف السي  الجدمعي   3102 سبتمبر 33مؤرخ في  482قرار رقـ  -
 172 .............................................................................................بجدمع  أدرار............

 3103-3102يتضمف تأهيؿ المدستر الماتود  بعيواف السي  الجدمعي   3102 سبتمبر 33مؤرخ في  483قرار رقـ  -
 173 ....................................................................................................0بجدمع  الجزاقر 

 3103-3102يتضمف تأهيؿ المدستر الماتود  بعيواف السي  الجدمعي   3102 سبتمبر 33مؤرخ في  484قرار رقـ  -
 174 ....................................................................................................3بجدمع  الجزاقر 

 3103-3102يتضمف تأهيؿ المدستر الماتود  بعيواف السي  الجدمعي   3102 سبتمبر 33مؤرخ في  485قرار رقـ  -
 176 ....................................................................................................2بجدمع  الجزاقر 

 3103-3102يتضمف تأهيؿ المدستر الماتود  بعيواف السي  الجدمعي   3102 سبتمبر 33مؤرخ في  486قرار رقـ  -
 177 بجدمع  ليدب ........................................................................................................

 3103-3102لمدستر الماتود  بعيواف السي  الجدمعي  يتضمف تأهيؿ ا 3102 سبتمبر 33مؤرخ في  487قرار رقـ  -
 178 بجدمع  بدتي .........................................................................................................

 3103-3102  يتضمف تأهيؿ المدستر الماتود  بعيواف السي  الجدمعي 3102 سبتمبر 33مؤرخ في  488قرار رقـ  -
 180 .............................................بجدمع  بشدر...........................................................

 3103-3102يتضمف تأهيؿ المدستر الماتود  بعيواف السي  الجدمعي   3102 سبتمبر 33مؤرخ في  511قرار رقـ  -
 181 ..........................................................................................بجدمع  بجدي ..............

 3103-3102يتضمف تأهيؿ المدستر الماتود  بعيواف السي  الجدمعي   3102 سبتمبر 33مؤرخ في  510قرار رقـ  -
 183 .....................................................بجدمع  بسكرة...................................................

 3103-3102يتضمف تأهيؿ المدستر الماتود  بعيواف السي  الجدمعي   3102 سبتمبر 33مؤرخ في  513قرار رقـ  -
 184 .....................................................................................................0بجدمع  البميدة 

 3103-3102يتضمف تأهيؿ المدستر الماتود  بعيواف السي  الجدمعي   3102 سبتمبر 33مؤرخ في  512قرار رقـ  -
 185 ......................................................................................................3بجدمع  البميدة

 3103-3102يتضمف تأهيؿ المدستر الماتود  بعيواف السي  الجدمعي   3102 سبتمبر 33مؤرخ في  513قرار رقـ  -
 186 بجدمع  برج بو لريريج...............................................................................................
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 3103-3102دستر الماتود  بعيواف السي  الجدمعي  يتضمف تأهيؿ الم 3102 سبتمبر 33مؤرخ في  514قرار رقـ  -
 187 بجدمع  البويرة........................................................................................................

 3103-3102 يتضمف تأهيؿ المدستر الماتود  بعيواف السي  الجدمعي  3102 سبتمبر 33مؤرخ في  515قرار رقـ  -
 188 بجدمع  بومرداس.....................................................................................................

 3103-3102يتضمف تأهيؿ المدستر الماتود  بعيواف السي  الجدمعي   3102 سبتمبر 33مؤرخ في  516قرار رقـ  -
 189 ........................................................................................بجدمع  الشمؼ...............

 3103-3102يتضمف تأهيؿ المدستر الماتود  بعيواف السي  الجدمعي   3102 سبتمبر 33مؤرخ في  517قرار رقـ  -
 191 ....................................................................................................0بجدمع  قسيطيي 

 3103-3102يتضمف تأهيؿ المدستر الماتود  بعيواف السي  الجدمعي   3102 سبتمبر 33مؤرخ في  518قرار رقـ  -
 192 ....................................................................................................3بجدمع  قسيطيي 

 3103-3102يتضمف تأهيؿ المدستر الماتود  بعيواف السي  الجدمعي   3102 سبتمبر 33مؤرخ في  501قرار رقـ  -
 193 ....................................................................................................2بجدمع  قسيطيي 

 3103-3102يتضمف تأهيؿ المدستر الماتود  بعيواف السي  الجدمعي   3102 سبتمبر 33 مؤرخ في 500قرار رقـ  -
 194 بجدمع  الجما ........................................................................................................

 3103-3102الماتود  بعيواف السي  الجدمعي  يتضمف تأهيؿ المدستر  3102 سبتمبر 33مؤرخ في  503قرار رقـ  -
 195 بجدمع  الوادي.......................................................................................................

 3103-3102يتضمف تأهيؿ المدستر الماتود  بعيواف السي  الجدمعي   3102 سبتمبر 33مؤرخ في  502قرار رقـ  -
 196 بجدمع  الطدرؼ......................................................................................................
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 284 ..............................................................................بدلمركز الجدمعي تميراست..............
 3103-3102يتضمف تأهيؿ الميسديس الماتود  بعيواف السي  الجدمعي   3102 سبتمبر 33مؤرخ في  611قرار رقـ  -

 285 ............................................................................بدلمركز الجدمعي تيدوؼ..................
 3103-3102يتضمف تأهيؿ الميسديس الماتود  بعيواف السي  الجدمعي   3102سبتمبر  33مؤرخ في  610رقـ قرار  -

 286 ...............................................................................................بدلمركز الجدمعي تيبدزة
 3103-3102يتضمف تأهيؿ الميسديس الماتود  بعيواف السي  الجدمعي   3102 سبتمبر 33مؤرخ في  613قرار رقـ  -

 287 .................................................................بدلمركز الجدمعي تيسمسيمت.........................
الذي ددد القدقم   3102مدرس  2المؤرخ في  007يعدؿ القرار رقـ رقـ  3102تمبر سب 33مؤرخ في  612قرار رقـ  -

 288 ........................................................................3اإلسمي  الضدء مجمس إدارة جدمع  سطيؼ
ي  العممي  لقسـ البيولوجيد الجزيقي  يددد القدقم  اإلسمي  الضدء المج 3102 سبتمبر 33مؤرخ في  613قرار رقـ  -

 289 والبموي  لكمي  لمـو الطبيع  والديدة بجدمع  جيجؿ.....................................................................
د التطبيقي  يددد القدقم  اإلسمي  الضدء المجي  العممي  لقسـ الميكروبيولوجي 3102 سبتمبر 24مؤرخ في  614قرار رقـ  -

 290 ولمـو التلذي   لكمي  لمـو الطبيع  والديدة بجدمع  جيجؿ...............................................................
يددد القدقم  اإلسمي  الضدء المجي  العممي  لقسـ لمـو اارض والكوف   3102 سبتمبر 24مؤرخ في  615قرار رقـ  -

 291 والديدة بجدمع  جيجؿ.............................................................................لكمي  لمـو الطبيع  
يددد القدقم  اإلسمي  الضدء المجي  العممي  لقسـ لمـو المديط والعمـو  3102 سبتمبر 24مؤرخ في  616قرار رقـ  -

 292 ..................................................................الاالدي  لكمي  لمـو الطبيع  والديدة بجدمع  جيجؿ...
يتضمف تعييف ألضدء مجمس مع د العمـو اإلقت ددي  والتجدري  ولمـو  3102سبتمبر  33مؤرخ في  617قرار رقـ  -

 293 ...............................التسيير لممركز الجدمعي بميم ..........................................................
يتضمف تعييف ألضدء مجمس مع د العمـو والتكيولوجيد لممركز الجدمعي  3102سبتمبر  33مؤرخ في  618قرار رقـ  -

 294 ... ..............................................................................................................بميم 
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 295  يتضمف تعييف ألضدء مجمس مع د اآلداب والملدت  لممركز الجدمعي بميم . 3102سبتمبر  33مؤرخ في  601قرار رقـ  -
لمتكويف لمد وؿ لمى ش ددة الدكتوراه  3يتضمف تأهيؿ جدمع  سطيؼ 3102 سبتمبر 34مؤرخ في  600قرار رقـ  -

 296 ...................................................................وتيظيـ التأهيؿ الجدمعي وميده....................
لمتكويف لمد وؿ لمى ش ددة الدكتوراه  0يتضمف تأهيؿ جدمع  سطيؼ 3102 سبتمبر 34مؤرخ في  603قرار رقـ  -

 296 ...........................وتيظيـ التأهيؿ الجدمعي وميده............................................................
يتضمف تأهيؿ جدمع  اامير لبد القددر لمعمـو اإلسالمي  لمتكويف لمد وؿ  3102 سبتمبر 34مؤرخ في  602قرار رقـ  -

 297 لمى ش ددة الدكتوراه وتيظيـ التأهيؿ الجدمعي وميده...................................................................
يتضمف تأهيؿ جدمع  تممسدف لمتكويف لمد وؿ لمى ش ددة الدكتوراه وتيظيـ  3102 سبتمبر 34مؤرخ في  603قرار رقـ  -

 298 التأهيؿ الجدمعي وميده...............................................................................................
يتضمف تأهيؿ جدمع  البميدة لمتكويف لمد وؿ لمى ش ددة الدكتوراه وتيظيـ  3102 رسبتمب 34مؤرخ في  604قرار رقـ  -

 299 التأهيؿ الجدمعي وميده...............................................................................................
م  لمتكويف لمد وؿ لمى ش ددة الدكتوراه وتيظيـ يتضمف تأهيؿ جدمع  المسي 3102 سبتمبر 34مؤرخ في  605قرار رقـ  -

 300 التأهيؿ الجدمعي وميده...............................................................................................
 301  بتيسمسيمت.... يددد القدقم  اإلسمي  الضدء مجمس إدارة المركز الجدمعي 3102سبتمبر  34مؤرخ في  606قرار رقـ  -
يددد القدقم  اإلسمي  الضدء مجمس إدارة المدرس  الوطيي  العميد لإلد دء  3102سبتمبر  34مؤرخ في  607قرار رقـ  -

 302 واإلقت دد التطبيقي...................................................................................................
 303  ....يددد القدقم  اإلسمي  الضدء المجمس العممي لممدرس  الوطيي  العميد لماالد  3102سبتمبر  35مؤرخ في  608قـ قرار ر  -
يددد القدقم  اإلسمي  الضدء المجي  العممي  لقسـ التكيولوجيد اللذاقي   3102 سبتمبر 26مؤرخ في  631قرار رقـ  -

 305 ................................................................................بدلمدرس  الوطيي  العميد لماالد .......
يددد القدقم  اإلسمي  الضدء المجي  العممي  لقسـ ال يدس  الرياي  بدلمدرس   3102 سبتمبر 26مؤرخ في  630قرار رقـ  -

 306 ..........................................................الوطيي  العميد لماالد .......................................
يددد القدقم  اإلسمي  الضدء المجي  العممي  لقسـ لمـ الترب  بدلمدرس   3102 سبتمبر 26مؤرخ في  633قرار رقـ  -

 307 ...............................الوطيي  العميد لماالد ..................................................................
يددد القدقم  اإلسمي  الضدء المجي  العممي  لقسـ لمـ الديواف الزرالي  3102 سبتمبر 26مؤرخ في  632قرار رقـ  -

 308 ....واللدبي بدلمدرس  الوطيي  العميد لماالد ............................................................................
يددد القدقم  اإلسمي  الضدء المجي  العممي  قسـ اإليتدج اليبدتي بدلمدرس   3102 سبتمبر 26مؤرخ في  633قرار رقـ  -

 309 الوطيي  العميد لماالد .................................................................................................
يددد القدقم  اإلسمي  الضدء المجي  العممي  لقسـ اإليتدج الديواف بدلمدرس   3102 سبتمبر 26مؤرخ في  634قرار رقـ  -

 310 الوطيي  العميد لماالد .................................................................................................
يددد القدقم  اإلسمي  الضدء المجي  العممي  لقسـ اإلقت دد الرياي بدلمدرس   3102 سبتمبر 26مؤرخ في  635قرار رقـ  -

 311 الوطيي  العميد لماالد .................................................................................................
الضدء المجي  العممي  لقسـ لمـ اليبدت بدلمدرس  يددد القدقم  اإلسمي   3102 سبتمبر 26مؤرخ في  636قرار رقـ  -

 312 الوطيي  العميد لماالد .................................................................................................
اللدبدت ودمدي  الطبيع  يددد القدقم  اإلسمي  الضدء المجي  العممي  لقسـ  3102 سبتمبر 26مؤرخ في  637قرار رقـ  -

 313 بدلمدرس  الوطيي  العميد لماالد .......................................................................................
 314 يتضمف إيشدء مبدبر بدث لد  بعض مؤسسدت التعميـ العدلي.............  3102 سبتمبر 35مؤرخ في  638قرار رقـ  -
 315 .......يددد القدقم  اإلسمي  الضدء مجمس إدارة جدمع  الجما ........... 3102سبتمبر  38مؤرخ في  621ار رقـ قر  -
 316 ...لمتكيولوجيد العميد الوطيي  المدرس  إدارة مجمس الضدء اإلسمي  القدقم  يددد 3102 سبتمبر 38 في مؤرخ 620قرار رقـ  -
 اإللتددؽ أجؿ مف واإللمدؿ الش ددات أسدس لمى مسدبق  فت  يتضمف 3102 بتمبرس 21 في مؤرخ 623قرار رقـ رقـ  -

 318 .........................................................................................جدمعي إستشادقي أستدذ برتب 
 برتب  اإللتددؽ أجؿ مف اإلبتبدرات سأسد لمى مسدبق  فت  يتضمف 3102 سبتمبر 21 في مؤرخ 622قرار رقـ رقـ  -

 322 ...................................................."........................ أ"  قسـ جدمعي إستشادقي مددضر أستدذ
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IV- رراتـقـمالــ  
ذي  الديوايي  المسمدة المتضمف وضع هيدكؿ وددة إيتدج مواد ال د  والتل  3102جويمي   01مؤرخ في  373مقرر رقـ  -

(  الواقع  بدلميطق  ال يدلي  ببمدي  بوسمدليؿ والي  تيبدزة  تدت ت رؼ مركز البدث العممي والتقيي PASNAسدبقد )
 332 ................................................................................................لإللددـ والمراقب ......

المتضمف وضع هيدكؿ وددة إيتدج مواد ال د  والتلذي  الديوايي  المسمدة   3102جويمي   01مؤرخ في  374ر رقـ مقر  -
(  الواقع  بدلميطق  ال يدلي  ببمدي  بوسمدليؿ والي  تيبدزة  تدت ت رؼ مركز البدث العممي في PASNAسدبقد )

 333 ...................................................................التددليؿ الايزيدقي  والكيميدقي .......................
 334 يتضمف إللدء المي  المؤقت لم اق .......................................  3102سبتمبر  0مؤرخ في  234مقرر رقـ  -
 335 ..................10/3103ة رقـ يتضمف إللدء الميدق   الوطيي  المددود 3102سبتمبر  3مؤرخ في  264مقرر رقـ  -
/ـ ت ت ـ/ وت 10يتضمف إللدء الميدق   الوطيي  والدولي  المددودة  رقـ  3102سبتمبر  3مؤرخ في  265مقرر رقـ  -

 336 ......................................................................................................3103ت س/ 
 336 يددد تشكيم  لجي  التدكيـ لممسدبقدت المعمدري  لد  جدمع  ارداي .......... 3102سبتمبر  3مؤرخ في  266مقرر رقـ  -
الذي يددد  3103مدي  32المؤرخ في  048ي د  و يتمـ المقر رقـ  3102سبتمبر  3مؤرخ في  267مقرر رقـ  -

 337 ..............................................................قدقم  المشدريع التي يجب أف تكوف مدؿ مسدبق .........
 339 ...............يتضمف إللدء المي  المؤقت لم اق ....................... 3102سبتمبر  21مؤرخ في  347مقرر رقـ  -

 

V- المناشير  
 341 الجلرافي  التدبع  لمؤسسدت التعميـ العدلي......تتضمف تعديؿ الدواقر  3102جويمي   34مؤرب  في  3مذكرة ميشور رقـ  -
 

-VIالفردية  والمقررات  القرارات  
 344 .........................................................................................................................الاردي  القرارات -
 344 ........................................................................................................................الاردي  المقررات -
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 ــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــ
 الرسمية الجريدة في الصادرة النصوص

 الجزائريـة للجمهوريـة
 ــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــ
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  يتضمف   3102 الموافؽ أوؿ اشت سي  0323رمضدف لدـ  32مؤرخ في  377-02مرسـو تيايذي رقـ

 .إيشدء المجدف االستشدري  االستشادقي  الجدمعي  وتدديد  الديدت د وتيظيم د وسيرهد

 

 (3102 غشت  07 الصادرة في 30 رقم الرسمية الجريدة)  
 
 
 

 
 

  يتضمف   3102اشت سي   20الموافؽ  0323شواؿ لدـ  33مؤرخ في  215-02مرسـو تيايذي رقـ
 .تيظيـ الترب دت الميدايي  وفي الوسط الم يي لادقدة الطمب 

 (3102 سبتمبر  07 الصادرة في 34 رقم الرسمية الجريدة)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2013/A2013041.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2013/A2013041.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2013/A2013045.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2013/A2013045.pdf
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 ـــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــ
 القرارات الوزارية المشتركة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 في المؤرخ المشترك الوزاري القرار ويتمم يعدل 3102 سبتمبر 4 في مؤرخ مشترك وزاري قرار
 الشغل  مناصب تعداد يحدد الذي 3100 جوان 3 الموافق 0323 الثانية جمادى 21

 الخدمات أو الصيانة أو الحفظ شاطاتن في العاممين باألعوان الخاص العقد ومدة وتصنيفيا
 والمتمم المعدل الجامعية، لمخدمات الوطني لمديوان الممركزة وغير المركزية المصالح بعنوان

           

 لمحكومة، العام األمين إن
 المالية، ووزير
 العممي، والبحث العالي التعميم ووزير

 الػدي  3116 سػبتمبر 38 الموافػؽ 0337 ضػدفرم 06 فػي المػؤرخ 217-16 رقػـ الرقدسػي المرسػـو بمقتضى -
 المتعمقػػػ  والقوالػػػد لػػػرواتب ـ المشػػػكم  والعيد ػػػر وواجبػػػدت ـ ودقػػػوق ـ المتعدقػػػديف االػػػواف توظيػػػؼ كيايػػػدت يدػػػدد

 ميه  7 المددة سيمد ال لمي ـ  المطبؽ التأديبي اليظدـ كذا بتسييرهـ
 المتضػمف  3103 سػبتمبر 3 الموافػؽ 0322 شػواؿ 06 فػي المػؤرخ 235-03 رقػـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
 الػػػذي  0884 فياػػػري 04 الموافػػػؽ 0304 رمضػػػدف 04 فػػػي المػػػؤرخ 43-84 رقػػػـ التيايػػػذي المرسػػػـو بمقتضػػػى -

 المدلي   وزير  الديدت يددد
 والمتضػمف  0884 مػدرس 33 الموافػؽ 0304 شػواؿ 30 فػي المػؤرخ 73-84 رقػـ التيايػذي المرسـو بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ ولممه  وتيظيمه الجدمعي  لمبدمدت الوطيي الديواف إيشدء
 الػػػذي  3112 أفريػػػؿ 37 الموافػػػؽ 0333  ػػػار 35 فػػػي المػػػؤرخ 081-12 رقػػػـ التيايػػػذي المرسػػػـو بمقتضػػػى -

 العمومي   لموظيا  العدـ المدير  الديدت يددد
 الػػذي  3102 جػدياي 21 الموافػؽ 0323 ااوؿ ربيػع 07 فػي المػؤرخ 66-02 رقػـ التيايػذي المرسػـو مقتضػى -

 .العممي والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 تعيػػػيف المتضػػػمف  3113 جػػػواف 07 الموافػػػؽ 0332 الاػػػديي ربيػػػع 6 فػػػي المػػػؤرخ  الرقدسػػػي المرسػػػـو بمقتضػػػى -

 لمدكوم   العدـ ااميف
 يدػػدد الػػذي  3100 جػػواف 3 وافػػؽالم 0323 الادييػػ  جمػػدد  21 فػػي المػػؤرخ المشػػترؾ الػػوزاري القػػرار بمقتضػػى -

 أو ال ػػػيدي  أو الداػػػظ يشػػػدطدت فػػػي العػػػدمميف بػػػدالواف البػػػدص العقػػػد ومػػػدة وت ػػػييا د الشػػػلؿ ميد ػػػب تعػػػداد
 والمتمـ  المعدؿ الجدمعي   لمبدمدت الوطيي لمديواف الممركزة واير المركزي  الم دل  بعيواف البدمدت

 

  يقـــــــــرران
 

 0323 الادييػ  جمػدد  21 فػي المػؤرخ المشػترؾ الوزاري القرار مف ااولى المددة أدكدـ تمـوت تعدؿ :األولى المادة
 :يمي كمد ألاله والمذكور  3100 جواف 3 الموافؽ

 رمضػدف 06 فػي المػؤرخ 217-16 رقـ الرقدسي المرسـو مف 7 المددة ادكدـ تطبيقد: ااولى المددة"
 المطدبقػػػػػ  الشػػػػػلؿ ميد ػػػػػب تعػػػػػداد يدػػػػػدد ه ألػػػػػال والمػػػػػذكور  3116 سػػػػػبتمبر 38 الموافػػػػػؽ 0337
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 بعيػواف العػدمميف بػدالواف البػدص العقػد مػدة وكذا وت ييا د البدمدت أو ال يدي  أو الداظ ليشدطدت
 ".المرفؽ 0 رقـ لمجدوؿ طبقد الجدمعي   لمبدمدت الوطيي لمديواف المركزي  الم دل 

 .الممدؽ 3 رقـ لمجدوؿ طبقد الجدمعي   البدمدت يدتبمدير  البد   المدلي  الميد ب تعدادات توزع: 3 المـادة
 .الشعبي  الديمقراطي  الجزاقري  لمجم وري  الرسمي  الجريدة في القرار هذا ييشر :2 المـادة

 3102 سبتمبر 4 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                           المالية وزيرة

 حراوبية رشيد األستاذ                                                                                      بوطبة. م
 لمحكومة العام األمين عن

 نوم وبتفويض
 العمومية لموظيفة العالم المدير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لمعمال العميا المناصب عدد يحدد 3102 سبتمبر 03 في مؤرخ مشترك وزاري قرار
 لمبحث الموضوعاتية الوكاالت بعنوان والحجاب السيارات وسائقي المينيين

           

 لمحكومة، العام األمين إن
 المالية، زيروو 

 العممي، البحث و العالي التعميم ووزير

 الػذي  3116 سػبتمبر 38 الموافػؽ 0337 رمضػدف 06 فػي المػؤرخ 217-16 رقػـ الرقدسػي المرسػـو بمقتضى -
 العمومي   واإلدارات المؤسسدت في العميد الميد ب لشدامي اإلستداللي  الزيددات مي  كيايدت يددد

 المتضػمف  3103 سػبتمبر 3 الموافػؽ 0322 شػواؿ 06 فػي المػؤرخ 235-03 رقػـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -
 الدكوم   ألضدء تعييف

 الػػػذي  0884 فياػػػري 04 الموافػػػؽ 0304 رمضػػػدف 04 فػػػي المػػػؤرخ 43-84 رقػػػـ التيايػػػذي المرسػػػـو بمقتضػػػى -
 المدلي   وزير  الديدت يددد

 الػػػذي  3112 أفريػػػؿ 37 فػػػؽالموا 0333  ػػػار 35 فػػػي المػػػؤرخ 081-12 رقػػػـ التيايػػػذي المرسػػػـو بمقتضػػػى -
 العمومي   لموظيا  العدـ المدير  الديدت يددد

 والمتضػمف  3117 جػدياي 08 الموافػؽ 0338 مدػـر 00 فػي المؤرخ 14-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 ميه  27 المددة السيمد والدجدب  السيدرات وسدققي الم يييف بدلعمدؿ البدص ااسدسي القديوف

  3100 يػػػوفبمر 33 الموافػػػؽ 0323 الدجػػػ  ذي 37 فػػػي المػػػؤرخ 287-00 رقػػػـ التيايػػػذي المرسػػػـو بمقتضػػػى -
 وسيرهد  وتيظيم د لمبدث الموضولدتي  الوكدل  م دـ يددد الذي

 الػػػػذي  3103 جػػػػدياي 8 الموافػػػػؽ 0322  ػػػػار 04 فػػػػي المػػػػؤرخ 08-03 رقػػػػـ التيايػػػػذي المرسػػػػـو بمقتضػػػػى -
 والتكيولوجيد  العمـو في لمبدث موضولدتي  وكدل  إلى جدمعيال البدث لتطوير الوطيي  الوكدل  تدويؿ يتضمف

 الػػػػذي  3103 جػػػػدياي 8 الموافػػػػؽ 0322  ػػػػار 04 فػػػػي المػػػػؤرخ 31-03 رقػػػػـ التيايػػػػذي المرسػػػػـو بمقتضػػػػى -
 ال د   لمـو في لمبدث موضولدتي  وكدل  إلى الجدمعي البدث لتطوير الوطيي  الوكدل  تدويؿ يتضمف

 يتضػمف  3103 مػدرس 0 الموافػؽ 0322 الاػديي ربيػع 7 فػي المػؤرخ 84-03 رقػـ التيايػذي المرسػـو بمقتضى -
 والتلذي   الزرال  ولمـو البيوتكيولجي  في لمبدث الموضولدتي  الوكدل  إيشدء
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 يتضػمف  3103 مػدرس 0 الموافػؽ 0322 الاػديي ربيػع 7 فػي المػؤرخ 85-03 رقػـ التيايػذي المرسػـو بمقتضى -
 واإليسديي   اإلجتمدلي  والعمـو البيوتكيولجي  في ثلمبد الموضولدتي  الوكدل  إيشدء

 يتضػمف  3103 مػدرس 0 الموافػؽ 0322 الاػديي ربيػع 7 فػي المػؤرخ 86-03 رقػـ التيايػذي المرسػـو بمقتضى -
 والديدة  الطبيع  ولمـو البيوتكيولجي  في لمبدث الموضولدتي  الوكدل  إيشدء

 الػػذي  3102 جػدياي 21 الموافػؽ 0323 ااوؿ ربيػع 07 فػي المػؤرخ 66-02 رقػـ التيايػذي المرسػـو مقتضػى -
 .العممي والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 تعيػػػيف المتضػػػمف  3113 جػػػواف 07 الموافػػػؽ 0332 الاػػػديي ربيػػػع 6 فػػػي المػػػؤرخ  الرقدسػػػي المرسػػػـو بمقتضػػػى -
 لمدكوم   العدـ ااميف

 لػدد يدػدد الػذي  3100 جواف 02 الموافؽ 0323 ةالقعد ذي 04 في المؤرخ المشترؾ الوزاري القرار بمقتضى -
 .البدث وكدلتي بعيواف والدجدب السيدرات وسدققي الم يييف لمعمدؿ العميد الميد ب

 

  يقـــــــــرران
 

ـــى المـــادة  0338 مدػػػـر 00 فػػػي المػػػؤرخ 14-17 رقػػػـ التيايػػػذي المرسػػػـو مػػػف 27 المػػػددة ادكػػػدـ تطبيقػػػد :األول
 الػػػوظياي  الطػػػدبع ذات العميػػػد الميد ػػػب لػػػدد يدػػػدد ألػػػاله  مػػػذكوروال  3117 جػػػدياي 08 الموافػػػؽ
 .القرار ب ذا الممدؽ لمجدوؿ طبقد لمبدث  الموضولدتي  الوكدالت بعيواف

 والمػذكور  3100 جػواف 02 الموافػؽ 0323 القعدة ذي 04 في المؤرخ المشترؾ الوزاري القرار يملى:  3 المـادة
 .ألاله

 .الشعبي  الديمقراطي  الجزاقري  لمجم وري  الرسمي  الجريدة في رالقرا هذا ييشر:  2 المـادة
  

 3102 سبتمبر 03 في بالجزائر حرر                                                                                             
  العممي والبحث العالي التعميم وزير                  المالية وزيرة 
  حراوبية رشيد األستاذ                                                                                     بوطبة. م   

 لمحكومة العام األمين عن
 منو وبتفويض

 العمومية لموظيفة العالم المدير
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الممحق لجدولا
 

 
 البحث وكاالت

 العميا المناصب

 رئيس
 حضيرة

 رئيس
 ورشة

 رئيس
 مخزن

 المصمحة مسؤول
 الداخمية

 المجموع

 3 0 0 0 0 الصحة عموم في لمبحث الموضوعاتية الوكالة

 3 0 0 0 0 والتكنولوجيا العموم في لمبحث الموضوعاتية الوكالة

 3 0 0 0 0 والحياة الطبيعة عموم في ثلمبح الموضوعاتية الوكالة

 3 0 0 0 0 واإلنسانية اإلجتماعية العموم في لمبحث الموضوعاتية الوكالة

 وعموم البيوتكنولوجية في لمبحث الموضوعاتية الوكالة
 والتغذية الزراعة

0 0 0 0 3 

 31 4 4 4 4 المـــجمـــــوع

 ـــــــــــــــــــــــ
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  المؤرخ المشترك الوزاري القرار ويتمم يعدل 3102 سبتمبر 03 في رخمؤ  مشترك وزاري قرار
  المناصب عدد يحدد الذي 3100 أكتوبر 02 الموافق 0323 القعدة ذي 04 في

 الجامعية المراكز بعنوان والحجاب السيارات وسائقي المينيين لمعمال العميا
           

 لمحكومة، العام األمين إن
 المالية، ووزير
 العممي، والبحث العالي التعميم رووزي

 الػذي  3116 سػبتمبر 38 الموافػؽ 0337 رمضػدف 06 فػي المػؤرخ 217-16 رقػـ الرقدسػي المرسػـو بمقتضى -
 العمومي   واإلدارات المؤسسدت في العميد الميد ب لشدامي اإلستداللي  الزيددات مي  كيايدت يددد

 المتضػمف  3103 سػبتمبر 3 الموافػؽ 0322 شػواؿ 06 فػي المػؤرخ 235-03 رقػـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -
 الدكوم   ألضدء تعييف

 الػػػذي  0884 فياػػػري 04 الموافػػػؽ 0304 رمضػػػدف 04 فػػػي المػػػؤرخ 43-84 رقػػػـ التيايػػػذي المرسػػػـو بمقتضػػػى -
 المدلي   وزير  الديدت يددد

 الػػػذي  3112 أفريػػػؿ 37 الموافػػػؽ 0333  ػػػار 35 فػػػي المػػػؤرخ 081-12 رقػػػـ التيايػػػذي المرسػػػـو بمقتضػػػى -
 العمومي   لموظيا  العدـ المدير  الديدت يددد

 م ػػدـ يدػػدد  3114 أوت 05 الموافػػؽ 0335 رجػػب 0 فػػي المػػؤرخ 388-14 رؽ التيايػػذي المرسػػـو بمقتضػػى -
 وسيره  بتيظيمه البد   والقوالد الجدمعي المركز

 والمتضػمف  3117 جػدياي 08 الموافػؽ 0338 مدػـر 00 فػي المؤرخ 14-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 ميه  27 المددة السيمد والدجدب  السيدرات وسدققي الم يييف بدلعمدؿ البدص ااسدسي القديوف

 الػػذي  3102 جػدياي 21 الموافػؽ 0323 ااوؿ ربيػع 07 فػي المػؤرخ 66-02 رقػـ التيايػذي المرسػـو مقتضػى -
 .العممي والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 تعيػػػيف المتضػػػمف  3113 جػػػواف 07 الموافػػػؽ 0332 الاػػػديي ربيػػػع 6 فػػػي المػػػؤرخ  قدسػػػيالر  المرسػػػـو بمقتضػػػى -
 لمدكوم   العدـ ااميف

 لػدد يدػدد الػذي  3100 جواف 02 الموافؽ 0323 القعدة ذي 04 في المؤرخ المشترؾ الوزاري القرار بمقتضى -
 .الجدمعي  المراكز بعيواف والدجدب السيدرات وسدققي الم يييف لمعمدؿ العميد الميد ب

  يقـــــــــرران
 0323 القعػػدة ذي 04 فػػي المػػؤرخ المشػػترؾ الػػوزاري القػػرار مػػف ااولػػى المػػددة أدكػػدـ وتػػتمـ تعػػدؿ :األولــى المــادة

 : يمي كمد ألاله والمذكور   3100 جواف 02 الموافؽ
 طبقػػد الجدمعيػػ   المراكػػز بعيػػواف الػػوظياي  الطػدبع ذات العػػػػػميد الميد ػػػب لػػدد يدػػدد:  ااولػػى المػددة" 

 ". الممدؽ لمجدوؿ
 .الشعبي  الديمقراطي  الجزاقري  لمجم وري  الرسمي  الجريدة في القرار هذا ييشر: 3 المـادة

 3102 سبتمبر 03 في بالجزائر حرر                                                                                                 
  العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                لماليةا وزيرة   
 حراوبية رشيد األستاذ                                                                                         بوطبة. م   

 لمحكومة العام األمين عن
 منو وبتفويض

 العمومية لموظيفة العالم المدير
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الممحق لجدولا

 الجامعية المراكز

 العميا المناصب

 رئيس
 حضيرة

 رئيس
 ورشة

 رئيس
 مخزن

 المصمحة مسؤول
 الداخمية

 المجموع

 3 0 0 0 0 تمنراست الجامعي لمركزا

 3 0 0 0 0 تيموشنت عين الجامعي المركز

 3 0 0 0 0 ميمة الجامعي المركز

 3 0 0 0 0 تيسمسيمت الجامعي المركز

 3 0 0 0 0 غميزان الجامعي المركز

 3 0 0 0 0 البيض الجامعي المركز

 3 0 0 0 0 النعامة الجامعي المركز

 3 0 0 0 0 ةتيباز  الجامعي المركز

 3 0 0 0 0 إليزي الجامعي المركز

 3 0 0 0 0 تندوف الجامعي المركز

 31 01 01 01 01 المـــجمـــــوع

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــ
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 اإلسمية القائمة يحدد 3102 جويمية 1 في مؤرخ 343 رقم قرار
 الصحة عموم في حثبلم الموضوعاتية الوكالة توجيو سمجم ألعضاء

 

  العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 المتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
 الذي  3100 يوفمبر 33 الموافؽ 0323 الدج  ذي 37 في المؤرخ 287-00 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 ميه  7 المددة سيمد ال وسيرهد  تيظيم د و لمبدث الموضولدتي  الوكدل  م دـ يددد
 والمتضمف  3103 جدياي 8 الموافؽ 0322  ار 04 في المؤرخ 31-03 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 ال د   لمـو في لمبدث تي موضولد وكدل  إلى ال د  في البدث لتطوير الوطيي  الوكدل  تدويؿ
 يددد  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت
 يقـــــــــرر

  

 0323 الدج  ذي 37 في المؤرخ 287-00 رقـ التيايذي المرسـو مف 8 المددة ادكدـ تطبيقد: األولى المادة
 الموضولدتي  الوكدل  توجيه مجمس تشكيم  تددد   ألاله والمذكور  3100 يوفمبر 33 الموافؽ
 :يأتي كمد ال د  لمـو في لمبدث

 والسددة السيدات: 

 رقيسد  العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير مماؿ  طدهر  دراوي -
 الوطيي  الدفدع وزير مماؿ مدلؾ يعيـ -
 بدلمدلي   المكمؼ الوزير اؿمم  مدمد  لير -
  دميم  بوزة بف -

 
 في وتقويمه  وبرمجته والتقيي العممي البدث لترقي  القطدلدت بيف المشترك  المجي  رقيس 

 ااديدء  ولممي ال د  مجدالت
 بدل د   المكمؼ الوزير مماؿ  الكمدؿ مدمد كمو -
 اإلستامدر  وترقي  والمتوسط  ال ليرة توالمؤسسد بدل يدل  المكمؼ الوزير مماؿ  الكريـ لبد بواددو -
 اإلجتمدلي  والضمدف والتشليؿ بدلعمؿ المكمؼ الوزير مماؿ الدميد لبد أوسعيد مديد -
 والمديي   والبيق  العمرايي  بدلت يق  المكمؼ الوزير ممام  ي يرة لمي ددج -
 .الرياي  والتيمي  بدلاالد  المكمؼ الوزير مماؿ لبدس سعيد -

 

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في القرار هذا ييشر : 3 المـادة
 3102 جويمية 10في حرر بالجزائر                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                        
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلسمية القائمة يحدد 3102 جويمية 2 في مؤرخ 344 رقم قرار
 جيجل بجامعة اآللي واإلعالم الدقيقة العموم لكمية العممي المجمس ءألعضا

           

  العممي، البحث و العالي التعميم وزير إن
 المتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3112 جويمي  33 الموافؽ 0333 ااولى جمدد  33 في المؤرخ 347-12 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ جيجؿ جدمع  إيشدء والمتضمف
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  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -
 والمتمـ  المعدؿ ميه  33 مددةال سيمد ال وسيرهد  بتيظيم د البد   القوالد و الجدمع  م دـ يددد الذي

 يددد  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت

 .3102 مدي 08 بتدريخ اآللي واإللالـ الدقيق  العمـو لكمي  العممي المجمس إجتمدع مدضر لمى بيدء -
 

 قـــــــــرري
   

 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسـو مف 33 المددة ادكدـ تطبيقد: األولى المادة
 تدديد إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكور والمتمـ  المعدؿ  3112 أوت 32 الموافؽ 0333
 .جيجؿ بجدمع  اآللي اإللالـو  الدقيق  العمـو لكمي  العممي المجمس الضدء اإلسمي  القدقم 

 جيجؿ  بجدمع  اآللي واإللالـ الدقيق  العمـو لكمي  العممي المجمس الضدء اإلسمي  القدقم  تددد :3 المـادة
 .القرار ب ذا الممدؽ بدلجدوؿ

 هذا بتيايذ يب ه فيمد كؿ جيجؿ  جدمع  ومدير والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ: 2 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار

 3102 جويمية 12في حرر بالجزائر                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                         

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العلمي المجلس أعضاء يتضمن بالقرار ملحق
 الصفة اإلسم والمقب

 رقيس المجمس العممي لكمي  العمـو الدقيق  واإللالـ اآللي  لعويرة دليم 

 لميد الكمي   بويدمس لبد الدايظ

 يدقب العميد مكمؼ بدلدراسدت و شؤوف الطمب  بوزرارة فرددت

 بري ي يور الديف  العميد مكمؼ بمد بعد التدرج والبدث العممي والعالقدت البدرجي  يدقب 
 رقيس  قسـ الايزيدء بف  ويم  بشير 
 رقيس  قسـ الريدضيدت فربي م بدح 
 رقيس  قسـ الكيميدء بوسطوة ريدض 
 رقيس قسـ التعميـ ااسدسي لمريدضيدت و اإللالـ اآللي لمواري لمي 
 لقسـ الايزيدء رقيس  المجي  العممي  بوجدع الطدهر 
 رقيس المجي  العممي  لقسـ الريدضيدت يدرو م طاى 
 رقيس المجي  العممي  لقسـ الكيميدء بميمي إسمدليؿ 
 رقيس المجي  العممي  لقسـ اإللالـ اآللي يديدوي لبد البدقي 
 مماؿ ااسدتذة م ؼ ااستدذي  لقسـ الايزيدء بومعيزة أدسف 
  ااستدذي  لقسـ الايزيدء مماؿ ااسدتذة م ؼ بملبسي زويي 
  مماؿ ااسدتذة م ؼ ااستدذي  لقسـ الريدضيدت لعوير دليم 
 مماؿ ااسدتذة م ؼ ااستدذي  لقسـ الريدضيدت زرزايدي الطدهر 
  مماؿ ااسدتذة م ؼ ااستدذي  لقسـ الكيميدء مرابط يعيم 
 مماؿ ااسدتذة م ؼ ااستدذي  لقسـ الكيميدء بملبسي مبروؾ 
 مماؿ ااسدتذة المسدلديف قسـ " أ " مبروؾ اردة 
 مماؿ ااسدتذة المسدلديف قسـ " أ " بوسعيود لمي 
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 مدير مببر دراس  المواد بوطدوي يور الديف 
 مدير مببر فيزيدء المددة المكاا  و المواد اليدتومتري  طكوؾ الزاهي 
  مديرة مببر المواد : إلدادات  ب دقص و تطبيقدت بقدح يميي 
 مدير مببر الايزيدء اليظري   ر بير الديفيوي 
 مدير مببر الريدضيدت وتطبيقدت الريدضيدت توافؽ يور السددات 
 مسؤول  مكتب  الكمي  بوادب  لييدة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العممية المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 3102 جويمية 2 في مؤرخ 345 رقم قرار
 جيجل بجامعة اآللي واإلعالم الدقيقة العموم لكمية اآللي اإلعالم لقسم

           

  العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 المتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3112 جويمي  33 الموافؽ 0333 ااولى جمدد  33 في المؤرخ 347-12 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ جيجؿ جدمع  إيشدء والمتضمف
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ ميه  37 المددة سيمد ال وسيرهد  بتيظيم د البد   القوالد و الجدمع  م دـ يددد الذي
 يددد  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت
 .3102 مدي 04و 4 بتدريخ اآللي اإللالـ لقسـ العممي  المجي  إجتمدع مددضر لمى بيدء -

 ريقـــــــــر 
  

 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسـو مف 37 المددة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة
 تدديد إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكور والمتمـ  المعدؿ  3112 أوت 32 الموافؽ 0333
 اآللي واإللالـ لدقيق ا العموـ لكمي  اآللي اإللالـ لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم 
 .جيجؿ بجدمع 

 اآللي واإللالـ الدقيق  العمـو لكمي  اآللي اإللالـ لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم  تددد: 3 المـادة
 .القرار ب ذا الممدؽ بدلجدوؿ جيجؿ  بجدمع 

 هذا بتيايذ يب ه فيمد كؿ جيجؿ  ع جدم ومدير والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :2 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار

 3102 جويمية 12في حرر بالجزائر                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                         

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                           
 العلمية اللجنة أعضاء يتضمن بالقرار ملحق

 ةالصف والمقب اإلسم
 اآللي اإللالـ لقسـ العممي  المجي  رقيس  البدقي لبد يديدوي
 القسـ رقيس ريدض بوسطوة
 العدلي التعميـ أستدذ لمي مميط

 " ب"  قسـ مددضر أستدذ لمي لمواري
 " ب"  قسـ مددضر أستدذ ال اللي كركوش
 " أ"  قسـ مسدلد أستدذ بدلد بمادوي
 " أ"  قسـ مسدلد أستدذ مبتدر طدفر
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 العممية المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 3102 جويمية 2 في مؤرخ 346 رقم قرار
 جيجل بجامعة اآللي واإلعالم الدقيقة العموم لكمية الفيزياء لقسم

           

  العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 المتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3112 جويمي  33 الموافؽ 0333 ااولى جمدد  33 في المؤرخ 347-12 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ جيجؿ جدمع  إيشدء والمتضمف
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ ميه  37 المددة سيمد ال وسيرهد  بتيظيم د البد   القوالد و الجدمع  م دـ يددد الذي
 يددد  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت
 .3102 مدي 8 بتدريخ الايزيدء لقسـ العممي  المجي  تمدعإج مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
  

 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسـو مف 37 المددة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة
 تدديد إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكور والمتمـ  المعدؿ  3112 أوت 32 الموافؽ 0333
 بجدمع  اآللي واإللالـ الدقيق  العموـ لكمي  الايزيدء لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي   القدقم
 .جيجؿ

 بجدمع  اآللي واإللالـ الدقيق  العموـ لكمي  الايزيدء لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم  تددد :3 المـادة
 .القرار ب ذا الممدؽ بدلجدوؿ جيجؿ 

 هذا بتيايذ يب ه فيمد كؿ جيجؿ  جدمع  ومدير والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ: 2 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار

 3102 جويمية 12 في حرر بالجزائر                                                                                         
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                          

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العممية المجنة أعضاء يتضمن بالقرار ممحق
 الصفة والمقب اإلسم
 الايزيدء لقسـ العممي  المجي  رقيس  الطدهر بوجدع
 القسـ رقيس الديف لز بربدج

 العدلي التعميـ أستدذ الديف بير يوي ر
 العدلي التعميـ أستدذ لديفا يور بري ي
 العدلي التعميـ أستدذ الزاهي طكوؾ
 " أ"  قسـ مددضر أستدذ جميؿ بولزيز
 " أ"  قسـ مددضر أستدذ أميف أدريش
 " ب"  قسـ مددضر أستدذ فديزة مريش

 " أ"  قسـ مسدلد أستدذ المدلؾ لبد بوبموط
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 العممية المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 3102 جويمية 2 في رخمؤ  347 رقم قرار
 جيجل بجامعة اآللي واإلعالم الدقيقة العموم لكمية الكيمياء لقسم

           

  العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3112 جويمي  33 الموافؽ 0333 ااولى جمدد  33 في المؤرخ 347-12 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ جيجؿ جدمع  إيشدء والمتضمف
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ ميه  37 المددة سيمد ال وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  م دـ دددي الذي
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 .3102 مدي 7 بتدريخ الكيميدء لقسـ العممي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسـو مف 37 المددة ادكدـ تطبيقد: األولى المادة

 القدقم  تدديد إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكور والمتمـ  المعدؿ  3112 أوت 32 الموافؽ 0333
 .جيجؿ بجدمع  اآللي واإللالـ الدقيق  العمـو لكمي  الكيميدء لقسـ العممي  المجي  دءالض اإلسمي 

 اآللي اإللالـ و الدقيق  العمـو لكمي  الكيميدء لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم  تددد: 3 المـادة
 .القرار ب ذا الممدؽ بدلجدوؿ جيجؿ  بجدمع 

 هذا بتيايذ يب ه فيمد كؿ جيجؿ  جدمع  ومدير والتكويف والبدث التدرج بعد لمد تالدراسد مديرة تكمؼ :2 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار

 3102 جويمية 12في حرر بالجزائر                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                         

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                         
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 العممية المجنة أعضاء يتضمن بالقرار ممحق

 الصفة والمقب اإلسم
 الكيميدء لقسـ العممي  المجي  رقيس  إسمدليؿ بميمي
 القسـ رقيس م بدح فربي

 " أ"  قسـ مددضر أستدذ مبروؾ بملبسي
 " أ"  قسـ مددضر أستدذ الديف لز بوجردة
 " أ"  قسـ مددضر أستدذ يعيم  مرابط

 " أ"  قسـ مددضر أستدذ كريـ بوشويط
 " أ"  قسـ مددضر أستدذ أميف أدريش
 " أ"  قسـ مددضر أستدذ فديزة مريش

 " أ"  قسـ مددضر أستدذ المدلؾ لبد بوبموط
 " ب"  قسـ مددضر أستدذ مدمد يبمؼ
 " أ"  قسـ مسدلد أستدذ كمدؿ وشددر 

ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػ ػػػػػػ  ػػػػػ
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 العممية المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 3102 جويمية 2 في مؤرخ 348 رقم قرار
 جيجل بجامعة اآللي واإلعالم الدقيقة العموم لكمية الرياضيات لقسم

           

  العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3112 جويمي  33 الموافؽ 0333 ااولى جمدد  33 في المؤرخ 347-12 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ جيجؿ جدمع  إيشدء والمتضمف
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -
 والمتمـ  المعدؿ ميه  37 المددة سيمد ال وسيرهد  بتيظيم د البد   القوالد و الجدمع  م دـ يددد لذيا
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
   .3102 مدي 8 بتدريخ الريدضيدت لقسـ العممي  لمجي ا إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 

 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسـو مف 37 المددة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة
 تدديد إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكور والمتمـ  المعدؿ  3112 أوت 32 الموافؽ 0333
 بجدمع  اآللي واإللالـ الدقيق  العمـو لكمي  الريدضيدت لقسـ العممي  المجي  الضدء سمي اإل القدقم 
 .جيجؿ

 اآللي واإللالـ الدقيق  العمـو لكمي  الريدضيدت لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم  تددد :3 المـادة
 .القرار ب ذا الممدؽ بدلجدوؿ جيجؿ  بجدمع 

 هذا بتيايذ يب ه فيمد كؿ جيجؿ  جدمع  ومدير والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت يرةمد تكمؼ :2 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار

 3102 جويمية 12ي فحرر بالجزائر                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                         

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                          
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العممية المجنة أعضاء يتضمن بالقرار ممحق
 الصفة والمقب اإلسم
 الريدضيدت لقسـ العممي  المجي  رقيس  م طاى يدرو
 القسـ رقيس بشير  ويم  بف

 العدلي التعميـ أستدذ دليم  لعوير
 العدلي التعميـ أستدذ الطدهر زرزايدي

 " أ"  قسـ مددضر أستدذ السددات يور توافؽ
 " أ"  قسـ مددضر أستدذ الطدهر دداد

 " أ"  قسـ مددضر أستدذ وداد شيكوش
 " ب"  قسـ مددضر أستدذ الردمدف لبد بوالشلير
 " أ"  قسـ مسدلد أستدذ لمي بوسعيود

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 اإلسمية القائمة يحدد 3102 جويمية 2 في مؤرخ 351 رقم قرار
 جيجل بجامعة والتكنولوجيا العموم لكمية العممي المجمس ألعضاء

           

  العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 لموافؽا 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3112 جويمي  33 الموافؽ 0333 ااولى جمدد  33 في المؤرخ 347-12 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ جيجؿ جدمع  إيشدء والمتضمف
  3112 أوت 32 افؽالمو  0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ ميه  33 المددة سيمد ال وسيرهد  بتيظيم د البد   القوالد و الجدمع  م دـ يددد الذي
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 .3102 أفريؿ 21 بتدريخ والتكيولوجيد العمـو لكمي  العممي المجمس إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 

   يقـــــــــرر
 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسـو مف 33 المددة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة

 تدديد إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكور والمتمـ  المعدؿ  3112 أوت 32 الموافؽ 0333
 .جيجؿ بجدمع  والتكيولوجيد العمـو لكمي  العممي المجمس الضدء اإلسمي  القدقم 

 بدلجدوؿ جيجؿ  بجدمع  والتكيولوجيد العمـو لكمي  العممي المجمس الضدء اإلسمي  القدقم  تددد :3 المـادة
 .القرار ب ذا الممدؽ

 هذا بتيايذ يب ه فيمد كؿ جيجؿ  جدمع  ومدير والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :2 المـادة
 .العممي البدث و العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار

 3102 جويمية 12في حرر بالجزائر                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                        

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                         
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العممي المجمس أعضاء يتضمن بالقرار ممحق
 الصفة والمقب اإلسم
 والتكيولوجيد العمـو لكمي  العممي المجمس رقيس  هشدـ لالؽ
  الكمي  لميد رشيد مدمد مقيدش
 التدرج بعد بمد مكمؼ يدالعم يدقب بوبكر بيروؾ
 بدلدراسدت مكمؼ العميد يدقب داود بوادي 
 المعمدري  ال يدس  قسـ رقيس  ديدف كيدؿ
 اآلليدت قسـ رقيس ريدض رموش

 اإللكتروتقيي قسـ رقيس السالـ لبد بولقروف
 ( بدلييدب )  الطراقؽ هيدس  قسـ رقيس إل دـ دا دوي
 والري مديي ال ال يدس  قسـ رقيس  دسيف بوسطورة
 والتكيولوجيد لمعمـو ااسدسي التعميـ قسـ رقيس طدرؽ شيكر
 الكيميدء لقسـ العممي  المجي  رقيس موسى لاويمي
 الميكدييكي  ال يدس  قسـ رقيس مدمد كيويي
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 المديي  ال يدس  لقسـ العممي  المجي  رقيس شريؼ بزريرة
 اقؽالطر  هيدس  لقسـ العممي  المجي  رقيس لمي زازوة

 اآلليدت لقسـ العممي  المجي  رقيس دميد بوبرطخ
 اإللكتروتقيي لقسـ العممي  المجي  رقيس بشير يبوؿ
 اإللكتروييؾ لقسـ العممي  المجي  رقيس ريدض مدمد بلوؿ
 الميكدييكي  ال يدس  لقسـ العممي  المجي  رقيس أدمد لعويرة
 المعمدري  ال يدس  لقسـ العممي  المجي  رقيس بريزة بوكيي

 التكيولوجيد و لمعمـو ااسدسي التعميـ لقسـ العممي  المجي  رقيس يبيؿ مدمديوة
 اإللكتروتقيي لقسـ ااستدذي  م ؼ ااسدتذة مماؿ يبيؿ يبمؼ
 الطراقؽ هيدس  لقسـ ااستدذي  م ؼ ااسدتذة مماؿ الديف يور لزوز
 الطراقؽ هيدس  لقسـ ااستدذي  م ؼ ااسدتذة مماؿ المدلؾ لبد رول 

 اإللكتروييؾ لقسـ ااستدذي  م ؼ ااسدتذة مماؿ هدشمي بوريدح
 اإللكتروييؾ لقسـ ااستدذي  م ؼ ااسدتذة مماؿ اهلل لبد قدش 
 والتكيولوجيد لمعمـو ااسدسي التعميـ لقسـ ااستدذي  م ؼ ااسدتذة مماؿ الرزاؽ لبد لميرة

 والتكيولوجيد لمعمـو ااسدسي التعميـ لقسـ دذي ااست م ؼ ااسدتذة مماؿ لمر بوهدلي 
 المديي  ال يدس  لقسـ ااستدذي  م ؼ ااسدتذة مماؿ  دل  اهلل بمؼ
 المديي  ال يدس  لقسـ ااستدذي  م ؼ ااسدتذة مماؿ مدمد لعمدرة

 اآلليدت لقسـ ااستدذي  م ؼ ااسدتذة مماؿ فدرح بولكريؼ
  المسدلديف دتذةااس مماؿ ال دشمي مدمد لراض 
  المسدلديف ااسدتذة مماؿ لمر طكوؾ

  مببر مدير لمدر بوالشعير
  مببر مدير توفيؽ بودف
  مببر مدير لمي مميط
  مببر مدير كمدؿ رضد
  مببر مدير كريـ قمي 
  مببر مدير سميـ لبيض
  مببر مدير لددؿ مميط

 الكمي  مكتب  مسؤوؿ راضي  بوقدري
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العممية المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 3102 جويمية 2 في مؤرخ 350 رقم قرار
 جيجل بجامعة والتكنولوجيا العموم لكمية والري المدنية اليندسة لقسم

           

  العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3112 جويمي  33 الموافؽ 0333 ااولى جمدد  33 في المؤرخ 347-12 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ جيجؿ جدمع  إيشدء والمتضمف
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في خالمؤر  368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ ميه  37 المددة سيمد ال وسيرهد  بتيظيم د البد   القوالد و الجدمع  م دـ يددد الذي
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي عميـالت وزير  الديدت يددد
 .3102 أفريؿ 05 بتدريخ الري و المديي  ال يدس  لقسـ العممي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -
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 يقـــــــــرر
 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسـو مف 37 المددة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة

 القدقم  تدديد إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكور والمتمـ  المعدؿ  3112 أوت 32 الموافؽ 0333
 .جيجؿ بجدمع  والتكيولوجيد العمـو لكمي  والري المديي  ال يدس  لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي 

 كيولوجيدالت و العمـو لكمي  الري و المديي  ال يدس  لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم  تددد :3 المـادة
 .القرار ب ذا الممدؽ بدلجدوؿ جيجؿ  بجدمع 

 هذا بتيايذ يب ه فيمد كؿ جيجؿ  جدمع  ومدير والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :2 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار

 3102 جويمية 12في حرر بالجزائر                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                        

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العممية المجنة أعضاء يتضمن بالقرار ممحق
 الصفة والمقب اإلسم
 الري و المديي  ال يدس  سـلق العممي  المجي  رقيس  بوزريرة شريؼ
 القسـ رقيس شيكر طدرؽ
 العدلي التعميـ أستدذ اهلل بمؼ  دل 
 " أ"  قسـ مددضر أستدذ لعمدرة مدمد

 " ب"  قسـ مددضر أستدذ دميمد سمدليؿ
 " أ"  قسـ مسدلد أستدذ لعوش مدمد
 " أ"  قسـ مسدلد أستدذ زرواؿ ددوش فدطم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العممية المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 3102 جويمية 2 في مؤرخ 353 رقم قرار
 جيجل بجامعة والتكنولوجيا العموم لكمية الميكانيكية اليندسة لقسم

          

  العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3112 جويمي  33 الموافؽ 0333 ااولى جمدد  33 في المؤرخ 347-12 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ جيجؿ جدمع  إيشدء المتضمف و
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ ميه  37 المددة سيمد ال وسيرهد  بتيظيم د البد   القوالد و الجدمع  م دـ يددد الذي
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  العممي البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 .3102 أفريؿ 33 بتدريخ الميكدييكي  ال يدس  لقسـ العممي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 

 يقـــــــــرر
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 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسـو مف 37 المددة ادكدـ تطبيقد: األولى المادة
 تدديد إلى القرار هذا  دؼي ألاله  والمذكور والمتمـ  المعدؿ  3112 أوت 32 الموافؽ 0333
 والتكيولوجيد العمـو لكمي  والري الميكدييكي  ال يدس  لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم 
 .جيجؿ بجدمع 

 والتكيولوجيد العمـو لكمي  والري الميكدييكي  ال يدس  لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم  تددد: 3 المـادة
 .القرار ب ذا الممدؽ بدلجدوؿ جيجؿ  بجدمع 

 هذا بتيايذ يب ه فيمد كؿ جيجؿ  جدمع  ومدير والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :2 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار

 3102 جويمية 12في حرر بالجزائر                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                        

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العممية المجنة أعضاء يتضمن بالقرار ممحق
 الصفة والمقب اإلسم
 والري الميكدييكي  ال يدس  لقسـ العممي  المجي  رقيس لعوير أدمد
 القسـ رقيس كيويي مدمد
 " ب"  قسـ مسدلد أستدذ بديش  راضي 
 " ب"  قسـ مسدلد أستدذ أدرادؿ يددي 
 " ب"  قسـ مسدلد أستدذ لعيسدوي لديدة
 " ب"  قسـ مسدلد أستدذ دمدغ يدسيف
 " أ"  قسـ مسدلد أستدذ بويش سمير
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العممية المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 3102 جويمية 2 في مؤرخ 352 رقم قرار
 جيجل بجامعة والتكنولوجيا العموم لكمية المعمارية اليندسة لقسم

           

  العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3112 جويمي  33 الموافؽ 0333 ااولى جمدد  33 في المؤرخ 347-12 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ جيجؿ جدمع  إيشدء والمتضمف
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ ميه  37 المددة سيمد ال وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  م دـ يددد الذي
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  العممي والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 .3102 أفريؿ 38 و 37 بتدريخ المعمدري  ال يدس  لقسـ العممي  المجي  إجتمدع مددضر لمى وبيدء -

 

 يقـــــــــرر
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 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسـو مف 37 المددة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة
 تدديد إلى القرار هذا ي دؼ لاله أ والمذكور والمتمـ  المعدؿ  3112 أوت 32 الموافؽ 0333
 بجدمع  والتكيولوجيد العموـ لكمي  المعمدري  ال يدس  لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم 
 .جيجؿ

 بجدمع  والتكيولوجيد العمـو لكمي  المعمدري  ال يدس  لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم  تددد :3 المـادة
 .القرار ب ذا الممدؽ بدلجدوؿ جيجؿ 

 هذا بتيايذ يب ه فيمد كؿ جيجؿ  جدمع  ومدير والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :2 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار

 3102 جويمية 12في حرر بالجزائر                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                        

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العممية المجنة أعضاء يتضمن بالقرار ممحق
 الصفة والمقب اإلسم
 المعمدري  ال يدس  لقسـ العممي  المجي  رقيس  بريزة بوكيي
 القسـ رقيس  فديد كيدؿ

 العدلي التعميـ أستدذ لمدر بوالشلير
 " ب"  قسـ مددضر أستدذ ااراف كشكش بف

 " أ"  قسـ مسدلد أستدذ ديدة هددؼ
 " أ"  قسـ مسدلد أستدذ توفيؽ بوتميس
 " أ"  قسـ مسدلد أستدذ شريؼ مدمد لدتيدت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العممية المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 3102 ويميةج 2 في مؤرخ 353 رقمقرار 
 جيجل بجامعة والتكنولوجيا العموم لكمية اآللية لقسم

           

  العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3112 جويمي  33 الموافؽ 0333 ااولى جمدد  33 في المؤرخ 347-12 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ جيجؿ جدمع  إيشدء والمتضمف
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ ميه  37 المددة سيمد ال وسيرهد  بتيظيم د البد   قوالدوال الجدمع  م دـ يددد الذي
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 .3102 أفريؿ 32 و 04 بتدريخ اآللي  لقسـ العممي  المجي  إجتمدع مددضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسـو مف 37 المددة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة

 تدديد إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكور والمتمـ  المعدؿ  3112 أوت 32 الموافؽ 0333
 .جيجؿ بجدمع  والتكيولوجيد العمـو لكمي  اآللي  لقسـ ممي الع المجي  الضدء اإلسمي  القدقم 



    3102-الثالثي الثالث                                                                                      النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي 35

 

 جيجؿ  بجدمع  والتكيولوجيد العموـ لكمي  اآللي  لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم  تددد: 3 المـادة
 .القرار ب ذا الممدؽ بدلجدوؿ

 هذا بتيايذ يب ه فيمد كؿ جيجؿ  جدمع  ومدير والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :2 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار

 3102 جويمية 12في حرر بالجزائر                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                        

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العممية المجنة أعضاء يتضمن بالقرار ممحق
 الصفة والمقب اإلسم

 بوبرتدخ دميد   اآللي  لقسـ العممي  المجي  رقيس 
 بولقروف السالـ لبد   القسـ رقيس 
 بوتدي  داود  العدلي التعميـ أستدذ 
 لبيوض سميـ  العدلي التعميـ أستدذ 
 بودف توفيؽ  أ"  قسـ مددضر أستدذ " 
 بولكريؼ فراح  أ"  قسـ مددضر أستدذ " 
 فدف  يوسؼ  ب"  قسـ مددضر أستدذ " 
 دودو سايدف  أ"  قسـ مسدلد أستدذ " 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العممية المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 3102 جويمية 2 في مؤرخ 354 رقم قرار
 جيجل بجامعة والتكنولوجيا العموم لكمية الطرائق ىندسة لقسم

           

  العممي، والبحث العالي عميمالت وزير إن
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3112 جويمي  33 الموافؽ 0333 ااولى جمدد  33 في المؤرخ 347-12 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ جيجؿ جدمع  إيشدء المتضمف و
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ ميه  37 المددة سيمد ال وسيرهد  بتيظيم د البد   القوالد و الجدمع  م دـ يددد الذي
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 وؿاا ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 .3102 أفريؿ 32 بتدريخ الطراقؽ هيدس  لقسـ العممي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسـو مف 37 المددة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة

 تدديد إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكور والمتمـ  المعدؿ  3112 أوت 32 الموافؽ 0333
 .جيجؿ بجدمع  والتكيولوجيد العمـو لكمي  الطراقؽ هيدس  لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم 

 بجدمع  والتكيولوجيد العموـ لكمي  الطراقؽ هيدس  لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم  تددد :3 المـادة
 .القرار ب ذا الممدؽ بدلجدوؿ جيجؿ 



    3102-الثالثي الثالث                                                                                      النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي 36

 

 هذا بتيايذ يب ه فيمد كؿ جيجؿ  جدمع  ومدير والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :2 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار

 3102 جويمية 12في حرر بالجزائر                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                        

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العممية المجنة أعضاء يتضمن بالقرار ممحق
 الصفة والمقب اإلسم

  لمي ازوةز   الطراقؽ هيدس  لقسـ العممي  المجي  رقيس 
 دسيف بوسطوة  بدلييدب  قسـ رقيس 
  المدلؾ لبد رول  العدلي التعميـ أستدذ 
 الديف يور لزوز  العدلي التعميـ أستدذ 
 كمدؿ رضد  أ"  قسـ مددضر أستدذ " 
 فضيم  بوجردة بورمدد  ب"  قسـ مددضر أستدذ " 
 يدسيف لميروش  ب"  قسـ مددضر أستدذ " 
 دكيـ  برة بف  أ"  قسـ مسدلد أستدذ " 
 فتيد  سمارجي  أ"  قسـ مسدلد أستدذ " 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العممية المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 3102 جويمية 2 في مؤرخ 355 رقم قرار
 جيجل بجامعة والتكنولوجيا العموم لكمية اإللكتروتقني لقسم

           

  العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3112 جويمي  33 الموافؽ 0333 ااولى جمدد  33 في المؤرخ 347-12 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ جيجؿ جدمع  إيشدء المتضمف و
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ ميه  37 المددة سيمد ال وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  م دـ يددد الذي
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في خالمؤر  66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 .3102 مدي 30 و 06 بتدريخ اإللكتروتقيي لقسـ العممي  المجي  إجتمدع مددضر لمى بيدء -

 

   يقـــــــــرر
 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسـو مف 37 المددة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة

 تدديد إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكور والمتمـ  المعدؿ  3112 أوت 32 الموافؽ 0333
 .جيجؿ بجدمع  والتكيولوجيد العمـو لكمي  اإللكتروتقيي لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم 

 بجدمع  والتكيولوجيد العمـو لكمي  اإللكتروتقيي لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم  تددد :3 المـادة
 .القرار ب ذا الممدؽ بدلجدوؿ جيجؿ 
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 هذا بتيايذ يب ه فيمد كؿ جيجؿ  جدمع  ومدير والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :2 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار

 3102 جويمية 12في حرر بالجزائر                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                        

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                       
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العممي  المجي  ألضدء يتضمف بدلقرار ممدؽ
 ةالصف والمقب اإلسم
 اإللكتروتقيي لقسـ العممي  المجي  رقيس يبوؿ بشير
 بدلييدب  قسـ رقيس  دا دوي إل دـ
 العدلي التعميـ أستدذ مقيدش رشيد مدمد
 العدلي التعميـ أستدذ يبمؼ يبيؿ
 " أ"  قسـ مددضر أستدذ طيبوش لمدر
 " أ"  قسـ مددضر أستدذ دسيب طدرؽ
 " ب"  قسـ مددضر أستدذ رزيؽ لمي
 " أ"  قسـ مسدلد أستدذ يي و بور  ترلي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العممية المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 3102 جويمية 2 في مؤرخ 356 رقم قرار
 جيجل بجامعة والتكنولوجيا العموم لكمية والتكنولوجيا لمعموم األساسي التعميم لقسم

           

  العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3112 جويمي  33 الموافؽ 0333 ااولى جمدد  33 في المؤرخ 347-12 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 المتمـ  و ؿالمعد جيجؿ جدمع  إيشدء والمتضمف
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ ميه  37 المددة سيمد ال وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  م دـ يددد الذي
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 .3102 أفريؿ 33 بتدريخ والتكيولوجيد لمعمـو ااسدسي التعميـ لقسـ العممي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 

   يقـــــــــرر
 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسـو مف 37 المددة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة

 تدديد إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكور والمتمـ  المعدؿ  3112 أوت 32 الموافؽ 0333
 العمـو لكمي  والتكيولوجيد لمعمـو ااسدسي التعميـ لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم 

 .جيجؿ بجدمع  والتكيولوجيد
 العمـو لكمي  والتكيولوجيد لمعمـو ااسدسي التعميـ لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  دقم الق تددد: 3 المـادة

 .القرار ب ذا الممدؽ بدلجدوؿ جيجؿ  بجدمع  والتكيولوجيد
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 هذا بتيايذ يب ه فيمد كؿ جيجؿ  جدمع  ومدير والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :2 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر ذيال القرار

 3102 جويمية 12في حرر بالجزائر                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                         

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العممية المجنة أعضاء يتضمن بالقرار قممح
 الصفة المقب و اإلسم

 والتكيولوجيد لمعمـو ااسدسي التعميـ لقسـ العممي  المجي  رقيس يبيؿ مدمديوة
  قسـ رقيس موسى لاويمي
 العدلي التعميـ أستدذ الرزاؽ لبد لميرة
 " أ"  قسـ مددضر أستدذ لمر بوهدلي
 " ب"  ـقس مددضر أستدذ إسالـ موسدوي
 " ب"  قسـ مددضر أستدذ يعمدف مدداب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العممية المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 3102 جويمية 2 في مؤرخ 357 رقمقرار 
 جيجل بجامعة والتكنولوجيا العموم لكمية اإللكترونيك لقسم

           

  العممي، لبحثا و العالي التعميم وزير إن
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3112 جويمي  33 الموافؽ 0333 ااولى جمدد  33 في المؤرخ 347-12 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  المتمـ و المعدؿ جيجؿ جدمع  إيشدء والمتضمف
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ ميه  37 المددة سيمد ال وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  م دـ يددد الذي
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 .3102 أفريؿ 33 بتدريخ اإللكتروييؾ لقسـ العممي  المجي  إجتمدع مددضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسـو مف 37 المددة ادكدـ تطبيقد: األولى المادة

 تدديد إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكور والمتمـ  المعدؿ  3112 أوت 32 الموافؽ 0333
 .جيجؿ بجدمع  والتكيولوجيد العمـو لكمي  اإللكتروييؾ لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم 

 بجدمع  والتكيولوجيد عمـوال لكمي  اإللكتروييؾ لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم  تددد :3 المـادة
 .القرار ب ذا الممدؽ بدلجدوؿ جيجؿ 

 هذا بتيايذ يب ه فيمد كؿ جيجؿ  جدمع  ومدير والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :2 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار

 3102 جويمية 12في حرر بالجزائر                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                          

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 العممية المجنة أعضاء يتضمن بالقرار ممحق
 ةالصف والمقب اإلسم
 اإللكتروييؾ لقسـ العممي  المجي  رقيس  ريدض مدمود بلوؿ
  قسـ رقيس ريدض رموش
 العدلي التعميـ أستدذ بوبكر بيروؾ
 " أ"  قسـ مددضر أستدذ هدشمي بوريداح
 " أ"  قسـ مددضر أستدذ كريـ كمي 
 " أ"  قسـ مددضر أستدذ لددؿ مميط
 " أ"  قسـ مددضر أستدذ اهلل لبد كدش 
 " ب"  قسـ مددضر أستدذ لمدر وسوك
 " أ"  قسـ مسدلد أستدذ توفيؽ كديداح بف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الدورة نتائج إعالن يتتضمن 3102 جويمية 6 في مؤرخ 358 رقم قرار
 الوطنية الجامعية لمجنة( 21) الثالثون

           

  العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 ـرق الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3117 مدي 12 الموافؽ 0338 الاديي ربيع 36 في المؤرخ 021-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 البددث  بداستدذ البدص ااسدسي القديوف والمتضمف
 وتشكيم د  وتسييرهد الوطيي  الجدمعي  المجي  تيظيـ المتضمف  0883 يوفمبر 05 في المؤرخ القرار بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ
 الوطيي   الجدمعي  لمجي  المبت   الاروع تشكيم  المتضمف  3102 جواف 06 في المؤرخ القرار بمقتضى -
 جواف 36 في المؤرب  أستدذ رتب  إلى الترقي  أجؿ مف" أ" قسـ المددضريف ااسدتذة التأهيؿ قواقـ لمى بيدء -

3102  
  3102 جواف 21 إلى 38 مف( 21) الاالاوف دورت د في الوطيي  الجدمعي  المجي  إجتمدع لمى بيدء -
 الاالاوف  لمدورة الوطيي  الجدمعي  المجي  فروع إجتمدلدت مددضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
   

 إلى لمترقي  مؤهموف اإلستدقدقي الترتيب دسب أسمدؤهـ اآلتي"  أ"  قسـ المددضريف ااسدتذة يعتبر: األولى المادة
 .أستدذ رتب 

 
 التكنولوجيا فرع

 ج. بشدر إلكتروتقيي   ليسدوي لبد الليي
 ج. بشدر كيميدء تطبيقي  بمبوبدري يد ر  

 ج.جيجؿ اإللكتروييؾ مميط لددؿ
 ج. سكيكدة  اإللكتروتقيي لبدرود لبد السالـ
 ج. بدتي   الك ربدء التقيي لبد ال ددي بشير

 ج. هواري بومديف لمعمـو والتكيولوجيد اإللكتروييؾ بمددج ليسى م طاى
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 ج. تيدرت هيدس  ك ربدقي  مسمـ يوسؼ
 ج. سيدي بمعبدس اإللكتروييؾ بويوة لبد اليد ر

 اإللالـ واإلت دؿ وهراف المع د الوطيي  لإلت دؿ وتكيولوجيد إلكتروييؾ بوتبوي   ديؽ
 ج. هواري بومديف لمعمـو و التكيولوجيد اإللكتروييؾ تويسي مدمد ااميف
 ج. هواري بومديف لمعمـو و التكيولوجيد هيدس  الطراقؽ أبو السعود مدمود

 ج. بومرداس هيدس  الطراقؽ شمديي بشير
 ج. الوادي الك ربدء التقيي  بف لتوس جياللي
 ج. ليدب  ت يق  لمرايي  قوادري  يور الديف

 ج. هواري بومديف لمعمـو و التكيولوجيد دس  ك ربدقي هي بوشدفع فريد
 ج. تممسدف هيدس  ميكدييكي  بف موسدت لبد الرديـ

 ج. ليدب   المعددف بوقموؿ مدمد العيد
 ج. مستلديـ هيدس  ك ربدقي  يعقوبي بف لبد اهلل
 ج. تيزي وزو ك ربدقب  زيديي أرزقي هيدس 

 ج. هواري بومديف لمعمـو و التكيولوجيد اإللكتروييؾ سرير )ـ( بف مرابط أميي 
 المدرس  الوطيي  المتعددة التقييدت اإللكتروييؾ أيت الشيخ مدمد  دل 

 المدرس  العسكري  المتعددة التقييدت هيدس  ميكدييكي  طه شطيبي
 ج. قسيطيي  إلالـ آلي بمعطدر إبراهيـ
 المدرس  الوطيي  لإللالـ اآللي إلالـ آلي شعالؿ رشيد
 المدرس  المتعددة العمـو لم يدس  المعمدري  والعمراف الدراس العمراف جالؿ يددي 

 ج. بسكرة الري بوزيدف مدمد توفيؽ
 ج. هواري بومديف لمعمـو و التكيولوجيد هيدس  ميكدييكي  ييبو )ـ( أمقراف سميرة

 المدري  العميد لإللالـ اآللي هيدس  ك ربدقي  لودييي مميؾ
 ج. بشدر مديي  هيدس   زيدلبد العزيز ي
 ج. ليدب  هيدس  مديي  بموطدر رجـ

 ج. بشدر إلكتروييؾ بدسو لبد السالـ
 ج. سعيدة المواد جمولي بولزة
 ج. بجدي  هيدس  الطراقؽ بركديي مجيد
  -1-ج. سطيؼ  الب ريدت و ميكدييؾ الدق  فمكدوي ادمد

 لمعمـو و التكيولوجيد ج. هواري بومديف هيدس  ميكدييكي  ولد لدمر يدسيف
 ج. هواري بومديف لمعمـو و التكيولوجيد إلكتروييؾ لعرابي لبد القددر

 -3-ج. قسيطيي   هيدس  معمدري  ليش مسعود
 ج. جيجؿ هيدس  ك ربدقي  بوريدح هدشمي

 المدرس  العميد لإللالـ اآللي إلالـ آلي ديدوسي وليد بدلد
 -1-. قسيطيي  ج هيدس  ميكدييكي  بف يسعد إسمدليؿ

 -3-ج. قسيطيي   هيدس  معمدري  بف راشي بوب 
 ج. بجدي  اإللكتروييؾ معوش بشير
 ج. هواري بومديف لمعمـو و التكيولوجيد هيدس  الطراقؽ سدي  الطدهر
 ج. المسيم  هيدس  ك ربدقي  بولمدر مدمد

 ج. تيزي وزو إلالـ آلي أدمد والمر رشيد
 ج. قدلم  الطراقؽهيدس   يمدمش  لبد الرفيؽ

 ج. مستلديـ هيدس  مديي  قددري طدهر
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 ج. تيزي وزو هيدس  مديي  بوهراوة لمي
 ج. هواري بومديف لمعمـو و التكيولوجيد هيدس  الطراقؽ بمعروي كريم 
 ج. البميدة الري بسيدس مدمد

 ج. هواري بومديف لمعمـو و التكيولوجيد إلالـ آلي بوكرة لبد المجيد
 ج. وهراف إلالـ آلي القددر لدل  لبد

 ج. سيدي بمعبدس هيدس  ميكدييكي  رفدسي قدور
 ج. بدتي  إلكتروييؾ لوشف أدمد

 ج. بجدي  إلكتروييؾ براح إسمدليؿ
 ج. بسكرة إلكتروييؾ طبش سعدد
 ج. المسيم  هيدس  مديي  بدار مديود

 ج. ليدب  الري جميمي لبضر
 ج. البميدة  ميكدييؾ فرجديي هشدـ
 ج. هواري بومديف لمعمـو و التكيولوجيد هيدس  الطراقؽ مديي إبراهيـ
 ج. بشدر هيدس  ميكدييكي  بمادوي رشيد

 ج. ورقم  هيدس  مديي  بف طب  مدمد الطدهر
 ج. قدلم  هيدس  ميكدييكي  العقوف  دل 
 ج. بجدي  هيدس  كيميدقي  لقروب دميد

 الجما  ج. هيدس  ميكدييكي  ددشي إبراهيـ البميؿ
 ج.تيزي وزو هيدس  مديي  مي داف رشيد

 ج. سطيؼ هيدس  ميكدييكي  دمدغ ي ر الديف
 ج. بسكرة الري بف بدلد لبد القددر
 ج. سيدي بمعبدس إلكتروييؾ شواكري سيد أدمد

  -3-ج. قسيطيي   هيدس  معمدري  سدسي سعدد )ز( بودمدغ
 ج. بجدي  هيدس  الطراقؽ مبموفي )ـ( دمدش دوة

 ج. البميدة  هيدس  ميكدييكي  بف لالؿ أدمد
 ج. هواري بومديف لمعمـو و التكيولوجيد هيدس  بدري  لوف اهلل مدمد
 ج. هواري بومديف لمعمـو و التكيولوجيد هيدس  مديي  شويش  قدور
 المدرس  العميد لألسدتذة القب  إلكتروتقيي ي ب  لمي

 

 الدقيقة العموم فرع
 رياضيات

 وهراف. ج ريدضيدت هشدـ دمدم كرتدض
 تممسدف. ج ريدضيدت بومديف الالوي لبد

 البواقي أـ. ج ريدضيدت توفيؽ زليمي
 التكيولوجيد و لمعمـو بومديف هواري. ج ريدضيدت الدكيـ لبد لكيوش

 سطيؼ. ج ريدضيدت دميد سريدي بف
 التكيولوجيد و لمعمـو بومديف هواري. ج ريدضيدت طدرؽ زيدف لمي
 التكيولوجيد و لمعمـو بومديف هواري. ج ريدضيدت جياللي وؿب م
 المسيم . ج ريدضيدت لميور زداـ

 مستلديـ. ج ريدضيدت الجياللي بولقددة
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 فيزياء
 بولريريج برج. ج فزيدء الوهدب لبد ادبت بف

 تممسدف. ج فيزيدء إيمدف هد  فرلوف
 الشمؼ. ج فيزيدء القددر لبد لمدرة بف لمي
 المسيم . ج فيزيدء دكيـ بعزيز
 بمعبدس سيي. ج فيزيدء الزهراء فدطم  كدبو بف

 بدتي . ج فيزيدء العزيز لبد  يد
 -1- قسيطيي . ج فيزيدء السالـ لبد لومدرة

 يالواد. ج فيزيدء الدبيب قدة
 الطدرؼ. ج فيزيدء سعيدي بيدري
 تممسدف. ج فيزيدء الدؽ لبد بوسعيد
 ليدب  .ج فيزيدء مدمود ميزيري
 ورقم . ج فيزيدء إسمدليؿ  شيبي
 قدلم . ج فيزيدء  بدح شطيبي

 
 كيمياء
 الشمؼ. ج كيميدء يواؿ سبديس( ـ) مدمودي

 معسكر. ج كيميدء اللديي لبد يوسؼ بف
 -1-  قسيطيي . ج كيميدء لددؿ بليج 
  ليدب . ج كيميدء ش رة ديور بدجو

 -1- سطيؼ. ج كيميدء لبميسي كعبوب
 ليدب . ج كيميدء يسيم  ميبوزي

 والتكيولوجيد لمعمـو بومديف هواري. ج كيميدء ليدة بودارف
 البميدة. ج كيميدء بشير بوزيد
 والتكيولوجيد لمعمـو بومديف هواري. ج كيميدء زوليب  مرزوقي( ـ) دلدس
 لماالد  الوطيي  العميد المدرس  كيميدء زوليب  فرددت( ـ) ماتددي
 وهراف. ج كيميدء فتيد  ددـبمب( ز) مبتدري
 -1- قسيطيي . ج كيميدء مدمد بودراع
 تيموشيت ليف الجدمعي المركز كيميدء سمدليف بوسدلـ
 -1- قسيطيي . ج كيميدء لدسف زليتر

  
 والحياة الطبيعة عموم فرع

 لمبيطرة الوطيي  المدرس  بيطرة م دؽ طه دمدي
 تممسدف. ج بيولوجيد مراد لريبي
 تممسدف. ج ميكروبيولوجيد الليي لبد ادمر  دريسي
 والتكيولوجيد لمعمـو بومديف هواري. ج ميكروبيولوجيد فريدة مطيدز( ـ) يدتش

 تممسدف. ج بيولوجيد أمدؿ يسيم  سميمدف
 تممسدف. ج الديوايي  البيق  دايظ  دسديف تركي

 ورقم . ج الجيولوجيد مسعود دسييي
  جدي ب. ج بيولوجيد العزيز لبد تواتي

 ورقم . ج فالدي  لمـو سيبوكر(ز) البير أـ جيدوسي
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 ليدب . ج الديواف بيولوجيد يجدة سالمي لعوابدي 
 تممسدف. ج بيوكيميدء مراد ددو بف
  لمبيطرة الوطيي  المدرس  البيطرة لمـو بدديس ددوش بف

 بجدي . ج بيولوجيد مديي بودير
 ليدب . ج البدري  البيق  إبراهيـ درارج 
 بجدي . ج بيولوجيد فضيم  السالـ لبد بف معيزة
 مستلديـ. ج بيولوجيد فؤاد بدري
 مستلديـ. ج ميكروبيولوجيد الرديـ لبد شريقف
 وهراف. ج بيولوجيد زهير مدمد طدلب
  ليدب . ج يبدتي  بيولوجيد فتيد  ببوش
 ورقم . ج بيولوجيد لبضر مدمد سدكر
 -1- قسيطيي . ج بيطرة الددس براردي
 تيدرت. ج بيولوجيد دبيب لقدد

 وهراف. ج اارض لمـو لبدس  بدف
  -1- قسيطيي . ج ديوي  كيميد الوهدب لبد شيبي

 -1- قسيطيي . ج ديوي  كيميد الردمدف لبد سقيف بف
 والتكيولوجيد لمعمـو بومديف هواري. ج اارض لمـو دياي لمي بف

 تبس . ج اارض لمـو الردمدف لبد بومزبر
 بجدي . ج بيولوجيد فتيد  يد ري( ـ) بجو
 ليدب . ج بيولوجيد الديف بير والي
 وهراف. ج بيوتكيولوجيد  ويي  مديف شكو بف
 لماالد  العميد الوطيي  المدرس  فالدي  لمـو دليم  بودوم ( ز) دددي بف

 ليدب . ج البيق  لمـ ديدة بمدي
 -1- طيي قسي. ج اللذاقي  العمـو اللديي لبد بوجالؿ
 -1- قسيطيي . ج بيولوجيد سكيي  يسيب( ـ) زريزر
 الطدرؼ. ج ديواف بيولوجيد لدقش  طدجيف
 -1- سطيؼ. ج الاالدي  العمـو دوري  شيدفي

 تيدرت. ج بيولوجيد اهلل بولبد لمو بف
 لماالد  العميد الوطيي  المدرس  زرالي  لمـو أدمد شعبدف بف

 والتكيولوجيد لمعمـو بومديف هواري. ج اارض لمـو رشيد بوقداؿ
 لماالد  العميد الوطيي  المدرس  الزرال  لمـو يجي  زرمدف
 لماالد   العميد الوطيي  المدرس  بيولوجيد  جمدؿ الشريؼ بعمي

 الشمؼ. ج الديدة لمـو القددر لبد سعدي
 

 التسيير عموم و والتجارية اإلقتصادية العموم فرع
 ورقم . ج إقت ددي  لمـو الليي لبد دادف

 البميدة. ج إقت ددي  لمـو أدمد لالش
 بسكرة. ج إقت ددي  لمـو مايدة يديدوي
 بومرداس. ج إقت ددي  لمـو المجيد لبد والمر أدمد
 -1- سطيؼ. ج إقت ددي  لمـو الطدهر يعقوب بف

 ورقم . ج إقت ددي  لمـو يد ر سميمدف
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 المسيم . ج التسيير لمـو لبضر لزي
 المسيم . ج إقت ددي  لمـو الدميد لبد دموم بر 

 الجزاقر لمتجدرة العميد المدرس  المدلي  الطدهر لطرش
 -3- الجزاقر. ج المدلي  اليقود العمج  ددجي
 -3- الجزاقر. ج إقت ددي  لمـو لمي مزلدش
 بدتي . ج إقت ددي  لمـو الطدهر مدمد سعودي
 -3- الجزاقر. ج التسيير لمـو مدمد بوي ي
 الجزاقر لمتجدرة العيد المدرس  التسيير لمـو القددر لبد بريش
 المدي . ج التسيير لمـو دسيف يرقي
 -3- الجزاقر. ج إقت ددي  لمـو فضيؿ فدرس
 -3- الجزاقر. ج التسيير لمـو  دل  دواس
 الجزاقر لمتجدرة العميد المدرس  إقت ددي  لمـو القددر لبد قميز

 بدتي . ج قت ددي إ لمـو لبضر دليمي
 البميدة. ج إقت ددي  لمـو مدمد بوبدري
 -3- الجزاقر. ج التسيير لمـو يوسؼ بومديف
 -3- الجزاقر. ج التسيير لمـو بميسي شيد 
 قدلم . ج التسيير لمـو شريؼ ايدط
 -3- الجزاقر. ج التسيير لمـو مراد زايد

 ورقم . ج التبطيط لمر لزاوي
 الجزاقر لمتجدرة العميد المدرس   ددي إقت لمـو كمدؿ جبدري

 البميدة. ج إقت ددي  لمـو سدسي  بضراوي
 قسيطيي . ج إقت ددي  لمـو لامدف شريط

 -3- الجزاقر. ج إقت ددي  لمـو أييس  العسكري
 -2- قسيطيي . ج إقت ددي  لمـو فتيد  ددبشي
 -3- الجزاقر. ج إقت ددي  لمـو سعيدة ق دب

 -3- الجزاقر. ج إقت ددي  لمـو يدالرش لبد ديب بف
 ورقم . ج إقت ددي  لمـو الجمولي مدمد قريشي
 -2- قسيطيي . ج التسيير لمـو زييب دوري
 التطبيقي و واإلقت دد لإلد دء العميد الوطيي  المدرس  التطبيقي واإلد دء اإلقت دد راب  بمعيد

 تيبدزة يالجدمع المركز إقت ددي  لمـو فضيم  دريتي( ز) جيوددت
 -3- الجزاقر. ج إقت ددي  لمـو القددر لبد فدضؿ

 
 واإلنسانية اإلجتماعية العموم فرع

 -2- قسيطيي . ج التدريخ العربي مدمد لقوف
 -2- الجزاقر. ج اإلجتمدع لمـ الديف ي ر جدبي
 قسيطيي  اإلسالمي  لمعمـو القددر لبد اامير. ج ااديدف مقدري  مسعود ددياي
 ورقم . ج السيدسي  العمـو يي بد قوي

 بدتي . ج الديف أ وؿ أدمد ليسدوي
 بدتي . ج الياس لمـ الديف يور جبدلي
 -2- سطيؼ. ج الياس لمـ لمي لوييس
 بدتي . ج الياس لمـ ويدس أمزيدف
 -2- قسيطيي . ج فمسا  جمدؿ دمود
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   بسكرة. ج الياس لمـ الديف يور تدوريريت
 تممسدف. ج جتمدعاإل لمـ بمبضر مزوار
 وهراف. ج الياس لمـ رددوي سعدد كدمول 
 القب  لألسدتذة العميد المدرس  التربي  لمـو يدجي تمدر
 ورقم . ج الياس لمـ مي ور زاهي بف

 -2- الجزاقر. ج اآلادر لمـ يجدة السبع ليف
  ليدب . ج اإلت دؿ و اإللالـ الدؽ لبد جديد بف

  -3- الجزاقر. ج  الدولي العالقدت  دل  سعود
 -2- الجزاقر. ج التربي  لمـو سعيد مدمود
 -2- قسيطيي . ج التربي  لمـو أدمد هددؼ

 -1- الجزاقر. ج إسالمي  لمـو وتيؽ مولود بف
 -2- قسيطيي . ج الياس لمـ شايق  بويكور
 وهراف. ج اإلجتمدع لمـ لمدر دراس
 معسكر. ج التدريخ لبيد بوداود
 -2- قسيطيي . ج الياس لمـ لزهراءا فدطم  سالدي

  لم ددف  العميد المدرس  إت دؿ و إلالـ السالـ لبد زاوي بف
 تممسدف. ج اإلجتمدع لمـ م طاى شريؼ
 -2- سطيؼ. ج التدريخ يوسؼ ليبش
 -2- الجزاقر. ج القديـ التدريخ إبراهيـ بشير
 -3- الجزاقر. ج اإلت دؿ و اإللالـ العدلي لبد رزاقي
 -2- الجزاقر. ج التدريخ العزيز لبد  بوكي

 مستلديـ. ج التربي  لمـو مدمد قمدري
 -2- الجزاقر. ج التربي  لمـو الطدهر مدمد طبعيمي
 قسيطيي  اإلسالمي  لمعمـو القددر لبد اامير. ج إسالمي  لمـو المجيد لبد جمع 

 -2- الجزاقر -ج اإلجتمدع لمـ رشيد بوسعددة
 البميدة. ج إلجتمدعا لمـ يد ر قدسيمي
 ورقم . ج التربي  لمـو السدسي مدمد الشديب
 بوزريع  لألسدتذة العميد المدرس  التربي  لمـو بشير متيج 
 وهراف. ج التدريخ مدمد اديـ
 -3- الجزاقر. ج اإلت دؿ و اإللالـ الديف يور تواتي
 وهراف. ج التدريخ القددر لبد بولـز

 البميدة. ج الديموارافيد مدمد بدرويي
 بدتي . ج اإلجتمدع لمـ دسيف لوشف
 البميدة. ج اإلجتمدع لمـ ديمدة زييب بقدد

 وهراف. ج اإلجتمدع لمـ الديف ي ر مدمد مرزوؽ
 بدتي . ج الاقه أ وؿ يجيب بودييؾ
 المتوا ؿ التكويف. ج سيدسي  لمـو إسمدليؿ معراؼ
 تممسدف. ج الديموارافيد لمي شريؼ دمزة
 وهراف. ج فمسا  اهلل لبد ويالال لبد
 -2- الجزاقر. ج التدريخ قويدر بشدر
 وهراف. ج اإلجتمدع لمـ لمر ببتي بف

 بدتي . ج إسالمي  لمـو مميك  مبموفي
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 -3- الجزاقر. ج سيدسي  لمـو دسيف سيطوح
 -3- الجزاقر. ج سيدسي  لمـو اللاور لبد مرازق  

 أدرار. ج اإلجتمدع لمـ لعمى بوكميش
 قسيطيي  اإلسالمي  لمعمـو القددر لبد اامير. ج إسالمي  لمـو يوسؼ لدبد

 مستلديـ. ج البديي  التربي  يوسؼ درشدوي
 -2- الجزاقر. ج إسالمي  آادر الديف لز بويديدوي
 -2- الجزاقر. ج اإلجتمدع لمـ رشيد دمددوش

 
 والمغات اآلداب فرع

 دةالبمي. ج لربي  لل  لبد اهلل بو لعبيدي
 -2- سطيؼ. ج لربي  لل  بميا  بوجددي
 -1- قسيطيي . ج آداب د و لربي  لل  موسى شرواي 
 -2- الجزاقر. ج الترجم  بدي  بوج  لكدؿ
 -2- الجزاقر. ج العربي  المل  ماتدح لروس بف
 وهراف. ج اآلداب قدور اديي اهلل لبد
 -2- سطيؼ. ج العربي اآلداب الليي لبد بدرة
 بسكرة. ج العربي اآلداب الديف ي ر لييس  بف

 مستلديـ. ج الدديث اليقد  السعيد بوطدجيف
 ورقم . ج وآداب د العربي  المل  الدميد لبد هيم 
 قسيطيي  اإلسالمي  لمعمـو القددر لبد اامير. ج الدديث اادب سكيي  قدور

 وهراف. ج الميسدييدت جميم  بوطدلب
 البويرة. ج اامدزيلي  المل  مدمد جالوي
 البواقي أـ. ج العربي اادب فدت  ديبمي

 تممسدف. ج اإليجميزي اادب إل دـ سرير مرتدض
  ورقم . ج العربي اادب لبوخ بوجمميف
 قسيطيي  لألسدتذة العميد المدرس  اإليجميزي اادب دسيف دمددة

  تيبدزة الجدمعي المركز العربي  المل  طدهر لو يؼ
 -2- الجزاقر. ج العربي  المل  يدالمج لبد سدلمي
 ليدب . ج الاريسي اادب دليم  مكي

 قسيطيي  اإلسالمي  لمعمـو القددر لبد اامير. ج العربي  المل  الوهدب لبد بوشميد 
 -2- الجزاقر. ج ا الميسدييدت  ميد  أمقراف
 -2- سطيؼ. ج العربي  المل  دسدف راشدي
 -1- قسيطيي . ج اآلداب زهيرة قروي
 ليدب . ج العربي  المل  لمي بايؼ
 البواقي أـ. ج آداب د و العربي  المل  العممي لراوي

 -2- الجزاقر. ج الترجم  بديي لميري
 مستلديـ. ج مقدرف أدب ادمد شعالؿ
 ليدب . ج اإليطدلي  المل  قدور مربيوط
 وهراف التقييدت ددةالمتع الوطيي  المدرس  اإليجميزي  المل  الليي لبد إبراهيـ يديت

 المسيم . ج العربي اادب قدور ردمديي
 قسيطيي  لألسدتذة العميد المدرس  العربي  المل  دريس دمروش
  -2- الجزاقر. ج العربي اادب إبراهيـ  دراوي
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 تيدرت. ج العربي  المل  مدمد أدمد لويي
 -1- قسيطيي . ج لربي أدب جميم  قيسموف( ـ) براوتي
 ورقم . ج العربي  المل  مقدسـب مدلكي 
 المسيم . ج العربي  المل  مدمد زهدر

 تممسدف. ج الشعبي اادب الردمدف لبد فدرسي
 ميم  الجدمعي المركز الدديث اادب راب  لطرش
  -1- قسيطيي . ج العربي  المل  إبراهيـ قالتي
 -2- الجزاقر. ج آداب د و العربي  المل  لطيا  قريجيف( ـ) دجدر
 -2- الجزاقر. ج القديـ العربي اادب زهي  سعدو
 قدلم . ج الميسديبدت رشيد شعالؿ

 
 العموم القانونية واإلدارية فرع

 بدتي . ج القديوف شددي  رددب
 وزو تيزي. ج القديوف ججيق  لويدسي
 -1- الجزاقر. ج القديوف القددر لبد بوبكر
 -1- الجزاقر. ج البدص القديوف اييم  بيدر
 بسكرة. ج العدـ القديوف جموؿ شيتور
 -1- الجزاقر. ج البدص القديوف لويزة ديياي

 

 الذي 3102 جواف 21 مف إبتداء ماعوله يسري الذي القرار هذا بتيايذ البشري  الموارد مدير تكمؼ :3 المـادة
 .العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر

 3102 جويمية 16في حرر بالجزائر                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                        

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األقسام إنشاء يتضمن 3102 جويمية 6 في مؤرخ 361 رقمقرار 
 والمعادن لممناجم العميا الوطنية لممدرسة المكونة

           

  العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن 
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3114 سبتمبر 33 الموافؽ 0335 القعدة ذو 36 في المؤرخ 411-14 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  ميه  20 دةالمد سيمد ال وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  بدرج المدرس  م دـ يددد الذي
 والمتضمف  3118 أوت 01 الموافؽ 0321 شعبدف 08 في المؤرخ 342-18 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 والمعددف  لمميدجـ العميد الوطيي  المدرس  إيشدء
 الذي  3102 جدياي 07 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
  يقـــــــــرر 
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 0335 القعدة ذو 36 في المؤرخ 411-14 رقـ التيايذي المرسـو  مف 20 المددة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة
 لممدرس  المكوي  ااقسدـ إيشدء إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكور  3114 سبتمبر 33 الموافؽ
 .والمعددف دجـلممي العميد الوطيي 

 :التدلي  ااقسػدـ والمعددف  لمميدجـ العميد الوطيي  المدرس  لد  تيشأ:  13 المددة"
 المواد  وهيدس  لمـ قسـ -
 ."الميدجـ هيدس  قسـ -

 في العدلي التكويف مدير والسددة التكوييي والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة السيدة مف كؿ تكمؼ :2 المـادة
 القرار هذا بتيايذ يب ه  فيمد كؿ والمعددف  لمميدجـ العميد الوطيي  المدرس  ومدير تدرجال مردم 
 .العممي والبدث العدلي لمتػعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي

 3102 ميةجوي 16في حرر بالجزائر                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                        

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العممي المجمس ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 3102 جويمية 6 في مؤرخ 360 رقمقرار 
 والثقافي اإلجتماعي اإلنسان عمم في والتقني العممي البحث لمركز

           

  العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  0883 مدي 32 الموافؽ 0303 القعدة ذي 31 في المؤرخ 304-83 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ والاقدفي  اإلجتمدلي اإليسدف لمـ في والتقيي العممي البدث مركز إيشدء والمتضمف
 الذي  3100 يوفمبر 33 الموافؽ 0323 الدج  ذي 37 في المؤرخ 285-00 رقـ التيايذي المرسـو مقتضىب -

 ميه  30 المددة سيمد ال والتكيولوجي  العممي الطدبع ذات العمومي  لممؤسس  اليموذجي ااسدسي القديوف يددد
 الذي  3102 جدياي 21 موافؽال 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 يقـــــــــرر

 الموافؽ 0323 الدج  ذي 37 في المؤرخ 285-00 رقـ التيايذي المرسـو مف 30 لممددة تطبيقد: األولى المادة
 البدث لمركز مميالع المجمس الضدء اإلسمي  القدقم  تددد ألاله  والمذكور  3100 يوفمبر 33

 :يأتي كمد والاقدفي اإلجتمدلي اإليسدف لمـ في والتقيي العممي
 المركز لباحثي بالنسبة: 

 رقيسد   لمدر بكوش 
 لدقش   لمدرة بف  
 لدبد  جميد بف  
 بدرة  معت ـ ميمويي  
 م طاى  مجدهدي 
 جياللي  المستدري 
 مدمد  سيدي مدمدي 
 لمدر  لدمر مديد 
 فؤاد  يوار 
 أميف أدمد دالي. 
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 المركز عن الخارجين لمباحثين بالنسبة: 

 جياللي سمدد  ددج 
 وليد العقوف 
 مديي زيتوف  ار 
 براهيـ مدمد  دلدي 

 بالخارج القاطنين الجزائريين لمباحثين بالنسبة: 

 أدمد جبدر 
 لمي الكيز 
 أدمد مديو 
 يدسيف تسعديت 

 

 القانون بحكم األعضاء: 

 المركز مديرة  ييور  رمعوف قبريت بف 
 بدث وددة مدير مدمد داود 
 بدث وددة مدير براهيـ العطوي 
 بدث وددة مدير أدمد يعالوي 

 

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في القرار هذا ييشر :3 المـادة
 3102 جويمية 16في حرر بالجزائر                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                       
 د حراوبيةاألستاذ رشي                                                                                     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لضمان العالي التعميم مؤسسات تأىيل يتضمن 3102 جويمية 01 في مؤرخ 362 رقمقرار 
  3103-3102 الجامعية لمسنة المفتوحة المناصب عدد ويحدد الماجستير شيادة لنيل التكوين

           

  العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
  0887 أوت 06 الموافؽ 0333 الاديي ربيع 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 المددتدف سيمد ال والمتمـ  المعدؿ الجدمعي  والتأهيؿ المتب ص التدرج بعد ومد الدكتوراه في بدلتكويف والمتعمؽ
 ميه  00و 7

 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 بدلتكويف اإللتددؽ مسدبق  تيظيـ لكيايدت المددد  3112 أفريؿ 03 في المؤرخ 81 رقـ الوزاري القرار بموجي -
 المدجستير  ش ددة لييؿ

 الدكتوراه  في لمتكويف التأهيؿ لجي  مدضر لمى بيدء -
 .الشرؽ و والوسط لملرب الجدمعي  لممؤسسدت الج وي  اليدوات مددضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 

 :المدجستير ش ددة لييؿ التكويف لضمدف ذكرهد اآلتي يالعدل التعميـ مؤسسدت تؤهؿ:  األولى المادة
 مميدي   بميس ي  المد اااواط  البويرة  البميدة  بجدي    2الجزاقر  3الجزاقر  0الجزاقر: الجدمعدت -0

  3قسيطيي   0قسيطيي  والتكيولوجيد  لمعمـو بومديف هواري جدمع  وزو  تيزي بومرداس 
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 العموـ جدمع  وهراف  تبس   ورقم   جيجؿ  قدلم   المسيم   ليدب   بدتي    3سطيؼ  2قسيطيي 
 .رتتيد بشدر  سعيدة  أدرار  مستلديـ  بمعبدس  سيدي تممسدف  بوهراف  والتكيولوجيد

 المدرس  لمتجدرة  العميد المدرس  والعمراف  المعمدري  لم يدس  العمـو المتعددة المدرس :  المدارس -3
 ت يق  و البدر لعمـو العميد الوطيي  المدرس  التطبيقي  اإلقت دد و لإلد دء العميد الوطيي 
 العميد الوطيي  المدرس  لماالد   العميد الوطيي  المدرس  لمبيطرة  العميد الوطيي  المدرس  السددؿ 
 المدرس  ببوزريع   لألسدتذة العميد المدرس  بدلقب   لألسدتذة العميد المدرس  العمومي   لألشلدؿ
 .بوهراف التقييدت المتعددة الوطيي 

  3103-3102 الجدمعي  السي  بعيواف المدجستير ش ددة لييؿ لمتكويف الماتود  الميد ب لدد يددد: 3 المادة
 في المعيي   التب  دت مف تب ص ولكؿ ألاله المذكورة العدلي التعميـ مؤسسدت مف  مؤسس لكؿ

 .القرار ب ذا المرفؽ الممدؽ
 العدلي التعميـ مؤسسدت ورؤسدء والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة السيدة مف كؿ تكمؼ :2 المـادة

 .العممي والبدث العدلي لمتػعميـ الرسػمي  ليشرةا في سييشر الذي القرار هذا بتيايذ ألاله  المذكورة
 3102 جويمية 01في حرر بالجزائر                                                                                          

 زير التعميم العالي والبحث العمميو                                                                                          
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3102 جويمية 01 في مؤرخال 362 قرار رقمممحق ال

 

Université d'Alger 01 
Dom Nature Intitulé de la PG Responsable de la PG Postes ouverts 

DSP R ْ10 طعٍذأً عًٍ اٌجٍئخ ٚ اٌعّزا 

DSP H 10 ٍِشي عجذ اٌززّبْ رٕفٍذ االزىبَ اٌمضبئٍخ 

DSP H 10 ِسّذي طٍٍّبْ اٌعمٛد ٚ اٌّظؤٌٍٚخ 

DSP R 
 10 حِسّذي فزٌذ زّبٌخ اٌّظزٍٙه ٚ إٌّبفظخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Université d'Alger 02 
Dom Nature Intitulé de la PG Responsable de la PG Postes ouverts 

SHS 

R Histoire Moderne HASSANI Mokhtar 12 

R 
ز ربرٌخ لذٌُ : اٌعاللبد اٌسضبرٌخ ثٍٓ ضفزً اٌجس

 اٌّزٛطظ فً اٌفززح اٌمذٌّخ
BELKACEM Rahmani 10 

H عٍُ إٌفض اٌعًّ ٚ اٌزٕظٍُ : األرغٍِٛٔٛب HEMOU Boudrifa 10 

R ًعٍُ إٌفض : عٍُ إٌفض اإلخزّبع FERHAT Balamane 10 

R 
عٍُ إٌفض اٌعٍبدي : اإلرػبد إٌفظً ٚ اٌـسخ 

 إٌفظٍخ
KHIATI Abdelkader 8 

H : 10 ِعشٚس عجذ اٌسـك عـٍُ اٌّزبزفعٍُ اَثبر 

R فٍظفخ : فٍظفخ عزثٍخ إطالٍِخ 
MOHAMMED Nour 

Eddine Djebab 
8 

R فٍظفخ : ِٕطك ٚ اٌعٍَٛ اٌّعزفٍخ MOUSSAOUI Ahmed 8 

H اٌذٌّٛغزافٍب AMIRA Djouida 10 

H ًعٍُ اإلخزّبع : عٍُ اإلخزّبع اٌظٍبط BOUZEBRA Khalifa 10 

R 10 عالُ٘ راثر د ٚاٌزٛثٍكعٍُ اٌّىزجب 

R ًٌٕ10 عزٚص اٌشثٍز عٍُ االخزّبع اٌذ 

R 8 عجذ اٌززّبْ ثٛلبف فٍظفخ غزثٍخ ِعبؿزح 

R 8 ِخزبر عزٌت فٍظفخ طٍبطٍخ ٚ اخزّبعٍخ 

LLA R )10 طٍذي ِسّذ ثٛعٍبد دثبغ رعٍٍّخ اٌٍغخ اٌعزثٍخ)ٌظبٍٔبد رطجٍمٍخ 

LLE 

R Langue et littérature allemandes HAMI NADJIA 8 

H 

Anglais :Civilisation :  Language and 
cultural studies 

BENSAFI Zoulikha 12 

TEFL : Didactique de l’Anglais 
BENSEMMANE   

FAIZA 
12 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Université d'Alger 03 
Dom Nature Intitulé de la PG Responsable de la PG Postes ouverts 

DSP R 
 10 ِسّذ رضب ِشٚي اٌذراطبد اٌظٍبطٍخ اٌّمبرٔخ

 10 طزٌز عجذ اٌٍــٗ راثر إدارح اٌدّبعبد اٌّسٍٍخ

STAPS H ًٔ15 زذادي خبٌذ اٌزسضٍز اٌجذ 

SEGC R 
 8 ازّذ سغذار كدراطبد ِسبطجٍخ ٚ خجبئٍخ ٚ رذلٍ

 8 عًٍ عجذ هللا ادارح اٌّٛارد اٌجؼزٌخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Université de Béjaia 

Dom Nature Intitulé de la PG Responsable de la PG Postes ouverts 

SNV R 
Sciences de la Nature : Ecologie et 

Environnement 
SIDI Hachemi 6 

SEGC R 
Sciences de Gestion : Gestion des 

Entreprises 

ARABI Khaloudja  

 
6 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
Université de Blida 

 
Dom Nature Intitulé de la PG Responsable de la PG Postes ouverts 

SNV R 

Sciences Agronomique : Phytopathologie 
BENCHABANE 

Messaoud 
6 

Sciences Agronomique : Protection 

Biodiversité 

ALLAL BENFEKIH Leila 
6 

LLA H اٌظزدٌبد اٌعزثٍخ اٌمذٌّخ ٚ اٌسذٌثخ KOURTI Khalifa 8 

SHS 

R عٍُ اإلخزّبع اٌزٍّٕخ ٚ اٌّٛارد اٌجؼزٌخ FOUDIL Ratimi 8 

R ْاٌذٌّٛغزافٍب : اٌزٍّٕخ ٚاٌظىب SAIDI Rabah 8 

R ٍُعٍَٛ اٌززثٍخ : اٌزعٍٍٍّخ ٚ ِؼىالد اٌزع LOURSSI AbdelKader 8 

R عٍُ إٌفض اٌززثٛي ABZOUZI Rabi 8 

R عٍُ اإلخزّبع اٌدزٌّخ ٚ اإلٔسزاف MATOUK Djamel 8 

SEGC 
R عٍَٛ ردبرٌخ : رظٌٛك NACER Mourad 6 

R اٌعٍَٛ اإللزـبدٌخ : ٔمٛد ِبٌٍخ ٚ ثٕٛن KHEDRAOUI Sassia 6 

TEC R 
Génie Electrique : Electronique, Signaux et 

Systèmes 
SALHI Hassen 6 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Université de Bouira 

Dom Nature Intitulé de la PG Responsable de la PG Postes ouverts 

LLA R Rhetorique et critique litteraire Salem Saadoun 8 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Université de  Laghouat 

Dom Nature Intitulé de la PG Responsable de la PG Postes ouverts 

SHS R عٍَٛ اٌززثٍخ : عٍُ إٌفض اٌززثٛي BOURGUIBA Daoud 8 

TEC R 
Génie Civil : Matériaux Composites et 

Clcul de Structure 

GUEDDOUDA 

Mohammed Kamel 
5 

LLA R ٌٛٗإٌسٛ اٌعزثً ٚ أؿ BEDIAR Bachir 10 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Université de  Médea 

Dom Nature Intitulé de la PG Responsable de la PG Postes ouverts 

SEGC H عٍَٛ اٌزظٍٍز : اٌعٍَٛ اٌّبٌٍخ GHRIBI Ahmed 10 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Université de Khemis-Miliana 

Dom Nature Intitulé de la PG Responsable de la PG Postes ouverts 

STU R 
Ressources en Sol Eau et Environnement : 

Sciences de la nature et Environnement 
DOUAOUI Abdelkader 6 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Université de Boumerdes 

Dom Nature Intitulé de la PG Responsable de la PG Postes ouverts 

SEGC R 10 ػعٍت ػٕٛف ِسبطجخ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Université de Tizi - Ouzou 

Dom Nature Intitulé de la PG Responsable de la PG Postes ouverts 

SEGC R 
Sciences de Gestion  

Option : Management des Entreprises 
BIA Chabane 8 
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LLE H 
Anglais : Didactique des textes Littéraires 

et de Civilisation 
RICHE Bouteldja 12 

TEC R 
Electrotechnique : Entrainements 

électriques 
CHAIBI Rachid 6 

LLA R 

 BAYOU Nora 8 األدة ٚ اٌطفً فً اٌدشائز

 BELAID Salah 8 عٍَٛ اٌٍغخ

 TOURAHA Zahia 8 إٌمذ اٌثمبفً

 اٌٍغخ ٚ االدة اٌعزثً : ٔظزٌخ اٌخطبة
BOUDJEMAA 

Chetouane 
8 

 BELAALI Amina 8 إٌمذ االدثً اٌّعبؿز

LCA 

R Linguistique : Rheotorique du Discours MOUSSA Imarazene 6 

H 
Langue et Culture Amazighes : Civilisation 

Amzighe 

HADIBI Mohand Akli  

 
6 

SNV R 

Ecologie et biodiversité forestière : 

Ecologie ; Biodiversité et Dynamique des 
espèces et des communautés forestières 

KROUCHI Fazia  

 
6 

SHS R ٍُعٍُ إٌفض اٌعًّ ٚاٌزٕظ Khalfane Rachid 8 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Université des sciences et des technologies Houari-Boumediène 

Dom Nature Intitulé de la PG Responsible  de la PG Postes ouverts 

TEC 

R 
Matériaux Avancés en Construction : 

Construction en Mécaniques et en Génie Civil 
AHMED BENYAHIA Ali 6 

R Construction CHABAAT Mohamed 6 

R Génie Environnement TALEB AHMED Mourad 6 

R Génie des procédés industriels LACHEMET Abdelaziz 6 

R Mécanique energétique et milieux poreux BOUHADEF Khedidja 6 

STU R Géophysique: Physique BOUDELLA Amar 6 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Université de Constantine 01 

Dom Filière Nature Intitulé de la PG Responsable de la PG Postes Ouverts 

STU Géographie R 
Aménagement du territoire et 

environnement 
GHANEM 

ABDELGHANI 
6 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Université de Constantine 02 

Dom Filière Nature Intitulé de la PG Responsable de la PG Postes Ouverts 

SHS STAPS H 
Science Et Technique Des Activites 

Physiques Et Sportives 
SELLAMI 

ABDERRAHIM 
10 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Université de Constantine 03 

Dom Filière Nature Intitulé de la PG Responsable de la PG Postes Ouverts 

STU GTU H 
Gestion des villes et 

Gouvernance 
Benidir Fatiha 6 

ST Architecture R Projet urbain Labii belkacem 6 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Université de Sétif 02 

Dom Filière Nature Intitulé de la PG Responsable de la PG Postes Ouverts 

LLA LLA H 10 عمٍٍخ ِسدٛثً سًٍٍ اٌخطبةإٌمذ اٌّعبؿز ٚلضبٌب ر 

SHS عٍُ االخزّبع H ً10 ٔبدٌخ عٍؼٛر عٍُ االخزّبع اٌظٍبط 

LLE LLE H 
didactique des langage 

étrangères 
Reggad Fouzia 10 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Université de Batna 
Dom Filière Nature Intitulé de la PG Responsable de la PG Postes Ouverts 

SHS 
عٍُ إٌفض ٚعٍَٛ 

 اٌززثٍخ
H ٌٓٛ8 اٌعزثً فززبرً خٛدح اٌززثٍخ ٚاٌزى 

LLA LLA H 10 عجذ هللا اٌعؼً ٔظزٌخ اٌؼعز 

SNV 
Science 

Agronomique 
H 

AVICULTURE OUACHEM DERADJI 6 

Science Forestière Bertelli Nabil 6 

DSP 
 10 ِجزٚن غضجبْ اٌسىِٛخ ٚاٌزٍّٕخ R عٍَٛ طٍبطٍخ

 10 عجذ اٌمبدر دراخً اٌمبْٔٛ اٌذًٌٚ ٌسمٛق االٔظبْ H لبْٔٛ عبَ

STU Architecture R Ville et paysages AICHOUR Bou djemââ 8 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Université d'Annaba 
Dom Filière Nature Intitulé de la PG Responsable de la PG Postes Ouverts 

LLE LLE R 
Traduction et didactique des 

langues 
 10 طعٍذح وسًٍ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Université de M'sila 
Dom Filière Nature Intitulé de la PG Responsable de la PG Postes Ouverts 

SHS عٍُ إٌفض H ً8 راثر لذٚري عٍُ إٌفض اٌّذرط 

DSP عٍَٛ طٍبطٍخ R 10 ٔٛر ااٌذٌٓ دخبْ طٍبطخ ِمبرٔخ 

LLA LLA H 10 ِدٕبج خّبي رسًٍٍ اٌخطبة ٚعٍُ إٌؾ 

SEGC عٍَٛ اٌزظٍٍز H  10 عثّبْ زظٓ عثّبْ فً ِٕظّبد األعّبياإلدارح اٌجٍئٍخ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Université de Guelma 

Dom Filière Nature Intitulé de la PG Responsable de la PG Postes Ouverts 

DSP زمٛق H 12 عـبَ ٔدبذ لبْٔٛ األعّبي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Université de Jijel 

Dom Filière Nature Intitulé de la PG Responsible de la PG Postes Ouverts 

LLA LLA H 10 عجذ اٌسٍّذ ثٛوعجبع اٌٍظبٍٔبد اٌعبِخ 

SHS عٍُ االخزّبع R ًّ8 ٌطب٘ز ثٍعٍٛرا عٍُ اخزّبع اٌزٕظٍُ ٚاٌع 

SEGC عٍُ اٌزظٍٍز R 8 عجذ اٌفزبذ ثٛخّخُ رخـؾ ادارح ِبٌٍخ -عٍَٛ اٌزظٍٍز 

SNV BIOLOGIE H Environnement et Santé LAGHOUCHI Essaid 6 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Université d'Ouargla 
Dom Filière Nature Intitulé de la PG Responsable de la PG Postes Ouverts 

SEGC 
 10 عجذ اٌٛ٘بة دادْ ردبرح ِٚبٌٍخ دٌٍٚخ R عٍَٛ ردبرٌخ

 10 ِسّذ سرلْٛ اٌّسبطجخ اٌّبٌٍخ H عٍَٛ ردبرٌخ

LLA LLA H ٌُ10 د.ازّذ زبخً أدة لذ 

SNV 

Science 
Agronomique 

H 
Système spatiaux et aménagements 

agricoles sahariens 
SAKER Mohamed Lakhdar 6 

Science 
Agronomique 

H 
Entomologie appliquée et 

préservation des milieux naturels 
IDDER Mohamed Azzedine 6 

Biologie R 
Biochimie et analyse des 

Bioproduit 
OULD EL HADJ Mohamed 

Didi 
6 

DSP اٌعٍَٛ اٌظٍبطٍخ H 10 ثٛزٍٕخ لٛي ارح اٌدّبعبد اٌّسٍٍخ ٚ اإللٍٍٍّخإد 

SHS عٍَٛ اٌززثٍخ H 10 خخزاة ِسّذ عزفبد اٌمٍبص إٌفظً ٚاٌززثٛي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Université de Tébessa 
Dom Filière Nature Intitulé de la PG Responsable de la PG Postes Ouverts 

STU Hydrogéologie H 
Impact du changement climatique sur 

les ressources hydriques en algérie 
GOUAIDIA Layachi 6 

STAPS ًاٌزذرٌت اٌزٌبض H 
ٔظزٌخ ِٕٚٙدٍخ اٌززثٍخ اٌجذٍٔخ 

 ٚاٌزٌبضٍخ
 8 فٍـً لبطًّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Université d'Oran 
Dom. Filière Nature Intitulé de la PG Responsable de la PG Postes Ouverts 

LLE 
Traduction 

H 6 ثٍسٍب اٌطب٘ز اٌززخّخ األدثٍخ 

R 6 رٛ٘بًِ ٚطبَ اٌززخّخ 

 6 عجبد ازّذ ٌظبٍٔبد اٌٍغخ اٌزٚطٍخ R اٌزٚطٍخ

SSH ٌعٍَٛ االخزّبعٍخا 

H 

اٌزغٍزاد اٌظىٍٕخ ٚأثعبد٘ب فً 

 اٌزٍّٕخ اٌّظزذاِخ
 6 عجذ اٌـّذ عبػٛر

 8 ػبرة دٌٍٍخ عٍُ إخزّبع اٌعبئٍخ

 8 ِشٌبْ ِسّذ عٍُ إٌفض اٌعًّ ٚاٌزٕظٍُ

R 
إػىبٌٍخ اٌمٍُ فً اٌفىز اٌغزثً 

 اٌسذٌث ٚاٌّعبؿز
 6 ثٛػٍجخ ِسّذ

R 

الٔزخبثٍخ اٌظٍطخ ٚاٌظب٘زح ا-اٌذٌٚخ 

 فً اٌدشائز
 6 ِـطفى ساٚي

 6 ثزٌبذ ِخزبر اٌفٍظفخ اٌظٍبطٍخ اٌّعبؿزح

STU Hydrogéologie H 
Hydrogéologie et Hydrogéologie 

des zones arides et semi-arides 
SAFA Aissa 6 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Université des Sciences et de la Technologie d'Oran 
Dom. Filière Nature Intitulé de la PG Responsable de la PG Postes Ouverts 

ST Electronique R 
Composants et Systèmes de la 

Microélectronique Avancée 
BOUTCHACHA Touati 6 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Université de Tlemcen 

Dom. Filière Nature Intitulé de la PG Responsable de la PG Postes Ouverts 

DSP 

 MAMOUN Abdelkrim 12 اٌطجً اٌمبْٔٛ H اٌخبؽ اٌمبْٔٛ

اٌمبٍٔٛٔخ  اٌعٍَٛ

 ٚاإلدارٌخ
H ْٛٔاإلداري اٌّعّك اٌمب AZZAOUI Abderahmane 12 

LLE 
ANGLAIS H 

Assessment and Testing in 

English Language Education 
BENMOUSSAT Smail 6 

American Studies ZEGHOUDI Yahia 6 

Traduction R اٌٍّغبد ٚ اٌّـطٍسبرٍخ رعٍٍٍّخ DERRAGUI Zobir 6 

SHS 

 اٌّعبؿزح ٚ لضبٌب إٌّٙح اٌفٍظفخ R اٌعٍَٛ اإلٔظبٍٔخ
BOUDOUMA 

Abdelkader 
6 

 H عٍُ اَثبر
ؿٍبٔخ ٚرزٍُِ اٌّجبًٔ االثزٌخ  

 ٚاٌّعبٌُ اٌزبرٌخٍخ
 6 ٔمبدي طٍذي ِسّذ

ST Architecture R La ville, patrimoine et urbanisme GHOMARI Fouad 8 

SNV 

Ecologie 

R 

Biodiversité et gestion intégrée 

des écosystèmes 

GAOUAR-BENYELLES 

Nassira 
6 

Ecologie 

végétale 

Phyto-dynamique des 

écosystèmes matorrals menacés 
BENABADJI Noury 6 

Ecologie 

animale 

Ecologie et dynamique des 

Arthropodes 
DAMERDJI Amina 6 

SEGC 

Sciences 

économiques 
R 

Economie quantitative BELMOKADDEM Mostefa 6 

Sciences 

commerciales 

Econométrie bancaire et 

financière 
BOUTELDJA Abdenacer 6 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Université de Sidi Bel Abbes 

Dom. Filière Nature Intitulé de la PG Responsable de la PG Postes Ouverts 

LLE ANGLAIS H Psychopédagogie MERBOOUH Zouaoui 6 

SEGC GESTION R Finance et Contrôle SALAH Elyas 8 

SNV 
Sciences de 

l'Evironnement 
R 

POLLUTION ET 

ECOSYSTEMES AQUATIQUE 

DURABLES 
AMARA Youcef 6 

SSH 
عٍُ االخزّبع 

 اٌثمبفً
R 6 ثٍعزثً ِٕٛر اٌزغٍز اٌثمبفً ٚاٌٌٙٛخ اٌّسٍٍخ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Université de Mostaganem 
Dom. Filière Nature Intitulé de la PG Responsable de la PG Postes Ouverts 

DSP DROIT R 
Droit international et relations 

politiques internationales 

BEKENNICHE 

OTMANE 
10 

SEGC GESTION R 
Commerce et Management 

International 
YOUCEFI RACHID 6 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Université d’ Adrar 
Dom. Filière Nature Intitulé de la PG Responsable de la PG Postes Ouverts 

DSP DROIT H عمٛد ٚ ِظؤٌٍٚخ KIHEL KAMAL 10 

LLA 
اٌٍغخ اٌعزثٍخ 

 ٚأدأثٙب
H 5 زبج ازّذ اٌـذٌك رسمٍك اٌّخطٛطبد اٌٍغٌٛخ ٚاألدثٍخ 

SSH 
 8 دفزٚر راثر دراطبد لزآٍٔخ H عٍَٛ اطالٍِخ

 6 ٌعًٍ ثٛوٍّغ عٍُ االخزّبع اٌزٕظٍُ ٚ اٌعًّ R عٍُ االخزّبع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Université de Saida 

Dom. Filière Nature Intitulé de la PG Responsable de la PG Postes Ouverts 

DSP DROIT H 8 ٌزٌذ ِسّذ ازّذ اٌّؤطظبد ٚإٌظُ اٌعمبثٍخ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Université de Béchar 
Dom. Filière Nature Intitulé de la PG Responsable de la PG Postes Ouverts 

LLA ًاألدة اٌعزث H 
اٌخطبة إٌمذي اٌعزثً اٌّعبؿز ثٍٓ 

 اٌزٕظٍز ٚاٌّّبرطخ

BOUHASSOUNE 

HOUCINE 
5 
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أطٍٛة اٌخطبة اٌزٚائً اٌدشائزي 

)االردب٘بد اٌزٍّبرٍىٍخ ٚاٌفٍٕخ اٌفززح 

2012/1991) 

KOUARI MEBROUK 5 

R 
ز فضبء األٔززٔذ األدة اٌعزثً عج

 "اثذاعب ٚ ٔمذا"
ABDENOUR IBRAHIM 6 

SEGC إدارح أعّبي R إدارح أعّبي BOUDI ABDELKADER 8 

ST 
TECHNOLO

GIES 
R 

CALCUL ET OPTIMISATION 
EN MECANIQUE 

BENZEGAOU ALI 6 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Université de Tiaret 
Dom. Filière Nature Intitulé de la PG Responsable de la PG Postes Ouverts 

LLA اٌٍغخ اٌعزثٍخ R 5 عبثذ ثٛ٘بدي االردبٖ اٌٛظٍفً فً رعٍٍٍّخ اٌٍغخ اٌعزثٍخ 

SNV 
Medecine 

vétérinaire 
H 

REPRODUCTION DES ANIMAUX 

DE LA FERME 
NIAR Abdellatif 8 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ENSA Ex: EPAU 
Dom Nature Intitulé de la PG Responsible  de la PG Postes ouverts 

TEC R 
Architecture: Qualité Environnementale, 

Architecture et Paysages 

CHABBI-CHEMROUK 

Naima 

 

6 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ENSSCF Ex: ESC 
Dom Nature Intitulé de la PG Responsible  de la PG Postes ouverts 

SEGC 

R 
Sciences Commerciales et Financières opt : 

Management 
KECHAD Rabah 8 

R 
Sciences Commerciales et Financières opt 

:Comptabilité Audit et Contrôle 
BERRAG Mohamed 8 

R 
Sciences Commerciales et Financières opt : 

Finance 

THABET Mohamed 

Nacer 
8 

R 
Sciences Commerciales et Financières opt : 

Marketing 
LALAOUI Amor 8 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ENSSEA Ex : INPS 
Dom Nature Intitulé de la PG Responsible  de la PG Postes ouverts 

SEGC R Analyse Macroeconomique et Econometrie ZAKANE Ahmed 8 

SEGC R Finance Quantitative SAIDI Ghania 8 

SEGC R Statistique et Economie Appliquée AKROUF Taklit 8 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ENSSMAL 
Dom Nature Intitulé de la PG Responsible  de la PG Postes ouverts 

SNV R 
Gestion et surveillence de l'environnement 

marin et littoral 
Houma Bachari 6 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ENSV Ex: ENV 

Dom Nature Intitulé de la PG Responsible  de la PG Postes ouverts 

SNV H Immunologie Animale  Ghalmi Farida 7 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ENSA Ex: INA 

Dom Nature Intitulé de la PG Responsible  de la PG Postes ouverts 

SNV R Santé végétale et environnement  BICHE Mohamed 8 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ENSTP Ex : ENTP 

Dom Nature Intitulé de la PG Responsible  de la PG Postes ouverts 

TEC R Matériaux et Structures  HADID Mohamed 6 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Ecole Normale Supérieure de Kouba 
Dom Nature Intitulé de la PG Responsible  de la PG Postes ouverts 

MI H Didactique des Mathématiques Talbi Mohamed Tahar 6 

SNV R 
Biologie Animale (Biologie cellulaire et 

moléculaire)  

Lebaili-Benmoussa 

Nemcha 
6 

SM R Physique Théorique  

Medjadi Djamal-Eddine 6 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

file:///F:/Bulletin-2013/Arrêtés%20PG-%20PGS%20et%20%20ED%202013.2014/Magister/PG%202013%202014/SNV/ENSV/Immunologie%20Animale
file:///F:/Bulletin-2013/Arrêtés%20PG-%20PGS%20et%20%20ED%202013.2014/Magister/PG%202013%202014/SNV/ENSA/Santé%20végétale%20et%20environnement
file:///F:/Bulletin-2013/Arrêtés%20PG-%20PGS%20et%20%20ED%202013.2014/Magister/PG%202013%202014/TEC/ENSTP/Matériaux%20et%20Structures
file:///F:/Bulletin-2013/Arrêtés%20PG-%20PGS%20et%20%20ED%202013.2014/Magister/PG%202013%202014/SNV/ENS%20Kouba/5.Canevas-Reconduction-PG-PGS-2012-2013-fr-Pr%20LEBAILI-BENMOUSSA%20Nemcha.pdf
file:///F:/Bulletin-2013/Arrêtés%20PG-%20PGS%20et%20%20ED%202013.2014/Magister/PG%202013%202014/SNV/ENS%20Kouba/5.Canevas-Reconduction-PG-PGS-2012-2013-fr-Pr%20LEBAILI-BENMOUSSA%20Nemcha.pdf
file:///F:/Bulletin-2013/Arrêtés%20PG-%20PGS%20et%20%20ED%202013.2014/Magister/PG%202013%202014/SM/ENS%20Kouba/Reconduction-PGPT-2013-2014%20MEDJADI.pdf
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ENS  Bouzareah 

Dom Nature Intitulé de la PG Responsible  de la PG Postes ouverts 

LLA R ٌظبٍٔبد إٌؾ ٚرسًٍٍ اٌخطبة BEN REZOUG Nacer Eddine 6 

SHS R 

 KELI Abdellah 6 فٍظفخ اٌززثٍخ

 TOUMI Abdelkader 6 فٍظفخ : اٌفٍظفخ اٌغزثٍخ

اٌزبرٌخ اٌٛطٍظ : اٌسٍبح اٌعٍٍّخ ٚاٌّذ٘جٍخ فً اٌّغزة 

 ALLAL Khaled Kabir 6 ٚاٌّؼزق فً اٌعـز اٌٛطٍظ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Ecole Normale Polytechnique d'Oran 
Dom. Filière Nature Intitulé de la PG Responsable de la PG Postes Ouverts 

SM 

Physique R 
Physique et Applications des Couches 

Minces et Matériaux Massifs 

HAMDADOU Nasr-

Eddine 
6 

Physique des 
matériaux 

R 
Caractérisation des matériaux par 

spectroscopie électronique et 

photonique 

BOUSLAMA 
M’Hammed 

6 

MI Mathématiques R 
Optimisation, Equations aux Dérivées 

Partielles et Applications 
BENAHMED Boubakeur 4 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بعنوان بحث وحدة إنشاء يتضمن 3102 جويمية 10 في مؤرخ 363 رقم قرار
 " العربية البمدان في المغوية الدراسات وتطور المسانيات واقع"

 العربية المغة لتطوير والتقني العممي البحث مركز لدى
  
          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 لمتضمفاو  0887 أوت 33 الموافؽ 0308 االاديي ربيع 38 في المؤرخ 00-87 رقـ القديوف بمقتضى -

 المعدؿ  3113-0887 التكيولوجي والتطوير العممي البدث دوؿ البمدسي والبريدمج التوجي ي القديوف
 والمتمـ 

 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -
 الدكوم   ألضدء تعييف

  0880 ديسمبر 03 الموافؽ 0303 الاديي  جمدد  6 في رخالمؤ  332-80 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 والمتمـ  المعدؿ العربي   المل  لتطوير التقيي و العممي البدث مركز إدداث والمتضمف

 يددد الذي  0888 أكتوبر 20 الموافؽ 0331 رجب 30 في المؤرخ 332-88 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 سيرهد  و التكيولوجي التطوير و العممي ثلمبد الداقم  القطدلي  المجدف تيظيـ

 يددد الذي  0888 يوفمبر 05 الموافؽ 0331 شعبدف 7 في المؤرخ 346-88 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 سيرهد  و تيظيم د و البدث وددات إيشدء كيايدت

  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -
 ميه  30و 8 المددتدف سيمد ال والمتمـ  المعدؿ وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  م دـ يددد الذي

  3100 يوفمبر 33 الموافؽ 0323 الدج  ذي 37 في المؤرخ 285-00 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 والتكيولوجي  العممي الطدبع ذات العمومي  لممؤسس  اليموذجي ااسدسي القديوف يعدؿ الذي
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 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323  ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 ديايج ش ر الميعقدة دورت د بالؿ التكيولوجي والتطوير العممي لمبدث الداقم  القطدلي  المجي  رأي لمى بيدء -
3102. 

   يقـــــــــرر
 المؤرخ 346-88 رقـ التيايذي المرسـو مف 30 والمددة 8 المددة مف ااولى الاقرة ادكدـ تطبيقد: األولى المادة

 وددة إيشدء إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكور  0888 يوفمبر 05 الموافؽ 0331 شعبدف 7 في
 العممي البدث مركز لد " العربي  البمداف في الملوي  سدتالدرا وتطور المسدييدت واقع" بعيواف بدث

 ". بدث وددة" اليص  مب في تدلى العربي   المل  لتطوير والتقيي
 .تممسدف بجدمع  البدث وددة مقر يكوف :3 المـادة
 لمؤرخا 346-88 رقـ التيايذي المرسـو مف 5 المددة في المددد الم دـ لمى زيددة البدث وددة تتولى :2 المـادة

 :يأتي يمد ألاله  والمذكور  0888 يوفمبر 05 الموافؽ 0331 شعبدف 7 في
 ورواي  ومسرح يار و وشعر أدب مف أيوال د بمبتمؼ العربي  الملوي  الي وص وتدميؿ وترتيب إد دء 

  ... واقدف  وديف الياس ولمـ ااإلجتمدع ولمـ وسيدس  وتدريخ

  الي وص  تمؾ في وميدهج د ويظريدت د م طمددت د كذاو  المسدييدت مادهيـ تطبيؽ أسدليب معدلج 

  بلرض وذلؾ المسديي   المستويدت تدميؿ مجدالت في لممي  وببرات تقيي  م درات بمؽ في المسدهم 
 ومقومدت د  كي  د إكتشدؼ

 الملوي  الاقدف  إبراز مددول  مع العربي   الملوي  والدراسدت بدلبدوث الدديا  المسديي  الدراسدت ربط 
ظ درهد وممدرست د تطبيق د وترسيخ اإليسديي  المعدرؼ مجدؿ في العربي   ربط  يمكف إيسديي كيشدط وا 
 العدلمي  العممي بدليشدط

 لمبتمؼ المبدشرة المعدلج  مكدي  بإلالء وذلؾ اا يؿ  موضعه في والتطبيقي العممي الجديب جعؿ 
 والمي جيدت  اليظريدت في الرؤي  وتعميؽ ـلممادهي الدقيؽ اإلستعمدؿ وكذا والبطدبدت الي وص أيواع

 المل  وتدميؿ الدراس  في تسدلد أف يمكف ل ري  أدوات وضع في المسديي  البدوث يتدقج إستلالؿ 
 التعميـ  المعجمي  والداللي  اليدوي والتركيبي  ال رفي الوتي  كدلميداف الميدديف  مبتمؼ في العربي 

 اآللي   والمعدلج  والمطمدي 

 دمدي  لمى والعمؿ المستويدت  لمبتمؼ العربي  الملوي  الدروس مي جيدت تطوير في هم المسد 
 .المل  إضطرابدت ولالج المعجمي  وال يدل  التعميمي  والبرامج المدرسي كدلكتدب المرجعي  م ددرهد

 : ذكرهمد اآلتي البدث قسمي مف البدث وددة تتشكؿ :3 المـادة
 العربي   البمداف في  اليظري المسدييدت:  البدث قسـ 

 العربي  البمداف في التطبيقي  المسدييدت:  البدث قسـ. 

 والتقيي العممي البدث مركز ومدير التكيولوجي والتطوير العممي لمبدث العدـ المدير مف كؿ يكمؼ: 4 المـادة
 العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتيايذ يب ه فيمد كؿ العربي   المل  لتطوير
 .العممي والبدث

 3102 جويمية 01في حرر بالجزائر                                                                                           
 العالي والبحث العممي وزير التعميم                                                                                            

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                           
ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػػػ ػػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػ ػػػ  ػػ
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 الدكتوراه مدارس تأىيل إعادة يتضمن 3102 جويمية 01 في مؤرخ 364 رقمقرار 
  3103-3102 الجامعية لمسنة المفتوحة المناصب عدد ويحدد

           

 العممي، البحث و العالي التعميم وزير إن
 والمتضمف  3103 سبتمبر 3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  0887 أوت 06 الموافؽ 0333 الاديي ربيع 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ الجدمعي  والتأهيؿ المتب ص التدرج بعد ومد الدكتوراه في بدلتكويف والمتعمؽ
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 اإللتددؽ مسدبق  تيظيـ لكيايدت يددد الذي  3112 أفريؿ 03 في المؤرخ 81 رقـ الوزاري القرار وجيبم -

 المدجستير  ش ددة لييؿ بدلتكويف
 شكؿ في الدكتوراه في التكويف تيظيـ لكيايدت يددد الذي  3114 جواف 5 في المؤرخ 020 رقـ القرار بموجب -

 الدكتوراه  مدرس 
 .الشرؽ و الوسط و لملرب الجدمعي  لممؤسسدت الج وي  تاليدوا مددضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 .3103-3102 الجدمعي  لمسي  الدكتوراه مدارس تأهيؿ إلددة إلى القرار هذا ي دؼ :األولى المادة

 المشدرك  والمؤسسدت المؤهم  المؤسس  بيف وتوزيع د دكتوراه مدرس  لكؿ الماتود  الميد ب لدد يددد :3 المادة
 متوفر لمى مستو  مديرة التكويف في الدكتوراه والتأهيؿ الجدمعي(.ال)القرار ب ذا المرفؽ الممدؽ في

 المذكورة العدلي التعميـ مؤسسدت ورؤسدء التكويفو  والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة السيدة تكمؼ :2 المـادة
 .العممي والبدث العدلي متػعميـل الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتيايذ ألاله 

 3102 جويمية 01في حرر بالجزائر                                                                                          
 ي والبحث العمميوزير التعميم العال                                                                                        

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الّدكتوراه إعادة تأىيل مدارس، المتضمن 3102 جويمية 01 في مؤرخال 364 قرار رقمممحق ال
Année Universitaire 2013/2014 

Reconduction 
 

Ecole Doctorale:  " Etat et Institutions publiques" 
Etablissement habilité: Université d'Alger 01 
Coordonnateur: LAGGOUN Walid 

Etablissement Postes ouverts 
U-Alger 01 15 
U-Laghouat  10 
C-Tamanrasset 10 
U-de Khemis-Milliana 10 

Total 45 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

Ecole Doctorale: " Droit et Sciences Politiques" 
Etablissement habilité: Université de Tizi Ouzou 
Coordonnateur: KACHER Abd elkader 

Etablissement Postes ouverts 

U-Tizi Ouzou 20 

U-Boumerdes  10 

U-Béjaia 10 
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U-Jijel 10 

U-Bouira 10 

Total 60 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

Ecole doctorale:    "  Ecole doctorale de Français" 
Responsables de pôles:   

        Pôle centre:  Mme BOUALIT F 

                              Mme KACEDALI  A 

        Pôle Ouest:   Mme SARI Faouzia 

                               Mr HADJ MILIANI 

        Pôle Est:        Mr AOUADI Sadek 

                               Mr SAMIR Abdelhamid 
 

Etablissements Coordonateurs d'Antennes 
Postes Ouverts 

STL Didactique S.L 
U. Tizi - Ouzou Mr SINI Cherif (Resp PG)   8 
U. Sidi Bel Abbes Mr MELLAK Djillali 8 

  
U. Tlemcen Mr ALI BENCHERIF MOHAMED Zakaria 

 
8 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

Ecole Doctorale: " Anglais " 
Etablissement habilité: Université d'Annaba 
Coordonnateur: MANAA Mohamed 

 

Etablissement Postes ouverts 

U-Annaba  13 

U-Guelma 9 

U-Ouargla 6 

U-Biskra 6 

U-Batna 6 

Total 40 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

Ecole Doctorale:    "   Anglais: British , Commonwealth and AméricanStudies"                         
Etablissement habilité: Université d'Oran 
Coordonnateur: YACINE Rachida 

Etablissement Postes ouverts 
U-Oran  10 
U-Mostaganem 6 
U-Laghouat 6 
C-U de Naama 3 

Total 25 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدكتوراه مدارس تأىيل يتضمن 3102 جويمية 01 في مؤرخ 365 رقم قرار
  3103-3102 الجامعية لمسنة المفتوحة المناصب عدد ويحدد

           

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  0887 أوت 06 الموافؽ 0333 الاديي ربيع 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ الجدمعي  والتأهيؿ المتب ص التدرج بعد ومد الدكتوراه في بدلتكويف والمتعمؽ
 يددد  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت
 اإللتددؽ مسدبق  تيظيـ لكيايدت يددد الذي  3112 أفريؿ 03 في المؤرخ 81 رقـ الوزاري القرار بموجي -

 المدجستير  ش ددة لييؿ بدلتكويف
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 شكؿ في الدكتوراه في التكويف تيظيـ لكيايدت يددد الذي  3114 جواف 5 في المؤرخ 020 رقـ القرار بموجب -
 الدكتوراه  مدرس 

 .والشرؽ والوسط لملرب الجدمعي  لممؤسسدت الج وي  اليدوات مددضر لمى بيدء -
 ـــــــــرريق

 .3103-3102 الجدمعي  لمسي  الدكتوراه مدارس تأهيؿ إلى القرار هذا ي دؼ :األولى المادة

 تدريخ مف إبتداء سيوات( 13) أربع  لمدة به معموال القرار هذا في لميه المي وص التأهيؿ يبقى :3 المادة
 الاديي ربيع 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسـو مف 03 المددة أدكدـ مرالدة مع إمضدقه 
 .ألاله المذكور  0887 أوت 06 الموافؽ 0333

 المذكورة العدلي التعميـ مؤسسدت ورؤسدء والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة السيدة تكمؼ :2 المـادة
 .مميالع والبدث العدلي لمتػعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتيايذ ألاله 

 3102 جويمية 01في حرر بالجزائر                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                         

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تأىيل مدارس الّدكتوراه لمتضمن ، ا3102 جويمية 01 في مؤرخال 536 قرار رقمممحق ال
Année Universitaire 2013/2014 

Habilitation 
 

Ecole doctorale:" 
 علم اجتماع التنظيمات والمناجمنت

 والموارد البشريةو اإلتصال
Etablissement habilité: Université d'Alger 02 

Coordonnateur: MOKRANI El hachemi 

Etablissement postes ouverts 

U-Alger 02 10 

U-Djelfa 8 

CU-Tamanrasset 8 

Total 26 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

Ecole doctorale: "Gestion des Entreprises et Comptabilité" 
Etablissement habilité: Ecole Supérieure de Commerce 

Coordonnateur: DADI ADDOUN Nacer 
 

Etablissement postes ouverts 

ESC 12 

U-Tizi Ouzou 8 

U-Laghouat 6 

Total 26 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

Ecole doctorale     :   " Allemand: Langue de Spécialité " 
Etablissement habilité: Université d'Oran 

Coordonnateur:  EL KORSO Kamal 

Etablissement postes ouverts 

U- Oran 6 

U-Sidi Bel Abbes 6 

U-Alger 02 6 

Total 18 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لنيل الدراسات برنامج عمى المصادقة يتضمن 3102 جويمية 02 في مؤرخ 366 رقمقرار 
 (األسنان وجراحة والصيدلة طب) الطبية العموم تخصصات في المتخصصة الطبية الدراسات شيادة

           

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 إدداث والمتضمف  0860 ديسمبر 2 الموافؽ 0280 شواؿ 04 في المؤرخ 364-60 رقـ المرسـو بمقتضى -

  البد    الطبي  سالدرو  ش ددة
 يددد الذي  0873 ديسمبر 07 الموافؽ 0312 ااوؿ ربيع 3 في المؤرخ 383-73 رقـ المرسـو بمقتضى -

 وتيظيم د المقيميف ااسيدف وجرادي وال يددل  لألطبدء البد   الطبي  الدراسدت بدورة اإللتددؽ شروط
 وتيظيم د 

 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -
 الدكوم   ألضدء تعييف

 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 والمتضمف 3100 جويمي  2 الموافؽ 0323 شعبدف 0 في المؤرخ 325-00 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -
 ميه  6 المددة سيمد وال الطبي   العمـو في لممقيـ ااسدسي القديوف

 لمى لمد وؿ الي دقي اإلمتددف تيظيـ يتضمف الذي  0878 فياري 34 في المؤرخ ـ/ 31 رقـ القرار بموجي -
 المتب     الطبي  الدراسدت ش ددة

 البيدااوجي  المجدف وسير تيظيـ يتضمف الذي  0878 يوفمبر 38 في المؤرخ 032 رقـ القرار بموجب -
 الطبي   العمـو في المتب   

 الدراسدت ش ددة مقدييس ومدتو  قدقم  يددد الذي  3101 أكتوبر 33 في المؤرخ 043 رقـ القرار بموجب -
 الطبي   العمـو في المتب    الطبي 

 التكويف طور في الدراسدت تيظيـ كيايدت والمتضمف  3101 ديسمبر 5 في المؤرخ 618 رقـ القرار بموجب -
 في د  والتدرج وتقييم د المتب    الطبي  الدراسدت ش ددة لييؿ

 تربص إيتقدلي   السددس  السي  بريدمج يددد الذي  3100 يوفمبر 01 في المؤرخ 622 رقـ القرار بموجب -
 ااسيدف  طب في دكتور ش ددة لييؿ دابمي

 5 في المؤرخ 618 رقـ القرار تطبيؽ كيايدت يددد الذي  3102 جواف 2 في المؤرخ 10 رقـ الميشور بموجب -
 الطبي  الدراسدت ش ددة لييؿ التكويف طور في الدراسدت تيظيـ كيايدت يتضمف الذي  3101 ديسمبر

 في د  والتدرج وتقييم د المتب   
 .لمتب ص الوطيي  البيدااوجي  المجي  إقتراح لمى بيدء -

 ـرريقــــــــ
 في المتب    الطبي  الدراسدت ش ددة لمى لمد وؿ التدرج بعد لمد التكويف برامج يضبط :األولى المادة

 ب ذا المرفؽ لمممدؽ وفقد( ااسيدف وجراد  وال يدل  الطب) الطبي  العمـو تب  دت
 التكويف في الدكتوراه والتأهيؿ الجدمعي(. ي )البريدمج متوفر لمى مستو  مدير القرار

 .ألاله المذكور 3101 أكتوبر 33 في المؤرخ 043 رقـ القرار أدكدـ تملى :3 ادةالم
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 والبدث العدلي التعميـ بوزارة والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة السيدة مف كؿ تكمؼ :2 المـادة
 اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ الطب  كميدت لمداء والسددة العممي
 .العممي والبدث العدلي لمتػعميـ الرسػمي 

 3102 جويمية 01في حرر بالجزائر                                                                                          
 زير التعميم العالي والبحث العمميو                                                                                         

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فوق شيادة إنشاء يتضمن 3102 جويمية 03 في مؤرخ 367 رقمقرار 
 األطفال لدى السكري والمرض الصماء الغدد أمراض في التخصص

           

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 تيظيـ والمتضمف  0860 أوت 34 الموافؽ 0280 رجب 3 في المؤرخ 304-60 رقـ المرسوـ بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ الطبي   العمـو في الدروس
 إدداث متضمفوال  0860 ديمسبر 2 الموافؽ 0280 شواؿ 04 في المؤرخ 364-60 رقـ المرسـو بمقتضى -

  البد    الطبي  الدروس ش ددة
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
 شروط يددد الذي  3110 أكتوبر 0 الموافؽ 0333 رجب 02 في المؤرخ 383-10 رقـ المرسوـ بمقتضى -

 العمييف  والتكويف التعميـ مؤسسدت في ولمم ـ المدلويف وااسدتذة شدركيفالم ااسدتذة توظيؼ
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 واإلقدم  اليقؿ بم دريؼ التكاؿ كيايدت يددد الذي  3113 فياري 3 في المؤرخ المشترؾ الوزاري القرار بموجب -

 المقيميف  واير المقيميف المدلويف لألسدتذة
 العمـو في التب ص فوؽ ش ددة إيشدء والمتضمف  3100 أكتوبر 7 في المؤرخ 507 رقـ القرار بموجب -

 .الطبي 
 يقـــــــــرر

 ألاله  المذكور   3100 أكتوبر 7 في المؤرخ 507 رقـ القرار مف ااولى المددة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة
 لد  السكري ومرض ال مدء اللدد أمراض في التب ص فوؽ الطبي  الدراسدت في طور ييشأ

 .ااطادؿ

 .ااطادؿ طب في المتب    الطبي  الدراسدت ش ددة لددممي التكويف يوجه: 3 المادة
 .طدلبد( 31) لشريف مف ااكار  لمى الدفع  تتشكؿ

 .بتممسدف بمقديد أبوبكر جدمع  في الطب كمي  مستو  لمى التكويف يجري: 2 المـادة
 .سداسيدت( 2) االا  لمى تتوزع سدل ( 211) باالامدق  ااديى اإلجمدلي السدلي الدجـ يددد :3 المـادة

 و مدءال  اللدد أمراض دوؿ مقدالت ميدقش  و ليددي  لددالت تقديمد و مكاا  دروسد التكويف يشمؿ
 .ش ريف كؿ بالؿ أيدـ( 3) أربع  بمعدؿ ذلؾ و ااطادؿ لد  السكري مرض
 .القرار ل ذا المرفؽ لمممدؽ طبقد لمتكويف الما ؿ البيدااوجي البريدمج يددد

 : يتضمف و لجي   أمدـ ي دقي بإمتددف التكويف يتوج: 4 المادة
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  المذكرة  ميدقش 

 معروض   أو دقيقي  لددالت تطبيقي تقييـ 

 ااطادؿ  لد  السكري مرض و ال مدء اللدد بأمراض المتعمق  المعدرؼ دوؿ شاوي بتبدرإ 

 لمتكويف اليظري  المعدرؼ دوؿ كتدبي إبتبدر. 
 الجزاقرييف ااستدذي   رتب  ذوي مف الجدمعييف اإلستشادقييف ااسدتذة ضمف مف اإلمتددف لجي  تتشكؿ :5 المادة

 ترب ه مذكرة ييدقض الذي المترش  الطبي التب ص ؽفو  ش ددة لمى ويدوز. وااجديب مي ـ
 التطبيقي التقييـ مف كؿ في( 31/01) لشريف مف لشرة تاوؽ لالم  لمى ويتد ؿ بيجدح 

 . اليظري واإلبتبدر
 كمي  لميد طرؼ مف ااطادؿ لد  السكري مرض و اللدد أمراض في التب ص فوؽ ش ددة تسمـ
 .بتممسدف بمقديد أبوبكر بجدمع  الطب

 :يمي بمد لمتكويف  الميظم  لمجدمع  الطب كمي  مع بدلتيسيؽ البيدااوجيوف  المسؤولوف يكمؼ :6 المادة
 (التعميـ ومتدبع  والمضموف الرزيدم ) الدراسدت تيظيـ ضمدف  

 الترش   ممادت إيتقدء تيظيـ 

 التكويف  في لمتسجيؿ المقبوليف المترشديف قدقم  تدديد 

 بعته ومتد التكويف سير دسف ضمدف 

 البيدااوجييف والتيسيؽ اإلشراؼ أجؿ مف دوري  إجتمدلدت تدضير ضمدف. 
 اإلستشادقييف ااسدتذة دلوة يمكف الطبي  التكاؿ و التكويف في الوطيي  القدرات تدليـ أجؿ مف :7 المادة

 .به المعموؿ لمتيظيـ طبقد مقيميف  اير مدلويف أسدتذة ب ا  المجدؿ في ااكادء ااجديب الجدمعييف
 :تتماؿ لجي  البيدااوجي التيسيؽ يضمف :8 المادة

 تممسدف  بمقديد أبوبكر بجدمع  الطب كمي  يسيب  بربر ااستدذ 

 2قسيطيي  بجدمع  الطب  كمي  زاهي   بودردة ااستدذ  

 بتممسديف بمقديد أبوبكر بجدمع  الطب كمي   مي   أدمد ددوش بف ااستدذ 

 بتممسدف  بمقديد أبوبكر بجدمع  لطب ا كمي  الدؽ  لبد سالمي  ااستدذ 

 0الجزاقر بجدمع  الطب كمي  سمي   فضيم  هداـ ااستدذ. 

 :ااجيبي الطرؼ مف
 باريسد  موبولي بجدمع  الطب كمي  شدرلف سمطدف ااستدذ 

 باريسد موبولي بجدمع  الطب كمي  دوييس  موراف ااستدذ. 
قدم  يقؿ بم دريؼ بتممسدف دبمقدي بكر أبو بجدمع  الطب كمي  تتكاؿ :3 المادة  راي المدلويف ااسدتذة وا 

 .به المعموؿ لمتيظيـ طبقد وذلؾ المقيميف 
 .العممي والبدث العدلي لمتػعميـ الرسػمي  اليشرة في القرار هذا ييشر :01 المـادة
 3102 جويمية 01في حرر بالجزائر                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                       
 راوبيةاألستاذ رشيد ح                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المكونة األقسام إنشاء يتضمن 3102 جويمية 03 في مؤرخ 368 رقمقرار 
 تيارت جامعة لدى المادة عموم لكمية

           

  العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن 
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3110 سبتمبر 07 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  21 في المؤرخ 360-10 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ تيدرت  جدمع  إيشدء المتضمف
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 ميه  23 المددة سيمد ال والمتمـ  المعدؿ وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  ـم د يددد الذي

 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 العمـو لكمي  المكوي  ااقسدـ إيشدء والمتضمف  3101 ياريف 33 في المؤرخ 33 رقـ القرار بمقتضى -
  المتمـ  تيدرت  جدمع  لد  المددة ولمـو والتكيولوجيد

 يقـــــــــرر
 

 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسـو مف 23 المددة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة
 إيشدء إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكور تمـ والم المعدؿ  3112 أوت 32 الموافؽ 0333
 .تيدرت جدمع  لد  المددة ولمـو والتكيولوجيد العمـو لكمي  المكوي  ااقسدـ

 :التدلي  ااقسدـ -تيدرت جدمع  – والملدت اآلداب كمي  لد  تيشأ:  3 المددة"
 الايزيدء  قسـ -
 ."الكيميدء قسـ -

 .ألاله والمذكور 3101 فياري 33 في لمؤرخا 33 رقـ القرار يملى :3 المـادة
 في العدلي التكويف مدير والسددة والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة السيدة مف كؿ تكمؼ :2 المـادة

 اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتيايذ يب ه  فيمد كؿ تيدرت  جدمع  ومدير التدرج مردم 
 .العممي البدثو  العدلي لمتػعميـ الرسػمي 

 3102 جويمية 03في حرر بالجزائر                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                        

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المكونة األقسام إنشاء يتضمن 3102 جويمية 03 في مؤرخ 371 رقم قرار
 تيارت جامعة لدى اآللي واإلعالم الرياضيات لكمية 

           

  العممي، والبحث العالي عميمالت وزير إن 
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3110 سبتمبر 07 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  21 في المؤرخ 360-10 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ تيدرت  جدمع  إيشدء المتضمف
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  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -
 ميه  23 المددة سيمد ال والمتمـ  المعدؿ وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  م دـ يددد الذي

 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ؿااو  ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 العمـو لكمي  المكوي  ااقسدـ إيشدء والمتضمف  3101 فياري 33 في المؤرخ 33 رقـ القرار بمقتضى -
  المتمـ  تيدرت  جدمع  لد  المددة ولمـو والتكيولوجيد

 يقـــــــــرر
 

 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسـو مف 23 المددة ادكدـ طبيقدت: األولى المادة
 إيشدء إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكور والمتمـ  المعدؿ  3112 أوت 32 الموافؽ 0333
 .تيدرت جدمع  لد  اآللي واإللالـ الريدضيدت لكمي  المكوي  ااقسدـ

 :التدلي  ااقسدـ -تيدرت جدمع  – اآللي واإللالـ لريدضيدتا كمي  لد  تيشأ:  3 المددة"
 الريدضيدت  قسـ -
 ."اآللي اإللالـ قسـ -

 .ألاله والمذكور 3101 فياري 33 في المؤرخ 33 رقـ القرار يملى :3 المـادة
 في العدلي كويفالت مدير والسددة والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة السيدة مف كؿ تكمؼ :2 المـادة

 الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتيايذ يب ه  فيمد كؿ تيدرت  جدمع  ومدير التدرج مردم 
 .العممي والبدث العدلي لمتػعميـ

 3102 جويمية 03في حرر بالجزائر                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                         
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المكونة األقسام إنشاء يتضمن 3102 جويمية 03 في مؤرخ 370 رقم ارقر 
 تيارت جامعة لدى التطبيقية العموم لكمية 

           

  العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن 
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 لدكوم  ا ألضدء تعييف
  3110 سبتمبر 07 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  21 في المؤرخ 360-10 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ تيدرت  جدمع  إيشدء والمتضمف
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 ميه  23 المددة سيمد ال والمتمـ  المعدؿ وسيرهد  بتيظيم د البد   لقوالدوا الجدمع  م دـ يددد الذي

 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 العمـو لكمي  المكوي  ااقسدـ إيشدء المتضمفو   3101 فياري 33 في المؤرخ 33 رقـ القرار بمقتضى -
  المتمـ  تيدرت  جدمع  لد  المددة ولمـو والتكيولوجيد

 يقـــــــــرر
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 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسـو مف 23 المددة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة
 إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  كورالمذ و المتمـ  و المعدؿ  3112 أوت 32 الموافؽ 0333
 .تيدرت جدمع  لد  التطبيقي  العمـو لكمي  المكوي  ااقسدـ إيشدء

 : التدلي  ااقسدـ -تيدرت جدمع  – التطبيقي  العمـو كمي  لد  تيشأ:  3 المددة"
 والتكيولوجيد  العمـو قسـ -
 الك ربدقي   ال يدس  قسـ -
 الميكدييكي   ال يدس  قسـ -
 وال يدي   ال يدلي  ل يدس ا قسـ -
 ."المديي  ال يدس  قسـ -

 .ألاله والمذكور 3101 فياري 33 في المؤرخ 33 رقـ القرار يملى :3 المـادة
 في العدلي التكويف مدير والسددة والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة السيدة مف كؿ تكمؼ :2 المـادة

 اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتيايذ يب ه  فيمد كؿ  تيدرت جدمع  ومدير التدرج مردم 
 .العممي والبدث العدلي لمتػعميـ الرسػمي 

 3102 جويمية 03في حرر بالجزائر                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                         

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والمتضمن 3103 ديسمبر 06 في مؤرخ 376 رقم القرار يتمم 3102 جويمية 03 في مؤرخ 373 رقمقرار 
 أىراس سوق جامعة لدى التسيير وعموم والتجارية اإلقتصادية العموم لكمية المكونة األقسام إنشاء 

           

  العممي، البحث و العالي التعميم وزير إن 
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 ميه  23 المددة سيمد ال والمتمـ  المعدؿ وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  م دـ يددد الذي
 والمتضمف  3103 جواف 3 الموافؽ 0322 رجب 03 في المؤرخ 334-03 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 أهراس  سوؽ جدمع  إيشدء

 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 العممي  والبدث العدلي التعميـ روزي  الديدت يددد

 العمـو لكمي  المكوي  ااقسدـ إيشدء والمتضمف  3103 ديسمبر 06 في المؤرخ 336 رقـ القرار بمقتضى -
  أهراس  سوؽ جدمع  لد  التسيير لمـو و التجدري  اإلقت ددي  

 يقـــــــــرر
 

 :يأتي كمد ألاله  والمذكور  3103 ديسمبر 06 في المؤرخ 336  رقـ القرار مف 3 المددة تتمـ :األولى المادة
 ااقسدـ -أهراس سوؽ جدمع – التسيير ولمـو التجدري  اإلقت ددي   العمـو كمي  لد  تيشأ:  3 المددة"

 :التدلي 
 ااسدسي  التعميـ قسـ -
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 اإلقت ددي   العمـو قسـ -
 التجدري   العمـو قسـ -
 ."التسيير لمـو قسـ -

 في العدلي التكويف مدير والسددة والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة السيدة فم كؿ تكمؼ: 3 المـادة
 اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتيايذ يب ه  فيمد كؿ أهراس  سوؽ جدمع  ومدير التدرج مردم 

 .العممي والبدث العدلي لمتػعميـ الرسػمي 
 3102 جويمية 03في حرر بالجزائر                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                         
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3103 ديسمبر 06 في مؤرخ 374 رقم القرار يتمم 3102 جويمية 03 في مؤرخ 372 رقمقرار 
 أىراس سوق جامعة لدى السياسية والعموم الحقوق لكمية  المكونة األقسام إنشاء والمتضمن

           

  العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن 
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
 الذي  0883 أوت 36 الموافؽ 0304 ااوؿ ربيع 08 في المؤرخ 351-83 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 ميه  23 المددة سيمد ال والمتمـ  المعدؿ وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  م دـ يددد الذي
 والمتضمف  3103 جواف 3 الموافؽ 0322 رجب 03 في المؤرخ 334-03 رقـ التيايذي لمرسوـا بمقتضى -

 أهراس  سوؽ جدمع  إيشدء

 الدقوؽ لكمي  المكوي  ااقسدـ إيشدء والمتضمف  3103 ديسمبر 06 في المؤرخ 374 رقـ القرار بمقتضى -
  أهراس  سوؽ جدمع  لد  السيدسي  والعمـو

 يقـــــــــرر
 

 :يأتي كمد ألاله  والمذكور  3103 ديسمبر 06 في المؤرخ 374  رقـ القرار مف 3 المددة تتمـ :ألولىا المادة
 :التدلي  ااقسدـ -أهراس سوؽ جدمع  – السيدسي  والعمـو الدقوؽ كمي  لد  تيشأ:  3 المددة"

 ااسدسي  التعميـ قسـ -
 الدقوؽ  قسـ -
 ."السيدسي  العمـو قسـ -

 في العدلي التكويف مدير والسددة والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة السيدة مف ؿك تكمؼ :3 المـادة
 اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتيايذ يب ه  فيمد كؿ أهراس  سوؽ جدمع  ومدير التدرج مردم 

 .العممي والبدث العدلي لمتػعميـ الرسػمي 
 3102 جويمية 03في حرر بالجزائر                                                                                         

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                        
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                          

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 3103 ديسمبر 06 في مؤرخ 372 رقم القرار يتمم 3102 جويمية 03 في مؤرخ 373 رقمقرار 
 أىراس قسو  جامعة لدى التكنولوجيا و العموم لكمية  المكونة األقسام إنشاء والمتضمن

           

  العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن 
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 ميه  23 المددة سيمد ال والمتمـ  المعدؿ وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  م دـ يددد الذي
 والمتضمف  3103 جواف 3 الموافؽ 0322 رجب 03 في المؤرخ 334-03 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 أهراس  سوؽ جدمع  إيشدء
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ يعرب 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 العمـو لكمي  المكوي  ااقسدـ إيشدء والمتضمف  3103 ديسمبر 06 في المؤرخ 372 رقـ القرار بمقتضى -

  أهراس  سوؽ جدمع  لد  والتكيولوجيد
 يقـــــــــرر

 :يأتي كمد ألاله  والمذكور  3103 ديسمبر 06 في المؤرخ 372  رقـ القرار مف 3 ةالمدد تتمـ: األولى المادة
 : التدلي  ااقسدـ -أهراس سوؽ جدمع  – والتكيولوجيد العمـو كمي  لد  تيشأ:  3 المددة" 

 والتكيولوجيد  لمعمـو ااسدسي التعميـ قسـ -
 اآللي  واإللالـ الريدضيدت قسـ -
 كي  الميكديي ال يدس  قسـ -
 الك ربدقي   ال يدس  قسـ -
 المديي   ال يدس  قسـ -
 ."المددة لمـو قسـ -

 العدلي التكويف مدير والسددة والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة السيدة مف كؿ تكمؼ:  13 المػددة
 في سييشر الذي القرار هذا بتيايذ يب ه  فيمد كؿ أهراس  سوؽ جدمع  مدير و التدرج مردم  في

 .العممي والبدث العدلي لمتػعميـ الرسػمي  اليشرة
 3102 جويمية 03في حرر بالجزائر                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                        
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3103 ديسمبر 06 في مؤرخ 378 رقم القرار يتمم 3102 جويمية 03 في مؤرخ 374 رقمقرار 
 أىراس سوق جامعة لدى والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات عموم لمعيد المكونة األقسام إنشاء والمتضمن

           

  العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن 
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 ميه  47 المددة سيمد ال والمتمـ  المعدؿ وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  م دـ يددد الذي
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 والمتضمف  3103 جواف 3 لموافؽا 0322 رجب 03 في المؤرخ 334-03 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -
 أهراس  سوؽ جدمع  إيشدء

 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 لمـو لمع د المكوي  اقسدـا إيشدء والمتضمف  3103 ديسمبر 06 في المؤرخ 378 رقـ القرار بمقتضى -
  أهراس  سوؽ جدمع  لد  والريدضي  البديي  اليشدطدت وتقييدت

 يقـــــــــرر
 

 :يأتي كمد ألاله  المذكور و  3103 ديسمبر 06 في المؤرخ 378  رقـ القرار مف 3 المددة تتمـ: األولى المادة
 ااقسدـ -أهراس سوؽ جدمع – لريدضي وا البديي  اليشدطدت وتقييدت لمـو مع د لد  تيشأ: 3 المددة"

 :التدلي 
  ااسدسي  التعميـ قسـ -
 ."الريدضي  التب  دت قسـ -

 في العدلي التكويف مدير والسددة والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة السيدة مف كؿ تكمؼ: 3 المػددة
 اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتيايذ يب ه  فيمد كؿ أهراس  سوؽ جدمع  ومدير التدرج مردم 

 .العممي والبدث العدلي لمتػعميـ الرسػمي 
 3102 جويمية 03في حرر بالجزائر                                                                                         

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                       
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في ؤرخم 26 رقم القرار ويتمم يعدل 3102 جويمية 03 في مؤرخ 375 رقمقرار 
 التجارية العميا الدراسات لمدرسة المكونة األقسام إنشاء والمتضمن 3101 فيفري 33

           

  العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن 
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3114 سبتمبر 33 الموافؽ 0335 القعدة ذو 36 في المؤرخ 411-14 رقـ التيايذي رسـوالم بمقتضى -

  ميه  20 المددة سيمد ال وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  بدرج المدرس  م دـ يددد الذي
 ضمفوالمت  3117 جويمي  03 الموافؽ 0338 رجب 08 في المؤرخ 332-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الجدمع   بدرج مدرس  إلى لمتجدرة الوطيي المع د تدويؿ
 والمتضمف  3118 أكتوبر 03 الموافؽ 0321 شواؿ 32 في المؤرخ 221-18 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 لمتجدرة  العميد الوطيي  المدرس  تسمي  تليير
 الذي  3102 جدياي 21 موافؽال 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 الدراسدت لمدرس  المكوي  ااقسدـ إيشدء المتضمف و  3101 فياري 33 في المؤرخ 26 رقـ القرار بمقتضى -

 .التجدري  العميد
 يقـــــــــرر

 



    3102-الثالثي الثالث                                                                                      النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي 70

 

 كمد ألاله  والمذكور  3101 فياري 33 في رخالمؤ  26 رقـ القرار مف 3 المددة وتتمـ تعدؿ :األولى المادة
 :يأتي

 : التدلي  ااقسدـ التجدري  العميد الدراسدت مدرس  لد  تيشأ:  3 المددة"
 االمدؿ  إدارة قسـ -
 التجدري   العمـو قسـ -
  التسويؽ  قسـ -
 ."الدولي  الشؤوف قسـ -

 في العدلي التكويف مدير والسددة والتكويف والبدث رجالتد بعد لمد الدراسدت مديرة السيدة مف كؿ تكمؼ: 3 المـادة
 الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتيايذ يب ه  فيمد كؿ المدرس   ومدير التدرج مردم 
 .العممي والبدث العدلي لمتػعميـ

 3102 جويمية 03في حرر بالجزائر                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                         
 ذ رشيد حراوبيةاألستا                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التكوين لضمان العالي التعميم مؤسسات تأىيل يتضمن 3102 جويمية 04 في مؤرخ 376 رقمقرار 
 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان المفتوحة المناصب عدد ويحدد الدكتوراه شيادة لنيل

           

  العممي، والبحث العالي عميمالت وزير إن 
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ وسيرهد  بتيظيم د البد   لدوالقوا الجدمع  م دـ يددد الذي
 يددد الذي  3114 أوت 05 الموافؽ 0335 رجب 00 في المؤرخ 388-14 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 وسيره  بتيظيمه البد   والقوالد الجدمعي المركز م دـ
 والمتضمف  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 أجؿ مف الادلث الطور في التكويف تيظيـ يددد والذي  3103 جويمي  05 في المؤرخ 080 رقـ القرار بموجب -

 والمتمـ  المعدؿ الدكتوراه  ش ددة لمى الد وؿ
 ارب  وسط  شرؽ  الج وي  لميدوات المبت   المجدف إجتمدع مددضر لمى بيدء -
 .الادلث الطور في لمتكويف التأهيؿ لجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 

 يقـــــــــرر
 

 ألاله  والمذكور  3103 جويمي  05 في المؤرخ 080 رقـ القرار مف 3 المددة ادكدـ تطبيقد: األولى مادةال
 بعيواف الدكتوراه ش ددة لييؿ التكويف لضمدف العدلي التعميـ مؤسسدت تأهيؿ إلى القرار هذا ي دؼ
 . 3103-3102 الجدمعي  السي 
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 ب ذا المرفؽ الممدؽ في تب ص لكؿ الماتود  الميد ب ولدد المؤهم  المؤسسدت قدقم  تددد: 3 المػددة
 .التكويف في الدكتوراه والتأهيؿ الجدمعي( ي مدير  لد  م دل  الموجود)القرار

 أدكدـ مرالدة مع تأهيؿ  أوؿ تدريخ مف إبتداء سيوات( 12) االا  لمدة الدكتوراه في التكويف يؤهؿ: 2 المػددة
 .ألاله المذكور 3103 جويمي  05 في المؤرخ 080 رقـ القرار مف 4 المددة

 في المذكورة العدلي التعميـ مؤسسدت ورؤسدء والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :3 المػددة
 والبدث العدلي لمتػعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتيايذ يب ه  فيمد كؿ الممدؽ 
 .العممي

 3102 جويمية 04في حرر بالجزائر                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                         

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                               
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلسمية القائمة يحدد 31002 جويمية 33 في مؤرخقرار 
 المدية جامعة إدارة مجمس ألعضاء

  العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 يف المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

  ميه  03 المددة سيمد ال والمتمـ  المعدؿ وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  م دـ يددد الذي
 والمتضمف  3118 جدياي 3 الموافؽ 0321 مدـر 6 في المؤرخ 00-18 رقـ التيايذي المرسـو تضىبمق -

 ميه  3 المددة سيمد ال المدي   جدمع  إيشدء
 الذي  3102 جدياي 07 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 يقـــــــــرر

 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسـو مف 03 المددة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة
 تدديد إلى القرار هذا ي دؼ   ألاله والمذكور والمتمـ المعدؿ  3112 أوت 32 الموافؽ 0333
 .المدي  جدمع  إدارة مجمس الضدء اإلسمي  القدقم 

 .القرار ب ذا الممدؽ الجدوؿ وفؽ المدي  جدمع  إدارة مجمس الضدء اإلسمي  القدقم  تددد :3 ادةالمـ
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في القرار هذا ييشر :2 المـادة

 3102 جويمية 33في حرر بالجزائر                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 د حراوبيةاألستاذ رشي                                                                                       
 ــــــــــــــــــــــــــ

 المدية جامعة إدارة مجلس أعضاء قائمة
 :المعينون األعضاء -0

 

 والمقب اإلسم  الصفة  القطاع 
  الطدهر مدمد لبددلي  رقيس  العممي والبدث العدلي بدلتعميـ المكمؼ الوزير مماؿ 
 السعيد كوديؿ  لضو  بدلمدلي  المكمؼ الوزير مماؿ 
 أدمد لعالوي  لضو  الوطيي  بدلتربي  المكمؼ الوزير مماؿ 
 يوسؼ بف بدرايي  لضو  الم يييف والتعميـ بدلتكويف المكمؼ الوزير مماؿ 
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 مدمد كراش   لضو  اإلجتمدلي والضمدف والتشليؿ بدلعمؿ المكمؼ الوزير مماؿ 
 دسيف فييش  لضو  العمومي  بدلوظيا  المكما  السمط  مماؿ 
 مدمد ليسدوي  لضو  بدلعدؿ كمؼالم الوزير مماؿ 
 سميم  بدلـ  لضو  بدلتجدرة المكمؼ الوزير مماؿ 
 لطاي رزوؽ  لضو  اإلستامدر وترقي  والمتوسط  ال ليرة والمؤسسدت بدل يدل  المكمؼ الوزير مماؿ 
 دمزة فدرسي  لضو  والمديي  والبيق  العمرايي  بدلت يق  المكمؼ الوزير مماؿ 
 إبراهيـ زاير  لضو  دؿبدإلت المكمؼ الوزير مماؿ  
 هواري ليدش  لضو  الوالي مماؿ 

  
 : المنتخبون األعضاء  -3

 

 اإلسم والمقب  الصفة  الييئة 
 زوقدي مدمد  لضو   مماؿ ميتبب لف ااسدتذة لكمي  اآلداب والملدت والعمـو اإلجتمدلي  واإليسديي 
 بميؿ لبد القددر  لضو  ولمـو التسييرمماؿ ميتبب لف ااسدتذة لكمي  العمـو اإلقت ددي  والعمـو التجدري   
 هي دـ موسى  لضو  مماؿ ميتبب لف ااسدتذة لكمي  الدقوؽ 
 لبد اهلل الددج لبد اهلل  لضو  مماؿ ميتبب لف ااسدتذة لكمي  العمـو التكيولوجيد 
 جودي بولمرة  لضو  مماؿ ميتبب لف سمؾ ااسدتذة المسدلديف 
 فبدر هشدـ  لضو  مماؿ ميتبب لف سمؾ ااسدتذة المسدلديف 
  التركي دسيفولد  لضو  مماؿ ميتبب لف الموظايف اإلدارييف والتقيييف ولمدؿ البدمدت 
 شيكر فؤاد  لضو  مماؿ ميتبب لف الموظايف اإلدارييف والتقيييف ولمدؿ البدمدت 
 إبراهيمي مدمد  لضو   مماؿ ميتبب لف الطمب 
 فتدح دمزة  لضو   مماؿ ميتبب لف الطمب 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القاعدي التعميم برنامج يحدد 3102 جويمية 37 في مؤرخ 378 رقمقرار 
 "أمازيغية ثقافة و لغة" ميدان ليسانس لشيادات المشترك

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  العدلي  لمتعميـ التوجي ي
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

  المتمـ  و المعدؿ وسيرهد  بتيظيم د البد   القوالد و الجدمع  م دـ يددد الذي
 يددد الذي  3114 أوت 05 الموافؽ 0335 رجب 00 في المؤرخ 388-14 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 وسيره  بتيظيمه البد   والقوالد الجدمعي المركز م دـ
 المتضمفو   3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ
 الذي  3102 جدياي 07 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 افجو  3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

 وسيرهد  و الديدت د
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 وتشكيم د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3103 مدرس 35 في المؤرخ 64 رقـ القرار بمقتضى -
 وسيرهد  و الديدت د

 .ميداف لكؿ داءالعم يدوة إيشدء والمتضمف  3102 مدرس 5 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -
 يقـــــــــرر

 

 واقدف  لل "  ميداف ليسديس لش ددات المشترؾ القدلدي التعميـ بريدمج تدديد إلى القرار هذا ي دؼ:  ااولى المددة
 .القرار هذا لممدؽ طبقد"  أمدزيلي 

 فيمد كؿ العدلييف  تكويفال و التعميـ مؤسسدت مدراء و العدلييف التكويف و لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ:  13 المػددة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتطبيؽ يب ه 

 
 3102 جويمية 37في حرر بالجزائر                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                       
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                          

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 "أمازيغية وثقافة لغة" ميدانل مشترك جذع
  : 0 سداسي

 

 وحدة التعميم

 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

 الحجم الساعي األسبوعي
الحجم الساعي 

 15لمسداسي )
 أسبوعا(

رى
أخ

* 

 التقييم المستمر

رمز
اال

 
أعمال  دروس العنوان  

 موجية
أعمال 
 تطبيقية

 
مراقبة 
حان مستمرة

إمت
 

 وددة تعميـ أسدسي 
الرمز : و ت أ س 

11 
 18اار دة : 
 9المعدمؿ : 

 x x  00دس45  30دس1 30دس1 2 4 1مقدم  لمقراءة اادبي   111أس 
 x x  00دس45  30دس1 30دس1 2 4 1لسدييدت لدم   112أس 
 x   30دس22  30دس1  1 4 1تدويف  113أس 
00دس45  30دس1 30دس1 2 3 1تدريخ  114أس    x x 
00دس45  30دس1 30دس1 2 3 1لمـ اإلجتمدع  115أس    x x 

 وددة تعميـ مي جي 
 11الرمز : وت ـ 

 9اار دة : 
 3المعدمؿ : 

 x   30دس22  30دس1  1 4 1مي جي   111ـ 

 
 112ـ 

 
 1تقييدت التعبير 

 
5 

 

 
2 

 
 30دس1

 

 
   30دس1

 x   00دس45

 ستكشدفي وددة تعميـ إ
 21الرمز: وت إ س

 2اار دة : 
 2المعدمؿ : 

 x   30دس22   30دس1 1 1 1ل ج  أمدزيلي   111إس 

 
 112إس 

 
  1 1 مدبؿ لمايوف

    30دس1
 x   30دس22

 وددة تعميـ أفقي 
 11الرمز: وت أ ؼ

 1اار دة : 
 1المعدمؿ : 

 
 111أؼ 

 
 1للدت أجيبي  

 
1 

 
1   

   30دس1
 x   30دس22

    30اس337  00اس12 30اس10 15 30 1ع السداسي  مجمو 
 *: عمل إضافي سداسي عن طريق التشاورأخرى
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 " أمازيغية وثقافة لغة"  ميدانل مشترك جذع
  : 3 سداسي

 وحدة التعميم

 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم  الحجم الساعي األسبوعي
الساعي 
لمسداسي 

 أسبوعا( 15)
رى
أخ

* 

 التقييم المستمر

ا
رمز

ال
 

أعمال  دروس العنوان
 موجية

أعمال 
 تطبيقية

 
مراقبة 
حان مستمرة

إمت
 

 وددة تعميـ أسدسي 
 21الرمز : و ت أس 

 18اار دة : 
 9المعدمؿ : 

 x x  00دس45  30دس1 30دس1 2 4 2مقدم  لمقراءة اادبي   111أس 
 x x  00دس45  30دس1 30دس1 2 4 2لسدييدت لدم   112أس 
 x   30دس22  30دس1  1 4 2دويف ت 113أس 
00دس45  30دس1 30دس1 2 3 21تدريخ  114أس    x x 
00دس45  30دس1 30دس1 2 3 2لمـ اإلجتمدع  115أس    x x 

 وددة تعميـ مي جي 
 21الرمز : وت ـ 

 9اار دة : 
 3المعدمؿ : 

 x   30دس22  30دس1  1 4 2مي جي   111ـ 

 
 112ـ 

 
 2تقييدت التعبير 

 
 

 
2 

 
 30دس1

 
   30دس1

 x   00دس45

 وددة تعميـ إستكشدفي 
 21الرمز: وت إ س

 2اار دة : 
 2المعدمؿ : 

 x   30دس22   30دس1 1 1 2ل ج  أمدزيلي   111إس 

 x   30دس22   30دس1 1 1 مدبؿ لإلت دؿ 112إس 

 وددة تعميـ أفقي 
 21الرمز: وت أ ؼ

 1اار دة : 
 1المعدمؿ : 

 
 111أؼ 

 
 2جيبي  للدت أ

 
1 

 
1   

   30دس1
 x   30دس22

    30س337  00س12 30س10 15 30    2مجموع السداسي
 *: عمل إضافي سداسي عن طريق التشاورأخرى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المشترك القاعدي التعميم برنامج يحدد 3102 جويمية 37 في مؤرخ 381 رقمقرار 
 "اإلقميم وتييئة جغرافيا" فرع "والكون األرض ومعم" ميدان ليسانس لشيادات 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  العدلي  لمتعميـ التوجي ي
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ وسيرهد  بتيظيم د البد   القوالد و الجدمع  م دـ يددد الذي
 يددد الذي  3114 أوت 05 الموافؽ 0335 رجب 00 في ؤرخالم 388-14 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 سيره  و بتيظيمه البد   والقوالد الجدمعي المركز م دـ
 والمتضمف  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 كتوراه الد وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ



    3102-الثالثي الثالث                                                                                      النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي 75

 

 الذي  3102 جدياي 07 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -
 هد سير  و و الديدت د

 وتشكيم د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3103 مدرس 35 في المؤرخ 64 رقـ القرار بمقتضى -
 وسيرهد  و الديدت د

 .ميداف لكؿ العمداء يدوة إيشدء والمتضمف  3102 مدرس 5 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -
 

 يقـــــــــرر
 لموـ" ميداف ليسديس لش ددات المشترؾ القدلدي التعميـ ريدمجب تدديد إلى القرار هذا ي دؼ :األولى المادة

 .القرار هذا لممدؽ طبقد"  اإلقميـ ت يق  و جلرافيد"  فرع"  الكوف و اارض
 فيمد كؿ العدلييف  والتكويف التعميـ مؤسسدت ومدراء العدلييف التكويف و لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتطبيؽ يب ه 
 3102 جويمية 37في حرر بالجزائر                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                        
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 "  اإلقميم تييئة و جغرافيا"  فرع" والكون األرض عموم" لميدان مشترك جذع
  0سداسيال

 

 وحدة التعميم

 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 15لمسداسي )
 أسبوعا(

رى
أخ

* 

 التقييم المستمر

رمز
ال

 
 دروس العنوان

ال 
عم

أ
ية
وج
م

ال  
عم

أ
قية

طبي
ت

 

مراقبة 
حان مستمرة

إمت
 

 دسي وددة تعميـ أس
 11الرمز : وت أس

 16اار دة : 
 6المعدمؿ : 

30دس1 2 7 مجدؿ جلرافي وت يق  اإلقميـ 111أس  30دس1  00دس45   00دس45   x x 

30دس1 2 5 جيولوجيد لدم  112أس  30دس1  00دس45   00دس45   x x 
30دس1 2 4 ليد ر الوسط الطبيعي 113أس  30دس1  00دس45   00دس45    x 

 وددة تعميـ مي جي 
 11لرمز : وت ـ ا

 11اار دة : 
 7المعدمؿ : 

ا30س1 2 3 مدبؿ إلى الرسـ ورسـ البراقط 111ـ  00دس45    00دس45   x x 
30دس1 1 3 قراءة الوادقؽ البراقطي  112ـ  30دس1   30دس22  00دس45   x x 
30دس1 2 3 ريدضيدت : إد دء و اي 113ـ  30دس1  00دس45   00دس45    x 
30دس1 2 2 فيزيدء كيميدء 114ـ  30دس1  00دس45   00دس45    x 

 وددة تعميـ إستكشدفي 
 11الرمز: وت إ س

 2اار دة : 
 2المعدمؿ : 

30دس1 1 1 أرض و كوف 111إس  30دس22    00دس45    x 

30س1   1 1 مكتبي  112إس  30دس22  00دس45    x 

 وددة تعميـ أفقي 
 11الرمز: وت أ ؼ

 1اار دة : 
 1المعدمؿ : 

30س1  1 1 1 ريسي لل  ف 111أؼ  30دس22   00دس45    x 

00اس12 16 30 1مجموع السداسي      00اس450 30اس360 00اس3 00اس9 
 *: عمل إضافي سداسي عن طريق التشاورأخرى
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 " اإلقميم تييئة و جغرافيا"  فرع" الكون و األرض عموم" لميدان مشترك جذع         3 سداسيال
 

 وحدة التعميم

 المواد

صيد
الر

 
ال

مل
معا

 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 15لمسداسي )
 أسبوعا(

رى
أخ

* 

 التقييم المستمر

رمز
ال

 

 دروس العنوان

ية
وج
ل م

عما
أ

 

ال 
عم

أ
قية

طبي
ت

 

مراقبة 
حان مستمرة

إمت
 

 وددة تعميـ أسدسي 
 21أس الرمز: وت
 18اار دة : 
 8المعدمؿ : 

30دس1 2 5 التعمير لبر العدلـ 211أس  30دس1  00دس45   00دس45   x x 
30دس1 2 4 فضدء رياي 212أس  30دس1  00دس45   00دس45   x x 
30دس1 2 5 ااوسدط ال يدرولوجي  213أس  30دس1  00دس45   00دس45    x 
30دس1 2 4 جيومرافولوجيد بداقي  214أس  00دس45  30دس1  00دس45   x x 

 وددة تعميـ مي جي 
 21الرمز : وت ـ 

 18اار دة : 
 4ؿ : المعدم

رسـ البراقط الموضولدتي   211ـ 
30دس1 2 4 واآللي  30س1   00دس45  00دس45   x x 

إد دء مطبؽ لمى  212ـ 
30دس1 2 4 الجلرافيد 30دس1  00دس45   00دس45   x x 

 وددة تعميـ إستكشدفي 
 21الرمز: وت إ س

 3اار دة : 
 3المعدمؿ : 

30دس1 2 1 رسومدت الددسوب 211إس  30س1   00دس45  00دس45   x x 

30دس1 1 2 تيمي  مستدام بيق  و  212إس  30دس22    00دس45   x x 

 وددة تعميـ أفقي 
 21الرمز: وت أ ؼ

 1اار دة : 
 1المعدمؿ : 

30دس1  1 1 2 لل  فريسي  211أؼ  30دس22   00دس45   x  

   00اس405 00اس360 00اس3 00اس9 00اس12 16 30 2مجموع السداسي  
 

  " اإلقميم تييئة و جغرافيا"  فرع" الكون و األرض عموم" لميدان مشترك جذع : 2 سداسي
 

 وحدة التعميم

 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم  الحجم الساعي األسبوعي
الساعي 
لمسداسي 

 أسبوعا( 15)

رى
أخ

* 

 التقييم المستمر

رمز
ال

 
 دروس العنوان

ية
وج
ل م

عما
أ

 

ال 
عم

أ
قية

طبي
ت

 

مراقبة 
حان مستمرة

إمت
 

 يـ أسدسي وددة تعم
 31سالرمز: و ت أ
 17اار دة : 
 8المعدمؿ : 

الملرب العربي : فضدء  311أس 
30دس1 2 6 ومجتمع 00س3   00دس67  00دس45   x x 

30دس1 2 5 مدف وميدطؽ 312أس  30دس1  00دس45   00دس45   x x 
30دس1 2 6 سكدف وتدميؿ ديملرافي 313أس  30س1   00دس45  00دس45   x x 

  وددة تعميـ مي جي
 31الرمز : وت ـ 

 11اار دة : 
 6المعدمؿ : 

30دس1 2 3 طوبوارافيد 311ـ  00دس45  30دس1  00دس45   x x 
 312ـ 

 
اإلستشعدر التمدامي 

30س1 2 4 والرقمي لف بعد 30دس1   00دس45  00دس45   x x 

مدبؿ ايظم  اإللالـ  313ـ 
30دس1  2 4 الجلرافي  00دس45   00دس45   x x 

 شدفي وددة تعميـ إستك
 31الرمز: وت إ س

 1اار دة :
 1المعدمؿ : 

30دس1 1 1 إيكولوجيد 211إس  30دس22    00دس45    x 

 وددة تعميـ أفقي 
 31الرمز: وت أ ؼ

 1اار دة : 
 1المعدمؿ : 

30دس1  1 1 لل  إيجميزي  311أؼ  30دس22   00دس45   x  

   00اس360 00اس337 00اس6 00اس6 00اس10 14 30 3مجموع السداسي  
 *: عمل إضافي سداسي عن طريق التشاورأخرى

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المشترك القاعدي التعميم برنامج يحدد 3102 جويمية 37 في مؤرخ 380 رقمقرار 
 "جيولوجيا" فرع"  والكون األرض عموم" ميدان ليسانس لشيادات

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ قديوفال بمقتضى -

  العدلي  لمتعميـ التوجي ي
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في مؤرخال 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

  المتمـ  و المعدؿ وسيرهد  بتيظيم د البد   القوالد و الجدمع  م دـ يددد الذي
 يددد الذي  3114 أوت 05 الموافؽ 0335 رجب 00 في المؤرخ 388-14 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 سيره  و مهبتيظي البد   القوالد و الجدمعي المركز م دـ
 والمتضمف  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ
 الذي  3102 جدياي 07 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

 وسيرهد  و الديدت د
 م دوتشكي لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3103 مدرس 35 في المؤرخ 64 رقـ القرار بمقتضى -

 وسيرهد  و الديدت د
 .ميداف لكؿ العمداء يدوة إيشدء والمتضمف  3102 مدرس 5 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

 يقـــــــــرر
 

 لموـ" ميداف ليسديس لش ددات المشترؾ القدلدي التعميـ بريدمج تدديد إلى القرار هذا ي دؼ :األولى المادة
 .القرار هذا ممدؽل طبقد" جيولوجيد" فرع" والكوف اارض

 فيمد كؿ العدلييف  والتكويف التعميـ مؤسسدت ومدراء العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتطبيؽ يب ه 

 3102 جويمية 37في حرر بالجزائر                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                        

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 " جيولوجيا" فرع" والكون األرض عموم" لميدان مشترك جذع
  :0سداسي

 
 

 وحدة التعميم

 موادال

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 15لمسداسي )
 أسبوعا(

رى
أخ

* 

 التقييم المستمر

رمز
ال

   

 
 العنوان

 
ال  دروس

عم
أ

ية
وج
م

ال  
عم

أ
قية

طبي
ت

 

مراقبة 
حان مستمرة

إمت
 

 وددة تعميـ أسدسي 
 11الرمز : و ت أ س 

 10اار دة : 
 4المعدمؿ : 

 1جيولوجيد  111أس 
 
10 
 

 
4 
 

00دس3 00دس3   00دس90  00دس45   
 
x 
 

 
x 
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 وددة تعميـ مي جي 
 11الرمز : وت ـ 
 10اار دة : 
 3المعدمؿ : 

00دس3 3 6 1بيولوجيد  111ـ  30دس1   30دس67  00دس45   x x 

 وددة تعميـ مي جي 
 12الرمز : وت ـ 
 10اار دة : 
 6المعدمؿ : 

121ـ  30دس1 2 3 ريدضيدت  30دس1  00دس45   00دس45   x x 

122ـ  30دس1 2 4 1فيزيدء   30دس1   00دس45  00دس45   x x 
123ـ  30دس1 2 3 1كيميدء   30دس1   00دس45  00دس45   x x 

 وددة تعميـ إستكشدفي 
 11الرمز: وت إ س
 1اار دة : 
 1المعدمؿ : 

30دس1 1 1 1مددضرات وممتقيدت 111إس  30دس22    00دس45    x 

 وددة تعميـ أفقي 
 11أ ؼالرمز: وت 

 3اار دة : 
 3المعدمؿ : 

30دس1 2 5 1 1إلالـ آلي  111أؼ  30دس1   00دس45  00دس45   x x 

30دس1   1 5 1 1تقييدت التعبير  111أؼ  30دس22  00دس45   x  
   00اس360 30اس382 30اس10 30اس1 30اس13 17 30 1مجموع السداسي  

 

 " جيولوجيا" فرع" ونوالك األرض عموم" لميدان مشترك جذع         :3سداسي
 
 

 وحدة التعميم

 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 15لمسداسي )
 أسبوعا(

رى
أخ

* 

 التقييم المستمر

رمز
ال

   

 
 العنوان

 
ال  دروس

عم
أ

ية
وج
م

ال  
عم

أ
قية

طبي
ت

 

مراقبة 
حان مستمرة

إمت
 

 وددة تعميـ أسدسي 
 21الرمز : و ت أ س 

 10: اار دة 
 4المعدمؿ : 

00دس3 4 10 2جيولوجيد  211أس  00دس3   00دس90  00دس45   x x 

 وددة تعميـ مي جي 
 21الرمز : وت ـ 
 6اار دة : 
 3المعدمؿ : 

00دس3 3 6 2بيولوجيد  211ـ  30دس1   30دس67  00دس45   x x 

 وددة تعميـ مي جي 
 22الرمز : وت ـ 
 10اار دة : 
 6المعدمؿ : 

221ـ  30دس1 2 3 2 ريدضيدت   30س1  00دس45   00دس45   x x 

222ـ  30دس1 2 4 2فيزيدء   30دس1   00دس45  00دس45   x x 
223ـ  30دس1 2 3 2كيميدء   30دس1   00دس45  00دس45   x x 

 وددة تعميـ إستكشدفي 
 21الرمز: وت إ س
 1اار دة : 
 1المعدمؿ : 

30دس1 1 1 2مددضرات وممتقيدت 211إس  30دس22    00دس45    x 

 وددة تعميـ أفقي 
 21الرمز: وت أ ؼ
 3اار دة : 
 3المعدمؿ : 

30دس1 2 5 1 2إلالـ آلي  211أؼ  30دس1   00دس45  00دس45   x x 

30دس1   1 5 1 2تقييدت التعبير  212أؼ  30دس22  00دس45   x  
   00اس360 30اس382 30اس10 30اس1 30اس13 17 30 2مجموع السداسي  

 

 "جيولوجيا" فرع" والكون األرض عموم" لميدان شتركم جذع        :2سداسي
 

 
 وحدة التعميم

 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم  الحجم الساعي األسبوعي
الساعي 
لمسداسي 

(15 
 أسبوعا(

رى
أخ

* 

التقييم 
 المستمر

رمز
ال

 

  العنوان
ال  دروس

عم
أ

ية
وج
م

ال  
عم

أ
قية

طبي
ت

 

مراقبة 
حان مستمرة

إمت
 

 وددة تعميـ أسدسي 
 31مز : و ت أ س الر 

 25 5اار دة : 
 13المعدمؿ : 

30دس1 2 5 4 لمـ البمورات 311أس  30دس1  00دس45   00دس45   x x 
312أس  30دس1 3 4 لمـ المعددف  00دس3   30دس67  00دس45   x x 
313أس  30دس1 1 4 1تكتويي    00دس22    00دس45    x 
314أس  30دس1 3 4 1جيولوجيد الجزاقر  00دس3   30دس67  00دس45   x x 
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315أس  30دس1 1 4 لمـ الطبقدت  00دس22    00دس45    x 
316أس  30دس1 3 4 لمـ الداريدت  00دس3   30دس67  00دس45   x x 

 وددة تعميـ أفقي 
 31الرمز: وت أ ؼ
 5 4اار دة : 
 2المعدمؿ : 

30دس1 1 3 3إلالـ آلي  311أؼ  30دس1   00دس45  00دس45   x x 

30دس1  1 5 1 1لل  إيجميزي   312أؼ  30دس22   00دس45   x  
   00اس360 30اس360 30اس10 00اس3 30اس10 15 30 3مجموع السداسي

 

 "جيولوجيا" فرع" والكون األرض عموم" لميدان مشترك جذع :3سداسي
 

 وحدة التعميم
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 15لمسداسي )
 أسبوعا(

رى
أخ

* 

 م المستمرالتقيي

رمز
ال

 

 دروس العنوان

ال 
عم

أ
ية
وج
م

ال  
عم

أ
قية

طبي
ت

 

مراقبة 
حان مستمرة

إمت
 

 وددة تعميـ أسدسي 
 41الرمز : و ت أ س 

 5 7اار دة : 
 5المعدمؿ : 

بترولوجيد ال بور  411أس 
00دس3 3 5 4 الملمدتي  00دس3   30دس67  00دس45   x x 

412أس  بترولوجيد ال بور  
30دس1 1 2 المتدول  30دس22      x x 

413أس  30دس1 1 1 2جيوكيميدء   30دس22      x x 
 وددة تعميـ أسدسي 
 42الرمز : و ت أ س 

 5 7اار دة : 
 4المعدمؿ : 

421أس  30دس1 3 5 2تكتويي    00دس3   30دس67    
 x x 

422أس  30دس1 1 5 2 2جيولوجيد الجزاقر  30دس22    00دس45     

 وددة تعميـ أسدسي 
 43ز : و ت أ س الرم

 5 7اار دة : 
 4المعدمؿ : 

431أس  بترولوجيد ال بور  
30س1 2 4 الرسوبي  30دس1   00دس45  00دس45   x x 

432أس  30س1 2 5 3 لمـ الرسوبيدت  30دس1   00س45  00س45   x x 

 وددة تعميـ مي جي 
 43الرمز : وت ـ 
 5 3اار دة : 
 3المعدمؿ : 

00دس45    2 5 3 تربص ميدايي 411ـ  00دس45   x x 

 وددة تعميـ أفقي 
 41الرمز: وت أ ؼ
 1اار دة : 
 1المعدمؿ : 

30دس1  1 1 2لل  إيجميزي   411أ ؼ  30دس22   00دس45   x x 

 وددة تعميـ أفقي 
 42الرمز: وت أ ؼ
 3اار دة : 
 2المعدمؿ : 

 421أ ؼ 
تسيير قوالد 

المعمومدت وأيظم  
30دس1 2 3 اإللالـ الجلرافي  30دس1  00دس45   00دس45   x x 

 جيوفيزيدء 422أؼ 
 جيولوجيد تطبيقي  423أؼ 

   00اس315 00اس405 00اس9 00اس3 00اس12 18 30  4مجموع السداسي 
 *: عمل إضافي سداسي عن طريق التشاورأخرى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المشترك القاعدي التعميم برنامج دديح 3102 جويمية 37 في مؤرخ 383 رقمقرار 
 "اإلقميم وتييئة جيولوجيا" فرع" والكون األرض عموم" ميدان ليسانس لشيادات

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  ي العدل لمتعميـ التوجي ي
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف



    3102-الثالثي الثالث                                                                                      النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي 80

 

  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -
  والمتمـ  المعدؿ د وسيره بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  م دـ يددد الذي

 يددد الذي  3114 أوت 05 الموافؽ 0335 رجب 00 في المؤرخ 388-14 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -
 وسيره  بتيظيمه البد   القوالد و الجدمعي المركز م دـ

 والمتضمف  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ دراسدتال يظدـ

 الذي  3102 جدياي 07 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء مفوالمتض  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -
 وسيرهد  و الديدت د

 وتشكيم د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3103 مدرس 35 في المؤرخ 64 رقـ القرار بمقتضى -
 وسيرهد  و الديدت د

 .ميداف لكؿ العمداء يدوة إيشدء والمتضمف  3102 مدرس 5 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -
 يقـــــــــرر

 

 لموـ" ميداف ليسديس لش ددات المشترؾ القدلدي التعميـ بريدمج تدديد إلى القرار هذا ي دؼ :األولى المادة
 .القرار هذا لممدؽ طبقد" اإلقميـ وت يق  جيولوجيد" فرع" الكوف و اارض

 فيمد كؿ العدلييف  والتكويف تعميـال مؤسسدت ومدراء العدلييف التكويف و لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ:  13 المػددة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتطبيؽ يب ه 

 

 3102 جويمية 37في حرر بالجزائر                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                        

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                         
 " اإلقميم وتييئة جيولوجيا" فرع "والكون األرض عموم" لميدان مشترك جذع

   :0 سداسي

 وحدة التعميم
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 15لمسداسي )
 أسبوعا(

رى
أخ

* 

 التقييم المستمر

رمز
ال

 

 دروس العنوان

ال 
عم

أ
ية
وج
م

ال  
عم

أ
قية

طبي
ت

 

 مراقبة
حان مستمرة

إمت
 

 وددة تعميـ أسدسي 
 11ت أ س الرمز : و 

 14اار دة : 
 8المعدمؿ : 

 x x 00دس45 00دس90 00دس3  00دس3 4 5 7 1جيولوجيد  111أس 

 x x 00دس45 00دس90  00س3 00دس3 4 5 6 1تدميؿ المجدؿ  112أس 

 وددة تعميـ مي جي 
 11الرمز : وت ـ 
 13اار دة : 
 8المعدمؿ : 

 x x 00دس45 30دس67 30دس1  00دس3 3 5 3 1بيولوجيد  111ـ 
 x x 00دس45 00دس45  30س1 30دس1 2 3 1ريدضيدت  112ـ 
 x x 00دس45 00دس45  30س1 30دس1 2 5 3 1فيزيدء  113ـ 
 x x 00دس45 30دس22   30دس1 1 3 1كيميدء  114ـ 

 وددة تعميـ إستكشدفي 
 11الرمز: وت إ 
 5 1اار دة : 
 1المعدمؿ : 

 x x 00دس45 30دس22  30دس1  1 5 1 1إلالـ آلي   111إس 

 وددة تعميـ أفقي 
 11الرمز: وت أ ؼ
 5 1اار دة : 
 1المعدمؿ : 

  x 00دس45 30دس22 30دس1 30دس1  2 5 1 1لل  أجيبي   111أؼ 

   00اس360 30اس405 00اس6 00اس9 00اس12 18 30 1مجموع السداسي  
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  "اإلقميم وتييئة ياجيولوج" فرع" والكون األرض عموم" لميدان مشترك جذع    :3 سداسي

 وحدة التعميم
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 15لمسداسي )
 أسبوعا(

رى
أخ

* 

 التقييم المستمر

رمز
ال

  العنوان 
ال  دروس

عم
أ

ية
وج
م

ال  
عم

أ
قية

طبي
ت

 

مراقبة 
حان مستمرة

إمت
 

 وددة تعميـ أسدسي 
 21الرمز : و ت أ س 

 14اار دة : 
 8المعدمؿ : 

 x x 00دس45 00دس90 00دس3  00دس3 4 5 7 2جيولوجيد  211أس 

 x x 00دس45 00دس90  00س3 00دس3 4 5 6 2تدميؿ المجدؿ  212أس 

 وددة تعميـ مي جي 
 21الرمز : وت ـ 
 13اار دة : 
 8المعدمؿ : 

 x x 00دس45 30دس67 00دس3  30دس1 3 5 3 2بيولوجيد  211ـ 
 x x 00دس45 00دس45  30س1 30دس1 2 3 2 ريدضيدت 212ـ 
 x x 00دس45 00دس45  30س1 30دس1 2 5 3 2فيزيدء  213ـ 
 x x 00دس45 30دس22   30دس1 1 3 2كيميدء  214ـ 

 وددة تعميـ إستكشدفي 
 21الرمز: وت إ 
 5 1اار دة : 
 1المعدمؿ : 

 x x 00دس45 30دس22  30دس1  1 5 1 2إلالـ آلي   211إس 

 ة تعميـ أفقي ودد
 21الرمز: وت أ ؼ
 5 1اار دة : 
 1المعدمؿ : 

  x 00دس45 30دس22 30دس1 30دس1  2 5 1 2لل  أجيبي   211أؼ 

   00اس360 30اس405 00اس6 00اس9 00اس12 18 30 2مجموع السداسي  
 
 

 
  "ماإلقمي وتييئة جيولوجيا" فرع" والكون األرض عموم" لميدان مشترك جذع      : 2 سداسي

  

 
 

 وحدة التعميم

 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 15لمسداسي )
 أسبوعا(

رى
أخ

* 

 التقييم المستمر
رمز

ال
   
 

 العنوان
 

ال  دروس
عم

أ
ية
وج
م

ال  
عم

أ
قية

طبي
ت

 

مراقبة 
حان مستمرة

إمت
 

 وددة تعميـ أسدسي 
 31الرمز : و ت أ س 

 18اار دة : 
 9 المعدمؿ :

30دس1 3 5 ليد ر التضدريس 311أس  00دس3   30دس67  00دس45   x x 
312أس  30دس1 2 4 جيولوجيد ج وي   30دس1   00دس45  00دس45   x x 
313أس  30دس1 2 4 بيوكميمدتولوجيد  30دس1  00دس45   00دس45   x x 
314أس  30دس1 2 5 سدكي   وسكف ويشدطدت  30دس1  00دس45   00دس45   x x 

 ي جي وددة تعميـ م
 31الرمز : وت ـ 
 9اار دة : 
 6المعدمؿ : 

تعميؽ  –المجدؿ المجتمعي  311ـ 
00دس3   2 4 لمى البراقط 00دس45  00دس45   x x 

312ـ  30دس1 2 3 تقييدت رسـ البراقط  00دس3   00دس45  00دس45   x x 
313ـ  30دس1 2 2 مدبؿ إلى ال ور الجوي   30دس1   00دس45  00دس45   x x 

 إستكشدفي  وددة تعميـ
 31الرمز: وت إ 
 2اار دة : 
 2المعدمؿ : 

30دس1 1 1 لمـ اإلجتمدع 311إس  30دس22    00دس45   x 
 x 

30دس1 1 1 إقت دد 312إس  30دس22    00دس45   x x 

 وددة تعميـ أفقي 
 31الرمز: وت أ ؼ
 1اار دة : 
 1المعدمؿ : 

30دس1 1 1 3لل  أجيبي   311أؼ  30دس1  30دس1  30دس22  00دس45   x  

   00اس450 30اس405 30اس 12 30اس4 30اس10 18 30 3مجموع السداسي  
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  "اإلقميم وتييئة جيولوجيا" فرع" والكون األرض عموم" لميدان مشترك جذع : 3 سداسي

 وحدة التعميم
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 15لمسداسي )
 أسبوعا(

رى
أخ

* 
 

 المستمر التقييم

رمز
ال

 

 دروس العنوان

ال 
عم

أ
ية
وج
م

ال  
عم

أ
قية

طبي
ت

 

مراقبة 
حان مستمرة

إمت
 

 وددة تعميـ أسدسي 
 41الرمز : و ت أ س 

 20اار دة : 
 9المعدمؿ : 

30دس1 2 5 هيدرولوجيد 411أس  30دس1   00دس45  00دس45   x x 
412أس  30دس1 3 5 جيومرفولوجيد دييدميكي   30دس1   30دس67  00دس45   x x 
413أس  30دس1 2 5 مدف ودييدميكي  دضري   30دس1   00دس45  00دس45   x x 
414أس  30دس1 2 5 ميدطؽ وتيدفسي   30دس1   00دس45  00دس45   x x 

 وددة تعميـ مي جي 
 41الرمز : وت ـ 
 9اار دة : 
 7المعدمؿ : 

30دس1   2 3 ميكدييؾ الترب  411ـ  00دس45  00دس45   x x 
412ـ  30دس1 2 2 بوارافيمس  طو   30دس1   00دس45  00دس45   x x 
413ـ  30دس1 2 2 فوتواراميتري   30دس1   00دس45  00دس45   x x 
414ـ  30دس1 1 2 تربص ميدايي  00دس45    00دس45     

 وددة تعميـ إستكشدفي 
 41الرمز: وت إ 
 1اار دة : 
 2المعدمؿ : 

30دس1 2 1 مبدطر هشدش  411إس  30دس1  00دس45   00دس45   x  

   00اس450 30اس382 00اس 12 30اس1 00اس12 18 30 4مجموع السداسي  
 *: عمل إضافي سداسي عن طريق التشاورأخرى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المشترك القاعدي التعميم برنامج يحدد 3102 جويمية 37 في مؤرخ 382 رقمقرار 
 "الحضرية التقنيات تسيير" فرع" نوالكو األرض عموم" ميدان ليسانس لشيادات 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  العدلي  لمتعميـ التوجي ي
 والمتضمف  3103 بتمبرس  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

  المتمـ  و المعدؿ وسيرهد  بتيظيم د البد   القوالد و الجدمع  م دـ يددد الذي
 يددد الذي  3114 أوت 05 الموافؽ 0335 رجب 00 في المؤرخ 388-14 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 وسيره  بتيظيمه البد   والقوالد الجدمعي المركز م دـ
 والمتضمف  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ
 الذي  3102 جدياي 07 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

 وسيرهد  و الديدت د
 وتشكيم د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3103 مدرس 35 في المؤرخ 64 رقـ ارالقر  بمقتضى -

 سيرهد  و و الديدت د
 .ميداف لكؿ العمداء يدوة إيشدء والمتضمف  3102 مدرس 5 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

 يقـــــــــرر
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 لموـ" ميداف ليسديس لش ددات المشترؾ لقدلديا التعميـ بريدمج تدديد إلى القرار هذا ي دؼ :األولى المادة
 .القرار هذا لممدؽ طبقد"  الدضري  التقييدت تسيير"  فرع" والكوف اارض

 فيمد كؿ العدلييف  والتكويف التعميـ مؤسسدت ومدراء العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  رةاليش في سييشر الذي القرار هذا بتطبيؽ يب ه 

 3102 جويمية 37في حرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                     

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                                    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  "الحضرية التقنيات تسيير" فرع" نالكو  األرض عموم" لميدان مشترك جذع :0 سداسي
 

 وحدة التعميم
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 15لمسداسي )
 أسبوعا(

رى
أخ

* 

 التقييم المستمر

رمز
ال

أع دروس العنوان   
ال 

م
ية
وج
م

ال  
عم

أ
قية

طبي
ت

 
مراقبة 
حان مستمرة

إمت
 وددة تعميـ أسدسي  

 11الرمز : و ت أ س 
 15اار دة : 
 7المعدمؿ : 

 
00دس2 3 6 1مدبؿ إلى التعمير  111أس  30دس1  50دس52   00دس45   x x 

00س6   4 9 1ورش   112أس  00دس90  00دس45   x x 
 وددة تعميـ مي جي 

 11الرمز : وت ـ 
 5 4 دة : اار 

 4المعدمؿ : 

30دس1 2 3 1ريدضيدت  111ـ  00دس45  30دس1  00دس45   x x 

112 ـ 30دس1 2 5 1 كيميدء  30س1   00دس45  00دس45   x x 
 وددة تعميـ إستكشدفي 

 11الرمز: وت إ 
 9اار دة : 
 4المعدمؿ : 

30دس1 2 6 1ت يق   111إس  30دس1  00دس45   00دس45   x x 
112إس  30دس1 1 5 1 1تشريع دضري   30دس22    00دس45     
113إس  30دس1 1 5 1 تقييدت اإلت دؿ  30دس22    00دس45    x 

 وددة تعميـ أفقي 
 11الرمز: وت أ ؼ
 5 1اار دة : 
 1المعدمؿ : 

30دس1  1 5 1 1لل  أجيبي   111أؼ  30دس1  30دس22  00دس45   x  

   00اس360 00اس345 30اس7 00اس6 30اس9 16 30 1مجموع السداسي  
 

 

  "الحضرية التقنيات تسيير" فرع" نالكو  األرض عموم" لميدان مشترك جذع   : 3 سداسي

 وحدة التعميم
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 15لمسداسي )
 أسبوعا(

رى
أخ

* 

 التقييم المستمر

رمز
ال

   

 
 العنوان

 
ال  دروس

عم
أ

ية
وج
م

ال  
عم

أ
قية

طبي
ت

 

راقبة م
حان مستمرة

إمت
 

 وددة تعميـ أسدسي 
 21الرمز : و ت أ س 

 15اار دة : 
 7المعدمؿ : 

00س2 3 6 2مدبؿ إلى التعمير  211أس  30س1  50س52   00س45   x x 

00س6   4 9 2ورش   212أس  00س90  00س45   x x 
 وددة تعميـ مي جي 

 21الرمز : وت ـ 
 5 4اار دة : 
 4المعدمؿ : 

30س1 2 3 2ت ريدضيد 211ـ  00س45  30س1  00س45   x x 

112ـ  30س1 2 5 1 مواد البيدء  30س1   00س45  00س45    x 
 وددة تعميـ إستكشدفي 

 21الرمز: وت إ 
 9اار دة : 
 4المعدمؿ : 

30س1 2 6 2ت يق   211إس  30س1  00س45   00س45   x x 
212إس  30س1 1 5 1 2تشريع دضري   30س22    00س45     
213إس  30س1 1 5 1 ـ آليإلال  30س22    00س45    x 

 وددة تعميـ أفقي 
 21الرمز: وت أ ؼ
 5 1اار دة : 
 1المعدمؿ : 

30س1  1 5 1 2لل  أجيبي   211أؼ  30س22   00س45   x  

   00اس360 00اس345 30اس7 00اس6 30اس9 16 30 2مجموع السداسي  
 *: عمل إضافي سداسي عن طريق التشاورأخرى

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 القاعدي التعميم برنامج يحدد 3102 جويمية 37 في مؤرخ 383 رقمقرار 
 "والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات" ميدان ليسانس لشيادات المشترك

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 ؿأفري 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  العدلي  لمتعميـ التوجي ي
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  م دـ دددي الذي
 يددد الذي  3114 أوت 05 الموافؽ 0335 رجب 00 في المؤرخ 388-14 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 وسيره  بتيظيمه البد   والقوالد الجدمعي المركز م دـ
 والمتضمف  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 بدفشع 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ
 الذي  3102 جدياي 07 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار ىبمقتض -

 وسيرهد  و الديدت د
 وتشكيم د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3103 مدرس 35 في المؤرخ 64 رقـ القرار بمقتضى -

 وسيرهد  و الديدت د
 .ميداف لكؿ العمداء يدوة إيشدء والمتضمف  3102 مدرس 5 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

 يقـــــــــرر
 لموـ"  ميداف ليسديس لش ددات المشترؾ القدلدي التعميـ بريدمج تدديد إلى القرار هذا ي دؼ: األولى المادة

 .القرار هذا لممدؽ طبقد"  والريدضي  البديي  اليشدطدت وتقييدت
 فيمد كؿ العدلييف  التكويف و التعميـ مؤسسدت ومدراء العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتطبيؽ يب ه 
 3102 جويمية 37ي فحرر بالجزائر                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                        
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                         

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

   "والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات عموم" لميدان مشترك جذع :0سداسي
  

 وحدة التعميم
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 15لمسداسي )
 أسبوعا(

رى
أخ

* 

 ييم المستمرالتق

رمز
ال

 

 دروس العنوان

ال 
عم

أ
ية
وج
م

ال  
عم

أ
قية

طبي
ت

 

مراقبة 
حان مستمرة

إمت
 

 وددة تعميـ أسدسي 
 11الرمز : و ت أ س 

 18اار دة : 
 9المعدمؿ : 

:  1ريدض  فردي    111أس 
30دس1 3 6 ألعدب القو    

00دس2  50دس52    x x 

: كرة  1ريدض  جمدلي   112أس 
30دس1 3 6 القدـ 00دس2   50دس52    x x 

30دس1 3 6 1ريدض  قتدلي  إبتيدري   113أس  00دس2   50دس52      
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 وددة تعميـ مي جي 
 11الرمز : وت ـ 
 3اار دة : 
 2المعدمؿ : 

مي جي  التاكير العممي  111ـ 
30دس1 2 3 ومي جي  البدث 00دس45  30دس1    x x 

 وددة تعميـ إستكشدفي 
 11الرمز: وت إ 

 2:  اار دة
 1المعدمؿ : 

30دس1 1 2 لمـو التربي  111إس  30دس22       x 

 وددة تعميـ أفقي 
 11الرمز: وت أ ؼ
 7اار دة : 
 4المعدمؿ : 

30دس1 1 2 إلالـ آلي 111أؼ  30دس1  30دس1  00دس45    x x 
30دس1 2 3 لمـ التشري  112أؼ  30دس1  00دس45     x x 
30دس1 1 2 لل  إيجميزي  113أؼ  30دس1  00دس45     x x 

    00اس360 00اس6 00اس6 00اس12 16 30 1مجموع السداسي  
 

   "والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات عموم" لميدان مشترك جذع :3 سداسي
  

 وحدة التعميم
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 15لمسداسي )
 أسبوعا(

رى
أخ

* 

 التقييم المستمر

رمز
ال

 

 دروس العنوان

ال 
عم

أ
ية
وج
م

ال  
عم

أ
قية

طبي
ت

 

مراقبة 
حان مستمرة

إمت
 

 وددة تعميـ أسدسي 
 21الرمز : و ت أ س 

 18اار دة : 
 9المعدمؿ : 

30دس1 3 6 : سبدد  2ريدض  فردي    211أس  00دس2   50دس52    x x 
30دس1 3 6 : كرة اليد 2ريدض  جمدلي   212أس  00دس2   50دس52    x x 
30دس1 3 6 2ريدض  قتدلي  إبتيدري   213أس  00دس2   50دس52      

 وددة تعميـ مي جي 
 21الرمز : وت ـ 
 3اار دة : 
 2المعدمؿ : 

30دس1 2 3 طرؽ و تقييدت البدث 211ـ  00دس45  30دس1    x x 

 وددة تعميـ إستكشدفي 
 21الرمز: وت إ 
 2اار دة : 
 1المعدمؿ : 

30دس1 1 2 لمـ الياس العدـ 211إس  30دس22       x 

 وددة تعميـ أفقي 
 21الرمز: وت أ ؼ
 7اار دة : 
 4المعدمؿ : 

تدريخ وفمسا  التربي  البديي   211أؼ 
30دس1 1 2 والريدضي  30دس1   30دس22    x x 

30دس1 2 3 مورفولوجيد 212أؼ  30دس1  00دس45     x x 
30دس1 1 2 2لل  إيجميزي   213أؼ  30دس1  00دس45     x x 

    00اس337 00اس6 00اس4 00اس12 16 30 2مجموع السداسي  
*: عمل إضافي سداسي عن طريق التشاورأخرى  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التعميم برنامج يحدد 3102 جويمية 37 في مؤرخ 384 رقمقرار 
 "المادة عموم" ميدان ليسانس لشيادات المشترك القاعدي 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  العدلي  لمتعميـ التوجي ي
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ ىبمقتض -

  والمتمـ  المعدؿ وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  م دـ يددد الذي
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 يددد الذي  3114 أوت 05 الموافؽ 0335 رجب 00 في المؤرخ 388-14 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -
 وسيره  بتيظيمه البد   والقوالد الجدمعي المركز م دـ

 والمتضمف  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ

 الذي  3102 جدياي 07 الموافؽ 0323 وؿاا ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -
 وسيرهد  و الديدت د

 وتشكيم د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3103 مدرس 35 في المؤرخ 64 رقـ القرار بمقتضى -
 وسيرهد  و الديدت د

 .ميداف لكؿ العمداء يدوة إيشدء والمتضمف  3102 مدرس 5 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -
 يقـــــــــرر

 

" ةالمدد لمـو" ميداف ليسديس لش ددات المشترؾ القدلدي التعميـ بريدمج تدديد إلى القرار هذا ي دؼ:  ااولى المددة
 .القرار هذا لممدؽ طبقد

 فيمد كؿ العدلييف  والتكويف التعميـ مؤسسدت ومدراء العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ:  13 المػددة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتطبيؽ يب ه 

 3102 جويمية 37في حرر بالجزائر                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                        

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

   "المادة عموم" لمميدان مشترك جذع :0سداسي

 وحدة التعميم
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 15لمسداسي )
 أسبوعا(

رى
أخ

* 

 التقييم المستمر
رمز

ال
 

 دروس العنوان

ال 
عم

أ
ية
وج
م

ال  
عم

أ
قية

طبي
ت

 

مراقبة 
حان مستمرة

إمت
 

 وددة تعميـ أسدسي 
 11الرمز : و ت أ س 

 18اار دة : 
 9المعدمؿ : 

00دس3 3 6 1/ تدميؿ و جبر 1ريدضيدت 111أس  30س1  30دس67   00دس45   x x 

00دس3 3 6 / ميكدييكد اليقط 1فيزيدء 112أس  30س1  30دس67   00دس45   x x 
00دس3 3 6 / بيي  المددة1كيميدء 113أس  30س1  30دس67   00دس45   x x 

 وددة تعميـ مي جي 
 11الرمز : وت ـ 
 8اار دة : 
 4المعدمؿ : 

30دس1   1 2 ألمدؿ تطبيقي   في الميكدييكد 111ـ  30دس22  00دس45   x  
112ـ  30دس1   1 2 1ألمدؿ تطبيقي  في الكيميدء   30دس22  00دس45   x  
113ـ   

 

/المبددئ ااولي  1إلالـ آلي
أسدبيع ( + مدبؿ  7وهيدس  )

 أسدبيع(8لمبوارزمي )
30دس1 2 4 30دس1   00دس45  00دس45   x x 

 إبتيدر مددة مف بيف :
 وددة تعميـ إستكشدفي 

 11الرمز: وت إ 
 2اار دة : 

 2مؿ : المعد

 إكتشدؼ ميدهج العمؿ الجدمعي 111إس 

2 1 
 
30دس1  

 
30دس22   00دس45   x x  112إس  لمـو المديط 

113إس   بيوتكيولوجي 
 وددة تعميـ أفقي 
 11الرمز: وت أ ؼ
 2اار دة : 
 1المعدمؿ : 

30دس1  1 2 1لل  إيجميزي   111أؼ  30دس22   00دس45    x 

30اس4 00اس6 00اس12 15 30 1  مجموع السداسي    00اس360 00اس337 
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   "المادة عموم" لمميدان مشترك جذع :3 سداسي

 وحدة التعميم
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 15لمسداسي )
 أسبوعا(

رى
أخ

* 

 التقييم المستمر

رمز
ال

 

 دروس العنوان

ال 
عم

أ
ية
وج
م

ال  
عم

أ
قية

طبي
ت

 

اقبة مر 
حان مستمرة

إمت
 

 وددة تعميـ أسدسي 
 21الرمز : و ت أ س 

 18اار دة : 
 9المعدمؿ : 

/ تدميؿ 2ريدضيدت 211أس 
00دس3 3 6 2وجبر  30دس1  30دس67   00دس45   x x 

00دس3 3 6 / ك ربدء2فيزيدء 212أس  30دس1  30دس67   00دس45   x x 

 213أس 
/ الدييدميكد 2كيميدء

الدراري  ودركي  
 ميدقي الكي

00دس3 3 6 30دس1  30دس67   00دس45   x x 

 
 وددة تعميـ مي جي 

 21الرمز : وت ـ 
 8اار دة : 
 4المعدمؿ : 

 
 211ـ 

ألمدؿ تطبيقي   في 
  1 2 الك ربدء

 
 
30دس1  30دس22  00دس45   x  

 

212ـ  ألمدؿ تطبيقي  في  
30دس1   1 2 2الكيميدء  30دس22  00دس45   x  

213ـ   
 

دت / لل1إلالـ آلي
30دس1 2 4 برمج  الكمبيوتر 30دس1   00دس45  00دس45   x x 

  إبتيدر مددة مف بيف : 
 وددة تعميـ إستكشدفي 

 21الرمز: وت إ 
 2اار دة : 
 2المعدمؿ : 

 إقت دد المؤسس  211إس 
30دس1 1 2 30دس22    00دس45    x  تدريخ العموـ 

 الطدقدت المتجددة 
 أفقي وددة تعميـ 

 21الرمز: وت أ ؼ
 2اار دة : 
 1المعدمؿ : 

30دس1  1 2 2لل  إيجميزي   211أؼ  30دس22   00دس45    x 

   00اس360 00اس315 30اس4 30اس7 00اس12 15 30 2مجموع السداسي  
*: عمل إضافي سداسي عن طريق التشاورأخرى  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  التعميم برنامج يحدد 3102 جويمية 37 في مؤرخ 385 رقم قرارقرار 
 "وتكنولوجيا عموم" ميدان ليسانس لشيادات المشتركالقاعدي 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  العدلي  لمتعميـ التوجي ي
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ وسيرهد  بتيظيم د البد   القوالد و الجدمع  م دـ يددد الذي
 يددد الذي  3114 أوت 05 الموافؽ 0335 رجب 00 في المؤرخ 388-14 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 وسيره  بتيظيمه البد   والقوالد الجدمعي المركز م دـ
 والمتضمف  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى  وؿلمد الدراسدت يظدـ
 الذي  3102 جدياي 07 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
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 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  لمجي ا إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -
 وسيرهد  و الديدت د

 وتشكيم د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3103 مدرس 35 في المؤرخ 64 رقـ القرار بمقتضى -
 وسيرهد  و الديدت د

 .ميداف لكؿ العمداء يدوة إيشدء والمتضمف  3102 مدرس 5 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -
 ـرريقــــــــ

 

 لموـ" ميداف ليسديس لش ددات المشترؾ القدلدي التعميـ بريدمج تدديد إلى القرار هذا ي دؼ :األولى المادة
 .القرار هذا لممدؽ طبقد" وتكيولوجيد

 فيمد كؿ العدلييف  والتكويف التعميـ مؤسسدت ومدراء العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتطبيؽ يب ه 

 3102 جويمية 37في حرر بالجزائر                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                          

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                          
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

   "  وتكنولوجيا عموم" مميدانل مشترك جذع :0 سداسي
   

 وحدة التعميم
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 15لمسداسي )
 أسبوعا(

رى
أخ

* 

 التقييم المستمر

رمز
ال

 

  العنوان
ال  دروس

عم
أ

ية
وج
م

ال  
عم

أ
قية

طبي
ت

 

مراقبة 
حان مستمرة

إمت
 

 ـ أسدسي وددة تعمي
 11الرمز : و ت أ س 

 18اار دة : 
 9المعدمؿ : 

00س3 3 6 1ريدضيدت 111أس  30س1  30س67   30س82   x x 
00س3 3 6 1فيزيدء 112أس  30س1  30س67   30س82   x x 
00س3 3 6 بيي  المددة 113أس  30س1  30س67   30س82   x x 

 وددة تعميـ مي جي 
 11الرمز : وت ـ 
 9اار دة : 
 5 المعدمؿ :

30س1   1 2 1ألمدؿ تطبيقي   فيزيدقي  111ـ  30س22  30س27   x  

112ـ  ألمدؿ تطبيقي  في  
30س1   1 2 1كيميدقي   30س22  30س27   x  

113ـ  30س1 2 4 1إلالـ آلي   30س1   00س45  00س55   x x 
114ـ  30س1 1 1 مي جي  التدرير  00س15    00س10    x 

 وددة تعميـ إستكشدفي 
 11الرمز: وت إ 
 1اار دة : 
 1المعدمؿ : 

30س1 1 1 1م ف العمـو والتكيولوجيد 111إس  30س22    30س2    x 

 وددة تعميـ أفقي 
 11الرمز: وت أ ؼ
 2اار دة : 
 2المعدمؿ : 

30س1 1 1 1لل  فريسي  111أؼ  30س22    30س2    x 

30س1 1 1 1لل  إيجميزي   112أؼ  30س22    30س2    x 

   00س375 00س375 30س4 30س4 00س16 17 30 1مجموع السداسي  
 
 

   "وتكنولوجيا عموم" مميدانل مشترك جذع : 3 سداسي

 وحدة التعميم
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 15لمسداسي )
 أسبوعا(

رى
أخ

* 

 التقييم المستمر

رمز
ال

 

  العنوان
ال  دروس

عم
أ

ية
وج
م

ال  
عم

أ
قية

طبي
ت

 

 مراقبة
حان مستمرة

إمت
 

 وددة تعميـ أسدسي 
 21الرمز : و ت أ س 

 18اار دة : 
 9المعدمؿ : 

00س3 3 6 2ريدضيدت  211أس  30س1  30س67   30س82   x 
 

x 
 

00س3 3 6 2فيزيدء  212أس  30س1  30س67   30س82   x x 
00س3 3 6 دييدميؾ دراري  213أس  30س1  30س67   30س82   x x 
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 وددة تعميـ مي جي 
 21: وت ـ  الرمز

 9اار دة : 
 5المعدمؿ : 

ألمدؿ تطبيقي    211ـ 
 2فيزيدقي  

 
2 

 
1 

 
 

 
30س1  30س22  30س27   x  

 

212ـ  ألمدؿ تطبيقي  في  
30س1   1 2 2كيميدقي   30س22  30س27   x  

213ـ  30س1 2 4 2إلالـ آلي   30س1   00س45  00س55   x x 
214ـ  30س1 1 1 مي جي  العرض  00س15    00س10    x 

 وددة تعميـ إستكشدفي 
 21الرمز: وت إ 
 1اار دة : 
 1المعدمؿ : 

م ف العمـو  211إس 
30س1 1 1 2والتكيولوجيد  30س22    00س45    x 

 وددة تعميـ أفقي 
 21الرمز: وت أ ؼ
 2اار دة : 
 2المعدمؿ : 

30س1 1 1 2لل  فريسي   211أؼ  30س22    30س2    x 

30س1 1 1 2لل  إيجميزي   212أؼ  30س22    30س2    x 

   00س375 00س375 30س4 30س4 00س16 17 30 2مجموع السداسي  
*: عمل إضافي سداسي عن طريق التشاورأخرى  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التعميم برنامج يحدد 3102 جويمية 37 في مؤرخ 386 رقمقرار 
عال رياضيات" ميدان ليسانس لشيادات المشترك القاعدي  "آلي موا 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  العدلي  لمتعميـ التوجي ي
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء يفتعي
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  م دـ يددد الذي
 يددد الذي  3114 أوت 05 الموافؽ 0335 رجب 00 في المؤرخ 388-14 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 سيره  و بتيظيمه البد   القوالد و الجدمعي المركز م دـ
 والمتضمف  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ
 الذي  3102 جدياي 07 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

 وسيرهد  و الديدت د
 وتشكيم د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3103 درسم 35 في المؤرخ 64 رقـ القرار بمقتضى -

 وسيرهد  و الديدت د
 .ميداف لكؿ العمداء يدوة إيشدء والمتضمف  3102 مدرس 5 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

 يقـــــــــرر
 

 ريدضيدت" ميداف يسديسل لش ددات المشترؾ القدلدي التعميـ بريدمج تدديد إلى القرار هذا ي دؼ :األولى المادة
لالـ  .القرار هذا لممدؽ طبقد" آلي وا 
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 فيمد كؿ العدلييف  والتكويف التعميـ مؤسسدت ومدراء العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتطبيؽ يب ه 

 3102 جويمية 37في حرر بالجزائر                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                         

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                          
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

عالم رياضيات" لمميدان مشترك جذع :0سداسي    "آلي وا 
   

 وحدة التعميم
 المواد

صيد
الر

 

الم
مل
عا

 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 15لمسداسي )
 أسبوعا(

رى
أخ

* 

 التقييم المستمر

رمز
ال

 

 دروس العنوان

ال 
عم

أ
ية
وج
م

ال  
عم

أ
قية

طبي
ت

 

مراقبة 
حان مستمرة

إمت
 وددة تعميـ أسدسي  

 11الرمز : وت أ س 
 17اار دة : 
 10المعدمؿ : 

00س3 4 6 1تدميؿ  111أس  00س3  00س90   00س45   x x 
30س1 2 5 1جبر  112أس  30س1  00س45   00س45   x x 
مدبؿ إلى  113أس 

30س1 4 6 البوارزميدت 00س3  30س1  00س90  00س45   x x 

 وددة تعميـ مي جي 
 11الرمز : وت ـ 
 7اار دة : 
 2المعدمؿ : 

 
 111ـ 

م طمددت لممي  
وفييدت تعبير كتدبي 

 وشاوي
30س22  30س1  1 4 00س45   x  

112ـ  30س1   1 3 ألمدؿ تطبيقي  مكتبي   30س22  00س45   x  

 وددة تعمي إستكشدفي 
 11الرمز: وت إ 
 4اار دة : 
 4المعدمؿ : 

 إبتبدر مددة مف بيف :
) ميكدييؾ  1فيزيدء  111إس 

30س1 2 2 اليقط  ( 30س1  00س45   00س45   x x 
تشاير وتمايؿ  112إس 

 المعمومدت
يف :إبتبدر مددة مف ب  

 إقت دد المؤسسدت 113إس 
30س1 2 2 30س1  00س45 00س45    x x  إلكتروييؾ و مكويدت  114إس

 اايظم 
 وددة تعميـ أفقي 
 11الرمز: وت أ ؼ
 2اار دة : 
 1المعدمؿ : 

30س1  2 2 لل  إيجميزي  111أؼ  30س22   00س45   x  

   00س375 300س382 00س 3 30س13 00س9 17 30 1مجموع السداسي  
 

عالم رياضيات" لمميدان مشترك جذع : 3 سداسي     "آلي وا 
 

 وحدة التعميم
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 15لمسداسي )
 أسبوعا(

رى
أخ

* 

 التقييم المستمر

رمز
ال

 

  العنوان
ال  دروس
عم

أ
ية
وج
م

ال  
عم

أ
قية

طبي
ت

 

مراقبة 
حان مستمرة

إمت
 

 ة تعميـ أسدسي ودد
 21الرمز : و ت أ س 

 11اار دة : 
 5المعدمؿ : 

00س3 2 4 2تدميؿ  211أس  00س3  00س45   00س45    x 
30س1 2 4 2جبر  212أس  30س1  00س45   00س45   x x 

مدبؿ إلى اإلدتمدالت  213أس 
د دء و اي 30س1 1 3 وا  30س1  30س1  00س45  00س45   x x 

 وددة تعميـ أسدسي 
 22أ س  الرمز : و ت

 9اار دة : 
 5المعدمؿ : 

البرمج  وتركيب  221أس 
30س1 3 5 المعطيدت 30س67  30س1  00س45   x x 

30س1 2 4 هيدس  الددسوب 222أس  30س1 30س1  00س45  00س45   x x 

 
 وددة تعميـ مي جي 

 22الرمز : وت ـ 
 9اار دة : 
 5المعدمؿ : 

 211ـ 
 

تقييدت المعمومدت 
30س1 2 4 واإلت دؿ 00س45    00س45   x  

 إبتيدر مددة مف بيف :
أدوات البرمج   212ـ 

30س1 1 3 لمريدضيدت 00س45 00س45     x  
مدبؿ لمبرمج   213ـ 

 الموج  
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 وددة تعميـ إستكشدفي 
 21الرمز: وت إ 
 3اار دة : 
 3المعدمؿ : 

 211إس 
 

) ك ربدء  2فيزتيدء 
30س1 2 2 لدم  ( 30س1  30س22   00س45   x  

30س1 1 1 تدريخ العموـ 212إس  30س22    00س45   x  
   00س405 30س382 00س 3 00س9 30س13 16 30 2مجموع السداسي  

*: عمل إضافي سداسي عن طريق التشاورأخرى  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التعميم برنامج يحدد 3102 جويمية 37 في مؤرخ 387رقم  قرار
 "والحياة الطبيعة عموم" ميدان ليسانس لشيادات المشترك القاعدي

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى 

  العدلي  لمتعميـ التوجي ي
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى 

 الدكوم   ألضدء تعييف
 3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى  

  المتمـ  و المعدؿ وسيرهد  بتيظيم د البد   القوالد و الجدمع  م دـ يددد الذي
 يددد الذي  3114 أوت 05 الموافؽ 0335 رجب 00 في رخالمؤ  388-14 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى 

 وسيره  بتيظيمه البد   والقوالد الجدمعي المركز م دـ
 والمتضمف  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى 

 وراه الدكت وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ
 الذي  3102 جدياي 07 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى 

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى 

 وسيرهد  و الديدت د
 وتشكيم د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3103 مدرس 35 في المؤرخ 64 رقـ القرار بمقتضى 

 وسيرهد  و الديدت د
 ميداف لكؿ العمداء يدوة إيشدء والمتضمف  3102 مدرس 5 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى. 

 يقـــــــــرر
 لموـ" ميداف ليسديس لش ددات المشترؾ القدلدي التعميـ جبريدم تدديد إلى القرار هذا ي دؼ :األولى المادة

 .القرار هذا لممدؽ طبقد" والديدة الطبيع 
 فيمد كؿ العدلييف  والتكويف التعميـ مؤسسدت ومدراء العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة

 .العممي والبدث العدلي يـلمتعم الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتطبيؽ يب ه 
 3102 جويمية 37في حرر بالجزائر                                                                                          

 والبحث العممي وزير التعميم العالي                                                                                         
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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   "والحياة الطبيعة عموم" لمميدان مشترك جذع :0 سداسي
 
 

 وحدة التعميم

 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 15لمسداسي )
 أسبوعا(

رى
أخ

* 

 التقييم المستمر

رمز
ال

   

 
 العنوان

 
ال  دروس

عم
أ

ية
وج
م

ال  
عم

أ
قية

طبي
ت

 

مراقبة 
حان مستمرة

إمت
 

 وددة تعميـ أسدسي 
 11الرمز : و ت أ س 

 15اار دة : 
 7المعدمؿ : 

30س1 3 6   ولضوي كيميدء لدم 111أس  30س1  30س1  30س67  00س60   x x 

30س1 4 9 بيولوجيد بموي  112أس  30س1  00س3  00س90  00س90   x x 
 وددة تعميـ مي جي 

 11الرمز : وت ـ 
 8اار دة : 
 4المعدمؿ : 

ريدضيدت إد دء  111ـ 
30س1 2 5 إلالـ آلي 00س45  30س1  00س60   x  

112ـ   ) 1تقييدت التعبير واإلت دؿ 
30س1 2 3 بدلمل  الاريسي ( 00س45  30س1  00س45   x x 

 وددة تعميـ إستكشدفي 
 11الرمز: وت إ 
 5اار دة : 
 3المعدمؿ : 

30س1 3 5 جيولولجيد 111إس  00س3   30س67  00س60   x x 

 وددة تعميـ أفقي 
 11الرمز: وت أ ؼ
 2اار دة : 
 1المعدمؿ : 

تدريخ لدلمي لمعمـو  111أؼ 
30س1 1 2 البيولوجي  30س22    00س45   x x 

   00س360 30س337 30س 7 00س6 00س9 15 30 1مجموع السداسي  
 

   "والحياة الطبيعة عموم" لمميدان مشترك جذع : 3 سداسي

 وحدة التعميم
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 15لمسداسي )
 أسبوعا(

رى
أخ

* 

 التقييم المستمر

رمز
ال

 

  لعنوانا
ال  دروس

عم
أ

ية
وج
م

ال  
عم

أ
قية

طبي
ت

 

مراقبة 
حان مستمرة

إمت
 

 وددة تعميـ أسدسي 
 21الرمز : وت أ س 

 22اار دة : 
 9المعدمؿ : 

كيميدء دراري  وكيميدء  211أس 
30س1 3 6 المددليؿ المعديي  30س1  30س1  30س67  00س60   x x 

30س1 3 8 بيولوجيد يبدتي  212أس  00س3   30س67  00س90   x x 
00س3   3 8 بيولوجيد ديوايي  212أس  30س67  00س90    x 

 وددة تعميـ مي جي 
 21الرمز : وت ـ 
 6اار دة : 
 4المعدمؿ : 

30س1 2 4 فيزيدء 211ـ  00س45  30س1  00س45   x x 
 
212ـ   

 

تقييدت التعبير 
) بدلمل   2وإلت دؿ 

 اإليجميزي (
30س1 2 2 00س45  30س1  00س45   x x 

 تعميـ أفقي وددة 
 21الرمز: وت أ ؼ
 2اار دة : 
 1المعدمؿ : 

30س1 1 2 طرؽ العمؿ 212أؼ  30س22    00س45   x  

   00س355 00س315 30س 7 30س4 30س10 14 30 2مجموع السداسي  
*: عمل إضافي سداسي عن طريق التشاورأخرى  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  القاعدي يمالتعم برنامج يحدد 3102 جويمية 37 في مؤرخ 388 رقمقرار 
 "تجارية وعموم والتسيير إقتصادية عموم" ميدان ليسانس لشيادات المشترك

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  العدلي  لمتعميـ التوجي ي
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  م دـ يددد الذي
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 يددد الذي  3114 أوت 05 الموافؽ 0335 رجب 00 في المؤرخ 388-14 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -
 سيره  و بتيظيمه البد   القوالد و الجدمعي المركز م دـ

 والمتضمف  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 الدكتوراه  ش ددة و المدستر ش ددة و لميسديسا ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ

 الذي  3102 جدياي 07 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 وتشكيمت د لمتأهيؿ  الوطيي المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -
 وسيرهد  و الديدت د

 وتشكيم د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3103 مدرس 35 في المؤرخ 64 رقـ القرار بمقتضى -
 وسيرهد  و الديدت د

 .ميداف لكؿ العمداء يدوة إيشدء والمتضمف  3102 مدرس 5 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -
 يقـــــــــرر

 لمـو" ميداف ليسديس لش ددات المشترؾ القدلدي التعميـ بريدمج تدديد إلى القرار هذا ي دؼ:  اولىا المددة
 .القرار هذا لممدؽ طبقد" تجدري  ولمـو والتسيير إقت ددي 

 فيمد كؿ العدلييف  والتكويف التعميـ مؤسسدت ومدراء العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ:  13 المػددة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتطبيؽ ه يب 

 3102 جويمية 37في حرر بالجزائر                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                        

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

   "تجارية وعموم تسيير إقتصادية، عموم" لمميدان مشترك جذع : 0 سداسي

 وحدة التعميم
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 15لمسداسي )
 أسبوعا(

رى
أخ

* 

 التقييم المستمر
رمز

ال
 

  العنوان
ال  دروس

عم
أ

ية
وج
م

ال  
عم

أ
طبي

ت
 قية

مراقبة 
حان مستمرة

إمت
 

 وددة تعميـ أسدسي 
 11الرمز : و ت أ س 

 18اار دة : 
 8المعدمؿ : 

30س1 2 5 مدبؿ لإلقت دد 111أس  30س1  00س45   00س45   x x 
112أس  30س1 2 5 1إقت دد جزقي   30س1  00س45   00س45    x 
113أس  30س1 2 4 1مددسب  لدم    30س1  00س45   00س45    x 

تدريخ الاكر  114أس 
30س1 2 4 اإلقت ددي 30س1  00س45   00س45   x x 

 وددة تعميـ مي جي 
 11الرمز : وت ـ 
 9اار دة : 
 5المعدمؿ : 

30س1 2 4 1إد دء  111ـ  30س1  00س45   00س40   x x 
112ـ  30س1 2 4 1ريدضيدت   30س1  00س45   00س40   x x 
113ـ  30س1 1 1 1مي جي  البدث   30س22    00س40     

 وددة تعميـ إستكشدفي 
 11الرمز: وت إ 
 2اار دة : 
 2المعدمؿ : 

301س 1 1 مدبؿ لمقديوف 111إس  30س22    00س40    x 

30س1 1 1 مدبؿ لعمـ اإلجتمدع 112إس  00س40 30س22      x 

 وددة تعميـ أفقي 
 11الرمز: وت أ ؼ
 1اار دة : 
 1المعدمؿ : 

30س1 1 1 لل  أجيبي  111أؼ  30س1  30س22   00س40   x x 

   00س420 30س360  00س9 00س15 16 30 1مجموع السداسي  
*: عمل إضافي سداسي عن طريق التشاورأخرى  
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   "تجارية وعموم تسيير إقتصادية، عموم" لمميدان مشترك جذع :3 سداسي

 وحدة التعميم
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 15لمسداسي )
 ا(أسبوع

رى
أخ

* 

 التقييم المستمر

رمز
ال

 

 دروس العنوان

ال 
عم

أ
ية
وج
م

ال  
عم

أ
قية

طبي
ت

 

مراقبة 
حان مستمرة

إمت
 وددة تعميـ أسدسي  

 21الرمز : و ت أ س 
 16اار دة : 
 6المعدمؿ : 

30س1 2 6 مدبؿ إلدارة االمدؿ 211أس  30س1  00س45   00س45   x x 
212أس  30س1 2 6 2إقت دد جزقي   30س1  00س45   00س45   x x 
213أس  30س1 2 4 2مددسب  لدم    30س1  00س45   00س45   x x 

 وددة تعميـ مي جي 
 21الرمز : وت ـ 
 11اار دة : 
 6المعدمؿ : 

30س1 2 4 2إد دء  211ـ  30س1  00س45   00س45   x x 
212ـ  30س1 2 4 2ريدضيدت   30س1  00س45   00س45   x x 
213ـ  30س1 1 3 إلالـ آلي  30س1  00س45   00س45   x  

 وددة تعميـ إستكشدفي 
 21الرمز: وت إ 
 2اار دة : 
 2المعدمؿ : 

301س 1 1 قديوف تجدري 211إس  30س22    00س45    x 

30س1 1 1 لمـ إجتمدع الميظمدت 212إس  00س45 30س22      x 

 وددة تعميـ أفقي 
 21الرمز: وت أ ؼ
 1اار دة : 
 1المعدمؿ : 

30س1  1 1 2لل  دي   211أؼ  30س22   00س45   x x 

   00س405 30س337  30س10 30س10 15 30 2مجموع السداسي  
*: عمل إضافي سداسي عن طريق التشاورأخرى  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التعميم برنامج يحدد 3102 جويمية 37 في مؤرخ 411 رقمقرار 
 "أجنبية ولغات آداب" ميدان ليسانس لشيادات المشترك القاعدي

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  العدلي  لمتعميـ التوجي ي
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء ييفتع
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  م دـ يددد الذي
 يددد الذي  3114 أوت 05 الموافؽ 0335 رجب 00 في المؤرخ 388-14 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 وسيره  بتيظيمه البد   والقوالد الجدمعي المركز م دـ
 والمتضمف  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ
 الذي  3102 جدياي 07 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

 وسيرهد  و الديدت د
 وتشكيم د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3103 رسمد 35 في المؤرخ 64 رقـ القرار بمقتضى -

 وسيرهد  و الديدت د
 .ميداف لكؿ العمداء يدوة إيشدء والمتضمف  3102 مدرس 5 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -
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 يقـــــــــرر
 آداب"  ميداف ديسليس لش ددات المشترؾ القدلدي التعميـ بريدمج تدديد إلى القرار هذا ي دؼ :األولى المادة

 .القرار هذا لممدؽ طبقد"  أجيبي  وللدت
 فيمد كؿ العدلييف  والتكويف التعميـ مؤسسدت ومدراء العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتطبيؽ يب ه 
 3102 جويمية 37في حرر بالجزائر                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                        
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                         

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
   "أجنبية لغات و آداب" لمميدان مشترك جذع :0 سداسي

 وحدة التعميم
 المواد

صيد
الر

 

ا
مل
معا

ل
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 15لمسداسي )
 أسبوعا(

رى
أخ

* 

 التقييم المستمر

رمز
ال

 

 دروس العنوان
ال 

عم
أ

ية
وج
م

ال  
عم

أ
قية

طبي
ت

 
مراقبة 
حان مستمرة

إمت
 وددة تعميـ أسدسي  

 11الرمز : و ت أ س 
 10اار دة : 
 6المعدمؿ : 

30س1 4 6 1ف ـ و تعبير كتدبي 111أس  00س3  30س67   00س45   x x 

112أس  30س1 2 4 1ف ـ و تعبير شاوي  30س1  00س45   00س45   x x 

 
 وددة تعميـ أسدسي 
 12الرمز : و ت أ س 

 8اار دة : 
 4المعدمؿ : 

اليدو و ال رؼ في  121أس 
30س1 2 4 1المل  المدرس  30س1  00س45   00س45   x x 

122أس  ال وتيدت لت ديدي   
30س1 1 2 1واليطقي  30س1  30س22   00س45   x x 

 1مدبؿ لمسدييدت 123أس 
30س1 1 2 )المادهيـ( 30س22    00س45   x x 

 وددة تعميـ أسدسي 
 13الرمز : و ت أ س 

 4اار دة : 
 2المعدمؿ : 

مدبؿ إلى الي وص  131أس 
30س1 1 2 اادبي  30س22    00س45   x x 

132أس  30س1 1 2 1اقدفدت/دضدرات المل   30س22    00س45   x x 
 وددة تعميـ مي جي 

 11الرمز : وت ـ 
 4اار دة : 
 1المعدمؿ : 

تقييدت العمؿ الجمدلي  111ـ 
30س1 1 4 1 30س1  00س45   00س45   x  

 وددة تعميـ إستكشدفي 
 11الرمز: وت إ 
 2اار دة : 
 1المعدمؿ : 

لمـو إجتمدلي   111إس 
يسديي   301س 1 2 1وا  30س22    00س45    x 

 فقي وددة تعميـ أ
 11الرمز: وت أ ؼ
 2اار دة : 
 1المعدمؿ : 

30س1  1 2 1لل  أجيبي   111أؼ  30س22   00س40   x x 

   00س450 30س337  30س10 00س12 15 30 1مجموع السداسي  
 

   "أجنبية لغات و آداب" لمميدان مشترك جذع : 2 سداسي

 وحدة التعميم
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

لحجم الساعي ا الحجم الساعي األسبوعي
 15لمسداسي )
 أسبوعا(

رى
أخ

* 

 التقييم المستمر

رمز
ال

 

 دروس العنوان

ال 
عم

أ
ية
وج
م

ال  
عم

أ
قية

طبي
ت

 

مراقبة 
حان مستمرة

إمت
 وددة تعميـ أسدسي  

 21الرمز : و ت أ س 
 10اار دة : 
 6المعدمؿ : 

30س1 4 6 2ف ـ وتعبير كتدبي 211أس  00س3  30س67   00س45   x x 

212أس  30س1 2 4 2ـ و تعبير شاويف   30س1  00س45   00س45   x x 

 وددة تعميـ أسدسي 
 22الرمز : و ت أ س 

 8اار دة : 
 4المعدمؿ : 

اليدو و ال رؼ في المل   221أس 
30س1 2 4 2المدرس  30س1  00س45   00س45   x x 

222أس  ال وتيدت لت ديدي   
30س1  1 2 2واليطقي  30س22   00س45   x x 

30س1 1 2 )المادهيـ( 2لمسدييدت مدبؿ 223أس  30س22    00س45   x x 
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 وددة تعميـ أسدسي 
 13الرمز : و ت أ س 

 4اار دة : 
 2المعدمؿ : 

30س1 1 2 1آداب المل  المدرس   231أس  30س22    00س45   x x 

232أس  30س1 1 2 2اقدفدت/دضدرات المل    30س22    00س45   x x 
 وددة تعميـ مي جي 

 21الرمز : وت ـ 
 4اار دة : 
 1المعدمؿ : 

30س1 1 4 2تقييدت العمؿ الجمدلي  211ـ  30س1  00س45   00س45   x  

 وددة تعميـ إستكشدفي 
 21الرمز: وت إ 
 2اار دة : 
 1المعدمؿ : 

301س 1 2 2لمـو إجتمدلي  و إيسديي   211إس  30س22    00س45    x 

 وددة تعميـ أفقي 
 21الرمز: وت أ ؼ
 2اار دة : 

 1دمؿ : المع
301س 1 2 2لل  أجيبي   211أؼ  30س1  30س22   00س40   x x 

   00س450 30س337  30س10 00س12 15 30 2مجموع السداسي  
 

   "أجنبية لغات و آداب"  لمميدان مشترك جذع :3 سداسي

 وحدة التعميم
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 15لمسداسي )
 أسبوعا(

أ
رى
خ

* 

 التقييم المستمر

رمز
ال

 

 دروس العنوان

ال 
عم

أ
ية
وج
م

ال  
عم

أ
قية

طبي
ت

 

مراقبة 
حان مستمرة

إمت
 وددة تعميـ أسدسي  

 31الرمز : و ت أ س 
 10اار دة : 
 6المعدمؿ : 

30س1 4 6 3ف ـ وتعبير كتدبي 311أس  00س3  30س67   00س45   x x 

30س1 2 4 3ف ـ و تعبير شاوي 312أس  30س1  00س45   00س45   x x 
 وددة تعميـ أسدسي 
 32الرمز : و ت أ س 

 6اار دة : 
 3المعدمؿ : 

اليدو وال رؼ في المل   312أس 
30س1 2 4 3المدرس  30س1  00س45   00س45   x x 

322أس  30س22    1 2 1مدبؿ إلى االمسدييدت  00س45   x x 
 وددة تعميـ أسدسي 
 33الرمز : و ت أ س 

 4اار دة : 
 2: المعدمؿ 

30س1 1 2 2آداب المل  المدرس  331أس  30س22    00س45   x x 

332أس  30س1 1 2 3اقدفدت/دضدرات المل   30س22    00س45   x x 
 وددة تعميـ مي جي 

 31الرمز : وت ـ 
 4اار دة : 
 1المعدمؿ : 

تقييدت العمؿ الجمدلي  311ـ 
30س1 1 4 3 30س1  00س45   00س45   x  

 وددة تعميـ إستكشدفي 
 31لرمز: وت إ ا

 4اار دة : 
 1المعدمؿ : 

301س 1 4 1مدبؿ إلى الترجم  311إس  30س1  30س22   00س45   x x 

 وددة تعميـ أفقي 
 31الرمز: وت أ ؼ
 2اار دة : 
 1المعدمؿ : 

30س1  1 2 3لل  أجيبي   311أؼ  30س22   00س40   x x 

   00س405 30س337  30س10 00س12 14 30 3مجموع السداسي  
 

 "أجنبية ولغات آداب" مميدانل مشترك جذع :3 اسيسد

 وحدة التعميم
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 15لمسداسي )
 أسبوعا(

رى
أخ

* 

 التقييم المستمر

رمز
ال

 

 دروس العنوان

ال 
عم

أ
ية
وج
م

ال  
عم

أ
قية

طبي
ت

 

مراقبة 
حان مستمرة

إمت
 وددة تعميـ أسدسي  

 41و ت أ س الرمز : 
 10اار دة : 
 6المعدمؿ : 

30س1 4 6 4ف ـ و تعبير كتدبي  311أس  00س3  30س67   00س45   x x 

30س1 2 4 4ف ـ و تعبير شاوي  312أس  30س1  00س45   00س45   x x 
 وددة تعميـ أسدسي 
 42الرمز : و ت أ س 

 6اار دة : 
 3المعدمؿ : 

اليدو وال رؼ في المل   312أس 
30س1 2 4 4المدرس  30س1  00س45   00س45   x x 

322أس  30س1 1 2 2مدبؿ إلى االمسدييدت   30س22    00س45   x x 
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 وددة تعميـ أسدسي 
 43الرمز : و ت أ س 

 4اار دة : 
 2المعدمؿ : 

30س1 1 2 3آداب المل  المدرس  331أس  30س22    00س45   x x 

332أس  30س1 1 2 4اقدفدت/دضدرات المل    30س22    00س45   x x 
 وددة تعميـ مي جي 

 41الرمز : وت ـ 
 3اار دة : 
 1المعدمؿ : 

30س1 1 3 4تقييدت العمؿ الجمدلي 311ـ  30س1  00س45   00س45   x  

 وددة تعميـ إستكشدفي 
 41الرمز: وت إ 
 4اار دة : 
 1المعدمؿ : 

30س1 1 4 2مدبؿ إلى لترجم  311إس  30س1  30س22   00س45   x x 

 وددة تعميـ أفقي 
 41لرمز: وت أا

 3اار دة : 
 2المعدمؿ : 

30س1  1 2 4لل  أجيبي   311أؼ  30س22   00س45   x x 

تقييدت اإللالـ  311أؼ 
30س1 1 1 1وإلت دؿ 30س1  30س22   00س45   x x 

   00س450 30س360  30س10 30س13 15 30 4مجموع السداسي  
*: عمل إضافي سداسي عن طريق التشاورأخرى  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التعميم برنامج يحدد 3102 جويمية 37 في مؤرخ 410 رقم قرار

 "عربي أدب و لغة" ميدان ليسانس لشيادات المشترك القاعدي
 العممي، البحث و العالي التعميم وزير إن
 ديوفالق والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  العدلي  لمتعميـ التوجي ي
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ وسيرهد  بتيظيم د البد   لقوالدا و الجدمع  م دـ يددد الذي
 يددد الذي  3114 أوت 05 الموافؽ 0335 رجب 00 في المؤرخ 388-14 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 وسيره  بتيظيمه البد   والقوالد الجدمعي المركز م دـ
 والمتضمف  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ
 الذي  3102 جدياي 07 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في مؤرخال 038 رقـ القرار بمقتضى -

 وسيرهد  و الديدت د
 وتشكيم د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3103 مدرس 35 في المؤرخ 64 رقـ القرار بمقتضى -

 وسيرهد  و الديدت د
 .ميداف لكؿ العمداء يدوة دءإيش والمتضمف  3102 مدرس 5 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

 يقـــــــــرر
 

 وأدب لل " ميداف ليسديس لش ددات المشترؾ القدلدي التعميـ بريدمج تدديد إلى القرار هذا ي دؼ :األولى المادة
 .القرار هذا لممدؽ طبقد" لربي
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 فيمد كؿ العدلييف  ويفوالتك التعميـ مؤسسدت ومدراء العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتطبيؽ يب ه 

 3102 جويمية 28في حرر بالجزائر                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                         

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                          
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

   "عربي وأدب لغة" لمميدان مشترك جذع          :0 سداسي

 وحدة التعميم
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 15لمسداسي )
 أسبوعا(

رى
أخ

* 

 التقييم المستمر

رمز
ال

 

 دروس العنوان

ال 
عم

أ
ية
وج
م

ال  
عم

أ
قية

طبي
ت

 

مراقبة 
حان مستمرة

إمت
 

 ة تعميـ أسدسي ودد
الرمز : و ت أ س 

11 
 9اار دة : 
 4المعدمؿ : 

30س1 2 5 يص أدبي قديـ )شعر( 111أس  00س3  00س45   00س45   x x 

30س1 2 4 1يقد أدبي القديـ  112أس  30س1  00س45   00س45   x x 

 وددة تعميـ أسدسي 
الرمز : و ت أ س 

12 
 9اار دة : 
 4المعدمؿ : 

30س1 2 5 لمـ ال رؼ 121أس  30س1  00س45   00س45   x x 

122أس  30س1 2 4 بالا  لربي   30س1  00س45   00س45   x x 

 وددة تعميـ مي جي 
 11الرمز : وت ـ 
 9اار دة : 
 6المعدمؿ : 

30س1 2 3 1تقييدت البدث  111ـ  30س1  30س22   00س45   x x 
112ـ  30س1  2 3 تقييدت التعبير الشاوي  30س22   00س45     

113ـ  ض وموسيقى لرو  
30س1  2 3 الشعر 00س45   00س45   x x 

 وددة تعميـ إستكشدفي 
 11الرمز: وت إ 
 1اار دة : 
 1المعدمؿ : 

30س1 1 1 لمـو القرآف 111إس  30س22    00س45    x 

 وددة تعميـ أفقي 
 11الرمز: وت أ 
 2اار دة : 
 2المعدمؿ : 

لل  أجيبي  )تعبير  111أؼ 
30س1 1 1 شا ي( 30س22    00س45    x 

30س1  1 1 1إلالـ آلي  112أؼ  30س1  30س22  00س45     

   00س450 30س337 30س1 00س12 00س9 17 30 1مجموع السداسي  
 

    "عربي وأدب لغة" لمميدان مشترك جذع :3 سداسي

 وحدة التعميم
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 15لمسداسي )
 أسبوعا(

رى
أخ

* 

 التقييم المستمر

رمز
ال

 

 
 دروس العنوان

ال 
عم

أ
ية
وج
م

ال  
عم

أ
قية

طبي
ت

 

مراقبة 
حان مستمرة

إمت
 

 وددة تعميـ أسدسي 
 21الرمز : و ت أ س 

 9اار دة : 
 4المعدمؿ : 

30س1 2 5 يص أدبي قديـ )يار( 121أس  00س3  00س45   00س45   x x 

30س1 2 4 2يقد أدبي القديـ  212أس  30س1  00س45   00س45   x x 

 وددة تعميـ أسدسي 
 22الرمز : و ت أ س 

 9اار دة : 
 4المعدمؿ : 

30س1 2 5 لمـ اليدو 221أس  30س1  00س45   00س45   x x 

222أس  30س1 2 4 فقه المل   30س1  00س45   00س45   x x 

 وددة تعميـ مي جي 
 21الرمز : وت ـ 
 9اار دة : 
 6المعدمؿ : 

30س1  2 3 2تقييدت البدث  212ـ  30س22   00س45   x x 
213ـ  30س1  2 3 تقييدت التعبير الكتدبي  30س22   00س45     

213ـ  م ددر المل   اادب  
30س1 2 3 واليقد 30س1  00س45   00س45   x x 
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 وددة تعميـ إستكشدفي 
 21الرمز: وت إ 
 1اار دة : 
 1المعدمؿ : 

تدريخ الدضدرة  211إس 
30س1 1 1 اإليسديي  30س22    00س45    x 

 وددة تعميـ أفقي 
 21الرمز: وت أ 
 2اار دة : 
 2المعدمؿ : 

لل  أجيبي  )تعبير  211أؼ 
30س22    1 1 شا ي( 00س45    x 

30س1  1 1 2إلالـ آلي  212أؼ  30س1  30س22  00س45     

   00س450 30س337 30س1 00س12 00س9 17 30 2مجموع السداسي  
شاور*: عمل إضافي سداسي عن طريق التأخرى  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  برنامج يحدد 3102 جويمية 37 في مؤرخ 413 رقم قرار
 "فنون" ميدان ليسانس لشيادات المشترك القاعدي التعميم

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف لمتضمفوا  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  العدلي  لمتعميـ التوجي ي
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد لجدمع ا م دـ يددد الذي
 يددد الذي  3114 أوت 05 الموافؽ 0335 رجب 00 في المؤرخ 388-14 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 وسيره  بتيظيمه البد   القوالد و الجدمعي المركز م دـ
 والمتضمف  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ
 الذي  3102 جدياي 07 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

 وسيرهد  و الديدت د
 وتشكيم د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3103 مدرس 35 في المؤرخ 64 رقـ القرار بمقتضى -

 وسيرهد  و الديدت د
 .ميداف لكؿ العمداء يدوة إيشدء لمتضمفوا  3102 مدرس 5 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

 يقـــــــــرر
 طبقد" فيوف" ميداف ليسديس لش ددات المشترؾ القدلدي التعميـ بريدمج تدديد إلى القرار هذا ي دؼ:  ااولى المددة

 .القرار هذا لممدؽ
 فيمد كؿ العدلييف  لتكويفوا التعميـ مؤسسدت ومدراء العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ:  13 المػددة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتطبيؽ يب ه 
 3102 جويمية 37في حرر بالجزائر                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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    "فنون" لمميدان مشترك جذع :0 سداسي
 
 

 وحدة التعميم

 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 15لمسداسي )
 أسبوعا(

رى
أخ

* 

 التقييم المستمر

رمز
ال

 

 دروس العنوان

ال 
عم

أ
ية
وج
م

ال  
عم

أ
قية

طبي
ت

 

مراقبة 
حان مستمرة

إمت
 

 
 
 

 وددة تعميـ أسدسي 
 11الرمز : و ت أ س 

 16اار دة : 
 12المعدمؿ : 

30س1 3 4 تدريخ الاف القديـ 111أس  30س1  00س45     x x 

 121أس 
تدريخ المسرح القديـ )مف 
اليويدف إلى الع ر 

 الدديث(
30س1 3 4 30س1  00س45     x x 

تدريخ الموسيقى  131 أس
30س1 3 4 اللربي  و يظرت د 30س1  00س45     x x 

30س1 3 4 تدريخ السييمد ال دمت  114أس  30س1  00س45     x x 
 وددة تعميـ مي جي 

 11الرمز : وت ـ 
 6اار دة : 
 4المعدمؿ : 

30س1 2 3 مي جي  لدم  111ـ  30س1  00س45     x x 

112ـ  30س1  2 3 تقييدت التعبير الكتدبي  30س22     x x 

 وددة تعميـ إستكشدفي 
 11الرمز: وت إ 
 6اار دة : 
 6المعدمؿ : 

30س1 2 2 اقدف  و مجتمع 111إس  30س22      x x 
112إس  30س1  2 2 مبددئ الترجم    x   30س22  
113إس  30س1 2 2 لمـ الجمدؿ  30س1   x x  00س45  

 وددة تعميـ أفقي 
 11الرمز: وت أ 
 2 اار دة :
 2المعدمؿ : 

30س1  1 1 1لل  اجيبي   111أؼ  30س22     x x 

30س1  1 1 1إلالـ آلي  112أؼ  30س22     x x 

    30س382  00س15 30س10 24 30 1مجموع السداسي  
 
 

   "فنون" لمميدان مشترك جذع :3 سداسي

 وحدة التعميم
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 15لمسداسي )
 أسبوعا(

رى
أخ

* 

 التقييم المستمر
رمز

ال
 

 دروس العنوان

ال 
عم

أ
ية
وج
م

ال  
عم

أ
قية

طبي
ت

 

مراقبة 
حان مستمرة

إمت
 

 وددة تعميـ أسدسي 
 21الرمز : و ت أ س 

 16اار دة : 
 12المعدمؿ : 

30س1 3 4 تدريخ الاف الدديث 112أس  30س1  00س45     x x 
30س1 3 4 تدريخ مسردي  دديا  122أس  30س1  00س45     x x 
30س1 3 4 تدريخ الموسيقى الدديا  213أس  30س1  00س45     x x 
30س1 3 4 تدريخ السييمد اليدطق  214أس  30س1  00س45     x x 

 وددة تعميـ مي جي 
 21الرمز : وت ـ 
 6اار دة : 
 4المعدمؿ : 

30س1 2 3 مي جي  البدث العممي 211ـ  30س1  00س45     x x 

212 ـ 30س1  2 3 تعبير شا ي  30س22     x x 

 وددة تعميـ إستكشدفي 
 21الرمز: وت إ 
 6اار دة : 
 6المعدمؿ : 

30س1 2 2 الاقدف لمـ إجتمدع الاف و  211إس  30س22      x x 
212إس  30س1 2 2 لمـ الياس اإلبداع الايي   x   30س22   

213إس  30س1  2 2 مبددئ فف الرسـ   x x  00س45  
 دة تعميـ أفقي ود

 21الرمز: وت أ 
 2اار دة : 
 2المعدمؿ : 

30س1  1 1 2لل  إيجميزي   211أؼ  30س22     x x 

30س1  1 1 2إلالـ آلي  212أؼ  30س22     x x 

    30س382  00س15 30س10 24 30 2مجموع السداسي  
*: عمل إضافي سداسي عن طريق التشاورأخرى  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  القاعدي التعميم برنامج يحدد 3102 جويمية 37 في مؤرخ 412 رقم قرارقرار 
 "حقوق" فرع" سياسية وعموم حقوق" ميدان ليسانس لشيادات المشترك

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف ضمفوالمت  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  العدلي  لمتعميـ التوجي ي
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد مع الجد م دـ يددد الذي
 يددد الذي  3114 أوت 05 الموافؽ 0335 رجب 00 في المؤرخ 388-14 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 سيره  و بتيظيمه البد   القوالد و الجدمعي المركز م دـ
 والمتضمف  3117 أوت 08 موافؽال 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ
 الذي  3102 جدياي 07 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 ـرق القرار بمقتضى -

 وسيرهد  و الديدت د
 وتشكيم د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3103 مدرس 35 في المؤرخ 64 رقـ القرار بمقتضى -

 وسيرهد  و الديدت د
 .ميداف لكؿ العمداء يدوة إيشدء تضمفوالم  3102 مدرس 5 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

 يقـــــــــرر
 ولمـو دقوؽ" ميداف ليسديس لش ددات المشترؾ القدلدي التعميـ بريدمج تدديد إلى القرار هذا ي دؼ :األولى المادة

 .القرار هذا لممدؽ طبقد" دقوؽ" "سيدسي 
 فيمد كؿ العدلييف  والتكويف التعميـ سسدتمؤ  ومدراء العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتطبيؽ يب ه 
 3102 جويمية 37في حرر بالجزائر                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                         
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
    "حقوق" فرع " سياسية وعموم حقوق" لمميدان مشترك جذع :0 سداسي

 
 وحدة التعميم

 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 15لمسداسي )
 أسبوعا(

رى
أخ

* 

 التقييم المستمر

رمز
ال

 

  العنوان
ال  سدرو 

عم
أ

ية
وج
م

ال  
عم

أ
قية

طبي
ت

 

مراقبة 
حان مستمرة

إمت
 

 
 وددة تعميـ أسدسي 
 11الرمز : و ت أ س 

 21اار دة : 
 9المعدمؿ : 

مدبؿ إلى العمـو  111أس 
00س3 3 7 1القديويي   30س4  30س112   00س45   x x 

00س3 3 7 1قديوف الدستوري 121أس  30س4  30س112   00س45   x x 

القديوف  مدبؿ إلى 131أس 
00س3 3 7 1اإلداري 30س4  30س112   00س45   x x 
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 وددة تعميـ مي جي 
 11الرمز : وت ـ 
 3اار دة : 
 2المعدمؿ : 

00س3 2 3 1مي جي  الدقؽ  111ـ  00س45    00س45   x  
x 

 وددة تعميـ إستكشدفي 
 11الرمز: وت إ 
 4اار دة : 
 4المعدمؿ : 

30س1 2 2 تدريخ اليظـ 111إس  30س22    00س45   x x 

112إس  مدبؿ إلى العمـو  
30س1 2 2 اإلسالمي  00س45 30س22     x x 

 وددة تعميـ أفقي 
 11الرمز: وت أ 
 2اار دة : 
 2المعدمؿ : 

30س1 2 2 1لل  اجيبي   111أؼ  30س1  00س45   00س45   x x 

   00س315 30س472  00س15 30س16 17 30 1مجموع السداسي  
 

     "حقوق" فرع " سياسية وعموم حقوق" ميدانلم مشترك جذع : 3 سداسي

 وحدة التعميم
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 15لمسداسي )
 أسبوعا(

رى
أخ

* 

 التقييم المستمر

رمز
ال

 دروس العنوان   

ال 
عم

أ
ية
وج
م

ال  
عم

أ
قية

طبي
ت

 

مراقبة 
حان مستمرة

إمت
 

 وددة تعميـ أسدسي 
 21ت أ س  الرمز : و

 21اار دة : 
 9المعدمؿ : 

مدبؿ إلى العمـو  211أس 
00س3 3 7 2القديويي   30س4  30س112   00س45   x x 

00س3 3 7 2قديوف الدستوري  212أس  30س4  30س112   00س45   x x 

مدبؿ إلى القديوف  213أس 
00س3 3 7 2اإلداري  30س4  30س112   00س45   x x 

 وددة تعميـ مي جي 
 21ت ـ الرمز : و 

 3اار دة : 
 2المعدمؿ : 

00س3 2 3 2مي جي  الدقوؽ  211ـ  00س45    00س45   x x 

 وددة تعميـ إستكشدفي 
 21الرمز: وت إ 
 4اار دة : 
 4المعدمؿ : 

30س1 2 2 مجتمع دولي 211إس  30س22    00س45   x x 

212إس  30س1 2 2 إقت دد  00س45 30س22     x x 

 وددة تعميـ أفقي 
 21أ  الرمز: وت

 2اار دة : 
 2المعدمؿ : 

30س1 2 2 2لل  أجيبي   211أؼ  30س1  00س45   00س45   x x 

   00س315 30س472  00س15 30س16 17 30 2مجموع السداسي  
 

    "حقوق" فرع " سياسية وعموم حقوق" لمميدان مشترك جذع  :2 سداسي

 وحدة التعميم
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 15لمسداسي )
 أسبوعا(

رى
أخ

* 

 التقييم المستمر

رمز
ال

 

 دروس العنوان

ال 
عم

أ
ية
وج
م

ال  
عم

أ
قية

طبي
ت

 

مراقبة 
حان مستمرة

إمت
 

 
 وددة تعميـ أسدسي 
 31الرمز : و ت أ س 

 21اار دة : 
 9المعدمؿ : 

قديوف المديي  311أس 
00س3 3 7 )اإللتزامدت( 30س4  30س112   00س45   x x 

وف التجدري )التدجر  قدي 312أس 
  7 معيوي(شبص طبيعي و 

00س3 3 30س4  30س112   00س45    
x 

 
x 

 
 313أس 

قديوف جيدقي )اليظري  
00س3 3 7 العدم  لمجريم ( 30س4  30س112   00س45   x x 

 وددة تعميـ مي جي 
 31الرمز : وت ـ 
 3اار دة : 
 2المعدمؿ : 

المي جي  : تقييدت  311ـ 
00س3 2 3 إلداريالتدرير ا 00س45    00س45   x x 
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 وددة تعميـ إستكشدفي 
 31الرمز: وت إ 
 4اار دة : 
 4المعدمؿ : 

30س1 2 2 دقوؽ اإليسدف 311إس  30س22    00س45   x x 

312إس  30س1 2 2 قديوف ااسرة والمواريث  00س45 30س22     x x 

 وددة تعميـ أفقي 
 31الرمز: وت أ 
 2اار دة : 
 2المعدمؿ : 

30س1 2 2 2إلالـ آلي  311أؼ  30س1  00س45   00س45   x x 

   00س315 30س472  00س15 30س16 17 30 3مجموع السداسي  
 

   "حقوق" فرع " سياسية وعموم حقوق" لمميدان مشترك جذع  :3 سداسي

 
 

 وحدة التعميم

 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 15لمسداسي )

 وعا(أسب

رى
أخ

* 

 التقييم المستمر

رمز
ال

 

 دروس العنوان

ال 
عم

أ
ية
وج
م

ال  
عم

أ
قية

طبي
ت

 
مراقبة 
حان مستمرة

إمت
 

 
 وددة تعميـ أسدسي 
 41الرمز : و ت أ س 

 21اار دة : 
 9المعدمؿ : 

قديوف المديي )أدكدـ  411أس 
00س3 3 7 اإللتزامدت( 30س4  30س112   00س45   x x 

مديي   قديوف إجراءات 412أس 
داري    7 وا 

00س3 3 30س4  30س112   00س45    
x 

 
x 

قديوف جيدقي  413أس 
00س3 3 7 )إجراءات جزاقي ( 30س4  30س112   00س45   x x 

 وددة تعميـ مي جي 
 41الرمز : وت ـ 
 3اار دة : 
 2المعدمؿ : 

 411ـ 
المي جي  )التعميؽ لمى 

  إستشدرة  القرارات
  مذكرات إستبال ي 
 (تدميؿ الي وص

00س3 2 3 00س45    00س45   x x 

 وددة تعميـ إستكشدفي 
 41الرمز: وت إ 
 4اار دة : 
 4المعدمؿ : 

30س1 2 2 دقوؽ اإليسدف 411إس  30س22    00س45   x x 

412إس  قديوف ااسرة و  
30س1 2 2 المواريث 00س45 30س22     x x 

 وددة تعميـ أفقي 
 41الرمز: وت أ 
 2اار دة : 
 2المعدمؿ : 

30س1 2 2 2إلالـ آلي  411 أؼ 30س1  00س45   00س45   x x 

   00س315 30س472  00س15 30س16 17 30 4مجموع السداسي  
*: عمل إضافي سداسي عن طريق التشاورأخرى  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القاعدي التعميم برنامج يحدد 3102 جويمية 37 في مؤرخ 413 رقمقرار 
 "سياسية عموم" فرع" سياسية وعموم حقوق" ميدان ليسانس لشيادات المشترك

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  العدلي  لمتعميـ التوجي ي
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  م دـ يددد الذي
 يددد الذي  3114 أوت 05 الموافؽ 0335 رجب 00 في المؤرخ 388-14 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 وسيره  بتيظيمه البد   والقوالد الجدمعي المركز م دـ
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 والمتضمف  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ

 الذي  3102 جدياي 07 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -
 وسيرهد  و الديدت د

 وتشكيم د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3103 مدرس 35 في المؤرخ 64 رقـ رالقرا بمقتضى -
 وسيرهد  و الديدت د

 .ميداف لكؿ العمداء يدوة إيشدء والمتضمف  3102 مدرس 5 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -
 يقـــــــــرر

 ولمـو دقوؽ" ميداف ليسديس لش ددات المشترؾ دلديالق التعميـ بريدمج تدديد إلى القرار هذا ي دؼ :األولى المادة
 .القرار هذا لممدؽ طبقد" سيدسي  لمـو" "سيدسي 

 فيمد كؿ العدلييف  والتكويف التعميـ مؤسسدت ومدراء العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتطبيؽ يب ه 

 3102 جويمية 37في حرر بالجزائر                                                                                          
 لي والبحث العمميوزير التعميم العا                                                                                        

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

    "سياسية عموم" فرع" سياسية وعموم وقحق" لمميدان مشترك جذع :0 سداسي

 وحدة التعميم
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 15لمسداسي )
 أسبوعا(

رى
أخ

* 

 التقييم المستمر

رمز
ال

 

 دروس العنوان

ال 
عم

أ
ية
وج
م

ال  
عم

أ
قية

طبي
ت

 

مراقبة 
حان مستمرة

إمت
 

 وددة تعميـ أسدسي 
 11 الرمز : و ت أ س

 21اار دة : 
 9المعدمؿ : 

00س3 3 7 1عمـ السيدسي مدبؿ ل 111أس  30س4  30س112   00س45   x x 

00س3 3 7 1تدريخ الاكر السيدسي 121أس  30س4  30س112   00س45   x x 
00س3 3 7 1إقت دد سيدسي  131أس  30س4  30س112   00س45   x x 

 وددة تعميـ مي جي 
 11الرمز : وت ـ 
 3اار دة : 

 2عدمؿ : الم

مي جي  العمـو  111ـ 
00س3 2 3 1السيدسي  00س45    00س45   x x 

 وددة تعميـ إستكشدفي 
 11الرمز: وت إ 
 4اار دة : 
 4المعدمؿ : 

تدريخ الجزاقر  111إس 
30س1 2 2 1السيدسي 30س22    00س45   x x 

112إس  30س1 2 2 مدبؿ لمعمـو القديويي   00س45 30س22     x x 

 قي وددة تعميـ أف
 11الرمز: وت أ 
 2اار دة : 
 2المعدمؿ : 

30س1 2 2 1لل  إيجميزي   111أؼ  30س1  00س45   00س45   x x 

   00س315 30س472  00س15 30س16 17 30 1مجموع السداسي  
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   "سياسية عموم" فرع" سياسية وعموم حقوق" لمميدان مشترك جذع       :3 سداسي
 وحدة التعميم

 المواد

صيد
الر

 

الم
مل
عا

 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 15لمسداسي )
 أسبوعا(

رى
أخ

* 

 التقييم المستمر

رمز
ال

 

 دروس العنوان

ال 
عم

أ
ية
وج
م

ال  
عم

أ
قية

طبي
ت

 

مراقبة 
حان مستمرة

إمت
 

 وددة تعميـ أسدسي 
 21الرمز : و ت أ س 

 21اار دة : 
 9المعدمؿ : 

00س3 3 7 2مدبؿ لمعمـ السيدسي  211أس  30س4  30س112   00س45   x x 

00س3 3 7 2تدريخ الاكر السيدسي 212أس  30س4  30س112   00س45   x x 
00س3 3 7 2إقت دد سيدسي  213أس  30س4  30س112   00س45   x x 

 وددة تعميـ مي جي 
 21الرمز : وت ـ 
 3اار دة : 
 2المعدمؿ : 

مي جي  العمـو  211ـ 
00س3 2 3 2السيدسي   00س45    00س45   x x 

 وددة تعميـ إستكشدفي 
 21الرمز: وت إ 
 4اار دة : 
 4المعدمؿ : 

تدريخ الجزاقر  211إس 
30س1 2 2 2السيدسي 30س22    00س45   x x 

212إس  الدضدرة العربي   
30س1 2 2 اإلسالمي  00س45 30س22     x x 

 وددة تعميـ أفقي 
 21الرمز: وت أ 
 2اار دة : 
 2المعدمؿ : 

30س1 2 2 2لل  أجيبي   211أؼ  30س1  00س45   00س45   x x 

   00س315 30س472  00س15 30س16 17 30 2مجموع السداسي  
 

    "سياسية عموم" فرع" سياسية وعموم حقوق" لمميدان مشترك جذع : 2 سداسي
 وحدة التعميم

 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 15لمسداسي )
 أسبوعا(

رى
أخ

* 

 ييم المستمرالتق

رمز
ال

 

 دروس العنوان

ال 
عم

أ
ية
وج
م

ال  
عم

أ
قية

طبي
ت

 

مراقبة 
حان مستمرة

إمت
 

 وددة تعميـ أسدسي 
 31الرمز : و ت أ س 

 21اار دة : 
 9المعدمؿ : 

00س3 3 7 تيظيـ سيدسي إداري 311أس  30س4  30س112   00س45   x x 

مدبؿ لمعالقدت  312أس 
  7 الدولي 

00س3 3 30س4  30س112   00س45   x x 
00س3 3 7 1يظـ سيدسي  مقدري   313أس  30س4  30س112   00س45   x x 

 وددة تعميـ مي جي 
 31الرمز : وت ـ 
 3اار دة : 
 2المعدمؿ : 

تدميؿ الوادقؽ  311ـ 
00س3 2 3 السيدسي  00س45    00س45   x  

x 

 وددة تعميـ إستكشدفي 
 31الرمز: وت إ 
 4اار دة : 
 4المعدمؿ : 

تدريخ العالقدت  311إس 
30س1 2 2 السيدسي  والدولي  30س22    00س45   x x 

312إس  ميظمدت دولي   
قميمي  30س1 2 2 وا  00س45 30س22     x x 

 وددة تعميـ أفقي 
 31الرمز: وت أ 
 2اار دة : 
 2المعدمؿ : 

30س1 2 2 3لل  إيجميزي   311أؼ  30س1  00س45   00س45   x x 

   00س315 30س472  00س15 30س16 17 30 3مجموع السداسي  
 

    "سياسية عموم" فرع" سياسية وعموم حقوق" لمميدان مشترك جذع : 3 سداسي

 وحدة التعميم
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 15لمسداسي )
 أسبوعا(

رى
أخ

* 

 التقييم المستمر

رمز
ال

 

 دروس العنوان

ال 
عم

أ
ية
وج
م

ال  
عم

أ
يقي
تطب

 ة

مراقبة 
حان مستمرة

إمت
 

 وددة تعميـ أسدسي 
 41الرمز : و ت أ س 

 21اار دة : 
 9المعدمؿ : 

يظريدت التيظيـ  411أس 
00س3 3 7 والتسيير 30س4  30س112   00س45   x x 

يظريدت العالقدت  412أس 
00س3 3 7 الدولي  30س4  30س112   00س45   x x 

00س3 3 7 2يظـ سيدسي  مقدري   413أس  30س4  30س112   00س45   x x 
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 وددة تعميـ مي جي 
 41الرمز : وت ـ 
 3اار دة : 
 2المعدمؿ : 

تدميؿ المواايؽ  411ـ 
00س3 2 3 والقرارات الدولي  00س45    00س45   x x 

 وددة تعميـ إستكشدفي 
 41الرمز: وت إ 
 4اار دة : 
 4المعدمؿ : 

المؤسسدت السيدسي  و  411إس 
30س1 2 2 اإلداري  في الجزاقر 30س22    00س45   x x 

412إس  30س1 2 2 رسـ السيدسيدت العدم   00س45 30س22     x x 
 وددة تعميـ أفقي 
 41الرمز: وت أ 
 2اار دة : 
 2المعدمؿ : 

30س1 2 2 4لل  إيجميزي   411أؼ  30س1  00س45   00س45   x x 

   00س315 30س472  00س15 30س16 17 30 4مجموع السداسي  
 إضافي سداسي عن طريق التشاور *: عملأخرى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المشترك القاعدي التعميم برنامج يحدد 3102 جويمية 37 في مؤرخ 414 رقم قرار
جتماعية إنسانية عموم" ميدان ليسانس لشيادات  "إنسانية عموم" فرع" وا 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 قـر  القديوف بمقتضى -

  العدلي  لمتعميـ التوجي ي
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  م دـ يددد الذي
 يددد الذي  3114 أوت 05 الموافؽ 0335 رجب 00 في المؤرخ 388-14 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 وسيره  بتيظيمه البد   والقوالد الجدمعي المركز م دـ
 والمتضمف  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ
 الذي  3102 جدياي 07 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت ديدد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

 وسيرهد  و الديدت د
 وتشكيم د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3103 مدرس 35 في المؤرخ 64 رقـ القرار بمقتضى -

 وسيرهد  ت دو الديد
 .ميداف لكؿ العمداء يدوة إيشدء والمتضمف  3102 مدرس 5 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

 يقـــــــــرر
 لموـ"  ميداف ليسديس لش ددات المشترؾ القدلدي التعميـ بريدمج تدديد إلى القرار هذا ي دؼ:  ااولى المددة

 .القرار هذا مدؽلم طبقد"  إيسديي  لمـو" "  إجتمدلي  و إيسديي 
 فيمد كؿ العدلييف  التكويف و التعميـ مؤسسدت مدراء و العدلييف التكويف و لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ:  13 المػددة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتطبيؽ يب ه 
 3102 جويمية 37حرر بالجزائر في                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                         
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                          

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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جتماعية إنسانية عموم" لمميدان مشترك جذع             :0 سداسي  "إنسانية عموم" فرع" وا 

 وحدة التعميم
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  سبوعيالحجم الساعي األ
 15لمسداسي )
 أسبوعا(

رى
أخ

* 

 التقييم المستمر

رمز
ال

 

 دروس العنوان

ال 
عم

أ
ية
وج
م

ال  
عم

أ
قية

طبي
ت

 

مراقبة 
حان مستمرة

إمت
 وددة تعميـ أسدسي  

 11الرمز : و ت أ س 
 10اار دة : 
 4المعدمؿ : 

مدبؿ إلى وسدقؿ  111أس 
30س1 2 5 1اإللالـ واإلت دؿ 30س1    

00س45  00س45   x x 

30س1 2 5 مدبؿ إلى الببميوارافيد 121أس  30س1  00س45   00س45   x x 

 وددة تعميـ أسدسي 
 12الرمز : و ت أ س 

 10اار دة : 
 4المعدمؿ : 

تدريخ الجزاقر  121أس 
30س1 2 5 1المعد ر 30س1  00س45   00س45   x x 

مدبؿ إلى لمـ  122أس 
30س1 2 5 1اآلادر 30س1  00س45   00س45   x  

 وددة تعميـ مي جي 
 11الرمز : وت ـ 
 3اار دة : 
 3المعدمؿ : 

30س1 2 2 1مدارس وميدهج  111ـ  30س1  00س45   00س45   x x 

30س1   1 1 1إلالـ آلي 112ـ  30س22  00س45   x  

 وددة تعميـ إستكشدفي 
 11الرمز: وت إ 
 6اار دة : 
 4المعدمؿ : 

30س1 2 2 1تدريخ الدضدرات  111إس  30س1  00س45   00س45   x x 

112إس  مدبؿ إلى مجتمع  
30س1 1 2 1المعمومدت  00س45 30س22     x x 

113إس  30س1 1 2 مدبؿ إلى الامسا   00س45 30س22     x x 
 وددة تعميـ أفقي 
 11الرمز: وت أ 
 1اار دة : 
 1المعدمؿ : 

30س1  1 1 1لل  أجيبي   111أؼ  30س22   00س45   x  

   00س450 00س360 30س1 30س10 00س12 16 30 1مجموع السداسي  
 

جتماعية إنسانية عموم"  لمميدان مشترك جذع        : 3 سداسي  "إنسانية عموم" فرع" وا 

 وحدة التعميم
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 15لمسداسي )
 أسبوعا(

رى
أخ

* 

 التقييم المستمر
رمز

ال
 
 دروس العنوان

ال 
عم

أ
ية
وج
م

ال  
عم

أ
قية

طبي
ت

 

مراقبة 
حان مستمرة

إمت
 وددة تعميـ أسدسي  

 21الرمز : و ت أ س 
 10اار دة : 
 4المعدمؿ : 

مدبؿ إلى وسدقؿ  211أس 
30س1 2 5 2اإللالـ واإلت دؿ  30س1  00س45   00س45   x x 

تيظيـ وتسيير أيظم   212أس 
30س1 2 5 المعمومدت 30س1  00س45   00س45   x x 

 ددة تعميـ أسدسي و 
 21الرمز : و ت أ س 

 10اار دة : 
 4المعدمؿ : 

تدريخ الجزاقر  212أس 
30س1 2 5 2المعد ر  30س1  00س45   00س45   x x 

مدبؿ إلى لمـ اآلادر  222أس 
30س1 2 5 2 30س1  00س45   00س45   x  

 وددة تعميـ مي جي 
 21الرمز : وت ـ 
 3اار دة : 
 3المعدمؿ : 

30س1 2 2 2ميدهج مدارس و  211ـ  30س1  00س45   00س45   x x 

30س1   1 1 2إلالـ آلي  212ـ  30س22  00س45   x  

 وددة تعميـ إستكشدفي 
 21الرمز: وت إ 
 6اار دة : 
 4المعدمؿ : 

30س1 2 2 2تدريخ الدضدرات  211إس  30س1  00س45   00س45   x x 

212إس  مدبؿ إلى مجتمع  
30س1 1 2 2المعمومدت  00س45 30س22     x x 

213إس  30س1 1 2 مذاهب فمسا  كبر   00س45 30س22     x x 
 وددة تعميـ أفقي 
 21الرمز: وت أ 
 1اار دة : 
 1المعدمؿ : 

30س1  1 1 2لل  أجيبي   211أؼ  30س22   00س45   x  

   00س450 00س360 30س1 30س10 00س12 16 30 2مجموع السداسي  
 شاور*: عمل إضافي سداسي عن طريق التأخرى

ػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػػ ػػ  ػ
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 المشترك القاعدي التعميم برنامج يحدد 3102 جويمية 37 في مؤرخ 415 رقم قرار
جتماعية إنسانية عموم" ميدان ليسانس لشيادات  "إجتماعية عموم" فرع" وا 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  العدلي  لمتعميـ التوجي ي
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3112 أوت 32 لموافؽا 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  م دـ يددد الذي
 يددد الذي  3114 أوت 05 الموافؽ 0335 رجب 00 في المؤرخ 388-14 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 وسيره  بتيظيمه البد   والقوالد الجدمعي المركز م دـ
 والمتضمف  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ
 الذي  3102 جدياي 07 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث لعدليا التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

 وسيرهد  و الديدت د
 وتشكيم د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3103 مدرس 35 في المؤرخ 64 رقـ القرار بمقتضى -

 وسيرهد  و الديدت د
 .ميداف لكؿ العمداء يدوة إيشدء والمتضمف  3102 مدرس 5 في المؤرخ 038 رقـ رالقرا بمقتضى -

 يقـــــــــرر
 لمـو"  ميداف ليسديس لش ددات المشترؾ القدلدي التعميـ بريدمج تدديد إلى القرار هذا ي دؼ:  ااولى المددة

 .القرار هذا لممدؽ طبقد"  إجتمدلي  لمـو" "  إجتمدلي  و إيسديي 
 فيمد كؿ العدلييف  التكويف و التعميـ مؤسسدت مدراء و العدلييف التكويف و لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ:  13 المػددة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتطبيؽ يب ه 
 3102 جويمية 37حرر بالجزائر في                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                         
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                           

ػ ػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػ

جتماعية إنسانية عموم" لمميدان مشترك جذع             : 0 سداسي     "إجتماعية عموم" فرع"  وا 
 
 

 وحدة التعميم

 المواد

صيد
الر

 

الم
مل
عا

 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 15لمسداسي )
 أسبوعا(

رى
أخ

* 

 التقييم المستمر

رمز
ال

 

  العنوان
ال  دروس

عم
أ

ية
وج
م

ال  
عم

أ
قية

طبي
ت

 

مراقبة 
حان مستمرة

إمت
 

 وددة تعميـ أسدسي 
 11الرمز : و ت أ س 

 20اار دة : 
 8المعدمؿ : 

مدبؿ إلى  111أس 
30س1 2 5 اايتروبولوجيد 30س1    

00س45  00س45   x x 

30س1 2 5 مدبؿ إلى لمـ الياس 121أس  30س1  00س45   00س45   x x 

مدبؿ إلى لمـ  113أس 
30س1 2 5 اإلجتمدع 30س1  00س45   00س45   x x 

30س1 2 5 مدبؿ إلى الامسا  114أس  30س1  00س45   00س45   x  
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 وددة تعميـ مي جي 
 11الرمز : وت ـ 
 5اار دة : 

 4:  المعدمؿ

30س1 2 2 1مدارس و ميدهج  111ـ  30س1  00س45   00س45   x x 
30س1  1 2 إد دء و اي 112ـ  30س22   00س45   x  
30س1  1 1 1إلالـ آلي  113ـ  30س22     x  

 وددة تعميـ إستكشدفي 
 11الرمز: وت إ 
 4اار دة : 
 3المعدمؿ : 

30س1 1 2 1مدبؿ إلى اإلقت دد  111إس  30س22    00س45   x x 

112إس  30س1 2 2 1تدريخ الجزاقر الاقدفي  30س1  00س45 00س45    x x 

 وددة تعميـ أفقي 
 11الرمز: وت أ 
 1اار دة : 
 1المعدمؿ : 

30س1  1 1 1لل  أجيبي   111أؼ  30س22   00س45   x  

   00س450 00س360 30س1 30س13 30س10 16 30 1مجموع السداسي  
 

جتماعية إنسانية عموم" لمميدان ركمشت جذع            : 3 سداسي     "إجتماعية عموم" فرع" وا 

 وحدة التعميم
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 15لمسداسي )
 أسبوعا(

رى
أخ

* 

 التقييم المستمر

رمز
ال

 

 دروس العنوان

ال 
عم

أ
ية
وج
م

ال  
عم

أ
قية

طبي
ت

 

مراقبة 
حان مستمرة

إمت
 

 سدسي وددة تعميـ أ
 21الرمز : و ت أ س 

 20اار دة : 
 8المعدمؿ : 

30س1 2 5 مدبؿ إلى لمـو التربي  211أس  30س1  00س45   00س45   x x 
30س1 2 5 مدبؿ إلى الديملرافيد 212أس  30س1  00س45   00س45   x x 
30س1 2 5 مدبؿ إلى أرطوفوييد 213أس  30س1  00س45   00س45   x x 

مجدالت العمـو  214أس 
30س1 2 5 جتمدلي اإل 30س1  00س45   00س45   x  

 وددة تعميـ مي جي 
 21الرمز : وت ـ 
 5اار دة : 
 4المعدمؿ : 

30س1 2 2 2مدارس و ميدهج  211ـ  30س1  00س45   00س45   x x 
30س1  1 2 إد دء إستداللي 212ـ  30س22   00س45   x  
30س1  1 1 2إلالـ آلي  213ـ  30س22     x  

 شدفي وددة تعميـ إستك
 21الرمز: وت إ 
 4اار دة : 
 3المعدمؿ : 

30س1 1 2 2مدبؿ إلى اإلقت دد  211إس  30س22    00س45   x x 

212إس  30س1 2 2 2تدريخ الجزاقر الاقدفي  30س1  00س45 00س45    x x 
 وددة تعميـ أفقي 
 21الرمز: وت أ 
 1اار دة : 
 1المعدمؿ : 

30س1  1 1 21لل  أجيبي  211أؼ  30س22   00س45   x  

   00س450 00س360 30س1 30س13 30س10 16 30 2مجموع السداسي  
 *: عمل إضافي سداسي عن طريق التشاورأخرى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القاعدي التعميم برنامج يحدد 3102 جويمية 37 في مؤرخ 416 رقمقرار 
جتماع إنسانية عموم" ميدان ليسانس لشيادات المشترك  "إسالمية عموم" فرع" يةوا 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  العدلي  لمتعميـ التوجي ي
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

  المتمـ  و المعدؿ وسيرهد  بتيظيم د البد   القوالد و الجدمع  م دـ يددد الذي
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 يددد الذي  3114 أوت 05 وافؽالم 0335 رجب 00 في المؤرخ 388-14 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -
 وسيره  بتيظيمه البد   والقوالد الجدمعي المركز م دـ

 والمتضمف  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ

 الذي  3102 جدياي 07 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -
 وسيرهد  و الديدت د

 وتشكيم د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3103 مدرس 35 في المؤرخ 64 رقـ القرار بمقتضى -
 وسيرهد  و الديدت د

 .ميداف لكؿ العمداء يدوة إيشدء والمتضمف  3102 مدرس 5 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -
 يقـــــــــرر

 عموم"  ميدان ليسانس لشيادات مشتركال القاعدي التعميم برنامج تحديد إلى القرار ىذا ييدف:  األولى المادة
 .القرار ىذا لممحق طبقا"  إسالمية عموم" "  إجتماعية و إنسانية

 كل العاليين، التكوين و التعميم مؤسسات مدراء و العاليين التكوين و لمتعميم العام المدير يكمف:  13 المـادة
 .العممي والبحث العالي لمتعميم ةميـرسال النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتطبيق يخصو، فيما

 3102 جويمية 37في حرر بالجزائر                                                                                          
 العالي والبحث العممي وزير التعميم                                                                                         

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                         
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

جتماعية إنسانية عموم"  لمميدان مشترك جذع          : 0 سداسي  "إسالمية عموم" فرع"  وا 

 وحدة التعميم
 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي
 15لمسداسي )
 أسبوعا(

رى
أخ

* 

 التقييم المستمر
رمز

ال
 

 دروس العنوان

ال 
عم

أ
ية
وج
م

ال  
عم

أ
قية

طبي
ت

 

مراقبة 
حان مستمرة

إمت
 

 ميـ أسدسي وددة تع
 11الرمز : و ت أ س 

 19اار دة : 
 10المعدمؿ : 

30س1  2 3 ترتيؿ وداظ القرآف 111أس  30س22   00س45   x x 
00س3 2 4 لقيدة 121أس  00س45    00س45   x x 
00س3 3 5 1فقه العبددات  113أس  30س1  30س67   00س45   x x 
30س1 2 4 مدخل إلى أصول الفقو 114أس  30س1  00س45   00س45   x x 
30س1 1 3 1لل  لربي   115أس  30س22      x x 

 وددة تعميـ مي جي 
 11الرمز : وت ـ 
 6اار دة : 
 3المعدمؿ : 

30س1  1 3 لمـو القرآف 111ـ  30س22   00س45   x x 

مي ج البدث في العمـو  112ـ 
30س1 1 2 اإلسالمي  واإليسديي  30س1  00س45   00س45   x  

30س1  1 1 إلالـ آلي 113ـ  30س22   00س45   x  
 وددة تعميـ إستكشدفي 

 11الرمز: وت إ 
 4اار دة : 
 2المعدمؿ : 

تدريخ إسالمي: السيرة  111إس 
 اليبوي 

2 
 

1 
30س1  30س22    00س45   x x 

112إس  مدبؿ إلى لمـو  
30س1 1 2 اإللالـ واإلت دؿ 00س45 30س22     x x 

 وددة تعميـ أفقي 
 11الرمز: وت أ 

 1ة : اار د
 1المعدمؿ : 

30س1  1 1 1لل  أجيبي   111أؼ  30س22   00س45   x  

   00س450 00س360  30س10 30س13 16 30 1مجموع السداسي  
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جتماعية إنسانية عموم" لمميدان مشترك جذع       :3 سداسي  "إسالمية عموم" فرع" وا 
 
 

 وحدة التعميم

 المواد

صيد
الر

مل 
معا
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 وددة تعميـ أسدسي 
 21الرمز : و ت أ س 

 18اار دة : 
 8المعدمؿ : 

 

30س1  1 3 2ترتيؿ و داظ القرآف  211أس  30س22   00س45   x x 

بؿ إلى لمـ مقدري  مد 212أس 
30س1 1 3 ااديدف 00س45    00س45   x x 

00س3 3 5 2فقه العبددات  213أس  30س1  30س67   00س45   x x 
00س3 2 4 لمـو الدديث 214أس  00س45    00س45   x x 
30س1 1 3 2لل  لربي   215أس  30س22      x x 

 وددة تعميـ مي جي 
 21الرمز : وت ـ 
 6اار دة : 
 2المعدمؿ : 

30س1 1 4 مدبؿ إلى لمـ الدلوة 211ـ  30س1  30س22   00س45   x x 

30س1  1 1 2إلالـ آلي  212ـ  00س45   00س45   x  

 وددة تعميـ إستكشدفي 
 21الرمز: وت إ 
 6اار دة : 
 3المعدمؿ : 

تدريخ إسالمي : تدريخ  211إس 
30س1 1 2 البمادء 30س22    00س45   x  

212إس  30س1 1 2 مدبؿ إلى اإلقت دد  00س45 30س22     x x 

213إس  مدبؿ إلى العمـو  
30س1  2 القديويي  00س45 30س22     x x 

 وددة تعميـ أفقي 
 21الرمز: وت أ 
 1اار دة : 
 1المعدمؿ : 

30س1  1 1 1لل  أجيبي   211أؼ  30س22   00س45   x x 

   00س495 00س360  30س7 00س15 14 30 2مجموع السداسي  
 ضافي سداسي عن طريق التشاور*: عمل إأخرى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إنشاء يتضمن 3102 جويمية 21 في مؤرخ 418 رقم قرار
 ببوزريعة لألساتذة العميا لممدرسة المكونة األقسام

  العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن 
 المتضمف  3103 بتمبرس  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3114 سبتمبر 33 الموافؽ 0335 القعدة ذو 36 في المؤرخ 411-14 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  ميه  20 المددة سيمد ال وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  بدرج المدرس  م دـ يددد الذي
 والمتضمف  3117 جويمي  03 الموافؽ 0338 رجب 00 في المؤرخ 300-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 بدرج مدرس  إلى الجزاقر مديي  في اإليسديي  والعمـو اآلداب في المتب    لألسدتذة العميد المدرس  تدويؿ
 الجدمع  

 يددد  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير ديدت ال

 يقـــــــــرر
 0335 القعدة ذو 36 في المؤرخ 411-14 رقـ التيايذي المرسـو مف 20 المددة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة

 لممدرس  المكوي  ااقسدـ إيشدء إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكور  3114 سبتمبر 33 الموافؽ
 .ببوزريع  تذةلألسد العميد
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 : التدلي  ااقسدـ ببوزريع  لألسدتذة العميد الدراسدت المدرس  لد  تيشأ :3 المـادة
 وآداب د  العربي  المل  قسـ -
 الاريسي   المل  قسـ -
  اإليجميزي   المل  قسـ -
 الامسا   قسـ -
 ."والجلرافيد التدريخ قسـ -

 في العدلي التكويف مدير والسددة والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة السيدة مف كؿ تكمؼ: 2 المػددة
 لمتػعميـ الرسػمي  اليشرة في ييشر الذي القرار هذا بتيايذ يب ه  فيمد كؿ المدرس   مدير و التدرج مردم 
 .العممي والبدث العدلي

 3102 جويمية 21في حرر بالجزائر                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                        
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3102 جويمية 04 في المؤرخ 376 رقم القرار يكمل 3102 أوت 4 في مؤرخ 403 رقم قرار
  الدكتوراه شيادة لنيل التكوين لضمان العالي التعميم مؤسسات تأىيل يتضمن والذي

  3103-3102 الجامعية لمسنة توحةالمف المناصب عدد ويحدد
           

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 المتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ وسيرهد  بتيظيم د البد   القوالد و الجدمع  م دـ يددد الذي
 يددد الذي  3114 أوت 05 الموافؽ 0335 رجب 00 في المؤرخ 388-14 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 وسيره  بتيظيمه البد   والقوالد الجدمعي المركز م دـ
 والمتضمف  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ ذيالتياي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ
 الذي  3102 جدياي 07 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي ـالتعمي وزير  الديدت يددد
 الطور في التكويف تيظيـ لكيايدت المددد  3103 جويمي  05 في المؤرخ 080 رقـ الوزاري القرار بموجب -

 المتمـ  و المعدؿ الدكتوراه  ش ددة لمى الد وؿ أجؿ مف الادلث
 لضمدف العدلي التعميـ مؤسسدت تأهيؿ يتضمف والذي  3102 جويمي  04 في المؤرخ 376 رقـ القرار بموجب -

 .3103-3102 الجدمعي  السي  بعيواف الماتود  الميد ب لدد ويددد الدكتوراه ش ددة لييؿ التكويف
 يقـــــــــرر

 ألاله  المذكور و  3103 جويمي  05 في المؤرخ 080 رقـ القرار مف 3 المددة ادكدـ تطبيقد: األولى لمادةا
 بعيواف الدكتوراه ش ددة لييؿ التكويف لضمدف العدلي التعميـ مؤسسدت تأهيؿ إلى القرار هذا ي دؼ
 .3103-3102 الجدمعي  السي 

 .القرار ب ذا المرفؽ الممدؽ في تب ص لكؿ الماتود  الميد ب ولدد المؤهم  المؤسسدت قدقم  تددد :3 المادة
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 أدكدـ مرالدة مع يؿ تأه أوؿ تدريخ مف إبتداء سيوات( 12) االا  لمدة الدكتوراه في التكويف يؤهؿ :2 المـادة
 .ألاله المذكور  3103 جويمي  05 في المؤرخ 080 رقـ القرار مف 4 المددة

 العدلي التعميـ مؤسسدت ورؤسدء والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة السيدة مف كؿ تكمؼ :3 المـادة
 العدلي لمتػعميـ الرسػمي  يشرةال في سييشر الذي القرار هذا بتيايذ يب ه  فيمد كؿ ألاله  المذكورة
 .العممي والبدث

 3102 أوت 4 فيحرر بالجزائر                                                                                               
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                                
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

Formation en Doctorat 
Année universitaire 2013-2014 

 

Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene (USTHB) 
Postes ouverts Type Responsable Intitulé du Doctorat Domaine 

10 H AIT-AMAR Hamid 
 

Génie des procédés :  
Option 1 : Eau-Energie-Environnement (4 postes) 
Option 2 : Procédés réactionnels (6 postes) 

 
 
 
 

ST 
 
 

 
 

8 H TEFFAHI Hocine Télécommunications et traitement de l’information 
5 R ZAOURAR Naïma Technologie des matériaux 

6 H ACHOUR Nouara 

Contrôle de processus et rendu intéractif :  
Option 1 : Contrôle de processus et   robotique  
(6 postes ) 
Option 2 : Imagerie médicale et rendu intéractif (Gel) 

21 H BOUBENIDER 
Fouad 

Physique : option 1 : physique de matériaux (6 postes), 
option 2 : physique théorique (6 postes), option 3 : 
physique des rayonnements (3 postes), option 4 : 
mécanique des fluides et energétique (6 postes) 

 
 
SM 

6 H KOCEIR 
Elhadjahmed 

Nutrition et diététique dans les pathologies humaines SNV 

20 
 

H 
 

GUESSOUM 
Abdelmadjid 

Informatique : 
Option 1 :  Systèmes informatiques (10 postes ) 
Option 2 : intelligence artificielle (10 postes) 

 
MI 
 

 
 

Université de Béjaïa 
Postes ouverts Type Responsable Intitulé du Doctorat Domaine 

6 H SOUALAH Ahcène Génie des Procédés  
ST 6 H BECHIR Hocine Mécanique et Ingénierie 

3 H TAHAKOURT 
Abdelkader Génie-Civil 

8 H RADJEF Med Saïd Recherche Opérationnelle et Aide à la Décision MI 
4 R BENALLAOUA Saïd Microbiologie SNV 
4 R ZAIDI Rachida Biochimie et Biotechnologie 
6 H KHERBACHI Hamid Sciences de Gestion SEGC 

 
 

Université d’Alger 2 
Postes ouverts Type Responsable Intitulé du Doctorat Domaine 

8 H  اادب المقدرف بف بوزة مميك LLA 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  العممي المجمس ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 3102 أوت 6 في مؤرخ 404 رقم قرار
 والكيميائية الفيزيائية التحاليل في التقني و العممي البحث لمركز

           

  ،العممي البحث و العالي التعميم وزير إن 
 المتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
 إيشدء المتضمف  0883 مدي 32 الموافؽ 0303 القعدة ذي 31 في المؤرخ 303-83 رقـ المرسوـ بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ كيميدقي  ال و الايزيدقي  التددليؿ في التقيي و العممي البدث مركز
 الذي  3100 يوفمبر 33 الموافؽ 0323 الدج  ذي 37 في المؤرخ 285-00 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 التكيولوجي  و العممي الطدبع ذات العمومي  لممؤسس  اليموذجي ااسدسي القديوف يددد
 يددد  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت
 يقـــــــــرر

 0323 الدج  ذي 37 في المؤرخ 285-00 رقـ التيايذي المرسـو مف 30 المددة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة
 العممي المجمس الضدء اإلسمي  القدقم  تددد ألاله  المذكور و  3100 يوفمبر 33 الموافؽ
 : يأتي كمد والكيميدقي  الايزيدقي  التددليؿ في والتقيي العممي لمركز

 المركز لباحثي بالنسبة: 

   رقيسد سمدليف شمدت -

  ج يدة   زيدي لراري -

  لمر   لروس -

  ليمي    بودريش -

  لدشور   تربوش -

  أمدؿ   بوجمع  -

  الديف  ضيدء  دميطوش -

   ريدض الجي -
  .رضواف  شبوط -

 

 المركز عن الخارجين لمباحثين بالنسبة: 

   الديف جمدؿ   أكرتش -

   دكيـ لوييسي -

   لمر ألمر بدلميو -
   دسيف دسدف -

 

 بالخارج المقيمين الوكنيين لمباحثين بالنسبة: 

   مقرايي توهدمي -

   سميمدف دددوي -

   يدسيف أدمد أدمد ددج بجدح -
   في ؿ لعراشي -
   بدلد بمقدسمي -
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 القانون حكمب األعضاء: 

 المركز مدير   بمدوف بشدري  -
 

 .العممي والبدث العدلي لمتػعميـ الرسػمي  اليشرة في القرار هذا ييشر :3 المـادة
 3102 أوت 16 فيحرر بالجزائر                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العممي المجمس ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 3102 أوت 6 في مؤرخ 405 رقم قرار
 والتغذية الزراعة وعموم البيوتكنولوجية في لمبحث الموضوعاتية لموكالة

           

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن 
 المتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
 الذي  3100 يوفمبر 33 الموافؽ 0323 الدج  ذي 37 في المؤرخ 287-00 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 ميه  30و 31 المددتدف سيمد ال سيرهد  و تيظيم د و لمبدث الموضولدتي  الوكدل  م دـ يددد
 إيشدء المتضمف  3103 مدرس 0 الموافؽ 0322 الاديي ربيع 7 في مؤرخال 84-03 رقـ المرسـو بمقتضى -

 التلذي   و الزرال  لمـو و البيوتكيولوجي  في لمبدث الموضولدتي  الوكدل 
 يددد  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  ثوالبد العدلي التعميـ وزير  الديدت
 يقـــــــــرر

 0323 الدج  ذي 37 في المؤرخ 287-00 رقـ التيايذي المرسـو مف 31 المددة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة
 لموكدل  العممي المجمس ألضدء ب ات ـ يعيف ألاله  والمذكور  3100 يوفمبر 33 الموافؽ

 : أسمدؤهـ اآلتي  ااشبدص ذي  والتل الزرال  ولمـو البيوتكيولوجي  في لمبدث الموضولدتي 
 والسددة السيدات : 

 العممي  المجمس رقيس  راب  بدكور 

 م طاى  بوبطرة بف  

 شدفي   طويؿ  

 الديف  يور سمطديي  

 لبضر  بمياي  

 القددر  لبد بكي  

 المطيؼ  لبد ييدر  

 هشدـ  مدمد قدرة  

 دميم   بوزة بف  

 سعيد  لالوة بف  

 دوادي  بمياي  

 وليدة  راشد  

 الردمدف لبد مدتي.  

 .العممي والبدث العدلي لمتػعميـ الرسػمي  اليشرة في القرار هذا ييشر :3 المـادة
 3102 أوت 16 فيحرر بالجزائر                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                                

ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ـــــــ  ــــــــــ
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  مقاييس قائمة تحديد المتضمن 3102 أوت 6 في مؤرخ 406 رقم قرار
 األسنان طب في دكتور شيادة لنيل الثالثة الدراسي لمسنة المسار

           

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن 
 القديوف المتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  العدلي  لمتعميـ التوجي ي
 لمتضمفا  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
 الدروس والمتضمف  0860 أوت 34 الموافؽ 0280 شعبدف 3 في المؤرخ 307-60 رقـ المرسـو بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ ااسيدف  جراد  دبمـو لمى لمد وؿ
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  م دـ يددد الذي
 الذي  3102 جدياي 07 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 يقـــــــــرر  

 طب في دكتور ش ددة لييؿ الادلا  لمسي  الدراسي المسدر مقدييس قدقم  ىإل القرار هذا ي دؼ :األولى المادة
 .القرار هذا لممدؽ وفقد ااسيدف 

 كميدت ولمداء العدلييف والتكويف التعميـ مؤسسدت ومدراء العدلييف التكويف و لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة
 والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتطبيؽ يب ه فيمد كؿ الطب 
 .العممي

 3102 أوت 16 فيحرر بالجزائر                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                                
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ييس المسار الدراسي لمسنة الثالثة لنيل شيادة دكتور في جراحة األسنانقائمة مقا  ممحق
 المعدمالت المجموع ألمدؿ تطبيقي /ليددة ألمدؿ موج   مددضرات المواد

 5 00سد 140 00سد 55 00سد 35 00سد 50 لالج ااسيدف التداظي/المعدلج  المبي 
 5 00سد 140 00سد 55 00سد 35 00سد 50 تقويـ ااسيدف و الوجه

 5 00سد1400 00سد 40 00سد 50 00سد 50 جراد  الما  و الاـ
 5 00سد140 00سد 40 00سد 50 00سد 50 أمراض و جراد  الاـ

 53 00سد 172 00سد 72 00سد 50 00سد 50 تركيب ااسيدف
 1 00سد 75  00سد 25 00سد 50 لمـ ااشع  الطبي 

 1 00سد 50   00سد 50 لمـ اادوي 
 1 00سد 25   00سد 25 (1مراض )سداسي تشري  اا

 1 00سد 50  00سد 25 00سد 25 (1الطب اإلستعجدلي )سداسي 
 1 00سد 25   00سد 25 (2لمـ تطدبؽ ااسيدف )سداسي 

 1 00سد 25   00سد 25 (2لمـ التبدير )سداسي 
 33 00سد 982 00سد 260 00سد 270 00سد  450 المػػجمػػػوع

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  المؤرخ 621 رقم القرار قممح يتمم و يعدل 3102 أوت 6 في مؤرخ 407 رقم قرار
 الدراسي المسار مقاييس قائمة تحديد المتضمن 3100 نوفمبر 01 في

 الصيدلة طب في دكتور شيادة لنيل األولى لمسنة
           

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن 
 القديوف تضمفالم  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  العدلي  لمتعميـ التوجي ي
 المتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
 الدروس والمتضمف  0860 أوت 34 الموافؽ 0280 رجب 3 في المؤرخ 305-60 رقـ المرسـو بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ ي ال يدل دبمـو لمى لمد وؿ
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  المتمـ  و المعدؿ وسيرهد  بتيظيم د البد   القوالد و الجدمع  م دـ يددد الذي
 الذي  3102 جدياي 07 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 الدراسي المسدر مقدييس قدقم  تدديد والمتضمف  3100 يوفمبر 01 في المؤرخ 621 رقـ القرار بمقتضى -

 .ال يدل  في دكتور ش ددة لييؿ ااولى لمسي 
 يقـــــــــرر  

 المتضمف  3100 يوفمبر 01 في المؤرخ 621 رقـ القرار ممدؽ وتتميـ تعديؿ إلى القرار هذا ي دؼ: األولى المادة
 .القرار هذا لممدؽ وفقد ال يدل   في دكتور ش ددة لييؿ ااولى لمسي  الدراسي المسدر مقدييس قدقم  تدديد

 .القرار ذاه لممدؽ وفقد ألاله والمذكور  3100 يوفمبر 01 في المؤرخ 621 رقـ القرار ممدؽ ويتمـ يعدؿ :3 المـادة
 القرار هذا بتطبيؽ يب ه فيمد كؿ الطب  كميدت ولمداء العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :2 المـادة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي
 3102 أوت 16 فيحرر بالجزائر                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                                

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة مقاييس المسار الدراسي لمسنة األولى لنيل شيادة دكتور في الصيدلة ممحق

 التالمعدم المجموع ألمدؿ تطبيقي / ليددة ألمدؿ موج   مددضرات المواد
د دقيدت  3 00سد 90  00سد 40 00سد 50 بيوريدضيدت  إلالـ آلي وبيوا 

 3 00سد 80  00سد 20 00سد 60 كيميدء  يداليي  لدم 
 3 00سد 90 00سد 10 00سد 20 00سد 60 كيميدء  يداليي  لضوي 

 3 00سد 120 00سد 30 00سد 10 00سد 80 بيولوجيد بموي 
 2 00سد 50  00سد 20 00سد 30 فيزيدء  يداليي 
 2 00سد 60 00سد 20  00سد 40 بيولوجيد يبدتي 

 2 00سد 40 00سد 10  00سد 30 تشري  وظياي و اي
 2 00سد 40 00سد 10  00سد 30 فيزيولوجيد

 1 00سد 20   00سد 20 لمـو إيسديي : تدريخ ال يدل  و يدل  اادوي 
 1 00سد 40  00سد 40  لل  فريسي 

 22 00سد 630 00سد 80 00سد 150 00 سد 400 المــجمـــوع
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  المؤرخ 321 رقم القرار ممحق ويتمم يعدل 3102 أوت 6 في مؤرخ 408 رقم قرار
 الدراسي المسار مقاييس قائمة تحديد المتضمن 3103 أكتوبر 0 في

 الصيدلة طب في ردكتو  شيادة لنيل الثانية لمسنة
           

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن 
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  العدلي  لمتعميـ التوجي ي
 والمتضمف  3103 رسبتمب  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
 الدروس والمتضمف  0860 أوت 34 الموافؽ 0280 رجب 3 في المؤرخ 305-60 رقـ المرسـو بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ ال يدلي  دبمـو لمى لمد وؿ
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  م دـ يددد الذي
 الذي  3102 جدياي 07 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 لمسي  الدراسي المسدر مقدييس قدقم  تدديد والمتضمف  3103 أكتوبر 0 في المؤرخ 321 رقـ القرار بمقتضى -

 .ال يدل  في دكتور ش ددة لييؿ الاديي 
 يقـــــــــرر 

 المتضمف  3103 أكتوبر 0 في المؤرخ 321 رقـ القرار ممدؽ وتتميـ تعديؿ إلى القرار هذا ي دؼ :األولى المادة
 .القرار هذا لممدؽ وفقد ال يدل   في دكتور  ددةش لييؿ الاديي  لمسي  الدراسي المسدر مقدييس قدقم  تدديد

 .القرار هذا لممدؽ وفقد ألاله والمذكور  3103 أكتوبر 0 في المؤرخ 321 رقـ القرار ممدؽ يتمـ و يعدؿ :3 المـادة
 القرار هذا بتطبيؽ يب ه فيمد كؿ الطب  كميدت ولمداء العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :2 المـادة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي
 3102 أوت 16 فيحرر بالجزائر                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                                

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ثانية لنيل شيادة دكتور في الصيدلةقائمة مقاييس المسار الدراسي لمسنة ال ممحق

 المعدمالت المجموع ألمدؿ تطبيقي  / ليددة ألمدؿ موج   مددضرات المواد
 2 00سد 90 00سد 20 00سد 20 00سد 50 بيوفيزيدء

 2 00سد 80 00سد 30  00سد 50 لمـ يبدت ال يداليي
 2 00سد 90 00سد 20 00سد 20 00سد 50 كيميدء تدميمي  أسدسي 

 2 00سد 100 00سد 10 00سد 20 00سد 60 ء معديي   يداليي كيميد
 2 00سد 80  00سد 10 00سد 60 وراا 

 2 00سد 90  00سد 30 00سد 60 بيوكيميدء بييوي   أيضي  ولضوي 
 2 00سد 80  00سد 20 00سد 60 فيزيدء لمـ اامراض

 1 00سد 40  00سد 40  اقدف  لدم 
 15 00سد 630 00سد 110 00سد 160 00سد  390 المــجمـــوع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  3101 مارس 06 في ؤرخالم 64 رقم القرار يتمم 3102 أوت 12 في مؤرخ 431 رقم قرار
 بقسنطينة لألساتذة التجارية العميا لممدرسة  المكونة األقسام إنشاء المتضمن

           

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن 
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3114 سبتمبر 33 الموافؽ 0335 القعدة ذو 36 في المؤرخ 411-14 رقـ التيايذي المرسـو مقتضىب -

  ميه  20 المددة سيمد ال وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  بدرج المدرس  م دـ يددد الذي
 والمتضمف  3117 جويمي  03 الموافؽ 0338 رجب 00 في المؤرخ 303-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 بدرج مدرس  إلى قسيطيي  مديي  في اإليسديي  والعمـو اآلداب في المتب    لألسدتذة العميد المدرس  تدويؿ
 الجدمع  

 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 مي العم والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 العميد لممدرس  المكوي  ااقسدـ إيشدء والمتضمف  3101 مدرس 06 في المؤرخ 64 رقـ القرار بمقتضى -
 .بقسيطيي  لألسدتذة

 يقـــــــــرر
 0335 القعدة ذو 36 في المؤرخ 411-14 رقـ التيايذي المرسـو مف 20 المددة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة

 لممدرس  المكوي  ااقسدـ إيشدء إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  كورالمذ و  3114 سبتمبر 33 الموافؽ
 .بقسيطيي  لألسدتذة العميد

 : التدلي  ااقسدـ بقسيطيي  لألسدتذة العميد الدراسدت المدرس  لد  تيشأ :3 المـادة
 آداب د  و العربي  المل  قسـ -
 الاريسي   المل  قسـ -
  اإليجميزي   المل  قسـ -
 والجلرافيد خالتدري قسـ -
 والعمـو  اآللي اإللالـ قسـ -
 الامسا   قسـ -
 ."الطبيع  لمـو قسـ -

 في العدلي التكويف مدير والسددة والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة السيدة مف كؿ تكمؼ: 2 المـادة
 الرسػمي  اليشرة يف سييشر الذي القرار هذا بتيايذ يب ه  فيمد كؿ المدرس   ومدير التدرج مردم 
 .العممي والبدث العدلي لمتػعميـ

 3102 أوت 03 فيحرر بالجزائر                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                                
ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــــ
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 تطبيق كيفيات يحدد 3102 سبتمبر 4 في مؤرخ 430 رقم قرار
 الجامعي بالتأىيل المتعمقة األحكام 

           

 العممي، البحث و العالي التعميم وزير إن 
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي لمرسوـا بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  0887 أوت 06 الموافؽ 0308 الاديي ربيع 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ عي الجدم والتأهيؿ المتب ص التدرج بعد ومد الدكتوراه في بدلتكويف المتعمؽ
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  م دـ يددد الذي
 يددد الذي  3114 أوت 05 الموافؽ 0335 رجب 00 في المؤرخ 388-14 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 وسيره  بتيظيمه البد   والقوالد الجدمعي المركز م دـ
  3114 سبتمبر 33 الموافؽ 0335 القعدة ذو 36 في المؤرخ 411-14 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  ميه  20 المددة سيمد ال وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  بدرج المدرس  م دـ يددد الذي
  3117 مدي 2 الموافؽ 0338 الاديي ربيع 36 في المؤرخ 021-17 رقـ التيايذي سـوالمر  بمقتضى -

 البددث  بداستدذ البدص ااسدسي القديوف والمتضمف
  3117 مدي 2 الموافؽ 0338 الاديي ربيع 36 في المؤرخ 020-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 داقـ ال البددث بداستدذ البدص ااسدسي القديوف والمتضمف
 والمتضمف  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ
 ذيال  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 يقـــــــــرر

 الاديي ربيع 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسـو مف 035 المددة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة
 إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  المذكور و المتمـ و المعدؿ  0887 أوت 06 الموافؽ 0308
 الداقـ البددث و البددث لألستدذ الجدمعي  بدلتأهيؿ المتعمق  اادكدـ يؽتطب كيايدت تدديد

 .ألاله المذكور 000 المددة في المذكوريف
 :التدلي  الشروط الجدمعي لمتأهيؿ المترش  يستوفي أف يجب: 3 المـادة

 يشدطه  ب د يمدرس التي المؤسس  لد  داقـ يشدط وضعي  في داقمد  بدداد أو بدداد أستتدذا يكوف أف 

 يشلم د التي الرتب  في مابتد يكوف أف. 
 ومف سبتمبر ش ر مف الاالايف إلى لشر البدمس مف التوالي لمى الترشي  ممادت إيداع دورتد تددد :2 المـادة

 .الجدمعي  السي  مف ييدير ش ر مف الاالايف إلى لشر البدمس
 : يمي مد لمى ي الجدمع لمتأهيؿ البددث ااستدذ ترشي  ممؼ يشتمؿ :3 المـادة

 مكتوب  طمب  -0

 الرتب   في التابيت مقرر مف يسب   -3

 دديا   لمؿ ش ددة  -2
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 لمي د  المد ؿ الجدمعي  الش ددات لف يسب   -3

 الدكتوراه  أطرود  لف يسب   -4

 لممترش   الم يي المسدر مرادؿ مبتمؼ يوض  الذاتي   السيرة بيدف  -5

 : سيمد ال لجدمعي ا لمتأهيؿ المترش  ألمدؿ مجموع المتضمي  الوادقؽ  -6

 ب د  معترؼ لممي  مجم  في الدكتوراه  أطرود  ميدقش  بعد يشر لممي ميشور أو/ و لممي مقدؿ 
 .قراءة لجي  توذا

 ااقؿ لمى وتابت...(  البط لمى دروس مطبولدت  مؤلادت )  الميجزة البيدااوجي  المؤلادت 
 .بمطبول 

 قراءة لجي  وذات ب د  معترؼ لممي  مجالت يف الميشورة وجدت  إف اابر   العممي  المقدالت. 

 المشدرك   بش ددة مرفق  وجدت  إف العممي   واليدوات المؤتمرات في العممي  المدابالت 

 وجدت  إف العممي   المؤلادت 

 وجدت  إف اإلبتراع  براءات 

 ألمدله مجموع المترش  فيه يبرز  اددت ( 01) لشرة إلى( 4) بمس مف يتكوف ممبص 
 .والبيدااوجي  العممي 

 : يمي مد لمى الجدمعي  لمتأهيؿ الداقـ البددث ترش  ممؼ يشتمؿ : 14 المػددة
 مكتوب  طمب  -0

 الرتب   في التابيت مقرر مف يسب   -3

 ديا   لمؿ ش ددة  -2

 لمي د  المد ؿ الجدمعي  الش ددات لف يسب   -3

 الدكتوراه  أطرود  لف يسب  -4

 لممترش   الم يي لمسدرا مرادؿ مبتمؼ يوض  الذاتي   السيرة بيدف  -5

 : سيمد ال الجدمعي  لمتأهيؿ المترش  ألمدؿ مجموع المتضمي  الوادقؽ  -6

 ب د  معترؼ لممي  مجم  في الدكتوراه  أطرود  ميدقش  بعد يشر لممي ميشور أو/ و لممي مقدؿ 
 .قراءة لجي  توذا

 المجمس طرؼ مف معتمدة سيوي  بتقدرير مشاول  التكيولوجي والتطوير العممي البدث يشدطدت 
 العممي 

 قراءة لجي  وذات ب د  معترؼ لممي  مجالت في الميشورة وجدت  إف اابر   العممي  المقدالت. 

 المشدرك   بش ددة مرفق  وجدت  إف العممي   واليدوات المؤتمرات في العممي  المدابالت 

 وجدت  إف العممي   المؤلادت 

 وجدت  إف اإلبتراع  براءات 

 ألمدله مجموع المترش  فيه يبرز  اددت ( 01) لشرة إلى( 4) بمس مف يتكوف ممبص 
 .والبيدااوجي  العممي 

 في الجدمعي بدلتأهيؿ المكمؼ ال يكؿ لد  يسخ ( 7) امديي في ترشده ممؼ البددث ااستدذ يودع :5 المـادة
 التيظيمي  المطدبق  مراقب  بعد إيداع  و ؿ ددال تسممه والتي يشدطه  ب د يمدرس التي المؤسس 
 .لمممؼ
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 التأهيؿ لتسميـ مؤهم  اير تكوف ليدمد يشدطه ب د يمدرس التي الجدمعي  المؤسس  لمى يتوجب            
 أف ياضؿ المترش   إبت دص ميداف في مؤهم  جدمعي  مؤسس  إلى الترش  ممؼ إرسدؿ الجدمعي 

 في المذكور اإليداع دورات قضدءإي بعد أيدـ( 7) امديي  أجؿ في اا مي   مؤسسته مف ااقرب تكوف
 .بذلؾ المترش  إلالـ و ألاله  2 المددة

 تسممه والتي يشدطه  ب د يمدرس التي المؤسس  لد  يسخ ( 7) امديي في ترشده ممؼ البددث يودع :6 المـادة
 .لمممؼ التيظيمي  المطدبق  مراقب  بعد إيداع  و ؿ ددال
 ااقرب تكوف أف ياضؿ المترش   إبت دص ميداف في مؤهم  جدمعي  مؤسس  إلى الترش  ممؼ يرسؿ
 2 المددة في المذكورة اإليداع دورات إيقضدء بعد أيدـ( 7) امديي  أجؿ في اا مي   مؤسسته إلى

لالـ ألاله   .بذلؾ المترش  وا 
 لد  أوالقسـ المع د أو الكمي  إلى مماه يرسؿ مؤهم   المترش  إلي د ييتمي التي المؤسس  تكوف ليدمد :7 المـادة

 .اإليداع دورات إيت دء مف إبتداء أيدـ( 7) امديي  أجؿ في المدرس 
 مف أيدـ(  7) امديي  اجؿ في مماه يرسؿ مؤهم   اير المترش  إلي د ييتمي التي المؤسس  تكوف ليدمد
 بالؿ المعيي   البدث و التعميـ وددة لد  إيداله تتولى التي مؤهم  مؤسس  إلى اإليداع  دورات إيت دء
 .إستالمه مف أيدـ(  7) امديي 

 مف الممؼ إستالـ تدريخ مف إبتداء يومد( 04) لشر بمس  بالؿ المعيي  العممي  ال يقدت لمى يتعيف :8 المـادة
 مف اددهـ يكوف مترش   لكؿ متب  يف مرريف( 2) االا  إقتراح البدث  و التعميـ وددة طرؼ
 .المؤسس  بدرج
 تعييي ـ مقرر توقيع تدريخ مف إبتداء أيدـ( 7) امديي  يتعد  ال أجؿ في  المترش ممؼ المقررـو يبمغ
 .الجدمعي  المؤسس  رقيس طرؼ مف

 في المدددة اآلجدؿ في ليه تقييمي تقرير بتقديـ إلتزاـ بمادب  المرريف طرؼ مف الممؼ إستالـ يعتبر
 .أديده 01 المددة

 و العممي  الكادءة مستو  تقدير و الميجزة االمدؿ أ دل  و  العممي  الجودة بتقييـ المقرروف يكمؼ :01 المـادة
 .لممترش  البيدااوجي 

 ظرؼ في ما ال يرسؿ و لمي ـ  المعروض لمممؼ تقييميد تقريرا ددة  لمى وادد كؿ المقرروف يعد
 ـإستال تدريخ مف إبتداء يومد( 21) االايف يتجدوز ال أجؿ في البدث  و التعميـ وددة مدير إلى مكتـو
 .الممؼ

 أجؿ مف أيدـ امديي  أجؿ في المعيي  العممي  ال يق  إستدلدء البدث و التعميـ وددة مسؤوؿ يتولى :11 المـادة
 .المترشديف تقييـ تقدرير دراس 
 .تأهيؿ لجي  دييد المعيي  العممي  ال يق  تقترح إيجدبي  تقدرير االا  موضوع المترش  ممؼ يكوف ليدمد
 ال يق  إجتمدع تدريخ مف أيدـ( 7) امديي  يتعد  ال أجؿ في لي در المؤسس   رقيس إلى اإلقتراح يبمغ

 .أمدم د ألمدله يقدـ أف لممترش  فيه ويربص التأهيؿ لجي  ألضدء فيه يعيف مقررا العممي  
 قبؿ مف الرفض بأسبدب يبمغ المقرريف  أدد قبؿ مف سمبي تقرير بسبب المترش  ممؼ رفض ليد :03 المـادة

 .البدث و التعميـ وددة وؿمسؤ 
 الترشيددت دورة في اا مي   مؤسسته لد  جديد طمب إيداع التداظدت  مرالدة بعد المترش  يمكف
 .القددم 
 .سماد تعييي ـ تـ الذيف اير مف مقرريف لمى مماه يعرض الددل  هذه وفي
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 مقرر تدريخ مف إبتداء يومد( 21) االايف يتعد  ال أجؿ في التأهيؿ لجي  أمدـ االمدؿ تقدـ :02 المـادة
 .المؤسس  رقيس طرؼ مف الموقع التربيص

 .بميشور اإلقتضدء  ليد القرار هذا أدكدـ توض  :03 المـادة
 بتيايذ يب ه  فيمد كؿ المؤسسدت  ورؤسدء العممي  والبدث العدلي التعميـ لوزارة العدـ ااميف يكمؼ :04 المـادة

 .العممي والبدث العدلي لمتػعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا
 3102 سبتمر 4 فيحرر بالجزائر                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                              
 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                                     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  والتطوير التحاليل في البحث وحدة إنشاء يتضمن 3102 سبتمبر 7 في مؤرخ 433 رقم قرار
 والكيميائية الفيزيائية التحاليل في والتقني العممي البحث مركز لدى البيئة في التكنولوجي

           

 العممي، البحث و العالي التعميم وزير إن 
 والمتضمف  0887 أوت 33 الموافؽ 0308  االاديي ربيع 38 في المؤرخ 00-87 رقـ القديوف بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ  3113-0887 التكيولوجي والتطوير العممي البدث دوؿ البمدسي يدمجوالبر  التوجي ي القديوف
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  0883 مدي 32 فؽالموا 0303 القعدة ذي 31 في المؤرخ 303-83 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ الكيميدقي   و الايزيدقي  التددليؿ في التقيي و العممي البدث مركز إدداث والمتضمف
 يددد الذي  0888 أكتوبر 20 الموافؽ 0331 رجب 30 في المؤرخ 332-88 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 سيرهد  و لتكيولوجيا والتطوير العممي لمبدث الداقم  القطدلي  المجدف تيظيـ
 يددد الذي  0888 يوفمبر 05 الموافؽ 0331 شعبدف 7 في المؤرخ 346-88 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 ميه  30 و 8 المددتدف سيمد ال سيرهد  و تيظيم د و البدث وددات إيشدء كيايدت
  3112 أوت 32 فؽالموا 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 ميه  30و 8 المددتدف سيمد ال المتمـ  و المعدؿ وسيرهد  بتيظيم د البد   القوالد و الجدمع  م دـ يددد الذي
  3100 يوفمبر 33 الموافؽ 0323 الدج  ذي 37 في المؤرخ 285-00 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 التكيولوجي  و العممي الطدبع ذات العمومي  لممؤسس  اليموذجي ااسدسي القديوف يعدؿ الذي
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323  ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 جدياي ش ر الميعقدة دورت د بالؿ التكيولوجي التطوير و العممي لمبدث الداقم  القطدلي  المجي  رأي لمى بيدء -

3103. 
 يقـــــــــرر

 المؤرخ 346-88 رقـ التيايذي المرسـو مف 30 المددة و 8 المددة مف ااولى الاقرة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة
 إيشدء إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكور  0888 يوفمبر 05 الموافؽ 0331 شعبدف 7 في

 في والتقيي العممي البدث مركز لد  البيق  في التكيولوجي روالتطوي التددليؿ في البدث وددة
 ". بدث وددة"  اليص  مب في تدلى والكيميدقي   الايزيدقي  التددليؿ

 .الجزاقر والي  اهلل لبد بسيدي البدث وددة مقر يكوف :3 المـادة
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 المؤرخ 346-88 رقـ التيايذي المرسـو مف 5 المددة في المددد الم دـ لمى زيددة البدث وددة تتولى :2 المـادة
 : يأتي يمد ألاله  والمذكور  0888 يوفمبر 05 الموافؽ 0331 شعبدف 7 في
 البيق   في المموادت تدميؿ تقييدت و أسدليب تطوير 

 اللدزي   و السدقم  الياديدت لمعدلج  مبتكرة طراقؽ تطوير 

 واللدزي    السدقم الياديدت معدلج  طراقؽ يمذج  و المددكدة طرؽ في التدكـ 

 ال مب  الياديدت وتاميف لمعدلج  جديدة تقييدت تطوير و تدسيف. 
 : ذكرهمد اآلتي البدث قسمي مف البدث وددة تتشكؿ :3 المـادة

 والعالج  المدء ال واء :  البدث قسـ 

 البيق  ودمدي  ال مب  الياديدت تسيير:  البدث قسـ. 

 والتقيي العممي البدث مركز ومدير التكيولوجي والتطوير مميالع لمبدث العدـ المدير مف كؿ يكمؼ :4 المـادة
 اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتيايذ يب ه فيمد كؿ والكيميدقي   الايزيدقي  التددليؿ في لتطوير
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي 

 3102 سبتمر 17 فيحرر بالجزائر                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                             
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البارزة األقاليم حول البحث وحدة إنشاء يتضمن 3102 سبتمبر 7 في مؤرخ 435 رقم قرار
 ثقافيوال اإلجتماعي اإلنسان عمم في والتقني العممي البحث مركز لدى والمجتمعات

           

 العممي، البحث و العالي التعميم وزير إن 
 القديوف والمتضمف  0887 أوت 33 الموافؽ 0308  االاديي ربيع 38 في المؤرخ 00-87 رقـ القديوف بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ  3113-0887 التكيولوجي التطوير و العممي البدث دوؿ البمدسي البريدمج و التوجي ي
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي سوـالمر  بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  0883 مدي 32 الموافؽ 0303 القعدة ذي 31 في المؤرخ 304-83 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ قدفي الا و اإلجتمدلي اإليسدف لمـ في التقيي و العممي لمبدث مركز إدداث والمتضمف
 يددد الذي  0888 أكتوبر 20 الموافؽ 0331 رجب 30 في المؤرخ 332-88 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 سيرهد  و التكيولوجي التطوير و العممي لمبدث الداقم  القطدلي  المجدف تيظيـ
 يددد الذي  0888 يوفمبر 05 الموافؽ 0331 شعبدف 7 في المؤرخ 346-88 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 ميه  30 و 8 المددتدف سيمد ال سيرهد  و تيظيم د و البدث وددات إيشدء كيايدت
  3100 يوفمبر 33 الموافؽ 0323 الدج  ذي 37 في المؤرخ 285-00 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 تكيولوجي ال و العممي الطدبع ذات العمومي  لممؤسس  اليموذجي ااسدسي القديوف يعدؿ الذي
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323  ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 جدياي ش ر الميعقدة دورت د بالؿ التكيولوجي التطوير و العممي لمبدث الداقم  القطدلي  المجي  رأي لمى بيدء -

3102. 
 يقـــــــــرر
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 المؤرخ 346-88 رقـ التيايذي المرسـو مف 30 المددة و 8 المددة مف ااولى الاقرة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة
 إيشدء إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكور  0888 يوفمبر 05 الموافؽ 0331 شعبدف 7 في

 اإليسدف لمـ في والتقيي العممي لبدثا مركز لد  والمجتمعدت البدرزة ااقدليـ دوؿ البدث وددة
 ". بدث وددة"  اليص  مب في تدلى الاقدفي  و اإلجتمدلي

 .قسيطيي  والي  في البدث وددة مقر يكوف :3 المـادة
 المؤرخ 346-88 رقـ التيايذي المرسـو مف 5 المددة في المددد الم دـ لمى زيددة البدث وددة تتولى :2 المـادة

 : يأتي يمد ألاله  والمذكور  0888 يوفمبر 05 موافؽال 0331 شعبدف 7 في
  المديي   لمـو مجدؿ في المعرف  إيتدج و رسمم 

 الوظدقؼ السكدف  الجلرافيد  بالؿ مف المستويدت مبتمؼ في البدرزة ااقدليـ ودراس  تعريؼ 
 المكديي   اإلجتمدلي  والتأايرات تطورهد... والدركي  المكديي  اإلجتمدلي  الممدرسدت الدضري  

 إستشرافي   دراس  في ذلؾ و البعيد  و القريب مديط د و واإلقت ددي 

  والقواييف  التعمير وادقؽ الشروط  دفدتر كداطمس :  الوادقؽ إلداد في المسدهم 

 المديي   وتسيير بت يق  المكما  لم يقدت القرار إتبدذ لمى المسدلدة 

 ميدايي  و ادققيو  تدميؿ لمؿ:  الجمدلي لمعمؿ بددايف تكويف 

 لمى يستوجب ال دد وب ذا الدضري   المسدقؿ في التقدرب ميدهج إللداد فكري  قدرات بيدء 
لداد تطوير في كادءات ـ بالؿ مف البددايف  إيجدز وكذا المديي   تدميؿ و قراءة أدوات وا 

 متجديس وظياي دضري ميتوج دسب الدضري  المسدقؿ في الجيد لمتدكـ تشبي دت
 .ولقاليي

 لضرورة الاضدء لمى المؤارة العوامؿ مبتمؼ لمى التادلمي بدلميطؽ البددايف تدريب 
 .المرادؿ كؿ في المتعددة التب  دت

 : ذكرهمد اآلتي البدث قسمي مف البدث وددة تتشكؿ: 3 المـادة
 اإلستشراؼ  في بدرزة مدف:  البدث قسـ 

 الدضري لميظدـ بدرزة ليد ر:  البدث قسـ. 

 والتقيي العممي البدث مركز مدير و التكيولوجي والتطوير العممي لمبدث العدـ المدير مف كؿ يكمؼ :4 المـادة
 في سييشر الذي القرار هذا بتيايذ يب ه فيمد كؿ والاقدفي  اإلجتمدلي اإليسدف لمـ في لتطوير
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة

 3102 سبتمبر 17 فيحرر بالجزائر                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ رشيد حراوبية                                                                                                
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لمحصول التكوين طور إنشاء يتضمن 3102 سبتمبر 01 في مؤرخ 436 رقم قرار
 األطفال لدى األعصاب جراحة في المتخصصة الطبية الدراسات شيادة عمى

           

 العممي، البحث و العالي التعميم وزير إن 
 إدداث والمتضمف  0860 ديسمبر 2 الموافؽ 0280  شواؿ 04 في المؤرخ 364-60 رقـ القديوف بمقتضى -

 البد    الطبي  الدروس ش ددة
 والمتضمف  0873 ديسمبر 07 الموافؽ 0312 ااوؿ ربيع 3 في المؤرخ 383-73 رقـ المرسـو بمقتضى -

 وتيظيم د  المقيميف ااسيدف وجرادي وال يددل  بداطبدء البد   الطبي  الدراسدت بطور دؽاإللتد شروط تدديد
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 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -
 الدكوم   ألضدء تعييف

 والمتضمف  3100 جويمي  2 وافؽالم 0323 شعبدف 0 في المؤرخ 325-00 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 ميه  6 المددة سيمد ال و الطبي  العمـو في لممقيـ ااسدسي القديوف

 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323  ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 ش ددة لمى لمد وؿ الي دقي إمتددف تيظيـ والمتضمف  0873 فياري 34 في المؤرخ ـ/31 رقـ القرار بموجب -
 المتب     الطبي  الدراسدت

 الدراسدت ش ددات مقدييس مدتو  و قدقم  يددد الذي  0885 أكتوبر 33 في المؤرخ 043 رقـ القرار بموجب -
 الطبي   العمـو في المتب    الطبي 

 التكويف طور في الدراسدت تيظيـ كيايدت والمتضمف  3101 ديسمبر 5 في المؤرخ 618 رقـ القرار بموجب -
 .في د التدرج و تقييم د و المتب    الطبي  الدراسدت ش ددة لييؿ

 جدياي ش ر الميعقدة دورت د بالؿ التكيولوجي والتطوير العممي لمبدث الداقم  القطدلي  المجي  رأي لمى بيدء -
3102. 

 يقـــــــــرر
 0280  شواؿ 04 في المؤرخ 364-60  التيايذي المرسـو مف ااولى المددة ادكدـ تطبيقد :ىاألول المادة

 جراد  في الدراسدت طور إيشدء إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  المذكور و  0860 ديسمبر 2 الموافؽ
 .البد   الطبي  الدراسدت ش ددة لمى الد وؿ أجؿ ااطادؿ لد  اال دب

 .سيوات( 14) ببمس الطبي  البيولوجيد في الطبي  العمـو في المتب ص التكويف مدة تددد :3 المـادة
 يددد والذي مقدييس  في المتب    الطبي  الدراسدت لطور الطبي  البيولوجيد في التكويف ييظـ :2 المـادة

 .المدددة البيدااوجي  لألهداؼ وفقد لمتب ص الرسمي البريدمج ومدت د مدتواهد
متوفر لمى مستو  ال)القرار هذا بممدؽ الطبي  البيولوجيد في المتب    الطبي  الدراسدت بريدمج يرفؽ :3 المـادة

 التكويف في الدكتوراه والتأهيؿ الجدمعي(. ي مدير 

 اإلستشادقي  ال يدكؿ مستو  لمى ترب دت و تطبيقيد آبر و يظريد تعميمد المقيميف تكويف يتضمف :4 المـادة
 .لمعتمدةا ال د  وهيدكؿ الجدمعي 

 كؿ الطب  كميدت لمداء والسددة والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة السيدة مف كؿ تكمؼ : 5 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتيايذ يب ه فيمد

 3102 سبتمبر 01 في بالجزائر حرر        
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                        

 حراوبية رشيداألستاذ                                                                                                                         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إنشاء يتضمن 3102 سبتمبر 01 في مؤرخ 437 رقم قرار
 "العيادي التشريح" في التخصص فوق شيادة

           

 العممي، البحث و العالي التعميم وزير إن 
 تيظيـ والمتضمف  0860 أوت 34 الموافؽ 0280  رجب 3 في المؤرخ 304-60 رقـ القديوف بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ لطبي  ا الدروس
 تيظيـ والمتضمف  0860 أوت 34 الموافؽ 0280  رجب 3 في المؤرخ 305-60 رقـ القديوف بمقتضى -

 ال يدلي  دبمـو لمى لمد وؿ الدروس
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 المتمـ  و المعدؿ  0860 أوت 34 الموافؽ 0280  رجب 3 في المؤرخ 307-60 رقـ القديوف بمقتضى -
 ااسيدف  جراح ش ددة لمى ؿلمد و  الدروس تيظيـ يتضمف والذي

 إدداث والمتضمف  0860 ديسمبر 2 الموافؽ 0280  شواؿ 04 في المؤرخ 364-60 رقـ القديوف بمقتضى -
 البد    الطبي  الدروس ش ددة

 إيشدء والمتضمف  0863 أكتوبر 0 الموافؽ  0383 رمضدف 03 في المؤرخ 311-63 رقـ المرسـو بمقتضى -
 بي  الط العمـو في دكتور ش ددة

 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -
 الدكوم   ألضدء تعييف

 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323  ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 .الطبي  العمـو في التب ص فوؽ ش ددة إيشدء والمتضمف  3100 أكتوبر 7 في المؤرخ 507 رقـ القرار بموجب -
 يقـــــــــرر

 ألاله  المذكور و  3100 أكتوبر 7 في المؤرخ 507  القرار مف ااولى المددة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة
 في التب ص فوؽ بش ددة وتتوج يدديالع التشري  في التب ص فوؽ طبي  دراسدت طور ييشأ

 .العيددي التشري 
 : المتب    الطبي  الدراسدت ش ددة لمى لمددضزيف التكويف يات  :3 المـادة

 العظدـ جراد  اال دب  جراد  العدم   الجراد )  الجراد  في التب  دت مبتمؼ 
  (ال در جراد  والرضوض 

 لددة الايزيدقي الطب  التكييؼ  وا 

 ااشع   ولمـ بيالط الت وير 

 والتوليد  اليسدء أمراض طب 

  البولي  الج دز جراد 

 والديجرة  واايؼ ااذف طب 

 العيوف طب. 

 .دورة لكؿ مترشدد( 31) لشريف مف التكويف دفع  تتشكؿ
 .اإلمتددف لجي  ومقدبم  الممؼ دراس  طريؽ لف المترشديف تي يب يتـ

 .0الجزاقر لجدمع  الطب كمي  في ري التش مببر مستو  لمى التكويف يجر  :2 المـادة
 .سداسيدت( 13) أربع  لمى توزع سدل ( 311) مدق  بأربع  لمتكويف السدلي الدجـ يددد :3 المـادة

 .تطبيقيد تكوييد و يظري  دروسد التعميـ يتضمف
 ي ر متوفر لمى مستو  مديال)بدلتكويف الما ؿ البيدااوجي البريدمج القرار ب ذا المرفؽ الممدؽ يتضمف

 التكويف في الدكتوراه والتأهيؿ الجدمعي(.

 .سداسي بتقييـ التعميـ يتوج: 4 المـادة
 المجي  طرؼ مف اإلبتبدرات هذه شكؿ يددد تطبيقيد  وآبرا يظريد إبتبدر التقييـ إمتددف يتضمف

 .البيدااوجي 
 لشريف مف لشر تسدوي ي دقي  لالم  لمى والددقز التعميـ لمى المواظب المترش  يدجدد يعمف

 .إمتددف لكؿ تاوق د أو( 31/01)
 وتقديـ لمتكويف  ااربع  السداسيدت في اليجدح التب ص  فوؽ ش ددة لميد  المترش   لمى يتوجب
 .وطيي طدبع ذات بتشكيم  لجي  أمدـ بيجدح ميدقشت دو  التكويف ي دي  مذكرة
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 و لمتكويف البيدااوجي  المجي  بيف مشترك   ب ا المذكرة ميدقش  ز السداسي  اإلمتدديدت لجي  تعيف :5 المـادة
 .0 الجزاقر لجدمع  الطب كمي 
 .0 الجزاقر لجدمع  الطب كمي  تميد د العيددي التشري  في التب ص فوؽ بش ددة التكويف يتوج

 : التدلي  بدلم دـ البيدااوجيوف المسؤولوف يكمؼ :6 المـادة
 (التعميـ  ومتدبع والمضموف الرزيدم )  الدروس تيظيـ ضمدف  

 الترش   ممادت إيتقدء 

 التكويف  في بدلتسجيؿ ل ـ المسموح المترشديف قدقم  تدديد 

 التكويف  مقدييس تدديد ضمدف 

 متدبعته  و التكويف سير دسف ضمدف 

 وتيسيقه البيدااوجي بدلتوجيه البد   الدوري  اإلجتمدلدت تدضير ضمدف. 

 تدليـ ق د العيددي  التشري  مجدؿ في ااكادء ااجديب  الجدمعييف اإلستشادقييف ااسدتذة دلوة يمكف :7 المـادة
 لمتيظيـ طبقد مقيميف اير مدلويف أسدتذة ب ا  ذلؾ و الطبي  التكاؿ و التكويف في الوطيي  القدرات
 .له المعموؿ

 الم مد  سرقي المذكورة المجي  يترأس التب ص  فوؽ لش ددة البيدااوجي  المجي  التعميـ في تيسؽ :8 المـادة
 :مف وتتشكؿ التكويف يجر  ديث المببر
 :التشريح عمم في أساتذة – أوال

 ( العد م  م مد   مدير)   دل  سي دمودي ااستدذ   

 ( العد م ) القددر لبد قراح بف ااستدذ  

 ( العد م )  راب  سالمي  ااستدذ  

 ( قسيطيي  م مد   رقيس)  الديف بدر بو ا دؼ ااستدذ  

 ( قسيطيي )  إيمدف ريفق ااستدذة  

 ( قسيطيي )  ديدة بمدول  ااستدذة  

 ( قسيطيي ) الدميد لبد بولعسؿ ااستدذ  

 ( ليدب  م مد   رقيس)  المدلؾ لبد ديوف ااستدذ  

 ( سطيؼ م مد   رقيس)  دل  م دادي ااستدذ  

 ( وهراف م مد   رقيس) أدمد بدبد ااستدذ  

 (وهراف د  م م رقيس) مدمد سيدي بوكرش ااستدذ  

 (.وهراف) بوجمع  قبريوط ااستدذ 
 .جراحية تخصصات في أساتذة – ثانيا
 : أجانب أساتذة – ثالثا

 (.بدريس ديكدرت  بدريس بجدمع  البشري  مببر مدير)  ديممدس فيييسوف ااستدذ 
قدمت ـ فالمقيمي اير المدلويف ااسدتذة يقؿ بم دريؼ 0الجزاقر لجدمع  الطب كمي  تتكاؿ :01 المـادة  طبقد وا 

 .به المعموؿ لمتيظيـ
 لجدمع  الطبي كمي  لميد والسيد والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة السيدة مف كؿ تكمؼ :00 المـادة

 والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتيايذ يب ه فيمد كؿ  0الجزاقر
 .العممي
 3102 سبتمبر 01 في زائربالج حرر     

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                       
 حراوبية رشيداألستاذ                                                                                                                          

ـــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــ ــــ  ـــــ
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 واألشغال والخدمات النشاطات قائمة يحدد 3102 سبتمبر  في مؤرخ 440 رقم قرار
 الرئيسية ميمتيا عمى زيادة المتواصل التكوين جامعة بيا تقوم أن يمكن التي

           

 العممي، البحث و العالي التعميم يروز  إن 
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 238-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  0881 مدي 35 الموافؽ 0301 القعدة ذي 3 في المؤرخ 038-81 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 ولمم د  وسيرهد تيظيم د و المتوا ؿ  التكويف جدمع  إيشدء والمتضمف
 الذي  0887 ديسمبر 6 الموافؽ 0308 شعبدف 07 في المؤرخ 303-87 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 لمى زيددة العمومي   المؤسسدت ب د تقـو التي وااشلدؿ البدمدت لف اليدتج  العدقدات تب يص كيايدت يددد
 الرقيسي   م مت د

 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323  ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ يايذيالت المرسـو بمقتضى -
 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 يقـــــــــرر
 في المؤرخ 303-87 رقـ التيايذي المرسـو مف 7 المددة و( 3 الاقرة)  3 المددة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة

 القرار هذا ي دؼ ألاله  الموضوع في المذكور و 0887 ديسمبر 6 افؽالمو  0308 شعبدف 07
 المتوا ؿ التكويف جدمع  ب د تقـو أف يمكف التي الشلدؿ و البدمدت و اليشدطدت قدقم  تدديد إلى
 .الرقيسي  م مت د لمى زيددة

 :  يأتي كمد اله أل ااولى المددة في المذكورة ااشلدؿ و البدمدت و اليشدطدت قدقم  تددد :3 المادة
 التكويف  ل يدس  والمرافق  التيظيـ 

 المتب ص  التدرج بعد ولمد التأهيمي  الطمب  دسب التكوييي  الدورات وتأطير تيظيـ 

 الم يي   اإلبتبدرات و المسدبقدت اإلمتدديدت  الممتقيدت  وتأطير تيظيـ 

 يجدز ت ميـ  العممي الطدبع ذات لب ري ا السمعي  والميتوجدت الرقمي  التعميمتي  الوادقؽ وا 
 والتدسيسي  التربوي

 يجدز ت ميـ  اآلراء سبر و التدقيقدت وا 
 قبؿ مف المسبق  لمموافق  ألاله  ااولى المددة في المذكورة وااشلدؿ والبدمدت اليشدطدت تبضع :2 المـادة

 .الو ي  السمط 
 .إتادقيدت أو لقود إطدر في ألاله  3 المددة في المذكورة وااشلدؿ والبدمدت اليشدطدت تقدـ :3 المـادة
 لمدير ألاله  3 المددة في المذكورة ااشلدؿ أو البدمدت أو اليشدطدت بتأدي  يتعمؽ طمب كؿ يقدـ: 4 المـادة

 .المتوا ؿ التكويف جدمع 
 المددسب كيؿ أو المددسب العوف قبؿ مف وتد ؿ بدل رؼ اآلمر قبؿ مف المدابيؿ معديي  تتـ :5 المـادة

 .اللرض ل ذا معيفال
  رف د تـ التي التكدليؼ إقتطدع بعد وااشلدؿ والبدمدت اليشدطدت لف اليدتج  العدقدات توزع :6 المـادة

 0308 شعبدف 07 في المؤرخ 303-87 رقـ التيايذي المرسـو مف 3 المددة ادكدـ طبقد إليجدزهد 
 .ألاله والمذكور 0887 ديسمبر 6 الموافؽ

 : اآلتي  وااشلدؿ والبدمدت اليشدطدت إليجدز  رف د تـ التي المبدلغ لتكدليؼ بد يق د :7 المـادة
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 البدمدت  إليجدز لإلست الؾ القدبم  المواد شراء 

 اابر   والميشآت المدالت إستعمدؿ لف اليدتج  العدم  الم دريؼ 

 اللير قبؿ مف اإلطدر هذا في الميجزة البد   البدمدت امف تسديد. 

 .العممي والبدث العدلي لمتػعميـ الرسػمي  اليشرة في القرار هذا ييشر :8 المـادة
 3102 سبتمبر في بالجزائر حرر                                                                              

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                            
 حراوبية رشيد األستاذ                                                                       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في المؤرخ 362 رقم القرار يكمل 3102 سبتمبر 04 في مؤرخ 443 رقم قرار
  لنيل التكوين لضمان العالي التعميم مؤسسات تأىيل يتضمن ،3102 جويمية 01
  3103-3102 الجامعية لمسنة المفتوحة بالمناص عدد ويحدد  الماجستير شيادة

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 الذي  0883 أوت 36 الموافؽ 0304 ااوؿ ربيع 08 في المؤرخ 351-83 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
  0887 أوت 06 الموافؽ 0333 الاديي ربيع 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 المددتدف سيمد ال والمتمـ  المعدؿ الجدمعي  والتأهيؿ المتب ص التدرج بعد ومد الدكتوراه في بدلتكويف والمتعمؽ
 ميه  00و 7

 بدلتكويف ددؽاإللت مسدبق  تيظيـ لكيايدت المددد  3112 أفريؿ 03 في المؤرخ 81 رقـ الوزاري القرار بموجي -
 المدجستير  ش ددة لييؿ

 لضمدف العدلي التعميـ مؤسسدت تأهيؿ يتضمف والذي  3102 جويمي  01 في المؤرخ 362 رقـ القرار بموجب -
 .3103-3102 الجدمعي  لمسي  الماتود  الميد ب لدد ويددد المدجستير ش ددة لييؿ التكويف

 يقـــــــــرر
 :المدجستير ش ددة لييؿ التكويف لضمدف ذكرهد اآلتي العدؿ يـالتعم مؤسسدت تؤهؿ :األولى المادة

 المسيم   المدي   بجدي   وزو  تيزي البميدة   2الجزاقر  3الجزاقر  0الجزاقر:  الجدمعدت -0
 .وهراف  -الطدرؼ

 .ببوزريع  لألسدتذة العميد المدرس  بدلقب   لألسدتذة العميد المدرس :  المدارس -3

  3103-3102 الجدمعي  السي  بعيواف المدجستير ش ددة لييؿ لمتكويف الماتود  د بالمي لدد يددد :3 المادة
 المعيي   التب  دت مف تب ص ولكؿ ألاله المذكورة العدلي التعميـ مؤسسدت مف مؤسس  لكؿ
 .القرار ب ذا المرفؽ الممدؽ في

 العدلي التعميـ مؤسسدت ورؤسدء كويفوالت والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة السيدة مف كؿ تكمؼ :2 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتػعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتيايذ ألاله  المذكورة

 3102سبتمبر  04حرر بالجزائر في                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 محمد مباركي األستاذ                                                                                                 
  تأىيل تضمن، الم3102 سبتمبر 04 في مؤرخال 443 رقم قرارالب ممحق

 الماجستير شيادة لنيل التكوين لضمان العالي التعميم مؤسسات

Université d’Alger 
Postes ouverts Responsable de la PG Intitulé de la PG Nature Dom 

  R شريعة و قانون عبد القادر بن عزوز 8
 R ة و الدراسات القرآنيةالمغ سيام مادن 8 
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 R SHS الكتاب و السنة محمود مغراوي 8
 R العقيدة محمد يعيش 8
 R أصول الفقو عمي عزوز 8

 

Université d’Alger  02 
Postes ouverts Responsable de la PG Intitulé de la PG Nature Dom 

4+4* MELAHI Ali المدارس النقدية و تحميل الخطاب R LLA 
4+4* MEHAMMED EL AID Ratima المغوي : الدراسات المغوية R 

6 CHIRIFI Ahmed  التاريخ الوسيط : التواصل الحضار ي بين
 الشرق والغرب في العصور الوسطى

R  
 

SHS 
 

6 CHAOUCHE Habassi التاريخ المعاصر R 

6 TAOUINET Ali  التربية الخاصة العناية بدوي اإلحتياجات
 الخاصة

R 

6 FELLAH Mohammed 
Mustapha عمم اآلثار : الصيانة والترسيم R 

8 BENAISSA Saliha الترجمة و تعدد التخصصات عربي إسباني R  
LLE 
 
 

8 ALDJA Medjadji ت الترجمية الحديثة عربي إنجميزي01الدراسا R 
8 AMIRI Bani الترجميات و مناىجيا عربي فرنسي R 
8 ZERROUKI Saliha Langue et littérature Espagnole R 

NB : *04 Postes pour le centre Universitaire de Tamanrasset 
 

 

Université d’Alger  03 
Postes ouverts Responsable de la PG Intitulé de la PG Nature Dom 

  R عموم التسيير : اإلدارة المالية لممؤسسات الطيب ياسين 6
 

SEGC 
 R إقتصاد الخدمات فيعمي خال 6
 R تسويق العمميات المصرفية و المالية بن حمودة محبوب 6
 R DSP الدراسات األسيوية  إسماعيل ذبش 6
 R الدراسات اإلفريقية محمد شمبي 6

 
 
 

Université de Blida 
Postes ouverts Responsable de la PG Intitulé de la PG Nature Dom 

6 BOUSSALEM Abd El Aziz القياس في عمم النفس و التربية R  
 
 

Université de Tizi Ouzou 
Postes ouverts Responsable de la PG Intitulé de la PG Nature Dom 

8 GUENDOUZI Brahim 
 

Sciences Economiques : Economie et 
Finance Internationale 

Option : Economie Internationale 
R SEGC 

 
 

Université de Béjaîa 
Postes ouverts Responsable de la PG Intitulé de la PG Nature Dom 

8 KECHA Mouloud Biologie : Microbiologie R SNV 
 
 

Université de Médea 
Postes ouverts Responsable de la PG Intitulé de la PG Nature Dom 

10 ABOU HANI Ali 
 

 R DSP لحقوق افنسان القانون الدولي
 

 
 
 

Université de M’Sila 
Postes ouverts Responsable de la PG Intitulé de la PG Nature Fillière Dom 

 EHS تاريخ H تاريخ وسيط خمفات مفتاح 4
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Université de El Taref 
Postes ouverts Responsable de la PG Intitulé de la PG Nature Fillière Dom 

6 BOUZEBDA AFRI Farida Biotechnologie et Production 
animales R Sciences 

Vétérinaire SNV 
 

Université d’Oran 
Postes ouverts Responsable de la PG Intitulé de la PG Nature Dom 

 H لسردي في الرواية الجزائرية المعاصرسيميائية الخطاب ا ىواري بمقاسم H LLA 6 األدب و التحميل النفسي بن حمي عبد اهلل 5
 H Arts نظرية الدراما و الصناعة المسرحية سيد أحمد صياد 6

 

ENS Kouba 
 Postes 

ouverts Responsable de la PG Intitulé de la PG Nature Dom 

6 Derbal Abdallah Algèbre et théorie des nombres R LLA 6 Ouazar El Hacene Analyse Fonctionnelle et numérique R 
 

ENS de Bouzareah 
Postes ouverts Responsable de la PG Intitulé de la PG Nature Dom 

 R LLA أدب عربي : قضايا األدب و مناىج الدراسات بوطارن محمد اليادي 6
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلسمية القائمة يحدد 3102 سبتمبر 04 في مؤرخ 442 رقم قرار
 الطارف لجامعة العممي المجمس عضاءأل

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ ميه  ااوؿ الا ؿ سيمد ال بتيظيم د البد   القوالد و الجدمع  م دـ يددد الذي
 والمتضمف  3103 جواف 3 الموافؽ 0322 رجب 03 في المؤرخ 333-03 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 الطدرؼ  جدمع  إيشدء
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في لمؤرخا 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 .3102 مدرس 21 بتدريخ الطدرؼ لجدمع  العممي المجمس إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسـو مف ااوؿ الا ؿ ادكدـ تطبيقد :األولى المادة

 تدديد إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكور المتمـ  و المعدؿ  3112 أوت 32 الموافؽ 0333
 .الطدرؼ لجدمع  العممي المجمس الضدء اإلسمي  القدقم 

 .القرار ب ذا الممدؽ بدلجدوؿ الطدرؼ  لجدمع  العممي المجمس الضدء اإلسمي  القدقم  تددد :3 المـادة
 بتيايذ يب ه فيمد كؿ الطدرؼ  جدمع  ومدير والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :2 المـادة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا
 3102 سبتمبر 04 في بالجزائر حرر                                                                                              

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                               
 مباركي محمد األستاذ                                                                                                       

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  العممي المجمس أعضاء يتضمن بالقرار ممحق
 الصفة والمقب اإلسم

 رشيد سيدب  مع لمجد العممي المجمس رقيس الطدرؼ  جدمع  مدير 

 ليمى لوف  التدرج بعد لمد العدلي لمتكويف المكمؼ المدير يدقب  

 دل  دمدي   العممي البدث و الجدمعي بدلتأهيؿ المكمؼ الجدمع  مدير يدقب  

 كمدؿ ميرود  العممي  والتظدهرات واإلت دؿ والتبددؿ والتعدوف البدرجي  بدلعالقدت المكمؼ الجدمع  مدير يدقب  

  بدي  لدقش  معدمري  التوجيه و اإلستشراؼ و بدلتيمي  المكمؼ الجدمع  مدير يدقب  

  الملدت و اآلداب كمي  لميد سعيد ايوق 

 الديدة و الطبيع  لمـو كمي  لميد هشدـ يد ري 

 التسيير لمـو و التجدري  و اإلقت ددي  العمـو كمي  لميد بوبكر بدري 

 التكيولوجيد و العمـو كمي  لميد وسيم  تبيب 

 واإلجتمدلي  اإليسديي  العمـو كمي  لميد راضي  بوزيدف 

 السيدسي  العمـو و الدقوؽ كمي  لميد لمي بوسيوبرة 

 الملدت و اآلداب لكمي  العممي المجمس رقيس  دل  جديد 

  الديدة و الطبيع  لمـو لكمي  العممي المجمس رقيس أدمد بيبم 

 اإلجتمدلي  و ي اإليسدي العمـو لكمي  العممي المجمس رقيس مويي  اريب 

 التكيولوجيد و العمـو لكمي  العممي المجمس رقيس سمي  م داوي 

 الديدة و الطبيع  لمـو لكمي  ااستدذي  م ؼ ااسدتذة لف مماؿ مدمود سمطدف 

 الديدة و الطبيع  لمـو لكمي  ااستدذي  م ؼ ااسدتذة لف مماؿ لمي سميمديي 

 الملدت و اآلداب لكمي  دذي ااست م ؼ ااسدتذة لف مماؿ رشيد دميـ 

 الملدت و اآلداب لكمي  ااستدذي  م ؼ ااسدتذة لف مماؿ المطيؼ لبد هيي 

 التكيولوجيد و العمـو لكمي  ااستدذي  م ؼ ااسدتذة لف مماؿ سعيدي بيدري 

 أ"  قسـ المسدلديف ااسدتذة لف مماؿ المطيؼ لبد لعدبد " 

 أ"  قسـ لديفالمسد ااسدتذة لف مماؿ شدكر قدسمي " 

 الكمي  مكتب  مسؤوؿ الديف يور لدبد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلسمية القائمة يحدد 3102 سبتمبر 04 في مؤرخ 443 رقم قرار
 لممناجمنت العميا الوطنية لممدرسة العممي المجمس ألعضاء

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3114 سبتمبر 33 الموافؽ 0335 القعدة ذو 36 في المؤرخ 411-14 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  ه مي 08 المددة سيمد ال سيرهد  و بتيظيم د البد   القوالد و الجدمع  بدرج المدرس  م دـ يددد الذي
  3117 أفريؿ 8 الموافؽ 0338 ااوؿ ربيع 2 في المؤرخ 005-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 لمميدجميت  العميد الوطيي  المدرس  إيشدء والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث لعدليا التعميـ وزير  الديدت يددد

 

 يقـــــــــرر
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 القعدة ذو 36 في المؤرخ 411-14 رقـ التيايذي المرسـو مف ااوؿ الا ؿ ادكدـ تطبيقد :األولى المادة
 تدديد إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكور والمتمـ  المعدؿ  3114 سبتمبر 33 الموافؽ 0335
 .لمميدجميت العميد الوطيي  ممدرس ل العممي المجمس الضدء اإلسمي  القدقم 

 ب ذا الممدؽ بدلجدوؿ لمميدجمت  العميد الوطيي  لمدرس  العممي المجمس الضدء اإلسمي  القدقم  تددد: 3 المػددة
 .القرار

 .إمضدءه تدريخ مف إبتداءا( 10) سي  لمدة القرار هذا ماعوؿ يسري: 2 المػددة
 كؿ لمميدجميت  العميد الوطيي  المدرس  ومدير والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ: 3 المػددة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتيايذ يب ه فيمد
 3102 سبتمبر 04 في جزائربال حرر                                                                                              

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                                
 مباركي محمد األستاذ                                                                                                       

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 العممي المجمس أعضاء يتضمن بالقرار ممحق

 الصفة والمقب اإلسم

 لمجدمع  العممي المجمس رقيس المدرس   مدير شريؼ مدمد بممي وب

 العدلي التعميـ أسدتذة لف ؿمما دسي  أميي  مسعيد

 " أ"  قسـ المددضريف ااسدتذة لف مماؿ الرزاؽ لبد لزوز

 " أ"  قسـ المسدلديف ااسدتذة لف مماؿ وسيـ دسيف بف

 مشدرؾ أستدذ ال ددؽ بكوش

 مشدرؾ أستدذ مدمد قري  بف

 مؤقت أستدذ كايؼ لودة بف مدمد

 مؤقت أستدذ يدسيف بمعربي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلسمية القائمة يحدد 3102 سبتمبر 04 في مؤرخ 444 رقم قرار
 الطارف بجامعة والتكنولوجيا العموم لكمية العممي المجمس ألعضاء

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء فتعيي
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ  33 المددة سيمد ال بتيظيم د البد   القوالد و الجدمع  م دـ يددد الذي
 والمتضمف  3103 جواف 3 الموافؽ 0322 رجب 03 في المؤرخ 333-03 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 الطدرؼ  جدمع  إيشدء
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 .3102 فجوا 35 بتدريخ والتكيولوجيد العمـو لكمي  العممي المجمس إجتمدع مدضر لمى وبيدء -
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 يقـــــــــرر
 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسـو مف 33 المددة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة

 تدديد إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكور والمتمـ  المعدؿ  3112 أوت 32 الموافؽ 0333
 .الطدرؼ بجدمع  تكيولوجيدوال العمـو لكمي  العممي المجمس الضدء اإلسمي  القدقم 

 بدلجدوؿ الطدرؼ  بجدمع  والتكيولوجيد العمـو لكمي  العممي المجمس الضدء اإلسمي  القدقم  تددد :3 المـادة
 .القرار ب ذا الممدؽ

 بتيايذ يب ه فيمد كؿ الطدرؼ  جدمع  ومدير والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :2 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي رارالق هذا

 3102 سبتمبر 04 في بالجزائر حرر                                                                                              
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                                

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                       
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العممي المجمس أعضاء يتضمن بالقرار ممحق
 الصفة والمقب اإلسم

  العممي المجمس رقيس سمي  م داوي

 الكمي  لميد وسيم  تبيب

  التدرج بعد لمد الكمي  لميد يدقب م دي زقدر

  بدلبيدااوجيد المكمؼ الكمي  لميد يدقب س دـ ليسى بف

 الكيميدء سـق رقيس ليمى لوريسي

  الايزيدء قسـ رقيس فوزي قيدديؿ

 اآللي اإللالـ قسـ رقيس شوقي شمدـ

 العدلي التعميـ أستدذ رشيد سيدب

 " أ"  قسـ مددضر أستدذ سعيدي بيدري

 " ب"  قسـ مددضر أستدذ  دل  دمدي

 " ب"  قسـ مددضر أستدذ يددي  تودرت

 " أ"  قسـ مسدلد أستدذ وردة  ياي 

 الكمي  مكتب  مسؤول  فدطم  تراد بف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األعضاء المتساوية المجنة تشكيمة يتضمن 3102 سبتمبر 06 في مؤرخ 445 رقم قرار
 بالبيض الجامعي المركز لدى الباحثين األساتذة أسالك بمختمف الخاصة

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 لموظيا  العدـ ااسدسي القديوف والمتضمف  3115 جويمي  04 في المؤرخ 12-15 رقـ اامر بمقتضى -

 العمومي  
 وتسيير وتيظيـ وتشكيؿ  الديدت يددد الذي  0873 ددياي 03 في المؤرخ 01-73 رقـ المرسـو بمقتضى -

 االضدء  المتسدوي  المجدف
 لمى العمدؿ ممامي تعييف كيايدت يددد الذي  0873 ددياي 03 في المؤرخ 00-73 رقـ المرسـو بمقتضى -

 االضدء  المتسدوي  المجدف مستو 
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 البدص ااسدسي القديوف المتضمف  3117 مدي 12 في المؤرخ 021-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 البدث  بداستدذ

 االضدء  المتسدوي  المجدف ألضدء لعدد المددد  0873 أفريؿ 8 في المؤرخ القرار بمقتضى -
 اإلداري  القرارات بمراقب  المتعمؽ 3115 مدي 37 في المؤرخ ع  و ع ـ/خ ؾ/07 رقـ الميشور بمقتضى -

 الطعف  لجدف و االضدء المتسدوي  المجدف تشكيؿ تجديد و بإيشدء المتعمق 
 جويمي  06 في المؤرب  و 3102/ع و ـ/547 رقـ البيض لوالي  العمومي  الوظيا  ماتشي  موافق  لمى بيدء -

3102                 . 
 يقـــــــــرر

 بمبتمؼ بد   مشترك  االضدء متسدوي  لجي  بدلبيض الجدمعي المركز مستو  لمى تيشأ :األولى المادة
 . البددايف ااسدتذة أسالؾ

 :التدلي لمجدوؿ طبقد ألاله المذكورة المجي  ألضدء يددد :3 المـادة
 اإلدارة ممامو ااسدتذة ممامو

 المستبماوف الداقموف المستبماوف الداقموف

 2 2 2 2 

 العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتيايذ الجدمعي المركز مدير السيد يكمؼ:  12 المػددة
 .العممي والبدث

 3102 سبتمبر 06 في بالجزائر حرر                                                                                              
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                                

 مباركي دمحم األستاذ                                                                                                       
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األعضاء المتساوية المجنة تشكيمة يتضمن 3102 سبتمبر 06 في مؤرخ 446 رقم قرار
 بالبيض الجامعي المركز لدى الباحثين األساتذة أسالك بمختمف الخاصة

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 لموظيا  العدـ ااسدسي القديوف والمتضمف  3115 جويمي  04 في المؤرخ 12-15 رقـ اامر بمقتضى -

 العمومي  
 تيظيـ و تشكيؿ و  الديدت يددد الذي  0873 ددياي 03 في المؤرخ 01-73 رقـ المرسـو بمقتضى -

 االضدء  المتسدوي  المجدف وتسيير
 لمى دؿالعم ممامي تعييف كيايدت يددد الذي  0873 ددياي 03 في المؤرخ 00-73 رقـ المرسـو بمقتضى -

 االضدء  المتسدوي  المجدف مستو 
 البدص ااسدسي القديوف والمتضمف  3117 مدي 12 في المؤرخ 021-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 البدث  بداستدذ
 االضدء  المتسدوي  المجدف ألضدء لعدد يددد الذي  0873 أفريؿ 8 في المؤرخ القرار بمقتضى -
 اإلداري  القرارات بمراقب  والمتعمؽ 3115 مدي 37 في المؤرخ ع  و ع ـ/خ ؾ/07 رقـ الميشور بمقتضى -

 الطعف  لجدف و االضدء المتسدوي  المجدف تشكيؿ تجديد و بإيشدء المتعمق 
 المركز لد  البددايف ااسدتذة أسالؾ بمبتمؼ بد   ألضدء متسدوي  لجي  إيشدء المتضمف القرار لمى بيدء -

 .بدلبيض الجدمعي
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 ـــــــــرريق
 المركز لد  البدايف ااسدتذة أسالؾ بمبتمؼ البد   االضدء المتسدوي  اإلداري  المجي  تتشكؿ: األولى المادة

 : التدلي لمجدوؿ طبقد ذلؾ و اإلدارة يماموف وألضدء ااسدتذة يماموف ألضدء مف بدلبيض الجدمعي

 ااسالؾ

 اإلدارة ممامو ااسدتذة ممامو

 المستبماوف الداقموف تبماوفالمس الداقموف

 - أستاذ 
 - محاضر أستاذ 
 - مساعد أستاذ 
 - - معيد 

 - مليكة هنان 

 - لخضر العربي 

 - حسين زرقو 

 - الدين نور بولنوار 

 - أحمد النور عبد 

 - محمد حراث 

 - العشبي الهادي عبد 

 - عامر بن بواب 

 - ياسين جاليلية 

 - هشام أحمد سيد بلخيرة 

 - الكريم عبد بلعرابي 

 - القادر عبد طالبي 

 ييوب مديع د وؿ ددل  وفي الجدمعي المركز مدير ب اته العشبي ال ددي لبد السيد المجي  يترأس :3 المـادة
 .لدمر بف بواب السيد ليه

 باالث  الديدت د تددد و القرار هذا توقيع تدريخ مف ابتداء ألاله المذكورة المجي  ألضدء ل دة تسري: 2 المػددة
 .سيوات

 العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتيايذ الجدمعي المركز مدير السيد يكمؼ: 3 مػددةال
 .العممي والبدث

 3102 سبتمبر 06 في بالجزائر حرر                                                                                              
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                               

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                       
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلسمية القائمة يحدد 3102 سبتمبر 06 في مؤرخ 447 رقم رقرا
 0سطيف بجامعة والحياة الطبيعة عموم لكمية العممي المجمس ألعضاء

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن

 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -
 الدكوم   ألضدء يفتعي

  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -
 المتمـ  و المعدؿ  33 المددة سيمد ال بتيظيم د البد   القوالد و الجدمع  م دـ يددد الذي

 رقـ التيايذي المرسـو يتمـ و يعدؿ  3100 يوفمبر 37 في المؤرخ 314-00 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
   0 سطيؼ جدمع  إيشدء والمتضمف  0878 أوت 0 في المؤرخ 78-031

 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 .3102 جواف 03 بتدريخ والديدة الطبيع  لمـو لكمي  العممي المجمس إجتمدع مدضر لمى وبيدء -
 

 يقـــــــــرر
  

 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسـو مف 33 المددة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة
 تدديد إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكور والمتمـ  المعدؿ  3112 أوت 32 الموافؽ 0333

 .0سطيؼ بجدمع  الديدة و الطبيع  لمـو لكمي  العممي المجمس الضدء اإلسمي  دقم الق



    3102-الثالثي الثالث                                                                                      النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي 138

 

 بدلجدوؿ  0سطيؼ بجدمع  والديدة الطبيع  لمـو لكمي  العممي المجمس الضدء اإلسمي  القدقم  تددد: 3 المـادة
 .القرار ب ذا الممدؽ

 بتيايذ يب ه فيمد كؿ  0سطيؼ جدمع  ومدير ويفوالتك والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :2 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا

 3102 سبتمبر 06 في بالجزائر حرر                                                                                              
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                                

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                       
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العممي المجمس أعضاء يتضمن بالقرار ممحق
 الصفة والمقب اإلسم

 الديدة و الطبيع  لمـو لكمي  العممي المجمس رقيس ال ديؽ بيوؼ

 الكمي  لميد ال ددي لبد قشي

  بدلبدث ؼمكم الكمي  لميد يدقب دمي  بوزرزور

  بدلدراسدت مكمؼ الكمي  لميد يدقب لمر مدمد بف

 اليبدتي  البيق  و البيولوجيد قسـ رقيس المدلؾ لبد دراؽ

  الاالدي  العمـو قسـ رقيس مدمد كريبع

 البيوكيميدء قسـ رقيس رشيد بمدطدب

 الميكروبيولوجيد قسـ رقيس الديف لز طمدمي 

 الديواف فيزيولوجيد و يدالبيولوج قسـ رقيس إسمدلف لميرة

 الديواف فيزيولوجيد و البيولوجيد  لقسـ العممي  المجي  رقيس م طاى بويشددة

 البيوكيميدء  لقسـ العممي  المجي  رقيس الردمدف لبد بليديي

 اليبدتي  البيق  و البيولوجيد  لقسـ العممي  المجي  رقيس دسيف لعور

 الميكروبيولوجيد  لقسـ  العممي المجي  رقيس مي وب مدمد زروؽ

 الاالدي  العمـو  لقسـ العممي  المجي  رقيس توفيؽ مديي

 البيوكيميدء لقسـ ااستدذي  م ؼ ااسدتذة لف مماؿ الردمدف لبد سييدطور

 البيوكيميدء لقسـ ااستدذي  م ؼ ااسدتذة لف مماؿ الديف يور شدرؼ

 الاالدي  العمـو قسـل ااستدذي  م ؼ ااسدتذة لف مماؿ دوري  شيدفي

 الاالدي  العمـو لقسـ ااستدذي  م ؼ ااسدتذة لف مماؿ فريدة بيي 

 اليبدتي  البيق  و البيولوجيد لقسـ ااستدذي  م ؼ ااسدتذة لف مماؿ يجيب شدكر لددؿ

 اليبدتي  البيق  و البيولوجيد لقسـ ااستدذي  م ؼ ااسدتذة لف مماؿ مسعود رمضديي

 الميكروبيولوجيد لقسـ ااستدذي  م ؼ ااسدتذة لف مماؿ وددا اهلل درز

 الميكروبيولوجيد لقسـ ااستدذي  م ؼ ااسدتذة لف مماؿ ال ددؽ بودرااي

 الديواف فيزيولوجيد و البيولوجيد لقسـ ااستدذي  م ؼ ااسدتذة لف مماؿ  وفيد جردالي

 " أ"  قسـ المسدلديف ااسدتذة لف مماؿ الدميـ لبد بيشوش

 " أ"  قسـ المسدلديف ااسدتذة لف مماؿ رضد مدمد ليسدوي

 مكتب  مسؤول  شدفي  بوضيدؼ. ـ قمبور

 التطبيقي  البيوكيميدء مببر مدير لبميسي لرلدر

 اليبدتي اإليتدج تطوير و تدسيف مببر مدير ميمود دا ي

 اليبدتي  الموارد تاميف مببر مدير دسيف لعور

 المزمي  اامراض لمى المطبؽ التطبيقي العالج ببرم مدير  ميد  دددمي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 3102 سبتمبر 06 في مؤرخ 448 رقم قرار
 0سطيف بجامعة والحياة الطبيعة عموم لكمية  الفالحية العموم لقسم العممية

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ  37 المددة سيمد ال بتيظيم د البد   القوالد و الجدمع  م دـ يددد الذي

 رقـ التيايذي المرسـو يتمـ و يعدؿ  3100 يوفمبر 37 في المؤرخ 314-00 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
  0سطيؼ جدمع  إيشدء والمتضمف  0878 أوت 0 في المؤرخ 78-031

 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 .3102 جواف 03 بتدريخ الاالدي  العمـو لقسـ العممي  المجي  إجتمدع مدضر لمى وبيدء -
 يقـــــــــرر

 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسـو مف 33 المددة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة
 تدديد إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكور والمتمـ  المعدؿ  3112 أوت 32 ؽالمواف 0333
 بجدمع  والديدة الطبيع  لمـو لكمي  الاالدي  العمـو لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم 
 .0سطيؼ

 بجدمع  والديدة الطبيع  ـولم لكمي  الاالدي  العمـو لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم  تددد :3 المـادة
 .القرار ب ذا الممدؽ بدلجدوؿ  0سطيؼ

 بتيايذ يب ه فيمد كؿ  0سطيؼ جدمع  ومدير والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :2 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا

 3102 سبتمبر 06 في بالجزائر حرر                                                                                              
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                                

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                       
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العممية المجنة أعضاء يتضمن بالقرار ممحق
 الصفة والمقب اإلسم

 الاالدي  العمـو لقسـ العممي  المجي  رقيس التوفيؽ دييم

 القسـ رقيس مدمد كربيع

 العدلي التعميـ أستدذ ميمود دا ي

 العدلي التعميـ أستدذ مدمد فيي

 " أ"  قسـ مددضر أستدذ الكريـ لبد مبدركي 

 " ب"  قسـ مددضر أستدذ الديف يور رواؽ

 " أ"  قسـ مسدلد أستدذ الديف شرؼ موفؽ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المجنة اإلسمية ألعضاء القائمة يحدد 3102 سبتمبر 06 في مؤرخ 451 رقم قرار
 0سطيف بجامعة والحياة الطبيعة عموم لكمية الميكروبيولوجيا لقسم العممية

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ  37 المددة سيمد ال بتيظيم د البد   القوالد و الجدمع  م دـ يددد الذي
 رقـ التيايذي المرسـو يتمـ و يعدؿ  3100 يوفمبر 37 في المؤرخ 314-00 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

   0 سطيؼ جدمع  إيشدء والمتضمف  0878 أوت 0 في المؤرخ 78-031
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 .3102 جواف 03 بتدريخ الميكروبيولوجيد لقسـ العممي  المجي  إجتمدع مدضر لمى وبيدء -

 يقـــــــــرر
 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسـو مف 33 المددة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة

 تدديد إلى القرار هذا ي دؼ   ألاله المذكور و المتمـ  و المعدؿ  3112 أوت 32 الموافؽ 0333
 بجدمع  والديدة الطبيع  لمـو لكمي  الميكروبيولوجيد لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم 
 .0سطيؼ

 بجدمع  والديدة الطبيع  لمـو لكمي  الميكروبيولوجيد لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم  تددد: 3 المـادة
 .القرار ب ذا الممدؽ دوؿبدلج  0 سطيؼ

 بتيايذ يب ه فيمد كؿ  0سطيؼ جدمع  ومدير والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :2 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا

 3102 سبتمبر 06 في بالجزائر حرر                                                                                              
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                                

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                       
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العممية المجنة أعضاء يتضمن بالقرار ممحق
 الصفة والمقب اإلسم

 الميكروبيولوجيد سـلق العممي  المجي  رقيس زروؽ مي وب مدمد

 القسـ رقيس الديف لز تمدمي 

 العدلي التعميـ أستدذ اهلل درز داوود

 العدلي التعميـ أستدذ قشي ال ددي لبد

 " أ"  قسـ مددضر أستدذ بودرااي ال ددؽ

 " أ"  قسـ مددضر أستدذ ددبي  دل 

 " ب"  قسـ مددضر أستدذ سدمي  مزادش. ـ ليشور

 " أ"  قسـ مسدلد تدذأس بيشوش الدميـ لبد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 3102 سبتمبر 06 في مؤرخ 450 رقم قرار
 0سطيف بجامعة والحياة الطبيعة عموم لكمية النباتية والبيئة البيولوجيا لقسم العممية 

          

  العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ يالرقدس المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 تمـ والم المعدؿ  37 المددة سيمد ال بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  م دـ يددد الذي
 رقـ التيايذي المرسـو ويتمـ يعدؿ  3100 يوفمبر 37 في المؤرخ 314-00 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

   0سطيؼ جدمع  إيشدء والمتضمف  0878 أوت 0 في المؤرخ 78-031
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير يدت الد يددد
 .3102 جواف 03 بتدريخ اليبدتي  والبيق  البيولوجيد لقسـ العممي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 

 يقـــــــــرر
 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسـو مف 33 المددة ادكدـ تطبيقد: األولى المادة

 تدديد إلى القرار هذا ي دؼ   ألاله المذكور و المتمـ  و المعدؿ  3112 أوت 32 الموافؽ 0333
 والديدة الطبيع  لمـو لكمي  اليبدتي  والبيق  البيولوجيد لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم 
 .0سطيؼ بجدمع 

 و الطبيع  لمـو لكمي  اليبدتي  البيق  و البيولوجيد لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم  تددد :3 المـادة
 .القرار ب ذا الممدؽ بدلجدوؿ  0سطيؼ بجدمع  الديدة

 بتيايذ يب ه فيمد كؿ  0سطيؼ جدمع  ومدير والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :2 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا

 3102 سبتمبر 06 في بالجزائر حرر                                                                                              
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                                

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                       
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ميةالعم المجنة أعضاء يتضمن بالقرار ممحق
 الصفة والمقب اإلسم

 اليبدتي  البيق  و البيولوجيد لقسـ العممي  المجي  رقيس دسيف لعور

 القسـ رقيس المدلؾ لبد دراؽ

 العدلي التعميـ أستدذ مدمد كعبدش

 العدلي التعميـ أستدذ لمدر مدمد بف

 العدلي التعميـ أستدذ دمي  بوزرزور

 " ب"  قسـ مددضر أستدذ رشيد  دراوي

 " أ"  قسـ مسدلد أستدذ رضد مدمد يسدويل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 العممية المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 3102 سبتمبر 06 في مؤرخ 453 رقم قرار
 0سطيف بجامعة  والحياة الطبيعة عموم لكمية الحيوان فيزيولوجيا و البيولوجيا لقسم

          

  العممي، والبحث العالي التعميم يروز  إن
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ  37 المددة سيمد ال بتيظيم د البد   القوالد و الجدمع  م دـ يددد الذي
 رقـ التيايذي المرسـو يتمـ و يعدؿ  3100 يوفمبر 37 في المؤرخ 314-00 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

   0 سطيؼ جدمع  إيشدء والمتضمف  0878 أوت 0 في المؤرخ 78-031
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 .3102 جواف 03 بتدريخ الديواف وفيزيولوجيد البيولوجيد لقسـ العممي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 

 يقـــــــــرر
 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسـو مف 33 المددة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة

 تدديد إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكور والمتمـ  المعدؿ  3112 أوت 32 الموافؽ 0333
 الطبيع  لمـو لكمي  الديواف وفيزيولوجيد البيولوجيد لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم 
 .0سطيؼ بجدمع  والديدة

 الطبيع  لمـو لكمي  الديواف فيزيولوجيد و البيولوجيد لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم  تددد :3 المـادة
 .القرار ب ذا الممدؽ بدلجدوؿ  0سطيؼ بجدمع  والديدة

 بتيايذ يب ه فيمد كؿ  0سطيؼ جدمع  ومدير والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :2 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي لقرارا هذا

 3102 سبتمبر 06 في بالجزائر حرر                                                                                              
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                                

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                       
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العممية المجنة أعضاء يتضمن بالقرار ممحق
 الصفة والمقب اإلسم

 الديواف وفيزيولوجيد البيولوجيد لقسـ العممي  المجي  رقيس م طاى بويشددة

 القسـ رقيس إسمدليف لميرة

 العدلي التعميـ أستدذ  ميد  دددي 

 العدلي التعميـ أستدذ ال ديؽ بيوؼ

 " أ"  قسـ مددضر أستدذ  وفيد اليجرد

 " ب"  قسـ مددضر أستدذ لبضر قدسمي

 " أ"  قسـ مسدلد أستدذ أمدؿ بولزيز

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 3102 سبتمبر 06 في مؤرخ 452 رقم قرار
 0سطيف بجامعة والحياة الطبيعة عموم لكمية البيوكيمياء لقسم العممية المجنة

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ  37 المددة سيمد ال بتيظيم د البد   القوالد و الجدمع  م دـ يددد الذي
 رقـ التيايذي المرسـو ويتمـ يعدؿ  3100 يوفمبر 37 في المؤرخ 314-00 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

   0 سطيؼ جدمع  إيشدء المتضمف  0878 أوت 0 في المؤرخ 78-031
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في لمؤرخا 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 .3102 جواف 03 بتدريخ البيوكيميدء لقسـ العممي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 

 يقـــــــــرر
 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسـو مف 33 المددة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة

 تدديد إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكور والمتمـ  المعدؿ  3112 أوت 32 الموافؽ 0333
 .0سطيؼ بجدمع  والديدة الطبيع  لمـو لكمي  البيوكيميدء لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم 

 بجدمع  والديدة الطبيع  لمـو لكمي  البيوكيميدء لقسـ العممي  مجي ال الضدء اإلسمي  القدقم  تددد :3 المـادة
 .القرار ب ذا الممدؽ بدلجدوؿ  0سطيؼ

 بتيايذ يب ه فيمد كؿ  0سطيؼ جدمع  ومدير والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :2 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا

 3102 سبتمبر 06 في بالجزائر حرر                                                                                              
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                                

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                       
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العممية المجنة ءأعضا يتضمن بالقرار ممحق
 الصفة والمقب اإلسم

 البيوكيميدء لقسـ العممي  المجي  رقيس الردمدف لبد بليديي

 القسـ رقيس رشيد بمدطدب

 العدلي التعميـ أستدذ الوهدب لبد بوزيدي

 العدلي التعميـ أستدذ دمدم  بوريش

 العدلي التعميـ أستدذ لبميسي لرلدر

 " أ"  ـقس مددضر أستدذ الديف يور شدرؼ

 " أ"  قسـ مسدلد أستدذ آسيد العمدري

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 اإلسمية القائمة يحدد 3102 سبتمبر 06 في مؤرخ 453 رقم قرار
 0سطيف بجامعة التكنولوجيا لكمية العممي المجمس ألعضاء

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ  37 المددة سيمد ال بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  م دـ يددد الذي
 رقـ التيايذي المرسـو ويتمـ يعدؿ  3100 يوفمبر 37 في المؤرخ 314-00 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

   0 سطيؼ جدمع  إيشدء والمتضمف  0878 أوت 0 في المؤرخ 78-031
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث عدليال التعميـ وزير  الديدت يددد
 .3102 جواف 03و 8 بتدريخ التكيولوجيد لكمي  العممي المجمس إجتمدع مددضر لمى بيدء -

 

   يقـــــــــرر
 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسـو مف 33 المددة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة

 تدديد إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  لمذكوروا والمتمـ  المعدؿ  3112 أوت 32 الموافؽ 0333
 .0سطيؼ بجدمع  التكيولوجيد لكمي  العممي المجمس الضدء اإلسمي  القدقم 

 الممدؽ بدلجدوؿ  0سطيؼ بجدمع  التكيولوجيد لكمي  العممي المجمس الضدء اإلسمي  القدقم  تددد :3 المـادة
 .القرار ب ذا

 بتيايذ يب ه فيمد كؿ  0سطيؼ جدمع  ومدير والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :2 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا

 3102 رسبتمب 06 في بالجزائر حرر                                                                                              
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                                

 ركيمبا محمد األستاذ                                                                                                       
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العممي المجمس أعضاء يتضمن بالقرار ممحق
 الصفة والمقب اإلسم

 التكيولوجيد لكمي  العممي المجمس رقيس الطدهر مدمد لييب  بف

 الكمي  لميد لزهر ردمديي

  العميد بيدق أدمد اربي

 العميد يدقب مسعود قالؿ

 اإللكتروييؾ قسـ رقيس الديف ي ر بوزيت

 المديي  ال يدس  قسـ رقيس أدسف تددي

 الطراقؽ هيدس  قسـ رقيس إبراهيـ بوزراف 

 اإللكتروتقيي  ال يدس  قسـ رقيس دمود راجعي

 اإللكتروييؾ لقسـ العممي  المجي  رقيس الدؽ لبد دميدة فرددت

 المديي  ال يدس  لقسـ العممي  المجي  رقيس بميا  كبيش

 الطراقؽ هيدس  لقسـ العممي  المجي  رقيس السدسي يد ؼ

 اإللكتروتقيي  ال يدس  لقسـ العممي  المجي  رقيس فريد بدبر
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 اإللكتروتقيي  لقسـ ااستدذي  م ؼ ااسدتذة لف مماؿ يجيب مدمد درمدص

 اإللكتروتقيي  لقسـ ااستدذي  م ؼ ذةااسدت لف مماؿ الدايظ لبد بيمضي

 اإللكتروييؾ لقسـ ااستدذي  م ؼ ااسدتذة لف مماؿ السالـ لبد بولوف 

 المديي  ال يدس  لقسـ ااستدذي  م ؼ ااسدتذة لف مماؿ العربي مقرايي

 مببر مدير  دل  شدفع

 مببر مدير لمي أوراري

 مببر مدير فريد يعموف

 برمب مدير بمقدسـ يسدرؾ

 مببر مدير مبروؾ بمميش

 مببر مدير لامدف لعمدمرة

 مببر مدير فدت  كريـ

 مببر مدير لدمر زقددي

 مببر مدير العزيز لبد مرزوؽ

 مببر مدير إبراهيـ جمولي

 مببر مدير جعار لدشور بف

 مببر مدير الدييب ي ر دداوي

 " أ"  قسـ المسدلديف ااسدتذة لف مماؿ  الديف يور بوديس 

 " أ"  قسـ المسدلديف ااسدتذة لف مماؿ السعيد بوقريي 

 المكتب  مسؤول  مميك  هيدؿ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلسمية ألعضاء القائمة يحدد 3102 سبتمبر 06 في مؤرخ 454 رقم قرار
 0سطيف بجامعة التكنولوجيا لكمية اإللكتروتقنية لقسم العممية المجنة

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ  37 المددة سيمد ال تيظيم دب البد   القوالد و الجدمع  م دـ يددد الذي
 رقـ التيايذي المرسـو يتمـ و يعدؿ  3100 يوفمبر 37 في المؤرخ 314-00 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

   0سطيؼ جدمع  إيشدء والمتضمف  0878 أوت 0 في المؤرخ 78-031
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 .3102 جواف 8 بتدريخ اإللكتروتقيي  لقسـ العممي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسـو مف 33 المددة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة

 تدديد إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكور والمتمـ  المعدؿ  3112 أوت 32 الموافؽ 0333
 .0سطيؼ بجدمع  التكيولوجيد لكمي  اإللكتروتقيي  لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم 

  0سطيؼ بجدمع  التكيولوجيد مي لك اإللكتروتقيي  لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم  تددد :3 المـادة
 .القرار ب ذا الممدؽ بدلجدوؿ
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 بتيايذ يب ه فيمد كؿ  0سطيؼ جدمع  ومدير والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :2 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا

 3102 سبتمبر 06 في بالجزائر حرر                                                                                              
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                                

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                       
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العممية المجنة أعضاء يتضمن بالقرار ممحق
 الصفة والمقب اإلسم

  اإللكتروتقيي  لقسـ العممي  المجي  رقيس فريد بدبر

 القسـ رقيس دمود راجعي

 العدلي التعميـ أستدذ الدايظ لبد بيدضي

 العدلي التعميـ أستدذ يجيب مدمد درمدص

 العدلي التعميـ أستدذ مبروؾ بمميش

 " أ"  قسـ مددضر أستدذ الديف كمدؿ همسدس

 " أ"  قسـ مددضر أستدذ مبروؾ هدشمي

 "ب"  قسـ مددضر أستدذ المجيد لبد شعوي

 " أ"  قسـ مسدلد أستدذ الجبدر لبد بكطدش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلسمية ألعضاء القائمة يحدد 3102 سبتمبر 06 في مؤرخ 455 رقم قرار
 0سطيف بجامعة التكنولوجيا لكمية اإللكترونيك لقسم العممية المجنة

          

 العممي، ثوالبح العالي التعميم وزير إن
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ  37 المددة سيمد ال بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  م دـ يددد الذي
 رقـ التيايذي المرسـو ويتمـ يعدؿ  3100 يوفمبر 37 في المؤرخ 314-00 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

   0سطيؼ جدمع  إيشدء والمتضمف  0878 أوت 0 في المؤرخ 78-031
 الذي  3102 جدياي 21 ؽالمواف 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 .3102 جواف 8 بتدريخ اإللكتروييؾ لقسـ العممي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسـو مف 33 المددة ادكدـ تطبيقد: األولى المادة

 تدديد إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكور والمتمـ  المعدؿ  3112 أوت 32 الموافؽ 0333
 .0سطيؼ بجدمع  التكيولوجيد لكمي  اإللكتروييؾ لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم 

  0سطيؼ بجدمع  دالتكيولوجي لكمي  اإللكتروييؾ لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم  تددد :3 المـادة
 .القرار ب ذا الممدؽ بدلجدوؿ

 بتيايذ يب ه فيمد كؿ  0سطيؼ جدمع  ومدير والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :2 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا

 3102 سبتمبر 06 في بالجزائر حرر                                                                                              
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                                

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                       
ػ ػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػ ػػػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ  ػ
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 العممية المجنة أعضاء يتضمن بالقرار ممحق
 ال ا  والمقب اإلسـ

 اإللكتروييؾ لقسـ العممي  المجي  رقيس الدؽ لبد دميدة فرددت

 القسـ رقيس الديف ي ر بوزيت

 العدلي التعميـ أستدذ لدمر زقددي

 العدلي التعميـ أستدذ فدت  كريـ

 العدلي التعميـ أستدذ الطيب مدمددي

 " أ"  قسـ مددضر أستدذ جمدؿ سميمديي

 " أ"  قسـ مددضر أستدذ الديف يور لمدرجي 

 "ب"  قسـ مددضر أستدذ الديف شمس زبيري

 " أ"  قسـ مسدلد أستدذ دبيب بويي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلسمية ألعضاء القائمة يحدد 3102 سبتمبر 06 في مؤرخ 456 رقم قرار
 0سطيف بجامعة التكنولوجيا لكمية الطرائق ىندسة لقسم العممية المجنة

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ  37 المددة سيمد ال بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  م دـ يددد الذي
 رقـ التيايذي المرسـو ويتمـ يعدؿ  3100 يوفمبر 37 في المؤرخ 314-00 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

   0سطيؼ جدمع  إيشدء والمتضمف  0878 أوت 0 في المؤرخ 78-031
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 .3102 جواف 8 بتدريخ الطراقؽ هيدس  لقسـ العممي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 ـــرريقــــــ
 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسـو مف 33 المددة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة

 تدديد إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكور والمتمـ  المعدؿ  3112 أوت 32 الموافؽ 0333
 .0سطيؼ بجدمع  لوجيدالتكيو  لكمي  الطراقؽ هيدس  لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم 

  0سطيؼ بجدمع  التكيولوجيد لكمي  الطراقؽ هيدس  لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم  تددد :3 المـادة
 .القرار ب ذا الممدؽ بدلجدوؿ

 بتيايذ يب ه فيمد كؿ  0 سطيؼ جدمع  ومدير والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :2 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار ذاه

 3102 سبتمبر 06 في بالجزائر حرر                                                                                              
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                                

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                       
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العممية المجنة أعضاء يتضمن بالقرار ممحق
 الصفة والمقب اإلسم

 الطراقؽ هيدس  لقسـ العممي  المجي  رقيس السدسي يد ؼ

 القسـ رقيس إبراهيـ بوزراف 
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 العدلي التعميـ أستدذ الديف ي ر دداوي

 العدلي التعميـ أستدذ جعار لدشور بف

 العدلي التعميـ أستدذ الطدهر دمدم لييب  بف

 " أ"  قسـ مددضر أستدذ مدمد لدقش  بف

 " أ"  قسـ مددضر أستدذ لميور شيبدف

 "ب"  قسـ مددضر أستدذ الدراجي شبمي

 " أ"  قسـ مسدلد أستدذ مبروؾ شريطي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلسمية ألعضاء القائمة يحدد 3102 سبتمبر 06 في مؤرخ 457 رقم قرار
 0سطيف بجامعة التكنولوجيا لكمية المدنية سةاليند لقسم العممية المجنة

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 لاديي ا جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ  37 المددة سيمد ال بتيظيم د البد   القوالد و الجدمع  م دـ يددد الذي
 رقـ التيايذي المرسـو يتمـ و يعدؿ  3100 يوفمبر 37 في المؤرخ 314-00 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

   0 سطيؼ جدمع  إيشدء والمتضمف  0878 أوت 0 في المؤرخ 78-031
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 .3102 جواف 8 بتدريخ المديي  ال يدس  لقسـ العممي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسـو مف 33 المددة ادكدـ تطبيقد: لىاألو  المادة

 تدديد إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكور والمتمـ  المعدؿ  3112 أوت 32 الموافؽ 0333
 .0يؼسط بجدمع  التكيولوجيد لكمي  المديي  ال يدس  لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم 

  0سطيؼ بجدمع  التكيولوجيد لكمي  المديي  ال يدس  لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم  تددد :3 المـادة
 .القرار ب ذا الممدؽ بدلجدوؿ

 بتيايذ يب ه فيمد كؿ  0سطيؼ جدمع  ومدير والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :2 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا

 3102 سبتمبر 06 في بالجزائر حرر                                                                                              
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                                

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                       
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العممية المجنة أعضاء يتضمن بالقرار ممحق
 الصفة والمقب اإلسم

 المديي  ال يدس  لقسـ العممي  المجي  رقيس بميا  كبيش

 القسـ رقيس أدسف تددي

 " أ"  قسـ مددضر أستدذ العربي مقرايي

 "ب"  قسـ مددضر أستدذ ااميف داود بف

 " أ"  قسـ مسدلد أستدذ مراد بوتميبت

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 اإلسمية القائمة يحدد 3102 سبتمبر 06 في مؤرخ 458رقم  قرار
 0سطيف بجامعة الطب لكمية العممي المجمس ألعضاء

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 مفوالمتض  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ  33 المددة سيمد ال بتيظيم د البد   القوالد و الجدمع  م دـ يددد الذي
 رقـ التيايذي المرسـو يتمـ و يعدؿ  3100 يوفمبر 37 في المؤرخ 314-00 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

   0 سطيؼ جدمع  إيشدء والمتضمف  0878 أوت 0 في المؤرخ 78-031
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 .3102 مدرس 07 و أفريؿ 0 بتدريخ الطب لكمي  العممي المجمس إجتمدع مددضر لمى وبيدء -

 يقـــــــــرر
 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسـو مف 33 المددة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة

 تدديد إلى القرار هذا ي دؼ   ألاله والمذكور والمتمـ  المعدؿ  3112 أوت 32 الموافؽ 0333
 .0سطيؼ بجدمع  الطب لكمي  العممي المجمس الضدء اإلسمي  قم القد

 ب ذا الممدؽ بدلجدوؿ  0سطيؼ بجدمع  الطب لكمي  العممي المجمس الضدء اإلسمي  القدقم  تددد :3 المـادة
 .القرار

 بتيايذ  هيب فيمد كؿ  0سطيؼ جدمع  مدير و والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :2 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا

 3102 سبتمبر 06 في بالجزائر حرر                                                                                              
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                               

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                       
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العممي المجمس أعضاء يتضمن بالقرار ممحق
 ال ا  والمقب اإلسـ

 الطب لكمي  العممي المجمس رقيس فريدة جدبي

  الكمي  لميد سميمدف لعوامري

 بدلطمب  المرتبط  المسدقؿ و بدلدراسدت المكمؼ العميد يدقب  دل  مددادي

 البدرجي  والعالقدت العممي والبدث التدرج بعد بمد المكمؼ العميد يدقب دالمجي لبد لش ب

 الطب قسـ رقيس لمر جيممي

 ااسيدف جراد  قسـ رقيس بوبكر بوكرزازة

 ال يدل  قسـ رقيس الكريـ لبد موميي

 الطب لقسـ العممي  المجي  رقيس رابد  شرمدط

 العدلي التعميـ أسدتذة لف مماؿ لبدس مديدف

 " ب"  قسـ المددضريف ااسدتذة لف مماؿ مبموؼ زميت بف

 المسدلديف ااسدتذة لف مماؿ مدمد دمداوش

 مببر مدير مبتدر الشريؼ ددمدي

 المكتب  مسؤول  فريدة مبموؼ بف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 اإلسمية القائمة يحدد 3102 سبتمبر 06 في مؤرخ 461 رقم قرار
 0سطيف بجامعة الطب يةلكم الطب لقسم العممية المجنة ألعضاء

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ  37 المددة سيمد ال بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  م دـ يددد الذي
 رقـ التيايذي المرسـو ويتمـ يعدؿ  3100 يوفمبر 37 في المؤرخ 314-00 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

   0سطيؼ جدمع  إيشدء والمتضمف  0878 أوت 0 في المؤرخ 78-031
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي رسـوالم بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 .3102 مدرس 07 و أفريؿ 0 بتدريخ الطب لقسـ العممي  المجي  إجتمدع مددضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسـو مف 33 المددة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة

 تدديد إلى القرار هذا ي دؼ   ألاله والمذكور والمتمـ  المعدؿ  3112 أوت 32 الموافؽ 0333
 .0سطيؼ بجدمع  الطب لكمي  الطب لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم 

 بدلجدوؿ  0سطيؼ بجدمع  الطب لكمي  الطب لقسـ العممي  المجي  دءالض اإلسمي  القدقم  تددد :3 المـادة
 .القرار ب ذا الممدؽ

 بتيايذ يب ه فيمد كؿ  0سطيؼ جدمع  ومدير والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ: 2 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا

 3102 سبتمبر 06 في بالجزائر حرر                                                                                              
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                                

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                       
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العممية المجنة أعضاء يتضمن بالقرار ممحق
 ال ا  والمقب إلسـا

  الطب لقسـ العممي  المجي  رقيس رابد  شرمدط

 القسـ رقيس لمر جيممي

 العدلي التعميـ أستدذ فريدة جدبي

 " أ"  قسـ مددضر أستدذ العمج  س دـ توابتي

 " أ"  قسـ مددضر أستدذ ال دشمي  ديؽ

 "ب"  قسـ مددضر أستدذ مبموؼ زميت بف

  قسـ مسدلد أستدذ مدمد دمددوش

  قسـ مسدلد أستدذ  وري  أوديدة

  قسـ مسدلد أستدذ المطيؼ لبد هالالت

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 اإلسمية ألعضاء القائمة يحدد 3102 سبتمبر 06 في مؤرخ 460 رقم قرار
 0سطيف بجامعة الدقة وميكانيك البصريات لمعيد العممي المجمس

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ مقتضىب -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ  56 مددةال سيمد ال بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  م دـ يددد الذي
 رقـ التيايذي المرسـو ويتمـ يعدؿ  3100 يوفمبر 37 في المؤرخ 314-00 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

   0سطيؼ جدمع  إيشدء والمتضمف  0878 أوت 0 في المؤرخ 78-031
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 .3103 جواف 03 بتدريخ الدق  وميكدييؾ الب ريدت لمع د العممي المجمس إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسـو مف 33 المددة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة

 تدديد إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكور والمتمـ  المعدؿ  3112 أوت 32 الموافؽ 0333
 .0سطيؼ بجدمع  الدق  وميكدييؾ الب ريدت لمع د العممي المجمس الضدء اإلسمي  القدقم 

  0 سطيؼ بجدمع  الدق  ميكدييؾ و الب ريدت لمع د العممي المجمس الضدء اإلسمي  القدقم  تددد :3 المـادة
 .القرار ب ذا الممدؽ بدلجدوؿ

 بتيايذ يب ه فيمد كؿ  0سطيؼ جدمع  ومدير والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ: 2 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا

 3102 سبتمبر 06 في بالجزائر حرر                                                                                              
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                                

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                       
ػ ػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػ

 العممي المجمس أعضاء يتضمن بالقرار ممحق
 الصفة والمقب اإلسم

 الدق  وميكدييؾ الب ريدت لمع د العممي المجمس رقيس العربي بولمدم 

  المع د مدير دسيف ق دص

 بدلدراسدت مكمؼ مسدلد مدير فؤاد روميمي

 التدرج بعد بمد مكمؼ مسدلد مدير جدبي سمدليؿ

 الب ريدت قسـ رقيس قويدر فري 

 الميكدييؾ قسـ رقيس لبضر سمدط 

 العدلي التعميـ أستدذ  سعيد بوزيد

 العدلي التعميـ ستدذأ السدسي ب وش بف

 " أ"  قسـ مددضر أستدذ بولالـ كسدس

 " أ"  قسـ مسدلد أستدذ بمقدسـ ببوش

 التطبيقي  الب ريدت مببر مدير السعيد مقالتي

 االمعديي  المواد مببر مدير الديف يور بولدوج 

 الدق  ميكدييؾ مببر مدير راب  زقددي

 المعديي  لموادا وميكدييؾ فيزيدء مببر مدير الددج واقدي

ػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ  ػػػػػػػػ
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 اإلسمية ألعضاء القائمة يحدد 3102 سبتمبر 06 في مؤرخ 463 رقم قرار
 0سطيف بجامعة األرض وعموم المعمارية اليندسة لمعيد العممي المجمس

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ  56 المددة سيمد ال بتيظيم د البد   القوالد و الجدمع  م دـ يددد الذي
 رقـ التيايذي المرسـو ويتمـ يعدؿ  3100 يوفمبر 37 في المؤرخ 314-00 ـرق التيايذي المرسـو بمقتضى -

   0سطيؼ جدمع  إيشدء والمتضمف  0878 أوت 0 في المؤرخ 78-031
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 .3102 جواف 01 بتدريخ اارض لمـو و المعمدري  ال يدس  لمع د العممي المجمس إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسـو مف 33 المددة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة

 تدديد إلى القرار هذا ي دؼ   ألاله المذكور و المتمـ  و المعدؿ  3112 أوت 32 الموافؽ 0333
 .0سطيؼ بجدمع  اارض ولمـو المعمدري  ال يدس  لمع د العممي المجمس الضدء اإلسمي  القدقم 

 بجدمع  اارض لمـو و المعمدري  ال يدس  لمع د العممي المجمس الضدء اإلسمي  القدقم  تددد :3 المـادة
 .قرارال ب ذا الممدؽ بدلجدوؿ  0سطيؼ

 بتيايذ يب ه فيمد كؿ  0سطيؼ جدمع  ومدير والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :2 المـادة
 .العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا

 3102 سبتمبر 06 في بالجزائر حرر                                                                                                         
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                                           

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                                   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العممي المجمس أعضاء يتضمن بالقرار ممحق
 الصفة والمقب اإلسم

 اارض لمـو و المعمدري  ال يدس  ع دلم العممي المجمس رقيس شدبو شدرؼ موالي

  المع د مدير شوقي لمي

 بدلبيدااوجيد مكمؼ مسدلد مدير بدبر العربي

 التدرج بعد مد و بدلبدث مكمؼ مسدلد مدير جميمي الرزاؽ لبد

 المعمدري  ال يدس  قسـ رقيس بمدؿ اهلل لبد

 اارض لمـو قسـ رقيس مبدركي  لمر

 " أ"  قسـ رمددض أستدذ للوؽ ال دشمي

 " أ"  قسـ مددضر أستدذ سدمعي م طاى

 " أ"  قسـ مددضر أستدذ بويم  الطيب

 " أ"  قسـ مددضر أستدذ شدبو شدرؼ موالي

 " ب"  قسـ مددضر أستدذ لميور دلدش مدمد

 " أ"  قسـ مسدلد أستدذ بمعمى السعيد

  مببر مدير بالؿ الطدهر

  مببر مدير زاالش دمزة

  مببر مدير مدايي السعيد

ـــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
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 إنشاء شيادة تضمن 3102 سبتمبر 07 في مؤرخ 462 رقم قرار
 "الذكورة ونمو الغددية النسائية األمراض" في التخصص فوق

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 تيظيـ فوالمتضم  0860 أوت 34 الموافؽ 0280 رجب 3 في المؤرخ 304-60 رقـ القديوف بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ الطبي   الدروس
 تيظيـ المتضمفو  0860 أوت 34 الموافؽ 0280 رجب 3 في المؤرخ 305-60 رقـ القديوف بمقتضى -

 ال يدلي  دبمـو لمى لمد وؿ الدروس
 المتمـ  و المعدؿ  0860 أوت 34 الموافؽ 0280 رجب 3 في المؤرخ 307-60 رقـ القديوف بمقتضى -

 ااسيدف  جراح ش ددة لمى لمد وؿ لدروسا تيظيـ والمتضمف
 إدداث المتضمف  0860 ديسمبر 2 الموافؽ 0280 شواؿ 04 في المؤرخ 364-60 رقـ القديوف بمقتضى -

 البد    الطبي  الدروس ش ددة
 إيشدء والمتضمف  0863 أكتوبر 0 الموافؽ  0383 رمضدف 03 في المؤرخ 311-63 رقـ المرسـو بمقتضى -

 الطبي   لعمـوا في دكتور ش ددة
   3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323  ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 العمـو في التب ص فوؽ ش ددة إيشدء والمتضمف   3100 أكتوبر 7 في المؤرخ 507 رقـ القرار بموجب -

 .الطبي 
   يقـــــــــرر

 ييشأ ألاله  والمذكور  3100 أكتوبر 7 في المؤرخ 507 القرار مف ااولى المددة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة
 فوؽ بش ددة ويتوج كورةذال ويمو اللددي  اليسدقي  اامراض في  صالتب فوؽ طبي  دراسدت طور

 .الذكورة ويمو اللددي  اليسدقي  اامراض في التب ص
 : المتب    الطبي  الدراسدت ش ددة لمى لمددقزيف التكويف يات  : 3 المـادة

 اايضي   واامراض ال مدء اللدد ولمـ السكري داء لمـ 

 يد والتول اليسدء أمراض الطب 

  البولي  الج دز جراد 

 العقمي   اامراض طب 

 ااطادؿ  طب 

 السرطديي   ااوراـ طب 

 الدابمي طب. 

 .دورة لكؿ مترشدد( 31) لشريف مف التكويف دفع  تتشكؿ
 .اإلمتددف لجي  مقدبم  و الممؼ دراس  طريؽ لف المترشديف تي يب يتـ

 ببولوايف اإلستشادقي  العمومي  والمؤسس   0 الجزاقر لجدمع  الطب كمي  مستو  لمى التكويف يجر  :2 المـادة
 .زيري إبف
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ايدف بمدق  لمتكويف السدلي الدجـ يددد :3 المـادة  .سداسييف لمى توزع سدل ( 073) وامدييف وا 
متوفر لمى )البريدمج  بدلتكويف الما ؿ البيدااوجي البريدمج القرار ب ذا المرفؽ الممدؽ يتضمف

 ي الدكتوراه والتأهيؿ الجدمعي(.مستو  مديرة التكويف ف

 .سداسي كؿ لقب سداسي بتقييـ التعميـ يتوج: 4 المػددة
 . تطبيقيد وآبرا شاويد أو كتدبيد إبتبدر التقييـ إمتددف يتضمف
 لشريف مف لشر تسدوي ي دقي  لالم  لمى والددقز التعميـ لمى المواظب المترش  يدجدد يعمف

 .إمتددف لكؿ تاوق د أو( 31/01)
 ويمو اللددي  اليسدقي  اامراض في التب ص فوؽ ش ددة لييؿ التكويف أسدتذة اإلمتدديدت لجي  تضـ :5 لمـادةا

 .القرل  بإجراء تشكيم د ويتـ الذكورة
 الطب كمي  تميد د الذكورة ويمو اللددي  اليسدقي  اامراض في التب ص فوؽ بش ددة التكويف يتوج

 .0الجزاقر لجدمع 
 :0الجزاقر لجدمع  الطب كمي  مع بدلتيسيؽ التدلي   بدلم دـ البيدااوجيوف المسؤولوف مؼيك : 6 المـادة

 (التعميـ ومتدبع  والمضموف الرزيدم )  الدروس تيظيـ ضمدف  

 الترش   ممادت إيتقدء 

 التكويف  في بدلتسجيؿ ل ـ المسموح المترشديف قدقم  تدديد 

 التكويف  مقدييس تدديد ضمدف 

 ومتدبعته  تكويفال سير دسف ضمدف 

 وتيسيقه البيدااوجي بدلتوجيه البد   الدوري  اإلجتمدلدت تدضير ضمدف. 

 اللددي  اليسدقي  اامراض مجدؿ في ااكادء ااجديب  الجدمعييف اإلستشادقييف ااسدتذة دلوة يمكف: 7 المـادة
 مدلويف أسدتذة ب ا  وذلؾ الطبي  والتكاؿ التكويف في الوطيي  القدرات تدليـ ق د الذكورة  ويمو
 .له المعموؿ لمتيظيـ طبقد مقيميف اير

 جميم   مسكيف ااسدتذة المجي  يترأس التب ص  فوؽ لش ددة البيدااوجي  المجي  التعميـ في تيسؽ :8 المـادة
 مف وتتشكؿ زيري إبف بولوايف اإلستشادقي  العمومي  بدلمؤسس  ال مدء اللدد لمـ في متب   
 :سمدق ـأ اآلتي  ااسدتذة

 صورية، أيوب األستاذ 

 رسيم، خوجة األستاذ 

 مقران، مجطوح األستاذ 

 منصور، خالفي األستاذ 

 صافية، وحيد األستاذة 

 الميدي، عمي ىدام الدكتور 

 عائشة، بوزيد الدكتورة 

 نديرة، فافا الدكتورة 

 المية، كداد الدكتورة 

 أمال، رحال الدكتورة 

 اليادي، برنوي الدكتورة 

 أمال، دبيح جمان الدكتورة 
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 زىرة، فرح الدكتورة 

 سعيدة، فدالة الدكتورة 

 مونة، مزود الدكتورة 

 نفيسة لخضرة الدكتورة. 
قدمت ـ المقيميف اير المدلويف ااسدتذة يقؿ بم دريؼ 0الجزاقر لجدمع  الطب كمي  تتكاؿ :01 المـادة  طبقد وا 

 .به المعموؿ لمتيظيـ
 لجدمع  الطب كمي  لميد والسيد والتكويف والبدث التدرج بعد لمد سدتالدرا مديرة السيدة مف كؿ تكمؼ :00 المـادة

 والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتيايذ يب ه فيمد كؿ  0الجزاقر
 .العممي

 3102 سبتمبر 07 في بالجزائر حرر                                                                                              
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                                

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                       
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلسمية القائمة يحدد 3102 سبتمبر 07 في مؤرخ 463 رقم قرار
 بميمة الجامعي بالمركز والمغات اآلداب لمعيد العممي المجمس ألعضاء

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
 الجدمعي المركز إيشدء المتضمفو  3117 جويمي  8 في المؤرخ 313-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 بميم  
 المددد  3114 أوت 05 الموافؽ 0335 رجب 00 في المؤرخ 388-14 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  ميه  الاديي الا ؿ سيمد ال وسيره بتيظيمه البد   والقوالد الجدمعي المركز لم دـ
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 .3102 أفريؿ 32و 33 بتدريخ والملدت داباآل لمع د العممي المجمس إجتمدع مددضر لمى وبيدء -

 يقـــــــــرر
 0335 رجب 00 في المؤرخ 388-14 رقـ التيايذي المرسـو مف الاديي الا ؿ ادكدـ تطبيقد :األولى المادة

 والمذكور وسيره  بتيظيمه البد   والقوالد الجدمعي المركز لم دـ المددد  3114 أوت 05 الموافؽ
 والملدت اآلداب لمع د العممي المجمس الضدء اإلسمي  القدقم  تدديد إلى رارالق هذا ي دؼ ألاله 
 .بميم  الجدمعي بدلمركز

 بدلجدوؿ بميم   الجدمعي بدلمركز والملدت اآلداب لمع د العممي المجمس الضدء اإلسمي  القدقم  تددد: 3 المـادة
 .القرار ب ذا الممدؽ

 يب ه فيمد كؿ بميم   الجدمعي المركز ومدير والتكويف والبدث التدرج عدب لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :2 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتيايذ

 3102 سبتمبر 07 في بالجزائر حرر                                                                                              
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                                

 مباركي حمدم األستاذ                                                                                                       
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 العممي المجمس أعضاء يتضمن بالقرار ممحق
 الصفة والمقب اإلسم

 الملدت و اآلداب مع د مدير راب  ااطرش

  الملدت و اآلداب لمع د العممي المجمس رقيس مدمد زالقي

 بدلييدب  التدرج في لمدراسدت مسدلد مدير قبديمي اللديي لبد

 بدلييدب  ااجيبي  الملدت قسـ رقيس ليمى زورز

 بدلييدب  العربي واادب المل  قسـ رقيس سدري بف مسعود

 العدلي التعميـ أستدذ مدمد زالقي

 " أ"  قسـ مددضر أستدذ مسيمي وردة

 " ب"  قسـ مددضر أستدذ مودع سميمدف

 " أ"  قسـ مسدلد أستدذ لقدف إبراهيـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلسمية القائمة يحدد 3102 سبتمبر 07 في مؤرخ 464 رقم قرار
 بميمة الجامعي بالمركز والتكنولوجيا العموم لمعيد العممي المجمس ألعضاء

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
 الجدمعي المركز إيشدء والمتضمف  3117 جويمي  8 في المؤرخ 313-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 بميم  
 الذي الذي  3114 أوت 05 الموافؽ 0335 رجب 00 في المؤرخ 388-14 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  ميه  الاديي الا ؿ سيمد ال وسيره بتيظيمه البد   والقوالد الجدمعي المركز م دـ يددد
 الذي 3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 .3102 أفريؿ 32و 33 بتدريخ والتكيولوجيد العمـو لمع د العممي لمجمسا إجتمدع مددضر لمى وبيدء -

 

 يقـــــــــرر
 

 0335 رجب 00 في المؤرخ 388-14 رقـ التيايذي المرسـو مف الاديي الا ؿ ادكدـ تطبيقد :األولى المادة
 وسيره  بتيظيمه البد   القوالد و الجدمعي المركز لم دـ المددد  3114 أوت 05 الموافؽ

 العموـ لمع د العممي المجمس الضدء اإلسمي  القدقم  تدديد إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكور
 .بميم  الجدمعي بدلمركز والتكيولوجيد

 بميم   الجدمعي بدلمركز والتكيولوجيد العمـو لمع د العممي المجمس الضدء اإلسمي  القدقم  تددد :3 المـادة
 .رالقرا ب ذا الممدؽ بدلجدوؿ

 يب ه فيمد كؿ   بميم  الجدمعي المركز مدير و والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ: 2 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتيايذ

 3102 سبتمبر 07 في بالجزائر حرر                                                                                              
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                                

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                       
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 العممي المجمس أعضاء يتضمن بالقرار ممحق
 ال ا  والمقب اإلسـ

 دالتكيولوجي و العمـو مع د مدير بوبيدير الدايظ لبد

 والتكيولوجيد العمـو لمع د العممي المجمس رقيس يديى الوهدب لبد

 المع د مدير يدقب يدى أدمد راقي 

 التقييدت و العمـو قسـ رقيس كموخ سدمي

 بدلييدب  الديدة وأ الطبيع  لمـو قسـ رقيس سميمدف ادبت

 العدلي التعميـ أستدذ يدي الوهدب لبد

 " أ"  قسـ مددضر أستدذ شبدح مدمد

 " أ"  قسـ مددضر أستدذ قرفي الديف يور

 " ب"  قسـ مددضر أستدذ بويدموس الديف لز

 " ب"  قسـ مددضر أستدذ مطدط  الديف يور

 " أ"  قسـ مسدلد أستدذ بوريدح لددؿ

 " أ"  قسـ مسدلد أستدذ  بريي  يسعدي

 تادلالت د و الريدضيدت مببر مدير دمري الديف ي ر

 والمواد الطبيعي  العمـو مببر ديرم بوكروح إسمدليؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلسمية القائمة يحدد 3102 سبتمبر 07 في مؤرخ 465 رقم قرار
 معسكر بجامعة واإلجتماعية اإلنسانية العموم لكمية العممي المجمس ألعضاء

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في لمؤرخا 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ  33 المددة سيمد ال بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  م دـ يددد الذي
 المتضمفو  3118 جدياي 3 الموافؽ 0321 مدـر 6 في المؤرخ 03-18 رقـ التيايذي مرسـوال بمقتضى -

 معسكر  جدمع  إيشدء
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 .3102 مدرس 3 بتدريخ واإلجتمدلي  اإليسديي  العمـو لكمي  العممي المجمس عإجتمد مدضر لمى وبيدء -

 

 يقـــــــــرر
 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسـو مف 33 المددة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة

 تدديد إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكور والمتمـ  المعدؿ  3112 أوت 32 الموافؽ 0333
 .معسكر بجدمع  واإلجتمدلي  اإليسديي  العمـو لكمي  العممي المجمس الضدء اإلسمي  القدقم 

 معسكر  بجدمع  واإلجتمدلي  اإليسديي  العمـو لكمي  العممي المجمس الضدء اإلسمي  القدقم  تددد :3 المـادة
 .القرار ب ذا الممدؽ بدلجدوؿ

 بتيايذ يب ه فيمد كؿ معسكر  جدمع  ومدير والتكويف والبدث التدرج بعد لمد تالدراسد مديرة تكمؼ :2 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا

 3102 سبتمبر 07 في بالجزائر حرر                                                                                              
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                                

 مباركي دمحم األستاذ                                                                                                       
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 العممي المجمس أعضاء يتضمن بالقرار ممحق
 الصفة والمقب اإلسم

  واإلجتمدلي  اإليسديي  العمـو كمي  مدير بشير بمياي

 الكمي  لميد امدري طيبي

 بدلطمب  المرتبط  المسدقؿ و التدرج في بدلدراسدت مكمؼ العميد بيدق وداف بواادل 

 البدرجي  والعالقدت العممي والبدث التدرج بعد مد بدلدراسدت مكمؼ العميد يدقب لبيد بوداود

 اإلجتمدع لمـ قسـ رقيس معدشو كوبيبي جياليي

 اإليسديي  العمـو قسـ رقيس لمر بمبشير

  الامسا قسـ رقيس بولمي يدبي

 التربي  ولمـو الياس لمـ قسـ رقيس فريد بوقريرس

 الامسا  لقسـ العممي  المجي  رقيس القددر لبد لدال 

 اإليسديي  العمـو لقسـ العممي  المجي  رقيس لدبد سمطدي 

 اإليسديي  العمـو لقسـ"  أ"  قسـ المددضريف ااسدتذة لف مماؿ لدة داه  بف

 الامسا  لقسـ"  أ"  قسـ المددضريف ااسدتذة لف مماؿ بشير بميابي

 لمكمي "  أ"  قسـ المسدلديف ااسدتذة لف مماؿ مدمد بمميش

 لمكمي "  أ"  قسـ المسدلديف ااسدتذة لف مماؿ تواتي  بودالي 

 الكمي  مكتب  مديرة فضيم  دراجي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المجنة ضاءاإلسمية ألع القائمة يحدد 3102 سبتمبر 07 في مؤرخ 466 رقم قرار
 معسكر بجامعة واإلجتماعية اإلنسانية العموم لكمية اإلنسانية العموم لقسم العممية

          

  العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ  37 المددة سيمد ال بتيظيم د البد   القوالد و الجدمع  م دـ يددد الذي
 ءإيشد المتضمف  3118 جدياي 3 الموافؽ 0321 مدـر 6 في المؤرخ 03-18 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 معسكر  جدمع 
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 .3102 فياري 36 بتدريخ اإليسديي  العمـو لقسـ العممي  المجي  إجتمدع مدضر لمى وبيدء -

 

   يقـــــــــرر
 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسـو مف 33 المددة ادكدـ تطبيقد :األولى ادةالم

 تدديد إلى القرار هذا ي دؼ   ألاله والمذكور والمتمـ  المعدؿ  3112 أوت 32 الموافؽ 0333
 واإلجتمدلي  سديي اإلي العمـو لكمي  اإليسديي  العمـو لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم 
 .معسكر بجدمع 

 واإلجتمدلي  اإليسديي  العمـو لكمي  اإليسديي  العمـو لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم  تددد: 3 المػددة
 .القرار ب ذا الممدؽ بدلجدوؿ معسكر  بجدمع 
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 بتيايذ يب ه فيمد كؿ معسكر  ع جدم ومدير والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :2 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا

 3102 سبتمبر 07 في بالجزائر حرر                                                                                              
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                                

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                       
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العممية المجنة أعضاء يتضمن بالقرار ممحق
 الصفة والمقب اإلسم

 اإليسديي  العمـو لقسـ العممي  المجي  رقيس سمطدي  لدبد

 القسـ رقيس لمر بمبشير

 " أ"  قسـ مددضر أستدذ بوداود لبيد

 " أ"  قسـ ددضرم أستدذ بواادل  وداف

 " أ"  قسـ مددضر أستدذ داه  بف لدة

 " أ"  قسـ مسدلد أستدذ قبديمي هواري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المجنة اإلسمية ألعضاء القائمة يحدد 3102 سبتمبر 07 في مؤرخ 467 رقم
 معسكر بجامعة واإلجتماعية اإلنسانية العموم لكمية الفمسفة لقسم العممية

          

 العممي، والبحث العالي ميمالتع وزير إن
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ  37 المددة سيمد ال بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  م دـ يددد الذي
 والمتضمف  3118 جدياي 3 الموافؽ 0321 مدـر 6 في المؤرخ 03-18 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 معسكر  جدمع  إيشدء
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير ديدت ال يددد
 .3102 فياري 36 بتدريخ الامسا  لقسـ العممي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسـو مف 33 المددة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة
 الضدء اإلسمي  القدقم  تدديد إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكور والمتمـ  ؿالمعد  3112 أوت 32 الموافؽ
 .معسكر بجدمع  واإلجتمدلي  اإليسديي  العمـو لكمي  الامسا  لقسـ العممي  المجي 
 جدمع ب واإلجتمدلي  اإليسديي  العمـو لكمي  الامسا  لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم  تددد: 3 المـادة

 .القرار ب ذا الممدؽ بدلجدوؿ معسكر 
 بتيايذ يب ه فيمد كؿ معسكر  جدمع  ومدير والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ: 2 المػددة

 .العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا
 3102 سبتمبر 07 في بالجزائر حرر                                                                                              

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                                
 مباركي محمد األستاذ                                                                                                       

ػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ  ػػ
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 العممية المجنة أعضاء يتضمن بالقرار ممحق
 الصفة والمقب اإلسم

 الامسا  لقسـ  العممي المجي  رقيس لبد القددر لدال 

 القسـ رقيس بولمي يدبي

 " أ"  قسـ مددضر أستدذ بشير بمياي

 " أ"  قسـ مسدلد أستدذ الددج ربديي

 " أ"  قسـ مسدلد أستدذ هواري دمددي

 " أ"  قسـ مسدلد أستدذ اليزيد جميم 

 " أ"  قسـ مسدلد أستدذ الددج بف ددمدف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لمتكوين جيجل جامعة تأىيل يتضمن 3102 تمبرسب 07 في مؤرخ 468 رقم قرار
 ومنحو الجامعي التأىيل وتنظيم الدكتوراه شيادة عمى لمحصول

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
  0887 أوت 06 الموافؽ 0308 ااولى ربيع 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 المددتيف سيمد ال والمتمـ  المعدؿ الجدمعي  والتأهيؿ المتب ص التدرج بعد ومد توراهالدك في بدلتكويف والمتعمؽ
 ميه  002و 8

  3112 يوليو 33 الموافؽ 0333 ااولى جمدد  33 في المؤرخ 347-12 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 المعدؿ  جيجؿ  جدمع  إيشدء والمتضمف

  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في خالمؤر  368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -
 والمتمـ  المعدؿ وسيرهد  بتيظيم د البد   القوالد و الجدمع  م دـ يددد الذي

 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 مي العم والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 يقـــــــــرر
 ربيع 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسوـ مف 002 و 8 المددتيف ادكدـ تطبيقد :األولى المادة

 إلى القرار هذا ي دؼ   ألاله المذكور و المتمـ  و المعدؿ  0887 أوت 06 الموافؽ 0308 ااولى
 .الجدمعي التأهيؿ يظيـت و الدكتوراه ش ددة لمى لمد وؿ لمتكويف جيجؿ جدمع  تأهيؿ

 .القرار هذا ممدؽ في الجدمعي لمتأهيؿ الماتود  التب  دت قدقم  تددد :3 المـادة
 تدريخ مف إبتداء سيوات( 13) أربع لمدة الماعوؿ سدري القرار هذا بموجب المميوح التأهيؿ يبقى :2 المـادة

 33 في المؤرخ 343-87 رقـ ذيالتياي المرسـو مف 004 و 03 المددتيف بأدكدـ التقيد مع إمضدقه
 .ألاله المذكور 0887 أوت 06 الموافؽ 0308 ااولى ربيع

 بتيايذ يب ه  فيمد كؿ جيجؿ  جدمع  ومدير والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :3 المـادة
 .القرار هذا

 .بدث العمميوال العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في القرار هذا ييشر :4 المـادة
 3102 سبتمبر 07 في بالجزائر حرر                                                                                              

 العممي بحثوال العالي التعميم وزير                                                                                                
 مباركي محمد األستاذ                                                                                                       

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 3102 تمبرسب 07 في مؤرخ بالقرار ممحق
 الجامعي لمتأىيل المفتوحة التخصصات قائمة يحدد

 :جيجل جامعة
 الايزيدء 

  الكيميدء 

  المعمدري   ال يدس 

  الريدضيدت 

  المواد  هيدس 

 اإللكتروييؾ. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بومرداس جامعة تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 07 في مؤرخ 471 رقم قرار
 ومنحو الجامعي التأىيل نظيموت الدكتوراه شيادة عمى لمتكوين لمحصول

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
  0887 أوت 06 الموافؽ 0308 ااولى ربيع 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 المددتيف سيمد ال والمتمـ  المعدؿ الجدمعي  والتأهيؿ المتب ص التدرج بعد ومد الدكتوراه في بدلتكويف والمتعمؽ
 ميه  002و 8

 والمتضمف  0887 جواف 3 الموافؽ 0308  ار 6 في المؤرخ 078-87 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 والمتمـ  المعدؿ بومرداس  جدمع  إيشدء

  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -
 والمتمـ  المعدؿ وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  م دـ يددد الذي

 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 يقـــــــــرر
 ربيع 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي وـالمرس مف 002 و 8 المددتيف ادكدـ تطبيقد :األولى المادة

 إلى القرار هذا ي دؼ   ألاله المذكور و المتمـ  و المعدؿ  0887 أوت 06 الموافؽ 0308 ااولى
 .الجدمعي التأهيؿ تيظيـ و الدكتوراه ش ددة لمى لمد وؿ لمتكويف بومرداس جدمع  تأهيؿ

 .القرار هذا ممدؽ في الجدمعي لمتأهيؿ الماتود  التب  دت قدقم  تددد :3 المـادة
 تدريخ مف إبتداء سيوات( 13) أربع لمدة الماعوؿ سدري القرار هذا بموجب المميوح التأهيؿ يبقى :2 المـادة

 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسـو مف 004 و 03 المددتيف بأدكدـ التقيد مع إمضدقه
 .ألاله ورالمذك 0887 أوت 06 الموافؽ 0308 ااولى ربيع

 بتيايذ يب ه  فيمد كؿ بومرداس  جدمع  ومدير التكويفو  والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :3 المـادة
 .القرار هذا

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في القرار هذا ييشر: 4 المـادة
 3102 سبتمبر 07 في بالجزائر حرر                                                                                              

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                                
 مباركي محمد األستاذ                                                                                                       

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الجامعي لمتأىيل المفتوحة التخصصات قائمة يحدد  3102 سبتمبر 07 في مؤرخ بالقرار ممحق

 :داسبومر  جامعة
 داري  قديويي  لمـو  .وا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  األغواط جامعة تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 07 في مؤرخ 470 رقم قرار
 ومنحو الجامعي التأىيل وتنظيم الدكتوراه شيادة عمى لمتكوين لمحصول

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
  0887 أوت 06 الموافؽ 0308 ااولى ربيع 33 في المؤرخ 343-87 رقـ لتيايذيا المرسـو بمقتضى -

 المددتيف سيمد ال والمتمـ  المعدؿ الجدمعي  والتأهيؿ المتب ص التدرج بعد ومد الدكتوراه في بدلتكويف والمتعمؽ
 ميه  002و 8

  3110 سبتمبر 07 موافؽال 0333 الاديي  جمدد  21 في المؤرخ 361-10 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 المعدؿ  اااواط  جدمع  إيشدء والمتضمف

  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -
 والمتمـ  المعدؿ وسيرهد  بتيظيم د البد   القوالد و الجدمع  م دـ يددد الذي

 يددد  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في لمؤرخا 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت

 يقـــــــــرر
 ربيع 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسوـ مف 002 و 8 المددتيف ادكدـ تطبيقد :األولى المادة

 إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكور والمتمـ  المعدؿ  0887 أوت 06 الموافؽ 0308 ااولى
 .الجدمعي التأهيؿ وتيظيـ الدكتوراه ش ددة لمى لمد وؿ لمتكويف اااواط جدمع  تأهيؿ

 .القرار هذا ممدؽ في الجدمعي لمتأهيؿ الماتود  التب  دت قدقم  تددد :3 المـادة
 تدريخ مف إبتداء سيوات( 13) أربع دةلم الماعوؿ سدري القرار هذا بموجب المميوح التأهيؿ يبقى :2 المـادة

 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسـو مف 004و 03 المددتيف بأدكدـ التقيد مع إمضدقه
 .ألاله المذكور 0887 أوت 06 الموافؽ 0308 ااولى ربيع

 بتيايذ يب ه  فيمد ؿك اااواط  جدمع  ومدير والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :3 المـادة
 .القرار هذا

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في القرار هذا ييشر :4 المـادة
 3102 سبتمبر 07 في بالجزائر حرر                                                                                              

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                                
 مباركي محمد األستاذ                                                                                                       

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الجامعي لمتأىيل المفتوحة التخصصات قائمة يحدد، 3102 سبتمبر 07 في مؤرخ بالقرار ممحق
 : األغواط جامعة

 كيميدء. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  البواقي أم جامعة تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 07 في مؤرخ 473 رقم قرار
 ومنحو الجامعي التأىيل وتنظيم الدكتوراه شيادة عمى متكوين لمحصولل

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
  0887 أوت 06 الموافؽ 0308 ااولى ربيع 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 المددتيف سيمد ال والمتمـ  المعدؿ الجدمعي  هيؿوالتأ المتب ص التدرج بعد ومد الدكتوراه في بدلتكويف والمتعمؽ
 ميه  002و 8
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  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -
 والمتمـ  المعدؿ وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  م دـ يددد الذي

 والمتضمف  3118 جدياي 3 الموافؽ 0321 مدـر 6 في رخالمؤ  15-18 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 المعدؿ  البواقي  أـ جدمع  إيشدء

 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 يقـــــــــرر
 ربيع 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسوـ مف 002 و 8 المددتيف ادكدـ تطبيقد :األولى المادة

 إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكور والمتمـ  المعدؿ  0887 أوت 06 الموافؽ 0308 ااولى
 .الجدمعي التأهيؿ وتيظيـ الدكتوراه ش ددة لمى لمد وؿ لمتكويف البواقي أـ جدمع  تأهيؿ

 .القرار هذا ممدؽ في الجدمعي لمتأهيؿ الماتود  التب  دت قدقم  تددد :3 المـادة
 تدريخ مف إبتداء سيوات( 13) أربع لمدة الماعوؿ سدري القرار هذا بموجب المميوح التأهيؿ يبقى :2 المـادة

 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسـو مف 004 و 03 المددتيف بأدكدـ التقيد مع إمضدقه
 .ألاله المذكور 0887 أوت 06 الموافؽ 0308 ااولى ربيع

 بتيايذ يب ه  فيمد كؿ البواقي  أـ جدمع  ومدير والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :3 المـادة
 .القرار هذا

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في القرار هذا ييشر :4 المـادة
 3102 سبتمبر 18 في بالجزائر حرر                                                                                              

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                                
 مباركي محمد األستاذ                                                                                                       

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الجامعي لمتأىيل لمفتوحةا التخصصات قائمة يحدد، 3102 سبتمبر 07 في مؤرخ بالقرار ممحق

 

 : البواقي أم جامعة
  الريدضيدت 

 الطبيعي   العمـو 

   فريسي 

 الياس لمـ. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بسكرة جامعة تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 07 في مؤرخ 472 رقم قرار
 ومنحو الجامعي التأىيل وتنظيم الدكتوراه شيادة عمى لمتكوين لمحصول

         

 العممي، والبحث عاليال التعميم وزير إن
  0887 جويمي  6 الموافؽ 0308 ااوؿ ربيع 02 في المؤرخ 308-87 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 المعدؿ  بسكرة  جدمع  إيشدء المتضمف
  0887 أوت 06 الموافؽ 0308 ااولى ربيع 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 المددتيف سيمد ال والمتمـ  المعدؿ الجدمعي  والتأهيؿ المتب ص التدرج بعد ومد هالدكتورا في بدلتكويف المتعمؽ
 ميه  002و 8

  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -
 والمتمـ  المعدؿ وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  م دـ يددد الذي



    3102-الثالثي الثالث                                                                                      النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي 164

 

 يددد  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي لمرسـوا بمقتضى -
 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت

 يقـــــــــرر
 ربيع 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسـو مف 002و 8 المددتيف ادكدـ تطبيقد: األولى المادة

 إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكور والمتمـ  المعدؿ  0887 أوت 06 الموافؽ 0308 ااولى
 .الجدمعي التأهيؿ وتيظيـ الدكتوراه ش ددة لمى لمد وؿ لمتكويف بسكرة جدمع  تأهيؿ

 .القرار هذا ممدؽ في الجدمعي لمتأهيؿ الماتود  التب  دت قدقم  تددد: 3 المـادة
 تدريخ مف إبتداء سيوات( 13) أربع لمدة الماعوؿ سدري القرار اهذ بموجب المميوح التأهيؿ يبقى :2 المـادة

 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسـو مف 004و 03 المددتيف بأدكدـ التقيد مع إمضدقه
 .ألاله المذكور 0887 أوت 06 الموافؽ 0308 ااولى ربيع

 هذا بتيايذ يب ه  فيمد كؿ بسكرة  جدمع  ومدير فوالتكوي والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :3 المـادة
 .القرار

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في القرار هذا ييشر :4 المـادة
 3102 سبتمبر 07 في بالجزائر حرر                                                                                              

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                                
 مباركي محمد األستاذ                                                                                                       

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الجامعي لمتأىيل المفتوحة التخصصات قائمة يحدد، 3102 سبتمبر 07 في مؤرخ بالقرار ممحق

 

 :بسكرة جامعة
 النفس، عمم 

 اآللي اإلعالم. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تممسان جامعة تأىيل يتضمن 3102 رسبتمب 07 في مؤرخ 473 رقم قرار
 ومنحو الجامعي التأىيل وتنظيم الدكتوراه شيادة عمى لمتكوين لمحصول

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 المعدؿ تممسدف  جدمع  إيشدء والمتضمف  0878 أوت 0 في المؤرخ 027-78 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 المتمـ  و
  0887 أوت 06 الموافؽ 0308 ااولى ربيع 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي لمرسـوا بمقتضى -

 المددتيف سيمد ال والمتمـ  المعدؿ الجدمعي  والتأهيؿ المتب ص التدرج بعد ومد الدكتوراه في بدلتكويف والمتعمؽ
 ميه  002و 8

  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -
 والمتمـ  المعدؿ وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  م دـ يددد الذي

 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 يقـــــــــرر
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 ربيع 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسـو مف 002و 8 المددتيف ادكدـ تطبيقد :األولى دةالما
 إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكور والمتمـ  المعدؿ  0887 أوت 06 الموافؽ 0308 ااولى
 .الجدمعي التأهيؿ تيظيـ و الدكتوراه ش ددة لمى لمد وؿ لمتكويف تممسدف جدمع  تأهيؿ

 .القرار هذا ممدؽ في الجدمعي لمتأهيؿ الماتود  التب  دت قدقم  تددد :3 مـادةال
 تدريخ مف إبتداء سيوات( 13) أربع لمدة الماعوؿ سدري القرار هذا بموجب المميوح التأهيؿ يبقى :2 المـادة

 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسـو مف 004و 03 المددتيف بأدكدـ التقيد مع إمضدقه
 .ألاله المذكور 0887 أوت 06 الموافؽ 0308 ااولى ربيع

 بتيايذ يب ه  فيمد كؿ تممسدف  جدمع  ومدير والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :3 المـادة
 .القرار هذا

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في القرار هذا ييشر :4 المـادة
 3102 سبتمبر 07 في بالجزائر حرر                                                                                              

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                                
 مباركي محمد األستاذ                                                                                                       

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الجامعي لمتأىيل المفتوحة لتخصصاتا قائمة يحدد، 3102 سبتمبر 07 في مؤرخ بالقرار ممحق

 

 :تممسان جامعة
  ميكدييكي   هيدس 

  مديي  هيدس. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  البميدة جامعة تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 07 في مؤرخ 474 رقم قرار
 ومنحو الجامعي التأىيل وتنظيم الدكتوراه شيادة عمى لمتكوين لمحصول

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 المعدؿ  البميدة  جدمع  إيشدء والمتضمف  0878 أوت 0 في المؤرخ 026-78 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
  0887 أوت 06 الموافؽ 0308 ااولى ربيع 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 المددتيف سيمد ال والمتمـ  المعدؿ دمعي الج والتأهيؿ المتب ص التدرج بعد ومد الدكتوراه في بدلتكويف والمتعمؽ
 ميه  002و 8

  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -
 والمتمـ  المعدؿ وسيرهد  بتيظيم د البد   القوالد و الجدمع  م دـ يددد الذي

 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 يقـــــــــرر
 ربيع 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسوـ مف 002 و 8 المددتيف ادكدـ تطبيقد :األولى المادة

 إلى القرار هذا ي دؼ   ألاله المذكور و المتمـ  و المعدؿ  0887 أوت 06 الموافؽ 0308 ااولى
 .الجدمعي التأهيؿ تيظيـ و الدكتوراه ش ددة لمى لمد وؿ لمتكويف البميدة جدمع  تأهيؿ

 .القرار هذا ممدؽ في الجدمعي لمتأهيؿ الماتود  التب  دت قدقم  تددد :3 المـادة
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 تدريخ مف إبتداء سيوات( 13) أربع دةلم الماعوؿ سدري القرار هذا بموجب المميوح التأهيؿ يبقى :2 المـادة
 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسـو مف 004و 03 المددتيف بأدكدـ التقيد مع إمضدقه

 .ألاله المذكور 0887 أوت 06 الموافؽ 0308 ااولى ربيع
 بتيايذ يب ه  فيمد ؿك البميدة  جدمع  ومدير والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :3 المـادة

 .القرار هذا
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في القرار هذا ييشر :4 المـادة

 3102 سبتمبر 07 في بالجزائر حرر                                                                                              
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                                

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                       
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الجامعي لمتأىيل المفتوحة التخصصات قائمة يحدد، 3102 سبتمبر 07 في مؤرخ بالقرار ممحق
 

 :البميدة جامعة
  العربي   المل 

 اإلقت ددي   العمـو 

  الريدضيدت 

 التربي  ولمـو الياس لمـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ورقمة جامعة تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 07 في مؤرخ 475 قمر  قرار
 ومنحو الجامعي التأىيل وتنظيم الدكتوراه شيادة عمى لمتكوين لمحصول

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
  0887 أوت 06 الموافؽ 0308 ااولى ربيع 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 المددتيف سيمد ال والمتمـ  المعدؿ الجدمعي  والتأهيؿ المتب ص التدرج بعد ومد الدكتوراه في بدلتكويف متعمؽوال
 ميه  002 و 8

 ورقم   جدمع  إيشدء والمتضمف  3110 جويمي  32 في المؤرخ 301-10 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 والمتمـ  المعدؿ

  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في لمؤرخا 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -
 والمتمـ  المعدؿ وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  م دـ يددد الذي

 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 لعممي ا والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 يقـــــــــرر
 ربيع 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسوـ مف 002 و 8 المددتيف ادكدـ تطبيقد :األولى المادة

 القرار هذا ي دؼ   ألاله المذكور و المتمـ  و المعدؿ  0887 أوت 06 الموافؽ 0308 ااولى
 .الجدمعي التأهيؿ وتيظيـ الدكتوراه ش ددة لمى لمد وؿ لمتكويف ورقم  جدمع  تأهيؿ إلى

 .القرار هذا ممدؽ في الجدمعي لمتأهيؿ الماتود  التب  دت قدقم  تددد :3 المـادة
 تدريخ مف إبتداء سيوات( 13) أربع لمدة الماعوؿ سدري القرار هذا بموجب المميوح التأهيؿ يبقى :2 المـادة

 في المؤرخ 343-87 رقـ يايذيالت المرسـو مف 004 و 03 المددتيف بأدكدـ التقيد مع إمضدقه
 .ألاله المذكور 0887 أوت 06 الموافؽ 0308 ااولى ربيع 33
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 هذا بتيايذ يب ه  فيمد كؿ ورقم   جدمع  ومدير والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :3 المـادة
 .القرار

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في القرار هذا ييشر :4 المـادة
 3102 سبتمبر 07 في بالجزائر حرر                                                                                              

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                                
 مباركي محمد األستاذ                                                                                                       

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الجامعي لمتأىيل المفتوحة التخصصات قائمة يحدد، 3102 سبتمبر 70 في مؤرخ بالقرار ممحق

 

 : ورقمة جامعة
  مديي   هيدس 

  الطراقؽ هيدس. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لمتكوين بمعباس سيدي جامعة تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 07 في مؤرخ 476 رقم قرار
 ومنحو الجامعي التأىيل وتنظيم الدكتوراه شيادة عمى لمحصول

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 بمعبدس  سيدي جدمع  إيشدء والمتضمف  0878 أوت 0 في المؤرخ 030-78 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 المعدؿ 
  0887 أوت 06 الموافؽ 0308 ااولى ربيع 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 المددتيف سيمد ال والمتمـ  المعدؿ الجدمعي  والتأهيؿ المتب ص التدرج بعد دوم الدكتوراه في بدلتكويف والمتعمؽ
 ميه  002و 8

  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -
 والمتمـ  المعدؿ وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  م دـ يددد الذي

 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي ـوالمرس بمقتضى -
 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 يقـــــــــرر
 ربيع 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسوـ مف 002 و 8 المددتيف ادكدـ تطبيقد :األولى المادة

 إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكور والمتمـ  المعدؿ  0887 أوت 06 الموافؽ 0308 ااولى
 .الجدمعي التأهيؿ تيظيـ و الدكتوراه ش ددة لمى لمد وؿ لمتكويف بمعبدس سيدي جدمع  تأهيؿ

 .القرار هذا ممدؽ في الجدمعي لمتأهيؿ الماتود  التب  دت قدقم  تددد :3 المـادة
 تدريخ مف إبتداء سيوات( 13) أربع لمدة الماعوؿ سدري القرار هذا بموجب المميوح التأهيؿ يبقى :2 المـادة

 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسـو مف 004و 03 المددتيف بأدكدـ التقيد مع إمضدقه
 .ألاله المذكور 0887 أوت 06 الموافؽ 0308 ااولى ربيع

 يب ه  فيمد كؿ بمعبدس  سيدي جدمع  ومدير التكويفو  ثوالبد التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :3 المـادة
 .القرار هذا بتيايذ

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في القرار هذا ييشر :4 المـادة
 3102 سبتمبر 07 في بالجزائر حرر                                                                                              

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                                
 مباركي حمدم األستاذ                                                                                                       

ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػ
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 الجامعي لمتأىيل المفتوحة التخصصات قائمة يحدد، 3102 سبتمبر 07 في مؤرخ بالقرار ممحق
 

 : بمعباس سيدي جامعة
  الريدضيدت 

 التسيير لمـو. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لمتكوين الطارف جامعة تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 07 في مؤرخ 477 رقم قرار
 ومنحو الجامعي التأىيل وتنظيم الدكتوراه شيادة عمى لمحصول

          

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
  0887 أوت 06 الموافؽ 0308 ااولى ربيع 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 المددتيف سيمد ال والمتمـ  المعدؿ الجدمعي  والتأهيؿ المتب ص التدرج بعد ومد الدكتوراه في بدلتكويف والمتعمؽ
 ميه  002و 8

 والقوالد الجدمعي المركز م دـ يددد  3114 أوت 05 في المؤرخ 388-14 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 وسيره  بتيظيمه البد  

 والمتضمف  3103 جواف 3 الموافؽ 0322 رجب 03 في المؤرخ 333-03 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -
 الطدرؼ  جدمع  إيشدء

 يددد  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ عربي 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت

 يقـــــــــرر
 

 ربيع 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسوـ مف 002 و 8 المددتيف ادكدـ تطبيقد :األولى المادة
 إلى القرار هذا ي دؼ ه ألال والمذكور والمتمـ  المعدؿ  0887 أوت 06 الموافؽ 0308 ااولى
 .الجدمعي التأهيؿ تيظيـ و الدكتوراه ش ددة لمى لمد وؿ لمتكويف الطدرؼ جدمع  تأهيؿ

 .القرار هذا ممدؽ في الجدمعي لمتأهيؿ الماتود  التب  دت قدقم  تددد :3 المـادة
 تدريخ مف إبتداء يواتس( 13) أربع لمدة الماعوؿ سدري القرار هذا بموجب المميوح التأهيؿ يبقى :2 المـادة

 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسـو مف 004و 03 المددتيف بأدكدـ التقيد مع إمضدقه
 .ألاله المذكور 0887 أوت 06 الموافؽ 0308 ااولى ربيع

 يايذبت يب ه  فيمد كؿ الطدرؼ  جدمع  ومدير والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :3 المـادة
 .القرار هذا

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في القرار هذا ييشر :4 المـادة
 3102 سبتمبر 07 في بالجزائر حرر                                                                                              

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                                
 مباركي محمد األستاذ                                                                                                       

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الجامعي لمتأىيل المفتوحة التخصصات قائمة يحدد  3102 سبتمبر 07 في مؤرخ بالقرار ممحق

 

 : الطارف جامعة
 فالدي  لمـو. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ



    3102-الثالثي الثالث                                                                                      النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي 169

 

 لمتكوين عنابة جامعة تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 07 في مؤرخ  478 رقم قرار
 ومنحو الجامعي التأىيل وتنظيم الدكتوراه شيادة عمى لمحصول

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ليدب   جدمع  سير و بتيظيـ البدص  0873 أوت 07 في المؤرخ 303-73 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 المعدؿ 
  0887 أوت 06 الموافؽ 0308 ااولى ربيع 33 في خالمؤر  343-87 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 سيمد ال المتمـ  و المعدؿ الجدمعي  التأهيؿ و المتب ص التدرج بعد مد و الدكتوراه في بدلتكويف والمتعمؽ
 ميه  002 و 8 المددتيف

  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -
 المتمـ  و المعدؿ سيرهد  و بتيظيم د البد   القوالد و الجدمع  م دـ يددد لذيا
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 

   يقـــــــــرر
 ربيع 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسـو مف 002و 8 المددتيف كدـاد تطبيقد :األولى المادة

 إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكور والمتمـ  المعدؿ  0887 أوت 06 الموافؽ 0308 ااولى
 .الجدمعي التأهيؿ تيظيـ و الدكتوراه ش ددة لمى لمد وؿ لمتكويف ليدب  جدمع  تأهيؿ

 .القرار هذا ممدؽ في الجدمعي لمتأهيؿ الماتود  تب  دتال قدقم  تددد :3 المـادة
 تدريخ مف إبتداء سيوات( 13) أربع لمدة الماعوؿ سدري القرار هذا بموجب المميوح التأهيؿ يبقى :2 المـادة

 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسـو مف 004و 03 المددتيف بأدكدـ التقيد مع إمضدقه
 .ألاله المذكور 0887 أوت 06 وافؽالم 0308 ااولى ربيع

 هذا بتيايذ يب ه  فيمد كؿ ليدب   جدمع  ومدير والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :3 المـادة
 .القرار

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في القرار هذا ييشر :4 المـادة
 3102 سبتمبر 07 في بالجزائر حرر                                                                                              

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                                
 مباركي محمد األستاذ                                                                                                       

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الجامعي للمتأىي المفتوحة التخصصات قائمة يحدد  3102 سبتمبر 07 في مؤرخ بالقرار ممحق

 

 : عنابة جامعة
 إلكتروميكدييؾ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لمتكوين وزو تيزي جامعة تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 07 في مؤرخ  481 رقم قرار
 ومنحو الجامعي التأىيل وتنظيم الدكتوراه شيادة عمى لمحصول

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 وزو  تيزي جدمع  إيشدء والمتضمف  0878 أوت 0 في المؤرخ 028-78 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ
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  0887 أوت 06 الموافؽ 0308 ااولى ربيع 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 المددتيف يمدس ال والمتمـ  المعدؿ الجدمعي  والتأهيؿ المتب ص التدرج بعد ومد الدكتوراه في بدلتكويف والمتعمؽ

 ميه  002 و 8
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ وسيرهد  بتيظيم د البد   القوالد و الجدمع  م دـ يددد الذي
 الذي  3102 جدياي 21 ؽالمواف 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 

   يقـــــــــرر
 ربيع 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسوـ مف 002 و 8 المددتيف ادكدـ تطبيقد :األولى المادة

 إلى القرار ذاه ي دؼ   ألاله المذكور و المتمـ  و المعدؿ  0887 أوت 06 الموافؽ 0308 ااولى
 .الجدمعي التأهيؿ تيظيـ و الدكتوراه ش ددة لمى لمد وؿ لمتكويف وزو تيزي جدمع  تأهيؿ

 .القرار هذا ممدؽ في الجدمعي لمتأهيؿ الماتود  التب  دت قدقم  تددد: 3 المـادة
 تدريخ مف تداءإب سيوات( 13) أربع لمدة الماعوؿ سدري القرار هذا بموجب المميوح التأهيؿ يبقى :2 المـادة

 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسـو مف 004 و 03 المددتيف بأدكدـ التقيد مع إمضدقه
 .ألاله المذكور 0887 أوت 06 الموافؽ 0308 ااولى ربيع

 بتيايذ يب ه  فيمد كؿ وزو  تيزي جدمع  ومدير والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :3 المـادة
 .القرار هذا

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في القرار هذا ييشر :4 المـادة
 3102 سبتمبر 07 في بالجزائر حرر                                                                                              

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                                
 مباركي محمد األستاذ                                                                                                       

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الجامعي لمتأىيل المفتوحة التخصصات قائمة يحدد  3102 سبتمبر 07 في مؤرخ بالقرار ممحق

 

 :وزو تيزي جامعة
 آلي  إلالـ 

  فريسي  أدب و لل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لإلحصاء العميا الوطنية المدرسة تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 07 في مؤرخ  480 رقم قرار
 ومنحو الجامعي التأىيل تنظيم و الدكتوراه شيادة عمى لمحصول لمتكوين التطبيقي واإلقتصاد

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
  0887 أوت 06 الموافؽ 0308 ااولى ربيع 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 سيمد ال المتمـ  و المعدؿ الجدمعي  التأهيؿ و المتب ص التدرج بعد مد و الدكتوراه في بدلتكويف والمتعمؽ
 ميه  002 و 8 المددتيف

  3114 سبتمبر 38 الموافؽ 0335 القعدة ذو 36 في المؤرخ 411-14 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  بدرج المدرس  م دـ يددد الذي



    3102-الثالثي الثالث                                                                                      النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي 171

 

 والمتضمف  3117 جويمي  03 الموافؽ 0338 رجب 00 في المؤرخ 333-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 الجدمع   بدرج مدرس  إلى واإلد دء لمتبطيط الوطيي المع د تدويؿ

 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 العممي  والبدث العدلي التعميـ زيرو   الديدت يددد

  
   يقـــــــــرر

 ربيع 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسوـ مف 002 و 8 المددتيف ادكدـ تطبيقد :األولى المادة
 إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكور والمتمـ  المعدؿ  0887 أوت 06 الموافؽ 0308 ااولى
 و الدكتوراه ش ددة لمى لمد وؿ لمتكويف التطبيقي واإلقت دد لإلد دء عميدال الوطيي  المدرس  تأهيؿ
 .الجدمعي التأهيؿ تيظيـ

 .القرار هذا ممدؽ في الجدمعي لمتأهيؿ الماتود  التب  دت قدقم  تددد :3 المـادة
 تدريخ مف ءإبتدا سيوات( 13) أربع لمدة الماعوؿ سدري القرار هذا بموجب المميوح التأهيؿ يبقى: 2 المـادة

 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسـو مف 004و 03 المددتيف بأدكدـ التقيد مع إمضدقه
 .ألاله المذكور 0887 أوت 06 الموافؽ 0308 ااولى ربيع

 و لإلد دء العميد الوطيي  المدرس  مدير و والتكويف البدث و التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :3 المـادة
 .القرار هذا بتيايذ يب ه  فيمد كؿ التطبيقي   دداإلقت

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في القرار هذا ييشر :4 المـادة
 3102 سبتمبر 07 في بالجزائر حرر                                                                                              

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                                
 مباركي محمد األستاذ                                                                                                       

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الجامعي لمتأىيل المفتوحة التخصصات قائمة يحدد  3102 سبتمبر 07 في مؤرخ بالقرار ممحق

 

 :التطبيقي واإلقتصاد لإلحصاء العميا الوطنية المدرسة
 اإلقت ددي  العمـو : 

 قت  إد دء:  فرع  .تطبيقي ددوا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لمتكوين المسيمة جامعة تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 07 في مؤرخ  483 رقم قرار
 ومنحو الجامعي التأىيل وتنظيم الدكتوراه شيادة عمى لمحصول

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
  0887 أوت 06 الموافؽ 0308 لىااو  ربيع 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 المددتيف سيمد ال والمتمـ  المعدؿ الجدمعي  والتأهيؿ المتب ص التدرج بعد ومد الدكتوراه في بدلتكويف والمتعمؽ
 ميه  002و 8

  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -
 والمتمـ  المعدؿ وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  م دـ يددد الذي

-10 رقـ التيايذي لممرسـو المعدؿ  3113 أوت 38 في المؤرخ 353-13 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 المسيم   جدمع  إيشدء والمتضمف  3110 سبتمبر 07 في المؤرخ 363
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 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 

   يقـــــــــرر
 ربيع 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسـو مف 002 و 8 المددتيف ادكدـ تطبيقد:  ااولى المددة -

 تأهيؿ إلى القرار هذا ي دؼ   لالهأ المذكور و المتمـ  و المعدؿ  0887 أوت 06 الموافؽ 0308 ااولى
 .الجدمعي التأهيؿ تيظيـ و الدكتوراه ش ددة لمى لمد وؿ لمتكويف المسيم  جدمع 

 .القرار هذا ممدؽ في الجدمعي لمتأهيؿ الماتود  التب  دت قدقم  تددد:  13 المػددة -
 تدريخ مف إبتداء سيوات( 13) بعأر  لمدة الماعوؿ سدري القرار هذا بموجب المميوح التأهيؿ يبقى:  12 المػددة -

 ربيع 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسـو مف 004 و 03 المددتيف بأدكدـ التقيد مع إمضدقه
 .ألاله المذكور 0887 أوت 06 الموافؽ 0308 ااولى

 يب ه  فيمد كؿ المسيم   جدمع  ومدير والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ:  13 المػددة -
 .القرار هذا بتيايذ

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في القرار هذا ييشر:  14 المػددة -
 3102 سبتمبر 07 في بالجزائر حرر                                                                                              

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                                
 مباركي محمد األستاذ                                                                                                       

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الجامعي لمتأىيل المفتوحة التخصصات قائمة يحدد  3102 سبتمبر 07 في مؤرخ بالقرار ممحق

 

 : المسيمة جامعة
  اإللكتروييؾ 

 التجدري  العمـو. 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ  482 رقم قرار
 أدرار بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو ىبمقتض -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3110 سبتمبر 07 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  21 في المؤرخ 358-10 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 المعدؿ  أدرار  جدمع  إيشدء والمتضمف
 والمتضف  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ يايذيالت المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  ش ددة و المدستر ش ددة و الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي تعميـال وزير  الديدت يددد
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 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -
 وسيره  و الديدت د

 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى وبيدء -
 

 يقـــــــــرر
 

 .القرار هذا لممدؽ وفقد أدرار  بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا د الماتو  المدستر تؤهؿ: األولى المادة
 القرار هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ أدرار  جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ: 3 المـادة

 .العممي البدث و العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                              

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                                
 مباركي محمد األستاذ                                                                                                       

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1033-3102 الجامعية السنة -أدرار جامعة- الماستر تأىيل:  ممحق

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

  لمـو إقت ددي   تسيير
 ولمـو تجدري 

 لمو إقت ددي 
 مدلي  و بيوؾ  أ 

 مدلي  و إقت دد دولي  أ 
  تدميؿ إقت ددي و دوكم  أ 

 ـ  التسيير اإلستراتيجي لممؤسس   لمـو التسيير
  دقوؽ دقوؽ و لمـو سيدسي  قديوف االمدؿ  أ 

  جتمدلي  أ  لمـ اإلجتمدع : لمـ إجتمدع العمؿ والتيظيـ  لمـو إجتمدلي  لمـو إيسديي  وا 
 أ  شريع  و قديوف  لمـو إسالمي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ  483 رقم قرار
 0الجزائر بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

   الدكوم ألضدء تعييف والمتضمف
 والمتضف  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ
  3101 جويمي  03 الموافؽ 0320 شعبدف 3 في المؤرخ 072-01 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الجزاقر  جدمع  تسمي  لييرت والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 دوتشكيمت  لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دسيرهو   الديدت دو 
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى وبيدء -
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 يقـــــــــرر
 هذا لممدؽ وفقد  0الجزاقر بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ: األولى المادة

 .القرار
 هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ  0الجزاقر جدمع  مدير و العدلييف يفالتكو  و لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                              

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                                
 مباركي محمد األستاذ                                                                                                       

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 3103-3102 الجامعية السنة -0الجزائر جامعة- الماستر تأىيل:  ممحق

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

  لمـو إسالمي  لمـو إيسديي 

 أ  شريع  وقديوف
 أ  لقيدة

 أ  مقدري  ااديدف
 أ  وؿ الاقهأ 

 أ  فقه مقدرف
 أ  كتدب و سي 

 أ  لل  و دراسدت قرآيي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 484 رقم قرار
 2الجزائر بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ فالقديو  بمقتضى -

  المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ ايذيالتي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  ش ددة و المدستر ش ددة و الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
  3118 أكتوبر 33 الموافؽ 0321 القعدة ذي 2 في المؤرخ 231-18 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 يع  بوزر  جدمع  إيشدء والمتضمف
  3101 جويمي  03 الموافؽ 0320 شعبدف 3 في المؤرخ 073-01 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 بوزريع   جدمع  تسمي  تليير والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 عممي ال والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى وبيدء -
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 يقـــــــــرر
 .القرار هذا لممدؽ وفقد  3الجزاقر بجدمع  3103-3102  الجدمعي السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة
 هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ  3 الجزاقر جدمع  مدير و العدلييف التكويف و لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة

 .العممي البدث و العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                              

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                                
 مباركي محمد األستاذ                                                                                                       

ػ ػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػ
 3103-3102 الجامعية السنة -3الجزائر جامعة- الماستر تأىيل:  ممحق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طبيع  التب ص الارع الميداف

 آداب و للدت أجيبي 

 أ لمـو المسدف وتعميمي  الاريسي  لل  أجيبي /الاريسي  دسب أهداؼ بد   لل  فريسي 
 أ لمـو اليص و آداب فرايكاوتي 

 أ لل  و أدب إيطدلي للى  إيطدلي 
 أ لل  و أدب روسي لل  روسي 
 أ لل   أدب ودضدرة إسبديي  لل  إسبديي 
 أ لل   أدب ودضدرة ألمديي  لل  ألمديي 
 أ لل   أدب ودضدرة إيجميزي  لل  إيجميزي 

 ترجم 
 أ ترجم  كتدبي  وشاوي  لربي/إيجميزي/لربي
 أ ترجم  كتدبي  وشاوي  لربي/إسبديي/لربي
 أ ترجم  كتدبي  وشاوي  لربي/فريسي/لربي

لمـو إيسديي  
جتمدلي   لمـو إجتمدلي  وا 

 أ جتمدع : لمـ إجتمدع التيظيمدتلمـ اإل
 أ لمـ اإلجتمدع : لمـ إجتمدع دضري
 أ لمـ اإلجتمدع : إدارة الموارد البشري 

 أ لمـ اإلجتمدع : لمـ إجتمدع العدقم  والطاول  والرلدي  اإلجتمدلي 
 أ لمـ الياس : لمـ الياس العمؿ و التيظيـ

 أ لمـو التربي 
 أ إلت دؿأمراض المل  و ا

 أ لمـ الياس : لمـ الياس المدرسي
 أ لمـو التربي  : تربي  و أيظم  التعميـ

 
 
 
 
 
 

لمـو إيسديي  و 
 إجتمدلي 

 
 
 
 
 
 
 

 لمـو إيسديي 

 أ فمسا  : فمسا  اربي  معد رة
 أ فمسا  : فمسا  سيدسي  و أبالقي 

 أ فمسا  : ميطؽ و فمسا  العمـو
 أ   إسالمي فمسا  : فمسا  لربي

 أ 1881-1492تدريخ : دراسدت لامديي  
 أ تدريخ : تدريخ إفريقيد الجيوب  دراوي 

 أ تدريخ : تدريخ الدضدرات القديم 
 أ تدريخ : تدريخ بمداف الملرب في الع ر الوسيط

 أ تدريخ : مظدهر المقدوم  في الملرب العربي
 أ لمـ اآلادر : آادر إسالمي 

 أ مـ اآلادر : لمـ اآلادر القديـ الكالسيكيل
 أ لمـ المكتبدت : إدارة اارشيؼ

 أ دراسدت أدبي  و يقد القراث أدب لربي لل  و أدب لربي
 أ لسدييدت تطبيقي  لل  لربي 
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  المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 485 رقم قرار
 2الجزائر بجامعة 3103-3102 معيةالجا السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  ش ددة و المدستر ش ددة و الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
  3118 أكتوبر 33 الموافؽ 0321 القعدة ذي 2 في المؤرخ 230-18 رقـ ايذيالتي المرسـو بمقتضى -

 إبراهيـ  دالي إيشدء والمتضمف
  3101 جويمي  03 الموافؽ 0320 شعبدف 3 في المؤرخ 074-01 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 إبراهيـ  دالي جدمع  تسمي  تليير والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في ؤرخالم 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دسيرهو  و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ يؿلمتأه الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى وبيدء -
 

 يقـــــــــرر
 

 .القرار هذا لممدؽ وفقد  2الجزاقر بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي ف بعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة
 هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ  2الجزاقر جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي ارالقر 
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                              

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                                
 مباركي محمد األستاذ                                                                                                       

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 3103-3102 الجامعية السنة -2الجزائر جامعة- الماستر تأىيل:  ممحق

 

ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ  ػػ

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
    لمـو إقت ددي

 أ  إقت دد قيدسي بيكي ومدلي لمـو إقت ددي  تسيير ولمـو تجدري 
 أ  إدارة مدلي 

  دقوؽ و لمـو
 سيدسي 

 أ  شري تسيير الموارد الب لمـو التسيير

 لمـو سيدسي 

 أ  دراسدت أميي  دولي 
 أ  إدارة الموارد البشري 

 أ  سيدس  لدم 
 أ  دراسدت إقميمي 

  
  

   لمـو إيسديي
جتمدلي   وا 

 
 

 لمـو إيسديي 
 

 لمـو اإللالـ واإلت دؿ :  ددف  ووسدقط متعددة  أ 
 لمـو اإللالـ واإلت دؿ : إذال  و تمازيوف  أ 
 إلت دؿ : إت دؿلمـو اإللالـ وا  أ 
 لمـو اإللالـ واإلت دؿ : دراس  الجم ور  أ 
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  المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 486 رقم قرار
 عنابة بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  0873 أوت 07 الموافؽ 0313 القعدة ذي 30 في المؤرخ 303-73 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ وسيرهد  ليدب  جدمع  بتيظيـ والمتعمؽ
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي مرسـوال بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  ةوش دد المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى وبيدء -

 

 يقـــــــــرر
 

 هذا لممدؽ وفقد ليدب   بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة
 .القرار

 القرار هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ ليدب   جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة
 .العممي البدث و العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي

 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                              
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                                

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                       
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3103-3102 الجامعية السنة-عنابة جامعة- الماستر تأىيل:  ممحق
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 لمـو و تكيولوجيد 

 
هيدس  معمدري  

 ولمراف

 أ  هيدس  معمدري  و بيدء
 أ  مشروع لمرايي

 أ  ددفظ  معمدري ترميـ و م

 أ  شبكدت ووسدقط متعددة إلكتروييؾ
 أ  إشدرات و وؿ في ال يدس  الديوي 

 أ  طدق  و أيظم  ك ربدقي  إلكترو تقيي

 أ  بيدءات معديي  هيدس  مديي 
 أ  جيوتقيي

 
 

 أ  ميكدتروييؾ
 أ  ميكدتروييؾ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 487 رقم قرار
 باتنة بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف فوالمتضم  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  0878 أوت 0 الموافؽ 0318 الدج  ذي 38 في المؤرخ 025-78 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ بدتي   جدمع  إيشدء مفوالمتض

 
 هيدس  ميكدييكي 

 أ  إيتدجي  آلي  ميكدييكي 
 أ  ليؿ و مراقب  اي رمدمرةأمف التش

 ـ  تكيولوجيد اإليتدج الميكدييكي
 أ  طدقوي 

 أ  هيدس  المديط الميجمي هيدس  الميدجـ
 أ  ري دضري ري

 أ  تشكيؿ المواد تعديف
 أ  هيدس  المواد و المسدددت

إت دالت سمكي  وال 
 أ  إت دالت سمكي  وال سمكي  متقدم  سمكي 

 
لالـ آلي  ريدضيدت وا 

 أ  هيدس  البرمجيدت المعقدة إلالـ آلي
 أ  معددالت تادضمي  و دسدب لممي ريدضيدت

 
 
 

 لمـو الطبيع  و الديدة

هيدروبيولوجيد 
 بدري  و قدري 

 أ  بيوموارد بدري 
 أ  أيظم  بدري  : بيق  سددمي 

 
 لمـو بيولوجي 

 أ  بيولوجيد اليمو
 أ  سموؾ مج د و تكيؼ

 أ   د  –بيق   –  لمـ ااديدء الدقيق
 أ  فيزيولوجيد تسمـ الديواف

  لمـو إقت ددي   تسيير و
 لمـو تجدري 

 أ  ذكدء إقت دجي و تيمي  مستدام  لمـو إقت ددي 
 أ  مدلي  المؤسس  و ااسواؽ لمـو التسيير

  تيظيمدت إداري  وسيدسي  لمـو سيدسي  دقوؽ و لمـو سيدسي  أ 

  لمـو المسدف و تعميمي  المل  الاريسي  لل  فريسي  آداب و للدت أجيبي  أ 
 أ  ترجم  و سيدد  ترجم 

  لمـ الياس العيددي و لمـ الياس المرضى لمطاؿ والمراهؽ لمـو إجتمدلي  لمـو إيسديي  و إجتمدلي  أ 

  
 لل  و أدب لربي 

 أ  لمـو المسدف لل  لربي 

 
 أدب لربي

 أ  أدب ملدربي
 أ  سرديدت

 أ  يقد و تدميؿ البطدب
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  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والتمضمف

 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 وؿاا ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -
  دوسيره و الديدت د

 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى وبيدء -
 يقـــــــــرر

 هذا لممدؽ وفقد بدتي   بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ: األولى المادة
 .القرار

 القرار هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ بدتي   جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ رسمي ال اليشرة في سييشر الذي

 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                              
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                                

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                       
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3103-3102 الجامعية السنة -باتنة جامعة- الماستر تأىيل:  حقمم
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 لمـو و تكيولوجيد 
  

 
 هيدس  معمدري  ولمراف

 أ  هيدس  معمدري  ومديط الطاؿ
 أ  سكف وميدظر طبيعي 

 أ  مشروع لمرايي

 إلكتروتقيي

 أ  تدكـ ك ربدقي
 أ  مراقب  المسدرات ال يدلي 

 أ  إلكتروتقيي
 أ  التدكـ في الطدقدت

 ـ  ميشآت مديي  هيدس  مديي 
 

 هيدس  ميكدييكي 
 أ  ت ميـ اايظم  الميكدييكي 

 ـ  طرؽ التشبيص ال يدلي لممدكيدت ال يدلي  واآلليدت المتدرك 
 أ  إدارة الوقدي   ال د  واامف في العمؿ وقدي  وأمف  يدلي

 لموادلمـو ا فيزيدء لمـو المددة  أ 

 ريدضيدت و إلالـ آلي 

 أ  لمـ التشاير وأمف إلالـ آلي

 ريدضيدت
 أ  تدميؿ دالي و يظريدت المؤارات البطي 

 أ  معددالت تادضمي  جزقي  و تطبيقدت
 أ  ريدضيدت تطبيقي 

 التدكـ في يولي  اااذي  لمـو زرالي  لمـو الطبيع  والديدة  أ 
 أ  تكيولوجيد اذاقي 

  لمـو سيدسي  ـ سيدسي دقوؽ ولمو 

 أ  إدارة دولي 
 أ  إدارة لدم  و أيظم  سيدسي 
 أ  دبمومدسي  و لالقدت دولي 
ستراتيجي   أ  دراسدت أميي  وا 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ  488 رقم قرار
 بشار بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 والمتضمف  3118 جدياي 3 الموافؽ 0321 مدـر 6 في المؤرخ 16-18 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  بشدر  جدمع  إيشدء
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ ايذيالتي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء المتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  جي الم إجتمدع مدضر لمى وبيدء -

 

 يقـــــــــرر
 

  أدب و للدت أجيبي 

 أ  لمـو المسدف لل  إيجميزي 

 لل  فريسي 
 أ  تعميمي  الملدت والاقدفدت

 أ  لمـو المسدف
 أ  لمـ الي وص اادبي 

 أ  ترجم  لدم  رجم ت

  جتمدلي  لمـو إيسديي  وا 

 لمـو إجتمدلي 

 أ  لمـ اإلجتمدع : لمـ إجتمدع دضري
 أ  لمـ اإلجتمدع : لمـ إجتمدع العدقم 

 أ  لمـو التربي  : إرشدد وتوجيه
 أ  لمـ الياس : لمـ الياس العيددي

 لمـو إيسديي 

 أ  فمسا  : فمسا  دديا  ومعد رة
 أ    أبالقي  وسيدسي فمسا  : فمسا

 أ  تدريخ : التدريخ الوسيط
 أ  تدريخ : التدريخ المعد ر

 أ  لمـ اآلادر : لمـ آادر الملرب القديـ
 أ  لمـو اإللالـ و اإلت دؿ : إت دؿ : إت دؿ ولالقدت لدم 

 لمـو إسالمي 
 ـ  إدارة ااوقدؼ و الزكدة
 أ  أ وؿ الاقه المقدرف

 أ  تدريخ إسالمي

 لسدييدت تطبيقي  لمـو المسدف لل  و أدب لربي  أ 
 أ  أدب لربي دديث ومعد ر أدب لربي
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 هذا لممدؽ وفقد بشدر  بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة
 .القرار

 القرار هذا ؽبتطبي يب ه  فيمد كؿ بشدر  جدمع  ومدير العدلييف التكويف و لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ: 3 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي

 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                              
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                                

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                       
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3103-3102 الجامعية السنة -بشار جامعة- الماستر تأىيل:  ممحق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 511 رقم قرار
 بجاية بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  0887 جويمي  6 الموافؽ 0308 ااوؿ ربيع 02 في المؤرخ 307-87 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ بجدي   جدمع  إيشدء والمتضمف

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
  

 لمـو و تكيولوجيد 
 أ  السكف في مديط  دراوي هيدس  معمدري  ولمراف

 أ  جيوتقيي هيدس  مديي 

 بي كيميدء تدميمي   يداليي  وبيوط كيميدء لمـو المددة  أ 
 أ  طدقدت متجددة فيزيدء

 ضمدف الجودة لمـو بيولوجي  لمـو الطبيع  والديدة  أ 
 أ  بيولوجيد جزقي  لمكدقيدت الدقيق 

  لمـو إقت ددي   تسيير
 ولمـو تجدري 

 أ  مدلي  و بيوؾ لمـو إقت ددي 

 لمـو التسيير

 أ  إدارة إستراتيجي 
يشدء المؤسسدت  أ  مقدوالتي  وا 

 أ  لمؤسسدتإدارة ا
 أ  تسيير الموارد البشري 

  تعميمي  المل  اإليجميزي  كمل  أجيبي  لل  إيجميزي  آداب و للدت أجيبي  أ 
 أ  تعميم  المل  الاريسي  لل  فريسي 

  جتمدلي  أ  فمسا  : تدريخ الامسا  وتعميميت د لمـو إيسديي  لمـو إيسديي  وا 

 لل  و أدب لربي 
 أ  قي لسدييدت تطبي لل  لربي 

 أ  تدميؿ اليص اادبي أدب لربي
 أ  يقد أدبي معد ر
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 المتضمف  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ

 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ ذيالتياي المرسـو بمقتضى -
 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -
  دوسيره و الديدت د

 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  ي المج إجتمدع مدضر لمى وبيدء -
 يقـــــــــرر

 هذا لممدؽ وفقد بجدي   بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي ف بعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة
 .القرار

 القرار هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ بجدي   جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة
 .العممي البدث و العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي

 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                              
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                                

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                       
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3103-3102 الجامعية السنة -بجاية جامعة- الماستر تأىيل:  ممحق

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 لمـو و تكيولوجيد 
 أ  إلكتروييؾ القوة إلكتروتقيي

 أ  ري دضري ري
 أ  ميشآت و ت يق  الري

 تددليؿ كيميدقي  كيميدء لمـو المددة  أ 
 أ  لموادكيمتيدء ا

 ريدضيدت و إلالـ آلي 

 أ  هيدس  البرمجيدت التادلمي  إلالـ آلي
دتمدالت ريدضيدت  أ  تدميؿ وا 

 ريدضيدت تطبيقي 
 أ  ريدضيدت مدلي 

 أ  يمذج  الريدضي  وتقييـ يجدل  الشبكدت
 أ  يمذج  الريدضي  و تقييدت القرار

 لمـو الطبيع  و الديدة 
 
 

 لمـو بيولوجي 

 أ  د جراومي بيوتكيولوجي
 أ  ميكروبيولوجيد اذاقي  و د 

 أ  ميكروبيولوجيد البيق 
 أ  ميكروبيولوجيد في قطدع بيوطبي و بيطري

  مددسب   مراقب  وتدقيؽ لمـو التسيير لمـو إقت ددي   تسيير ولمـو تجدري  أ 

  لسدييدت تطبيقي  و تعميـ المل  اإليجميزي  لل  إيجميزي  آداب و للدت أجيبي  أ 
 أ  لسدييدت وتعميمي  المل  الاريسي  كمل  أجيبي  لل  فريسي 

  لمـ الياس : لمـ الياس العيددي لمـو إجتمدلي  لمـو إيسديي  و إجتمدلي  أ 
 أ  لمـ الياس : اليمو واإللدق 

  يشدط بديي ريدضي  لمـو وتقييدت اليشدطدت البديي  والريدضي
 أ  شدط بديي ريدضي مدرسي تربوي
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  المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 510 رقم قرار
 بسكرة بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 وفالقدي والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  0887 جويمي  6 الموافؽ 0308 ااوؿ ربيع 02 في المؤرخ 308-87 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  المتمـ  و المعدؿ بسكرة  جدمع  إيشدء والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ؿااو  ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى وبيدء -

 يقـــــــــرر
 .القرار هذا لممدؽ وفقد بسكرة  بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة
 القرار هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ بسكرة  جدمع  ومدير العدلييف التكويف و لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ سمي الر  اليشرة في سييشر الذي
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                              

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                                
 مباركي محمد األستاذ                                                                                                       

ػ ػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػ
 3103-3102 الجامعية السنة -بسكرة جامعة- الماستر تأىيل:  قممح

ػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ  ػػػػػػ

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 لمـو وتكيولوجيد 
 إلكتروتقيي

 أ  تدكـ ك ربدقي
 أ  آالت ك ربدقي 

 أ  شبكدت ك ربدقي 
 أ  ت ميـ ميكدييكي و إيتدجي  آلي  هيدس  ميكدييكي 

 أ  يقؿ وتوزيع المدروقدت
 فيزيدء وتكيولوجيد المواد يزيدءف ددةملمـو ال  أ 

 لالـ آلي  إلالـ آلي ريدضيدت وا 
 أ  هيدس  البريدمج وأيظم  موزل 

 أ   ورة وديدة إ طيدلي 
 أ  ذكدء إ طيدلي

 يدةدلمـو الطبيع  وال 
 أ  لمـ الترب  وري زرالي في الميدطؽ القددم  لمـو زرالي 

 أ  ؽ القددم أمراض اليبدتدت ووقدي  المزرولدت في الميدط 
 أ  كيميدء ديوي  أسدسي  وتطبيقي  لمـو بيولوجي 

 أ  تيوع ديوي وفيزيولوجيد اليبدت
  جتمدلي  أ  لمـو التربي  : لمـ الياس المدرسي و عوبدت التعمـ لمـو إجتمدلي  لمـو إيسديي  وا 

 أ  لمـ الياس : لمـ الياس العيددي
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  المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 3102 تمبرسب 33 في مؤرخ 513 رقم قرار
 0 البميدة بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 المتمـ  و عدؿالم العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  0878 أوت 0 الموافؽ 0318 الدج  ذي 38 في المؤرخ 026-78 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  تمـ الم و المعدؿ  0 البميدة جدمع  إيشدء والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  ش ددة و المدستر ش ددة و الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 هذا لممدؽ وفقد  0 البميدة بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :ولىاأل  المادة

 .القرار
 هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ  0 البميدة جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة

 .العممي البدث و العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                              

 العممي البحثو  العالي التعميم وزير                                                                                                
 مباركي محمد األستاذ                                                                                                       

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 3103-3102 الجامعية السنة  -0 لبميدةا جامعة- الماستر تأىيل:  ممحق

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 لمـو وتكيولوجيد 

هيدس  معمدري  
 مرافلو 

 أ  هيدس  معمدري  والسكف
 أ  هيدس  معمدري  وتراث

 أ  هيدس  معمدري  ومشروع لمرايي
ت دالت سمكي  وال سمكي  إلكتروييؾ  أ هيدس  ك ربدقي   شبكدت وا 

 يكي هيدس  ميكدي

 أ تطبيقدت الطدقدت المتجددة في مجدؿ السكف
 أ فعدلي  طدقوي  و تيمي  مستدام 

 أ هيدس  ميكدييكي  ومواد
 أ هيدس  دراري  وشمسي 
 أ فعدلي  اايظم  الطدقوي 

  
  

 لمـو المددة 

 أ كيميدء التركيبدت التيدارة والمستدضرات-فيزيو كيميدء

 فيزيدء
 أ مواد و مركبدت

 أ مددة و إشعدلدت
 أ فيزيدء مطبق  لمى اايظم  الجزقي 

 أ فيزيدء يووي 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 512 رقم قرار
 3 البميدة بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ العدلي  عميـلمت التوجي ي
  3102 سبتمبر 00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
 والمتضمف  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  ش ددة و المدستر ش ددة و الميسديس ش ددة ىلم لمد وؿ الدراسدت يظدـ
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
  3102 أفريؿ 04 الموافؽ 0323 الاديي  جمدد  3 في المؤرخ 053-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

   3 البميدة جدمع  إيشدء والمتضمف
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 

 يقـــــــــرر
 

 هذا لممدؽ وفقد  3البميدة بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى دةالما
 .القرار

 القرار هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ  3البميدة جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة
 .العممي والبدث يالعدل لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي

 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                              
 العممي والبحث يالعال التعميم وزير                                                                                                

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                       
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3103-3102 ةالجامعي السنة -3البميدة جامعة- الماستر تأىيل:  ممحق

 أ يمذج  ستوكدستيكي  و إد دء ريدضيدت ريدضيدت و إلالـ آلي 

 لمـو الطبيع  والديدة 
 أ إست الح ااراضي لمـو زرالي 
 أ تيوع بيولوجي و تيمي  مستدام  لمـو بيولوجيد

 أ دمدي  الداقم  لميبدت

 طبيع  التب ص الارع الميداف

  لمـو إقت ددي   تسيير
 ولمـو تجدري 

 أ  إقت دد التأمييدت لمـو إقت ددي 

 لمـو التسيير
 أ  إدارة ألمدؿ لمومي 

 أ  تسيير لمومي
 أ مراقب  التسيير

 أ تجدرة دولي  لمـو تجدري 

  أ  دلل  فريسي  و آداب لل  فريسي  آداب و للدت أجيبي 
 أ تعميمي  المل  الاريسي  لل  أجيبي  –لمـو المسدف 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 513 رقم رقرا
 عريريج بو برج بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -
 المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ لتوجي يا
  3102 سبتمبر 00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  ش ددة و المدستر ش ددة و الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ دتالدراس يظدـ والمتضمف
 المتضمف  3103 جواف 3 الموافؽ 0322 رجب 03 في المؤرخ 333-03 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  لريرج  بو برج جدمع  إيشدء
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 لممدؽ وفقد بولريرج  برج بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى دةالما

 .القرار هذا
 هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ بولريرج  برج جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                                 

 العممي والبحث العالي لتعميما وزير                                                                                                   
 مباركي محمد األستاذ                                                                                                          

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3103-3102 الجامعية السنة -عريرج بو برج جامعة- الماستر تأىيل : ممحق

 ـــــــــــــــــــــــ

  جتمدلي  لمـو إجتمدلي  لمـو إيسديي  وا 
 أ لمـ اإلجتمدع : لمـ إجتمدع التربي 

 أ لمف الياس : لمـ الياس العمؿ و التيظيـ
 أ لمـ الياس : لمـ الياس العيددي

  أ رشعري  و يقد أدبي معد  أدب لربي أدب لربيلل  و 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 إلكتروتقيي لمـو و تكيولوجيد  إلكتروميكدييؾ  أ 
 أ  هيدكؿ  هيدس  مديي 

 لمـو بيولوجي  لمـو الطبيع  و الديدة   تيوع بيولوجي والمددفظ  لمى اايظم  البيقي  أ 
 ير لمـو إقت ددي   تسي

 ولمـو تجدري 
 أ  تمويؿ دولي  لمـو إقت ددي
 أ  إدارة ألمدؿ الميظمدت  لمـو التسيير

  جتمدلي  أ  لمـ اإلجتمدع : لمـ إجتمدع التيظيـ و العمؿ  لمـو إجتمدلي  لمـو إيسديي  وا 
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  المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 514 رقم قرار
 البويرة بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة نوانبع

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر 00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
 المضتف  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  ش ددة و المدستر ش ددة و الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ
 والمتضمف  3103 جواف 3 الموافؽ 0322 رجب 03 في المؤرخ 330-03 رقـ التيايذي مرسـوال بمقتضى -

  البويرة  جدمع  إيشدء
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى وبيدء -

 يقـــــــــرر
 هذا لممدؽ وفقد يرة البو  بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة

 .القرار
 القرار هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ البويرة  جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ: 3 المػددة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                                  

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                                    
 مباركي محمد األستاذ                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3103-3102 الجامعية السنة -البويرة جامعة- الماستر تأىيل:  ممحق
 طبيع  التب ص الارع الميداف

  ـ وتكيولوجيدلمو 

 أ  أيظم  اإللالـ اآللي ال يدلي الموزل   آلي 

 أ  إلكتروميكدييؾ وأيظم  التدكـ  إلكتروييؾ
  أيظم  إلكترويي  مركب  أ 

 أ  تدويؿ و تسيير الطدق   إلكتروتقيي
 هيدس  الطدق  الك ربدقي  ويقؿ  أ 

 أ  ت وير و تألي  بيوطبي   هيدس  بيوطبي 

 أ  واد البيدءهيدس  م  هيدس  مديي 
  هيدكؿ  أ 

 هيدس  الطراقؽ
  هيدس  كيميدقي  أ 
  هيدس   يداليي  أ 
  لمـو وهيدس  البيق  أ 
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  المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 515 رقم قرار
 بومرداس بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي مرسـوال بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
 والمتضمف  0887 جواف 3 الموافؽ 0308  ار 6 في المؤرخ 078-87 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  المتمـ  و المدؿ بومرداس  جدمع  إيشدء
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 قـر  التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  ش ددة و المدستر ش ددة و الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 يددد  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث يالعدل التعميـ وزير  الديدت
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر

 هيدس  ميكدييكي 

 طدقوي  ومدركدت  أ 
  ميكدييؾ طدقوي  أ 
  أيظم  طدقوي  ودراري  تطبيقي  أ 
  أيظم  طدقوي  ودراري  متقدم  أ 

 كيميدء لمـو المددة  م  وبيق كيميدء مستدا  أ 
 أ  الايزيدء اليظري  لممطدقدت العمي   فيزيدء

 لمـو بيولوجي  لمـو الطبيع  و الديدة   ميده   د  وبيق  أ 
 أ  مدلي  المؤسس   لمـو تجدري  لمـو إقت ددي   تسيير ولمـو تجدري 

  دقوؽ دقوؽ و لمـو سيدسي   إدارة ومدلي  أ 
  الدول  والمؤسسدت العمومي  أ 

 لمـو إيسديي    و إجتمدلي لمـو إيسديي  فمسا  العمـو  أ 
 تدريخ : تدريخ الملرب في الع ر الوسيط  أ 

 أ  لمـ الياس : لمـ الياس العمؿ والتيظيـ  لمـو إجتمدلي 

   لمـو و تقييدت اليشدطدت البديي
 والريدضي 

 أ  يشدط بديي ريدضي مدرسي  يشدط بديي ريدضي تربوي
 أ  تدريب ريدضي ببوي  تدريب ريدضي

 أ  تسيير الموارد البشري  والميشآت الريدضي   إدارة و تسيير ريدضي

 لل  و أدب لربي 
 أ  دراسدت للوي   لل  لربي 
 أ  يقد لربي معد ر  أدب لربي

 أ  دراسدت أدبي   لل  و اقدف  أمدزيلي 
  لل  و اقدف  أمدزيلي   لسدييدت أمدزيلي  أ 
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 هذا لممدؽ وفقد بومرداس  بجدمع  3103-3102 الجدمعي  ي الس فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة
 .القرار

 هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ بومرداس  جدمع  مدير  العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار

 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                          
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                          

 مباركي محمد األستاذ                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3103-3102 الجامعية السنة -بومرداس جامعة- الماستر تأىيل:  ممحق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 516 رقم قرار
 الشمف بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي

 يعةطب التخصص الفرع الميدان

 لمـو و تكيولوجيد 

 ـ  هيدكؿ و بيدء  هيدس  مديي 

 أ  تدميؿ ومراقب  جودة الميتجدت البترولي  و مشتقدت د  هيدس  الطراقؽ
 هيدس  البيق  المطبق  لمى المدروقدت  أ 

هيدس  ك ربدقي  
لكتروييؾ  وا 

   آلي  أ 
 إلكتروتقيي  أ 
  هيدس  اإللالـ اآللي  أ 
 كي إت دالت سمكي  والسم  أ 

 أ  مبدطر  يدلي  وبيقي   هيدس   يدلي 

 أ  بيدء ميكدييكي  هيدس  ميكدييكي 
  يمذج  و مددكدت في ال يدس  الميكدييكي  ـ 

 ريدضيدت و إلالـ آلي 
 إلالـ آلي

  هيدس  البرمجيدت ومعدلج  المعموم  أ 
  أيظم  المعمومدت الموزل  ـ 
 تكيولوجيد اإللالـ  ـ 

 أ  مدلي ريدضيدت   ريدضيدت
 بدوث لمميدت ريدضيدت التسيير  أ 

 لمـو زرالي  لمـو الطبيع  و الديدة 
 

 فالد  بيقي  ومؤشرات ديوي  أ 
 وسدقؿ المكدفد  وضبط ديوي  أ 

  لمـو إقت ددي   تسيير
 ولمـو تجدري 

 أ  لمـ الوراا   لمـو بيولوجيد

 أ  إقت دد قيدسي  لمو إقت ددي 
  جتمدلي  أ  تأمييدت تجدري  وا 

 أ  مددسب  و جبدي  معمق   لمـو التسيير
 أ  مدلي  دولي   لمـو تجدري 

  دقوؽ دقو و لمـو سيدسي  قديوف بدص معمؽ  أ 
 قديوف لد معمؽ  أ 

  لل  فريسي آداب و للدت أجيبي  أدب و دضدرة  أ 
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  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -
 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف

  3110 جويمي  32 الموافؽ 0333 ااولى جمدد  3 في المؤرخ 318-10 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
  المتمـ  و المدؿ الشمؼ  جدمع  إيشدء المتضمف

  3117 أوت 08 فؽالموا 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 الدكتوراه  ش ددة و المدستر ش ددة و الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف

 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 ـرق القرار بمقتضى -
  دوسيره و الديدت د

 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -
 يقـــــــــرر

 هذا لممدؽ وفقد ؼ الشم بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة
 .القرار

 هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ الشمؼ  جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :13 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار

 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                          
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                          

 مباركي محمد األستاذ                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3103-3102 الجامعية السنة -الشمف جامعة- الماستر تأىيل:  ممحق
 طبيع  التب ص الارع الميداف

 لمـو و تكيولوجيد 

 أ  هيدس  معمدري   مرافهيدس  معمدري  ول

 إلكتروتقيي
 تدكـ ك ربدقي  أ 
 هيدس  ك ربدقي  و إلالـ آلي  يدلي  أ 

 أ  مواد و هيدكؿ  هيدس  مديي 

 أ  هيدس  كيمتيدقي   هيدس  الطراقؽ
 أ  طراقؽ و بيق  

 هيدس  ميكدييكي 
  يجدل  ميكدييكي  أ 
  ميكدييؾ طدقوي  أ 
 ميكدييؾ و مواد  أ 

  إلالـ آلي إلالـ آليريدضيدت و   هيدس  اايظم  المعمومدتي  المتقدم  أ 

 لمـو الطبيع  والديدة 
 أ  مدء و تج يز فالدي  لمـو زرالي 

 أ  مراقب  المطدبق  وجود المواد اللذاقي   تلذي  و لمـو اذاقي 
  تلذي  بشري  أ 

  دقوؽ دقوؽ ولمـو سيدسي 

 قديوف دولي  أ 
 قديوف بدص  أ 
 لمبيق  قديوف الدولي  أ 
  إدارة و مدلي  لمومي  أ 

 أ  إدارة و سيدسدت لدم   لمـو سيدسي 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 517 رقم قرار
 0 قسنطينة بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3110 أوت 07 الموافؽ 0313 القعدة ذي 33 في المؤرخ 302-73 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  المتمـ  و المدؿ سيرهد  و 0 قسيطيي  جدمع  بتيظيـ والمتعمؽ
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  ش ددة و المدستر ش ددة و الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ ي الوطي المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 لممدؽ وفقد  0 قسيطيي  بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة

 .القرار هذا
 هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ  0 قسيطيي  جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ دـالع المدير يكمؼ :3 المـادة

 .العممي البدث و العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار
 

 3102 تمبرسب 33 في بالجزائر حرر                                                                                          
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                          

 مباركي محمد األستاذ                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  إدارة و جمدلدت مدمي  أ 
  دراسدت إقميمي  شرؽ أوسطي  أ 

  لل  فريسي  آداب و للدت أجيبي 
 لمـو المسدف  أ 
 أدب فرايكاويي  أ 
   تعميمي  المل  الاريسي  دسب أهداؼ بد  أ 

   لمـو إيسديي
جتمد  لي وا 

 لمـو إيسديي 
  تدريخ : تدريخ دضدرة بمداف المشرؽ والملرب في

 الع ر العبدسي
 أ 

 لمـو اإللالـ واإلت دؿ : إلالـ والمجتمع  أ 

 لمـو إجتمدلي 

  لمـ اإلجتمدع : ببير إجتمدلي  أ 
  لمـ اإلجتمدع : لمـ إجتمدع الجريم  أ 
 لمـ الياس : لمـ الياس العيددي  أ 
  :لمـ الياس المرضي وممدرسدت ليددي لمـ الياس  أ 

 لل  لربي  لل  و أدب لربي  لمـ اا وات و ماردات  أ 
  لمـ الدالل  أ 
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 3103-3102 الجامعية السنة -0 قسنطينة جامعة- الماستر تأىيل:  ممحق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 518 رقم قرار
 3 قسنطينة بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة عنوانب

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
  3100 يوفمبر 37 الموافؽ 0322  مدـر 2 في المؤرخ 310-00 رقـ التيايذي المرسـو ىبمقتض -

   2 قسيطيي  جدمع  إيشدء والمتضمف
 يددد  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ رالقرا بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 

 يقـــــــــرر
 لممدؽ وفقد  3 قسيطيي  بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة

 .القرار هذا

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 لمـو و تكيولوجيد 

 أ  بيدء ميكدييكي  هيدس  ميكدييكي 

 هيدس  اليقؿ
 و بيق  إدارة اابطدر  ـ 
 هيدس  اليقؿ  أ 
 سدب ك ربدقي  ـ 

 لمـو المددة 
 أ  كيمتيدء تدميمي   كيميدء

 أ  مواد يديومتري   فيزيدء
  فيزيدء الجسيمدت الدقيق  أ 

 ريدضيدت ريدضيدت و إلالـ آلي  إد دء تطبيقي  ـ 
  إدسدء المسدرات العشواقي  أ 

 لمـو بيولوجي  لمـو الطبيع  و الديدة  وجيد اذاقي بيوتكيول  أ 
 تموث اليظم  البيقي  و تسمـ بيقي  أ 

 جلرافيد و ت يق  اإلقميـ لمـو اارض و الكوف  ت يق  المدف  أ 

  دقوؽ دقوؽ و لمـو سيدسي   الميظمدت الدولي قديوف العالقدت الدولي  و  أ 
 قديوف ااسرة  أ 
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 هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ  3 قسيطيي  جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ: 3 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار

 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                          
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                          

 مباركي محمد األستاذ                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3103-3102 الجامعية السنة -3 قسنطينة جامعة- الماستر تأىيل:  ممحق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 501 رقم قرار
 2 قسنطينة بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي ميمالتع وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء ييفتع والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  ش ددة و المدستر ش ددة و الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
  3100 بريوفم 37 الموافؽ 0322  مدـر 2 في المؤرخ 313-00 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

   2 قسيطيي  جدمع  إيشدء والمتضمف
 الذب  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 

 يقـــــــــرر
 

 لممدؽ وفقد  2 قسيطيي  بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة
 .القرار هذا

 هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ  2 قسيطيي  جدمع  ومدير العدلييف التكويف و لمتعميـ دـالع المدير يكمؼ: 3 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار

 3102 مبرسبت 33 في بالجزائر حرر                                                                                          
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                          

 مباركي محمد األستاذ                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 إلالـ آلي ليريدضيدت و إلالـ آ  لمـو و تكيولوجيدت اإللالـ و اإلت دؿ  أ 
  لمـو إجتمدلي  لمـو إيسديي  و إجتمدلي   لمـ اإلجتمدع : إياربولوجيد اقدفي  أ 
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 3103-3102 الجامعية السنة -2 قسنطينة جامعة- الماستر تأىيل:  ممحق

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 3102 برسبتم 33 في مؤرخ 500 رقم قرار
 الجمفة بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  ش ددة و المدستر ش ددة و الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 والمتضمف  3118 جدياي 3 الموافؽ 0321  مدـر 6 في المؤرخ 18-18 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  الجما   جدمع  إيشدء
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  البدث و العدلي يـالتعم وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 

 يقـــــــــرر
 

 هذا لممدؽ وفقد الجما   بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة
 .القرار

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
  
  
  
  
  
 لمـو و تكميولوجيد 

 
 
 
 
 
 

هيدسي  معمدري  
 ولمراف

 هيدس  معمدري  ميدبي  وبيقي   أ 
 هيدس  معمدري  مستدام  و طدق   بضراء  أ 
 هيدس  معمدري  و تجديد دضري  ـ 
 ت ميـ معمدري و مديط دضري  أ 
 ت ميـ دضري  أ 
  فعدلي  طدقوي  ل يدس  معمدري  بيوميدبي  أ 
 تدكـ في المشروع المعمدري و العمرايي  أ 
  مشروع هيدس  المعمدري   سكف و إستدام  ـ 
 دة التأهيؿ المستداـ لمتراث المعمدري والعمراييإلد  أ 
 تعمير مف أجؿ التعمير  ـ 
 تعمير مف أجؿ التعمير  أ 

 تسيير التقييدت  لمـو اارض و الكوف
 الدضري 

  تسيير بيقي و تيمي  مستدام  أ 
  تسيير الجمدلدت المدمي  و دوكم  أ 
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 القرار هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ الجما   جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                          

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                          
 مباركي محمد األستاذ                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3103-3102 الجامعية السنة -الجمفة جامعة- الماستر تأىيل:  ممحق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 503 رقم قرار
 الوادي بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي رسـوالم بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  دةش د و المدستر ش ددة و الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 والمتضمف  3103 جواف 3 الموافؽ 0322  رجب 03 في المؤرخ 332-03 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  الوادي  جدمع  إيشدء
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 عممي ال والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 طبيعة لتخصصا الفرع الميدان

 لمـو و تكيولوجيد 

 أ  إلالـ آلي  يدلي  آلي 
 أ  إت دالت ومعدلج  اإلشدرة  إلكتروييؾ

 إلكتروتقيي
 إلكتروميكدييؾ وأيظم  التدكـ  أ 
  إلكتروييؾ القوة ويولي  الطدق  أ 
  شبكدت ك ربدقي  وتقييدت الضلط العدلي  أ 

 أ  هيدس  مقدوم  لمزالزؿ  هيدس  مديي 
 فيزتيدء مددةلمـو ال    فيزيدء ك روضوقي  أ 

 لمـو الطبيع  و الديدة 
 أ  لمـو الميده وبيق   لمـو زرالي 

 أ  مراقب  و تدميؿ المواد اللذاقي   لمـو بيولوجيد
 وقدي  و أمف اااذي  ذات أ ؿ ديوايي  أ 

  لمـو إقت ددي   تسيير ولمـو
 تجدري 

 أ  إدارة الموراد البشري   لمـو التسيير
 أ  تجدرة دولي    تجدري لمـو 

 أ  لمـ اإلجتمدع : لمـ إجتمدع تيظيـ و لمؿ  لمـو إجتمدلي 

 أدب لربي لل  و أدب لربي 
 أدب لربي دديث ومع ر  أ 
  تدميؿ البطدب  أ 
 اادب العربي القديـ ويقده  أ 

 أ  المل  العربي  ولمـو المسدف  لل  لربي 
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 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -
  دوسيره و الديدت د

 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -
 يقـــــــــرر

 هذا لممدؽ وفقد الوادي  بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ: األولى المادة
 .القرار

 القرار هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ الوادي  جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي

 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                          
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                          

 مباركي محمد األستاذ                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3103-3102 الجامعية السنة -الوادي جامعة- الماستر تأىيل:  ممحق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 502 رقم قرار
 الطارف بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 دةالقع ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 والمتضمف  3103 جواف 3 الموافؽ 0322  رجب 03 في المؤرخ 333-03 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  الطدرؼ  جدمع  إيشدء
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 طبيع  التب ص الارع الميداف

 لمـو بيولوجي  يع  والديدةلمـو الطب   كيميدء ديوي  تطبيقي  أ 
 بيولوجيد و تاميف اليبدت  أ 

  لمـو إقت ددي  لمـو إقت ددي   تسيير ولمـو تجدري   بيوؾ  أ 
  دقوؽ دقوقو و لمـو سيدسي  قديوف لقدري  أ 

  لمـو إيسديي  و إجتمدلي 

 أ  لمـ اإلجتمدع : لمـ إجتمدع التيظيـ و العمؿ  لمـو إجتمدلي 
 لمـ اإلجتمدع : لمـ إجتمدع اإلت دؿ  أ 

 أ  تدريخ : تدريخ الدضدرات القديم   لمـو إيسديي 

 أ  تاسير و لمـو القرآف  لمـو إسالمي 
 أ  معدمالت مدلي  مع درة
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 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -
  دوسيره و الديدت د

 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -
 يقـــــــــرر

 هذا لممدؽ وفقد الطدرؼ  بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ: األولى المادة
 .ارالقر 

 القرار هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ الطدرؼ  جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي

 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                          
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                          

 مباركي محمد تاذاألس                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3103-3102 الجامعية السنة -الطارف جامعة- الماستر تأىيل:  ممحق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 503 رقم قرار
 غرداية بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  ش ددة و المدستر ش ددة و الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 والمتضمف  3103 جواف 3 الموافؽ 0322  رجب 03 في المؤرخ 337-03 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  ارداي   جدمع  إيشدء
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره والديدت د
 .3102 مي جوي 7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -
 

 طبيع  التب ص الارع الميداف
  
  
 لمـو الطبيع  و الديدة 

 أ    وتسيير الموارد البدري بيق  هيدروبيولوجيد بدري  وقدري 
 أ  تيمي  مستدام  لتربي  الديواف  لمـو زرالي 

 أ  تيوع بيولوجي  بيق  و مديط  لمـو بيولوجي 
 لمـ التسمـ التطبيقي  أ 

  جتمدلي  أ  لمـ اإلجتمدع : لمـ إجتمدع التيمي  والموارد البشري   لمـو إجتمدلي  لمـو إيسديي  وا 
 لل  لربي لل  و أدب لربي    لسدييدت تطبيقي  أ 
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 يقـــــــــرر
 

 هذا لممدؽ وفقد ارداي   بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة
 .القرار

 القرار هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ ارداي   جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  يشرةال في سييشر الذي

 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                          
 العممي والبحث العالي التعميم يروز                                                                                           

 مباركي محمد األستاذ                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3103-3102 الجامعية السنة-غرداية جامعة- لماسترا تأىيل:  ممحق

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 504 رقم قرار
 قالمة بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي ميمالتع وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء ييفتع والمتضمف
 سبتمبر 07 الموافؽ 0333  الاديي  جمدد  21 في المؤرخ 362-10 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  المتمـ  و المعدؿ قدلم   جدمع  إيشدء والمتضمف  3110
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  ش ددة و المدستر ش ددة و الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ سدتالدرا يظدـ والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء مفوالمتض  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 .القرار هذا لممدؽ وفقد قدلم   بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ: األولى المادة
 القرار هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ قدلم   جدمع  ومدير العدلييف التكويف و لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي
 3102 سبتمبر 33 في ئربالجزا حرر                                                                                          

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                          
 يمبارك محمد األستاذ                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 آلي  لمـو و تكيولوجيد   آلي  أ 

 أ  لمـو الميده و بيق   ري
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 3103-3102 الجامعية السنة -قالمة جامعة- الماستر تأىيل:  ممحق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 505 رقم قرار
 جيجل بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف فوالمتضم  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3112 جويمي  33 الموافؽ 0333 ااولى جمدد  33 في المؤرخ 347-12 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  المتمـ  و المعدؿ جيجؿ  جدمع  إيشدء والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  ش ددة و المدستر ش ددة و الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 هذا لممدؽ وفقد جيجؿ  بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة

 .القرار
 القرار هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ جيجؿ  جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ: 3 المـادة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  شرةالي في سييشر الذي
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                          

 العممي والبحث العالي التعميم روزي                                                                                          
 مباركي محمد األستاذ                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 لمـو وتكيولوجيد 

 أ  مراقب  متقدم   إلكتروييؾ

 أ  الك ربدقي  تدكـ في اآلالت  إلكتروتقيي
  دمدي  و تدكـ في الشبكدت الك ربدقي  أ 

 أ  هيدكؿ  هيدس  مديي 
 أ  هيدس  الطراقؽ وتكيولوجيدت كيميدقي   هيدس  الطراقؽ

ت دالت متدرك   إت دالت سمكي  وال سمكي   أ  شبكدت وا 
 ريدضيدت ريدضيدت و إلالـ آلي   ريدضيدت تطبيقي  أ 
 الي لمـو زر  لمـو الطبيع  و الديدة  إيدج و تكيولوجيد الدميب  أ 

  لمـو التسيير لمـو إقت ددي   تسيير ولمـو تجدري  إدارة المشدريع  أ 
  لمـو إيسديي  لمـو إيسديي  و إجتمدلي  تدريخ : تدريخ لدـ  أ 

 لل  لربي  لل  و أدب لربي   لسدييدت تطبيقي  و تعميمي  المل  العربي  أ 
 وتيدت و لمـو المسدييدت   أ 
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 3103-3102 الجامعية السنة -جيجل جامعة- ماسترال تأىيل:  ممحق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 506 رقم قرار
 مميانة خميس بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ديوفالق والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  ش ددة و المدستر ش ددة و الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 والمتضمف  3103 جواف 3 الموافؽ 0322  رجب 03 في المؤرخ 336-03 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  مميدي   بميس جدمع  إيشدء
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 ـرريقــــــــ

 طبيع  التب ص الارع الميداف

 لمـو وتكيولوجيد 

هيدس  معمدري  
 ولمراف

 هيدس  معمدري  ومديط لمرايي  أ 
 هيدس  معمدري  وتكيولوجيد  أ 

 أ  هيدكؿ  هيدس  مديي 
 أ  هيدس  المديط  هيدس  الطراقؽ

 إلالـ آلي ريدضيدت و إلالـ آلي  إ طيدلي ذكدء  أ 
 لمـو بيمولوجي  لمـو الطبيع  و الديدة   كيميدء ديوي  وبيولوجيد  جزقي  أ 

  لمـو التسيير لمـو إقت ددي   تسيير ولمـو تجدري   دارة مدلي  أ  مددسب  وا 

  دقو ولمـو سيدسي 

 دقوؽ

 قديوف ااسرة  أ 
 قديوف لدـ دابمي  أ 
 قديوف بدص لأللمدؿ  أ 
 ولي قديوف دولي ولالقدت د  أ 

 لمـو سيدسي 
  دراسدت ملدربي  أ 
 تعدوف دولي  أ 
  دراسدت إستراتيجي  أ 

  لمـو إجتمدلي  لمـو إيسديي  و إجتمدلي  لمـ اإلجتمدع : لمـ إجتمدع العمؿ و التيظيـ  أ 
 لمـ التربي  : إدارة و إشراؼ بيدااوجي  أ 

 لل  لربي  لل  و أدب لربي  م طمددت  أ 
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 لممدؽ وفقد مميدي   بميس بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة
 .القرار هذا

 هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ مميدي   بميس جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ: 3 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار

  
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           

 العممي والبحث العالي مالتعمي وزير                                                                                          
 مباركي محمد األستاذ                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3103-3102 الجامعية السنة -مميانة خميس معةجا-الماستر تأىيل:  ممحق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 508 رقم قرار
 خنشمة بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 والمتضمف  3103 جواف 3 الموافؽ 0322  رجب 03 في المؤرخ 335-03 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  بيشم   جدمع  إيشدء
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ لتيايذيا المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 لمـو و تكيولوجيد 
 أ  تسيير مشدريع ال يدس  المديي   هيدس  مديي 

  تقييدت اإلستكشدؼ و راقؽ جيوفيزيدقي  أ 
 أ  هيدس  البيق   هيدس  الطراقؽ

 أ  سمكي أيظم  اإلت دالت السمكي  والال  إت دالت سمكي  وال سمكي 

 لمـو المددة 
 أ  كيميدء   يداليي  و مواد طبيعي   كيميدء
 
 فيزيدء
 فيزيدء الكوكب  أ 
  فيزيدء يظري  أ 

 لمـو الطبيع  والديدة 
 أ  هيدروبيولوجيد  هيدروبيولوجيد بدري  وقدري 

 
 لمـو زرالي 

 ري فالدي  أ 
 لمـو و تقييدت اإليتدج الديوايي  أ 

  دقوؽ ولمـو سيدسي  
 ؽدقو 
 قديوف الضمدف اإلجتمدلي  أ 
  قديوف اادواؿ الشب ي  أ 
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 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -
  دوسيره و الديدت د

 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -
 يقـــــــــرر

 هذا لممدؽ وفقد بيشم   بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ: األولى المادة
 .القرار

 القرار هذا بيؽبتط يب ه  فيمد كؿ بيشم   جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ: 3 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي

 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                          
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                          

 مباركي محمد األستاذ                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3103-3102 الجامعية السنة -خنشمة جامعة- الماستر تأىيل:  ممحق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 531 رقم قرار
 األغواط بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 ـرق القديوف بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3110 سبتمبر 07 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  21 في المؤرخ 361-10 قـر  التيايذي المرسـو بمقتضى -

  المعدؿ  اااواط  جدمع  إيشدء والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  ديرهوس و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 كيميدء لمـو المددة  كيميدء تدميمي  ومديط  أ 

  لمـو سيدسي  دقوؽ ولمـو سيدسي   دراسدت أميي  أ 

  لمـو إيسديي  لمـو إيسديي  و إجتمدلي  ديث والمعد رتدريخ : تدريخ الجزاقر الد  أ 
 لمـو اإللالـ واإلت دؿ : إذال  وتمازيوف  أ 
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 هذا لممدؽ وفقد اااواط  بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة
 .القرار

 القرار هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ اااواط  جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي

 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                          
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                          

 مباركي محمد األستاذ                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3103-3102 الجامعية السنة -األغواط جامعة- الماستر تأىيل:  ممحق

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 لمـو و تكيولوجيد 

هيدس  معمدري  
 ولمراف

 لمراف لمميدتي  أ 

 أ  طدقدت متجددة  إلكتروييؾ
 أ  تدكـ في الطدقدت  إلكتروتقيي

 س  مديي هيد
 جيومواد  مديط  أ 
 مواد البيدء  أ 
  لمـو و تقييدت طوبوارافي  أ 

 أ  طراقؽ  يداليي   هيدس  الطراقؽ

 هيدس  ميكدييكي 
 بيدء ميكدييكي  أ 
 ت ييع ميكدييكي  أ 

 لمـو زرالي  لمـو الطبيع  والديدة 
  يدلدت اذاقي  و مراقب  اليولي   أ 
 تدسيف اليبدتدت بيوتكيولوجيد  أ 

 أ  ميكروبيولوجيد بيقي  و معدي   لمـو بيولوجي 

  دقوؽ و لمـو سيدسي 
 أ  قديوف العقود و المسؤولي   دقوؽ

 لمـو سيدسي 
  إدارة الموارد البشري  أ 
  لالقدت دولي  أ 

  
  جتمدلي  لمـو إيسديي  وا 

 لمـو إجتمدلي 

  لمـ اإلجتمدع : لمـ إجتمدع التربي  أ 
 تمدع دضريلمـ اإلجتمدع : لمـ إج  أ 
  ديموارافيد : سكدف و تيمي  أ 
 لمـ الياس : لمـ الياس العيددي  أ 

 لمـو إيسديي 

  تدريخ : تدريخ الدضدرات القديم  أ 
 تدريخ: التدريخ الدديث والمعد ر لمملرب العربي  أ 
 فمسا  : فمسا  الدضدرة  أ 
 ت دؿ ولالقدت لدم  :المـو اإللالـ واإلت دؿ  أ 

 إسالمي  لمـو
  لل  ودراسدت قرآيي  أ 
 الاقه وأ وله  أ 

 أدب لربي لل  و أدب لربي  بطدب أدبي قديـ ودديث  أ 
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  المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 530 رقم قرار
 معسكر بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 والمتضمف  3118 جدياي 3 الموافؽ 0321 مدـر 6 في المؤرخ 03-18 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  معسكر  جدمع  إيشدء
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو مقتضىب -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر مىل بيدء -

 يقـــــــــرر
 هذا لممدؽ وفقد معسكر  بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ: األولى المادة

 .القرار
 القرار هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ معسكر  جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ: 3 المـادة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                          

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                          
 مباركي محمد األستاذ                                                                                             

ػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ  ػػ

 3103-3102 الجامعية السنة -معسكر جامعة- الماستر تأىيل:  ممحق
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 هيدس  الطراقؽ لمـو و تكيولوجيد   كيميدء المواد الطبيعي  مستدضرات  يداليي  أ 
 أ  موارد مدقي  و تعيق   ري

 فيزيدء لمـو المددة   فيزيدء طدقوي  أ 
 لالـ آلي  أ  أيظم  المعمومدت و تكيولوجيد الواب  إلالـ آلي ريدضيدت وا 

 لمـو زرالي  لمـو الطبيع  و الديدة   ااشجدر المامرة  الكرـو و بيق  زرالي  أ 
  يدل  يبدتي  وتسيير أبطدر ال د  اليبدتي   أ 

  دقوؽ دقوؽ و لمـو سيدسي  قديوف الميدزلدت  أ 
 قديوف إقت ددي  أ 

 أ  تسيير و إدارة الجمدلدت المدمي   سيدسي  لمـو
  

  آداب و للدت أجيبي 
 أ  دضدرة  بريطديي   لل  إيجميزي 
 أ  تعميمي  الاريسي  كمل  أجيبي /الاريسي  دسب أهداؼ بد    لل  فريسي 
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  المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 533 رقم قرار
 لمديةا بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 والمتضمف  3118 جدياي 3 الموافؽ 0321 دـرم 6 في المؤرخ 00-18 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  المدي   جدمع  إيشدء
 يددد  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 هذا لممدؽ وفقد المدي   بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة

 .القرار
 القرار هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ المدي   جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ لمديرا يكمؼ :3 المـادة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                          

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                          
 مباركي محمد األستاذ                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3103-3102 الجامعية السنة -المدية جامعة- الماستر تأىيل:  ممحق

  لمـو إيسديي  و
 أ  لمـ الياس العمؿ والتيظيـ : تسيير الموارد البشري   لمـو إجتمدلي  إجتمدلي 

 ـ الياس المدرسي : إضطرابدت التعمـلم  أ 

 لمـو المسدف لل  و أدب لربي   المعدلج  اآللي  لمل  العربي  أ 
 أ  ميدهج اليقد اادبي المعد رة  أدب لربي

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 إلكتروتقيي لمـو و تكيولوجيد  طدقدت شمسي  و طدق  و الريدح  أ 

 دءكيمي لمـو المددة  معديير ومراقب  الجودة  أ 
 أ  فيزيدء المواد  فيزيدء

 إلالـ آلي ريدضيدت و إلالـ آلي  هيدس  اايظم  و تكيولوجيد الواب  أ 

  لمـو إقت ددي  لمـو إقت ددي   تسيير ولمـو تجدري  إد دء و إقت دد تطبيقي  أ 
 أ  مددسب   لمـو تجدري 
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  المفتوحة الماستر تأىيل منيتض 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 532 رقم قرار
 مستغانم بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو مقتضىب -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  0887 جويمي  6 الموافؽ 0308 ااوؿ ربيع 02 في المؤرخ 331-87 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  المتمـ  و المعدؿ مستلديـ  جدمع  إيشدء والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير يدت الد يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 هذا لممدؽ وفقد مستلديـ  بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  ترالمدس تؤهؿ :األولى المادة

 .القرار
 القرار هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ مستلديـ  جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                          

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                          
 مباركي محمد األستاذ                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3103-3102 الجامعية السنة -مستغانم جامعة- الماستر تأىيل:  ممحق

  لمـو إيسديي  و إجتمدلي 

 أ  اإلجتمدع ؾ سوسيولوجيد الموارد البشري  لمـ   لمـو إجتمدلي 

 لمـو إيسديي 
 الع ر  تدريخ: دراسدت التدريخ والدضدرات في

 الوسيط
 أ 

 تدريخ : تدريخ دديث ومعد ر  أ 

 المددفظ  لمى  فيوف
 التراث

  ممتمكدت اقدفي  أ 
 لدـ المتددؼ  أ 

 طبيعة التخصص الفرع لميدانا
  
  
 لمـو وتكيولوجيد 

 أ  هيدس  معمدري  وتراث معمدري  هيدس  معمدري  ولمراف
  سكف ومشدريع لمرايي  أ 
 أ  بيدء بدلبرسدي  المسمد   هيدس  مديي 

 أ  مف  يولي  وبيق  في ميداف المدروقدتأيظدف     هيدس  الطراقؽ
  وقدري   د بدريهيدروبيولوجي  موارد مدقي  واإلستلالؿ المستداـ  أ 
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  المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 533 رقم قرار
 المسيمة بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي مالتعمي وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء فتعيي والمتضمف
  3110 سبتمبر 07 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  21 في المؤرخ 363-10 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  المتمـ  و المعدؿ المسيم   جدمع  إيشدء والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ دتالدراس يظدـ والمتضمف
 يددد  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  لمجي ا إيشدء المتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 هذا لممدؽ وفقد المسيم   بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  بعيواف الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة

 .القرار
 القرار هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ المسيم   جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ لمديرا يكمؼ :3 المـادة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                          

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                          
 مباركي محمد األستاذ                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3103-3102 الجامعية السنة-المسيمة جامعة- الماستر تأىيل:  ممحق

  
 لمـو الطبيع  والديدة 

 
 لمـو زرالي 
 تدسيف اإليتدج اليبدتي  أ 
  تسيير وداظ ميده الترب  والبيق  أ 
  تسيير مستداـ لمبيق  أ 

  دقوؽ دقوؽ ولمـو سيدسي  قديوف طبي  أ 
 قديوف إجتمدلي  أ 

  لل  فريسي  آداب و للدت أجيبي   سيدسدت للوي  تربوي تعميمي  تعدد الملدت و  أ 
  جتمدلي  أ  لمـ اإلجتمدع : تدقيقدت سوسيولوجي  و د   لمـو إجتمدلي  لمـو إيسديي  وا 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 إلكتروييؾ لمـو و تكيولوجيد  إلكتروييؾ دقيؽ  أ 
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  المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 534 رقم قرار
 وىران بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف تضىبمق -

 المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  0873 سبتمبر 00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 30 في المؤرخ 300-73 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  المتمـ  و معدؿال سيرهد  و وهراف جدمع  بتيظيـ والمتعمؽ
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر ش ددة  سديسالمي ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د هيؿلمتأ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدءا -

 أ  شبكدت ك ربدقي   إلكتروتقيي
 أ   يدي  تج يزات الري  ري

 فيزيدء لمـو المددة   فيزيدء تطبيقي  : فيزيدء المواد الذكي  أ 

 ريدضيدت و إلالـ آلي 

 أ  تكيولوجيد اإللالـ واإلت دؿ  إلالـ آلي

 ريدضيدت
 تدميؿ دالي  أ 
 معددالت ذات إشتقدقدت جزقي  و تطبيقدت  أ 
  ريدضيدت متقطع  أ 

 ـو بيولوجي لم لمـو الطبيع  و الديدة  تيوع ديوي و فيزيولوجيد اليبدت  أ 
 ميكيروبيولوجيد المديط  أ 

 تسيير التقييدت  لمـو اارض و الكوف
 الدضري 

 مديي  و يقؿ دضري  أ 

  لمـو إقت ددي   تسيير ولمـو
 تجدري 

 أ  إقت دديدت البيوؾ و تمويؿ  لمـو إقت ددي 
 مدلي  ودسدب إدارة المبدطر  أ 

 أ  ويؽتس  لمـو تجدري 
  لمـو سيدسي  دقوؽ و لمـو سيدسي   إستراتيجي  و لالقدت دولي  أ 
  لل  فريسي  آداب و للدت أجيبي  تعميمي  الاريسي  كمل  أجيبي  و تادقؼ  أ 

  لمـو إيسديي  و إجتمدلي 
 أ  لمـ اإلجتمدع : لمـ إجتمدع تربوي  لمـو إجتمدلي 

 لمـو التربي : توجيه و إرشدد  أ 

 أ  تدريخ : تدريخ لدـ و معد ر  لمـو إيسديي 
  لمـو اإللالـ و اإلت دؿ ؾ  ددف  مكتوب  أ 
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 يقـــــــــرر
 هذا لممدؽ وفقد وهراف  بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  بعيواف الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة

 .القرار
 القرار هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ وهراف  جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                          

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                          
 مباركي محمد األستاذ                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3103-3102 الجامعية السنة -وىران جامعة- الماستر تأىيل:  ممحق
 طبيع  التب ص الارع الميداف

 لمـو و تكيولوجيد 
 ـ  موراد اذاقي  وظياي   هيدس  الطراقؽ
 أ  هيدس   يدلي   هيدس   يدلي 

 أ  بتروكيميدء  كيميدقي  يدلدت بترو 

 لالـ آلي  إلالـ آلي ريدضيدت وا 

 هيدس  المعدرؼ وتكيولوجيد الواب  أ 
  شبكدت و أيظم  موزل  أ 
 آلي  و إلالـ آلي مطبؽ  أ 
  تسيير أيظم  المعمومدت التقريري  أ 
 شبكدت يدشق   دمدي  وتعدد الوسدقط  أ 
 أيظم  ذكي  و هيدس  الشبكدت  أ 

 أ  ميؿ ريدضي وتطبيقدتتد  ريدضيدت

 لمـو بيولوجي  لمـو الطبيع  والديدة   بيوتكيولوجيد  تيمي  مستدام  و بيق  أ 
  هيدس  بيوكيميدقي  و جزقي  أ 

 جلرافيد و ت يق  اإلقميـ لمـو اارض و الكوف  تليير ميدبي وتكيؼ  أ 

    لمـو إقت ددي
 تسيير ولمـو تجدري 

 
 

 لمـو التسيير

 إدارة ألمدؿ  أ 
  مراقب  مدلي  و مددسب  أ 
 تسويؽ البدمدت  أ 
 إستراتيجي  التسويؽ و الاعؿ التجدري  أ 

 ـ  مددسب   اقيوف و تدقيؽ  لمـو تجدري 
  دقوؽ دقوؽ ولمـو سيدسي  قديوف جيدقي معمؽ  أ 

  آداب و للدت أجيبي 

 أ  تدريخ المسدييدت  لل  أمديي 
 أ  كاوييتدميؿ البطدب في السيدؽ الاري  لل  إيجميزي 

 
 لل  فريسي 

  تكويف المكوييف في المل  الاريسي  لل  أجيبي  أ 
 الكتدبدت ااياوي  ودراسدت اليوع  أ 

 أ  لمـو المسدف  لل  روسي 
 أ  ترجم  إقت ددي   ترجم 

   لمـو إيسديي
جتمدلي   وا 

 أ  فمسا  إسالمي  ودضدرة ومعد رة  لمـو إيسديي 
 فمسا  وتدميؿ جيوستراتيجي  أ 

 أ  لمـ اإلجتمدع : سوسيولوجي  اإلجراـ  لمـو إجتمدلي 
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  المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 535 رقم قرار
 ورقمة بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3110 جويمي  32 الموافؽ 0333 لىااو  جمدد  3 في المؤرخ 301-10 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  المتمـ  و المعدؿ ورقم   جدمع  إيشدء والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  ش ددة و المدستر ش ددة و الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  عإجتمد مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 هذا لممدؽ وفقد ورقم   بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  بعيواف الماتود  المدستر تؤهؿ: األولى المادة

 .القرار
 القرار هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ ورقم   جدمع  ومدير العدلييف التكويف و لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                          

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                          
 مباركي محمد األستاذ                                                                                             

ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ  ػ

 3103-3102 الجامعية السنة -ورقمة جامعة- الماستر تأىيل:  ممحق

 لمـ اإلجتمدع : لمـ إجتمدع التربي  المعد رة  أ 
 لمـ الياس : لمـ الياس العدقمي  أ 

 لمـو إسالمي 
 اادواؿ الشب ي  في الشريع  والقديوف  أ 
  مقد د الشريع  اإلسالمي  أ 
  لل  و دراسدت قرآيي  أ 

 لل  لربي  لل  و أدب لربي   لسدييدت وظياي  أ 

 طبيع  التب ص الارع الميداف

 لمـو و تكيولوجيد 
 أ  طدقدت متجددة  هيدس  ميكدييكي 

  هيدس  طدقوي  أ 

 أ  ميكدييؾ الورشدت البترولي   مدروقدت
 إيتدج  أ 

 فيزيدء لمـو المددة  فيزيدء المواد  أ 
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  المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 536 رقم قرار
 البواقي أم بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 ؽالمواف 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3117 أوت 08 ؽالمواف 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  ش ددة و المدستر ش ددة و الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 والمتضمف  3118 جدياي 3 الموافؽ 0321 مدـر 6 في المؤرخ 15-18 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  البواقي  أـ جدمع  إيشدء
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 هذا لممدؽ وفقد البواقي  أـ بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  بعيواف الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة

 .القرار
 هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ  البواقي  أـ جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر يالذ القرار
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                          

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                          
 مباركي محمد األستاذ                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3103-3102 الجامعية السنة -البواقي أم جامعة- الماستر تأىيل:  محقم

 إلالـ آلي ريدضيدت و إلالـ آلي  شبكدت  إرتبدطدت و مف  أ 

  دقوؽ دقوؽ و لمـو سيدسي 
   قديوف العالقدت الدولي  البد  أ 
 قديوف الشركدت  أ 
 قديوف جيدقي  أ 

  جتمدلي   لمـو إيسديي  وا 
 لمـو إيسديي 

  فمسا  : تدريخ الامسا  أ 
 الجديدة لمـو اإللالـ واإلت دؿ : تكيولوجيد اإلت دؿ  أ 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 لمـو وتكيولوجيد 

 أ  هيدس  معمدري  و تسيير المشروع  هيدس  معمدري  ولمراف
  هيدس  معمدري  ديموم  العمرايي  أ 

 أ  هيدس  ك ربدقي   إلكتروتقيي
 أ  دكؿهي هيدس  مديي 

 أ  بتروكيميدء وتكرير  الطراقؽ هيدس 
 كيميدء لمـو المددة  لمـو تدميمي  ومديط  أ 



    3102-الثالثي الثالث                                                                                      النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي 212
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  المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 537 رقم قرار
 سعيدة بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة وانبعن

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 والمتضمف  3118 جدياي 3 الموافؽ 0321 مدـر 6 في المؤرخ 01-18 رقـ التيايذي سـوالمر  بمقتضى -

  سعيدة  جدمع  إيشدء
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 هذا لممدؽ فقدو  سعيدة  بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  بعيواف الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة

 .القرار
 القرار هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ  سعيدة  جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ: 3 المـادة

 .العممي البدث و العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                          

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                          
 مباركي محمد األستاذ                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لالـ آلي  أ  بيي  موزل   إلالـ آلي ريدضيدت وا 
  رؤي  إ طيدلي  أ 

 لمـو بيولوجي  لمـو الطبيع  والديدة  كيميدء ديوي  الجزيقيدت اليشيط  ديويد وتطبيقدت  أ 

 جيولوجيد لمـو اارض والكوف  يدسجيولوجيد الم   أ 
 أ  تسيير المدف و تيمي  مستدام   تسييرالتقييدت الدضري 

  لمـو سيدسي  دقوؽ و لمـو سيدسي   سيدسدت لدم  مقدري  أ 

  لمـو إيسديي  و إجتمدلي 
لمـ اإلجتمدع : لمـ إجتمدع التيمي  وتسيير الموارد   لمـو إجتمدلي 

 البشري 
 أ 

لالـ إلكترويي لمـو اإللالـ واإلت دؿ :  ددف   لمـو إيسديي   أ  وا 
  لمـو اإللالـ واإلت دؿ : إت دؿ ولالقدت لدم  أ 

   لمـو و تقييدت اليشدطدت البديي
 والريدضي 

لمـو وتكيولوجيد الدرك  
 أ  درك  اإليسدف و دركي   اإليسديي 
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 3103-3102 الجامعية السنة -سعيدة جامعة- الماستر تأىيل:  ممحق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة لماسترا تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 538 رقم قرار
 0 سطيف بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي ـوالمرس بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  0878 أوت 0 الموافؽ 0318 الدج  ذي 38 في المؤرخ 031-78 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ  0 سطيؼ جدمع  إيشدء والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  البدث و لعدليا التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء المتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ  بدقي ذو توتر لدليتاريغ ك ر   إلكتروتقيي لمـو وتكيولوجيد
  طدقدت متجدد وتسيير الطدق  الك ربدقي  أ 

 أ  فيزيدء رقمي   فيزيدء لمـو المددة

لالـ آلي  أ  أمف معمومدتي و تشاير  إلالـ آلي ريدضيدت وا 
 أ  تدميؿ هيدسي وتطبيقدت  ريدضيدت

 لمـو الطبيع  والديدة
 

لمـو 
 بيولوجي 

  كيميدء ديوي  و فيزيولوجي  بموي  أ 
  بيوتكيولوجيد يبدتي  أ 
  دمدي  و تسيير بيقي لأليظم  البيقي  الطبيعي  أ 

لمـو إقت ددي   تسيير 
 أ  تسويؽ  لمـو تجدري  ولمـو تجدري 

 دقوؽ و لمـو سيدسي 
 أ  دمدي  ااسرة  دقوؽ

 قديوف ااسرة  أ 
 أ  سيدسدت لدم  و تيمي   لمـو سيدسي 

   دراسدت ملدربي  أ 

جتمدلي لمـو إيسديي  و   ا 

 
 لمـو إيسديي 

  فمسا  : فمسا  إسالمي  أ 
  لمـو اإللالـ واإلت دؿ : إت دؿ و ددف  مكتوب  أ 

لمـو 
 أ  لمـو التربي  : إرشدد و توجيه  إجتمدلي 

 أ  اليقد اادبي ليد العرب  أدب لربي لل  و أدب لربي
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 يقـــــــــرر
 هذا لممدؽ وفقد  0سطيؼ بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  بعيواف الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة

 .القرار
 هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ  0سطيؼ جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                          

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                          
 مباركي محمد األستاذ                                                                                             

ػ ػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػ

 3103-3102 الجامعية السنة -0سطيف جامعة- الماستر تأىيل:  ممحق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 521 رقم قرار
 3 سطيف بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 دةالقع ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف

 ةطبيع التخصص الفرع الميدان

 لمـو و تكيولوجيد 

 أ  سكف  هيدس  معمدري  و لمراف
 تراث معمدري ولمرايي  أ 

 أ  آلي   يدلي   آلي 
 أ  إلكتروتقيي  يدلي  إلكتروتقيي
 أ  جيوتقيي  هيدس  مديي 

 أ  هيدس  المبممرات  هيدس  المبممرات
 أ  ميكدييؾ ب ري  ب ريدت و ميكدييؾ الدق 

 كيميدء لمـو المددة  يق كيميدء الب  أ 
  كيميدء فيزيدقي  أ 

 ريدضيدت و إلالـ آلي 
 أ  هيدس  برمجي   إلالـ آلي

  شبكدت و أيظم  موزل  أ 

 أ  جبر و هيدس   ريدضيدت
 تدسف و تدكـ  أ 

 لمـو زرالي  لمـو الطبيع  والديدة   إدارة متكدمم  لم د  اليبدتي  أ 

  لمـو إقت ددي   تسيير
 ولمـو تجدري 

 لمـو إقت ددي 

  يؿ و بيوؾ إسالمي تمو  أ 
 ستشراؼ إقت ددي  أ  إد دء تطبيقي وا 
  يقود و مدلي  أ 
 تأميف و تأميف تكدفمي  ـ 

 أ  مدلي  معمق   لمـو تجدري 
 إقت دد جمركي  ـ 
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  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 الدكتوراه  ش ددة و المدستر ش ددة و الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف

 والمتضمف  3100 يوفمبر 37 الموافؽ 0322 مدـر 2 في المؤرخ 313-00 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
   3 سطيؼ جدمع  إيشدء

 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 وافج 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -
  دوسيره و الديدت د

 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -
 يقـــــــــرر

 لممدؽ وفقد  3 سطيؼ بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  بعيواف الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة
 .القرار هذا

 هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ   3 سطيؼ جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار

 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                          
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                          

 مباركي محمد األستاذ                                                                                             
ػ ػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػ

 3103-3102 الجامعية السنة -3 سطيف جامعة- الماستر تأىيل:  ممحق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 520 رقم قرار
 "القادر عبد األمير"  اإلسالمية العموم بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
  لل  إيجميزي  آداب و للدت أجيبي  يمي لمـو المسدف و تعم  أ 

 أ  أدب لدـ و مقدرف  لل  فريسي 
 أ  لمـ الترجم   ترجم 

  
  
  
  
  لمـو إيسديي  و إجتمدلي 

 
 لمـو إجتمدلي 

 لمـ اإلجتمدع : لمـ إجتمدع سيدسي  أ 
 لمـ اإلجتمدع : لمـ إجتمدع دضري  أ 
 أرطوفوييد : أرطوفوييد  أ 

 
 
 

 لمـو إيسديي 

 فمسا  : فمسا  القيـ  أ 
 خ المجتمع الجزاقري الدديثتدريخ : تدري  أ 
 تدريخ : تدريخ الملرب ااوسط في الع ر الوسيط  أ 
  لمـو اإللالـ واإلت دؿ : لالقدت لدم  أ 
 لمـو اإللالـ واإلت دؿ : إت دؿ وتسويؽ  أ 

  
 لل  و أدب لربي 

 أ  يدو وظياي  لل  لربي 
 للدت التب ص  أ 

 أ  أجب معد ر  أدب لربي
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  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -
 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف

 العمـو جدمع  إيشدء والمتضمف  0873 أوت 3 في المؤرخ 073-73 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
  المتمـ  و المعدؿ  " القددر لبد اامير"  اإلسالمي 

  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 الدكتوراه  ش ددة و المدستر ش ددة و الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف

 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -
  دوسيره و الديدت د

 .3102 جويمي  7 بتدريخ تأهيؿلم الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -
 يقـــــــــرر

 اامير"  اإلسالمي  العمـو بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  بعيواف الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة
 .القرار هذا لممدؽ وفقد  "القددر لبد

 كؿ   "القددر لبد اامير"  سالمي اإل العمـو جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد

 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                          
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                          

 مباركي محمد األستاذ                                                                                             
ػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ  ػػػػػػ

 3103-3102 الجامعية السنة -القادر عبد األمير"  اإلسالمية العموم جامعة- الماستر تأىيل:  ممحق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 523 رقم قرار
 بمعباس سيدي بجامعة 3103-3102 معيةالجا السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
لمـو إقت ددي   تسيير 

 أ إقت دد إسالمي لمـو إقت ددي  ولمـو تجدري 

جتمدلي لمـو إي  سديي  وا 

 لمـو إيسديي 

 أ تدريخ : تدريخ الملرب السيدسي والدضدري في الع ر الوسيط
 أ تدريخ : تدريخ الجزاقر الدديث و المعد ر

 أ تدريخ : السمط  والمجتمع في الملرب ااوسط بالؿ الع ر الوسيط
 أ لمـو اإللالـ واإلت دؿ :  ددف 

 لمـو إسالمي 

 أ القرآف التاسير ولمـو
 أ إلجدز القرآف ودراسدت بيديي 

 أ دقوؽ اإليسدف
 أ لمـو الدديث

 أ لل  لربي  ولسدييدت لل  لربي  لل  و أدب لربي
 أ أدب لربي دديث ومعد ر أدب لربي
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  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 يف المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -
 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف

  0878 أوت 0 الموافؽ 0318 الدج  ذي 38 في المؤرخ 030-78 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 المتمـ  و المعدؿ بمعبدس  سيدي جدمع  إيشدء والمتضمف

  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 عبدفش 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف

 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار ضىبمقت -
  دوسيره و الديدت د

 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -
 يقـــــــــرر

 لممدؽ وفقد بمعبدس  سيدي بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  بعيواف الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة
 .القرار هذا

 بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ  بمعبدس  سيدي جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا

 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                          
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                          

 مباركي محمد األستاذ                                                                                             
ػ ػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػ

 3103-3102 الجامعية السنة - بمعباس سيدي جامعة- الماستر تأىيل:  ممحق

ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ  ػػػػ

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 هيدس  مديي  ـو و تكيولوجيدلم   ت ميـ و دسدب ال يدكؿ في ال يدس  المديي  أ 
 هيدكؿ البيديدت  أ 

 أ  أشلدؿ لمومي  و بيديدت مديي   أشلدؿ لمومي 
 كيميدء لمـو المددة  سواقؿ  يدلي  ومواد مسدمي   كيميدء فيزيدقي  وتطبيقدت  أ 

 إلالـ آلي ريدضيدت و إلالـ آلي  عدرؼالواب و هيدس  الم  أ 
 لمـو بيولوجي  لمـو الطبيع  والديدة   هيدس  البيق  لمميدطؽ الرطب  أ 

  لمـو إقت ددي   تسيير
 ولمـو تجدري 

 أ  إقت دد بيكي معمؽ  لمـو إقت ددي 
 أ  إدارة االمدؿ الدولي   لمـو التسيير

 لمـو تجدري 
  مدلي  و تجدرة دولي  أ 
 تسويؽ البدمدت و إبتكدر  أ 
 تسويؽ  أ 

  دقوؽ دقوؽ و لمـو سيدسي  قديوف لدـ معمؽ  أ 
 قديوف الميدزلدت  أ 

  لل  فريسي  آداب و للدت أجيبي  أدب مقدرف و دوار مد بيف الاقدفدت  أ 
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  المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 522 رقم قرار
 سكيكيدة بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 برسبتم  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3110 سبتمبر 07 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  21 في المؤرخ 363-10 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  المتمـ  و المعدؿ سكيكدة  جدمع  إيشدء والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 هذا لممدؽ وفقد سكيكدة  بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  بعيواف الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة

 .القرار
 هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ  سكيكدة  جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                          

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                          
 مباركي محمد األستاذ                                                                                             

ػ ػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػ

 3103-3102 الجامعية السنة-سكيكدة جامعة- الماستر تأىيل:  ممحق
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 لمـو و تكيولوجيد 

 أ  هيدس  ال يدكؿ  هيدس  مديي 
 يدس  طرؽ اإلت دؿ و ميشآت فيي  ه  أ 

 أ  هيدس   يدلي   هيدس   يدلي 
 أ  أمف الطراقؽ ال يدلي  و تدكـ ؼ يدابطدر  امف و وقدي   يدلي 

  يدلدت بتروكيميدقي 
  تألي  في ال يدلدت البتروكيميدقي  أ 
  وسدط  في ال يدس  البتروكيميدقي  أ 
  يدي  في ال يدلدت البتروكيميدقي   أ 

 كيميدء لمـو المددة   تآكؿ –ك روكيميدء  أ 
 إلالـ آلي ريدضيدت و إلالـ آلي  هيدس  البرمجيدت المتطورة و تطبيقدت  أ 

 أ  تدميؿ دالي ولددي لمعددالت تادضمي  جزقي    ريدضيدت
 لمـو زرالي  لمـو الطبيع  و الديدة  تيمي  رياي  ومشدريع  أ 

 ري زرالي  أ 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 523 رقم قرار
 أىراس سوق بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
 والمتضمف  3103 جواف 3 الموافؽ 0322  رجب 03 في المؤرخ 334-03 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  أهراس  سوؽ جدمع  إيشدء
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  ش ددة و المدستر ش ددة و الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 وؿاا ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 لممدؽ وفقد أهراس  سوؽ بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  بعيواف الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة

 .القرار هذا
 هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ  أهراس  سوؽ جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                          

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                        
 مباركي محمد األستاذ                                                                                       

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 3103-3102 الجامعية السنة -أىراس سوق جامعة- الماستر تأىيل:  ممحق

  ـ سيدسي لمو  دقوؽ و لمـو سيدسي   دراسدت إقميمي  في العالقدت الدولي  أ 

  لمـو إيسديي  لمـو إيسديي  و إجتمدلي  لمـو اإللالـ و اإلت دؿ : سمعي ب ري  أ 
 أ  إدمدج و مشدرك  إجتمدلي  –لمـ الياس : وضعي  اإللدق    لمـو إجتمدلي 

 لمـو المسدف لل  و أدب لربي  لمـو المسدف العربي  أ 
 أ  ربي قديـأدب ل  أدب لربي

 طبيع  التب ص الارع الميداف
 لمـو و تكيولوجيد 
  

  هيدس  مديي   دسدب ال يدكؿ في ال يدس  المديي  أ 
 أ  لمـو و هيدس  المديط  هيدس  الطراقؽ

  
 لمـو المددة 

 أ  كيميدء تدميمي  ولمـو الميده  كيميدء
 وي كيميدء الجزقيدت الدي  أ 
 أ  فيزيدء المددة و اإلشعدع  فيزيدء

 لمـو بيولوجيد لمـو الطبيع  و الديدة  لمـ البيق   تيوع بيولوجي و مديط  أ 
  بيوتكيولوجيد تطبيقي  في ال د   والتلدي  أ 

  لمـو إقت ددي  لمـو إقت ددي   تسيير ولمـو تجدري   إقت دد البيق  أ 
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  المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 524 رقم قرار
 تبسة بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 ـ المتم و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف اولمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  ش ددة و المدستر ش ددة و الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 والمتضمف  3118 جدياي 3 الموافؽ 0321 مدـر 6 في المؤرخ 01-18 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  تبس   جدمع  إيشدء
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 هذا لممدؽ وفقد تبس   بجدمع  3103-3102 الجدمعي   السي بعيواف الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة

 .القرار
 القرار هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ  تبس   جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                          

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                          
 مباركي محمد األستاذ                                                                                             

ػ ػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػ

 3103-3102 الجامعية السنة-تبسة جامعة- الماستر تأىيل:  ممحق

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
  و تكيولوجيدلمـو  هيدس  معمدري  ولمراف  هيدس  معمدري   مديي  و تراث  أ 
    هيدس  ميجمي   إلكتروميكدييؾ ميجمي  أ 
 لالـ آلي  أ  شبكدت و أمف معمومدتي  إلالـ آلي ريدضيدت وا 
 لمـو بيولوجي  لمـو الطبيع  والديدة   تيوع بيولوجي و دمدي  اايظم  البيقي  أ 
  دسي لمـو سي دقوؽ و لمـو سيدسي   دراسدت إستراتيجي  أ 
  لمـو إيسديي  لمـو إيسديي  و إجتمدلي  لمـو اإللالـ واإلت دؿ : وسدقؿ اإللالـ والمجتمع  أ 
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  المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 525 رقم قرار
 تيارت بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي لتعميما وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3110 سبتمبر 07 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  21 في المؤرخ 360-10 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  المتمـ  و المعدؿ تيدرت  جدمع  إيشدء والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  ش ددة و المدستر ش ددة و الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ راسدتالد يظدـ والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء تضمفوالم  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 هذا لممدؽ وفقد تيدرت  بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  بعيواف الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة

 .القرار
 القرار هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ  تيدرت  جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة

 .العممي البدث و العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي
 3102 سبتمبر 33 في لجزائربا حرر                                                                                          

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                          
 باركيم محمد األستاذ                                                                                             

ػ ػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ  ػػ

 3103-3102 الجامعية السنة-تيارت جامعة- الماستر تأىيل:  ممحق

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 لمـو وتكيولوجيد    هيدس

 ميكدييكي 
 كي يمذج  و مددكدة في ال يدس  الميكديي  أ 
  إيتدجي  آلي  أ 

 لمـو المددة  فيزيدء   تكيولوجيد و فيزيدء الشراق  الرقيق  اليديومتري  البيقي  أ 
 لمـو الطبيع  و الديدة   لمـو بيولوجي   لمـ اامراض المعدي  أ 
    لمـو زرالي   زرالدت متوسطي  أ 
 لمـ اارض و الكوف  جيولوجيد   هيدروجيولوجيد و بيق  أ 
  تسيير و لمـو تجدري لمـو إقت ددي     لمـو إقت ددي   إقت دد التيمي  أ 
  لمـو إيسديي  و إجتمدلي   لمـو إيسديي  فمسا  :فمسا  العمـو  أ 

  لمـو إجتمدلي   لمـ اإلجتمدع : لمـ إجتمدع تيمي  و تسيير الموارد البشري  أ 
 لمـ اإلجتمدع : لمـ إجتمدع اإلت دؿ  أ 
 ؿ و التيظيـ و أراويوميدلمـ الياس ؾ لمـ الياس العمم  أ 

 لل  و أدب لربي   لل  لربي   دراسدت بالاي  و أسموبي  أ 
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  المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 526 رقم قرار
 وزو تيزي بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف قتضىبم -

 المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  0878 أوت 0 الموافؽ 0318 الدج  ذي 38 في المؤرخ 028-78 رقـ التيايذي مرسـوال بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ وزو  تيزي جدمع  إيشدء والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  ش ددة و المدستر ةش دد و الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 يمت دوتشك لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 هذا لممدؽ وفقد وزو  تيزي بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  بعيواف الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة

 .القرار
 هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ  وزو  تيزي جدمع  مدير و العدلييف كويفالت و لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة

 .العممي البدث و العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                          

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                          
 مباركي محمد األستاذ                                                                                             

ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ  ػػػػػػػ

 3103-3102 الجدمعي  السي -وزو تيزي جدمع -المدستر تأهيؿ:  ممدؽ
 طبيع  التب ص الارع الميداف

 لمـو و تكيولوجيد 

 هيدس  معمدري  ولمراف   هيدس  معمدري  أ 
 إلكتروييؾ  وقي مواد أج زة إلكترويي  و فوتوض  أ 

  هيدس  مديي 
  ميشآت معديي  أ 
  ميشآت الري و ت يق  أ 
  طرقدت و ميشآت فيي  أ 

 لمـو الطبيع  و الديدة   لمـو زرالي 

 تلذي  الديواف إيتدج ديوايي  أ 
  دمدي  اليبدتدت المزرول  أ 
 لمـو الكروـ  أ 
  معدلج  و تاميف الموارد المدقي  أ 

  لمـو بيولوجي  ديدت ال مب تسيير اليا  أ 
 لمـو اارض و الكوف  جيولوجيد   أدواض مترسب  أ 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 527 رقم قرار
 تممسان بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  0878 أوت 0 الموافؽ 0318 الدج  ذي 38 في المؤرخ 027-78 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ تممسدف  جدمع  إيشدء والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  ش ددة و المدستر ش ددة و الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ دراسدتال يظدـ والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

  لمـو إقت ددي   تسيير
 ولمـو تجدري 

  لمـو إقت ددي   بيوؾ و أسواؽ مدلي  أ 
 لمـو التسيير  تدقيؽ و مراقب  التسيير  أ 
  لمـو تجدري  تسويؽ البدمدت  أ 

  دقوؽ و لمـو سيدسي 
 دقوؽ  قديوف المتعدمؿ اإلقت ددي  أ 

 وف البيق قدي  أ 

  لمـو سيدسي   دراسدت إقميمي  شرؽ أوسطي  أ 
  سيدسدت لدم  و إدارة مدمي  أ 

  آداب و للدت أجيبي   لل  إيجميزي   الاف الدرامي و اآلداب اإليجميزي  أ 
  لسدييدت تطبيقي  و سميدقي  إجتمدلي  أ 

  لمـو إيسديي  و إجتمدلي   لمـو إيسديي 
  : إت دؿ المؤسسدت والميظمدتلمـو اإللالـ و اإلت دؿ  أ 
 لمـو اإللالـ واإلت دؿ: المؤسسدت وتسيير وسدقؿ  اإللالـ  أ 
 لمـو اإللالـ و اإلت دؿ: وسدقؿ اإللالـ و المجتمع  أ 

  لمـو إيسديي  و إجتمدلي   لمـو إجتمدلي 

 لمـ الياس : لمـ الياس الع بي المعرفي  أ 
  الياسي ال د –لمـ الياس : لمـ الياس العيددي    أ 
  اإلرشد المدرسي –لمـ الياس : لمـ الياس المدرسي  أ 
 لمـ الياس : لمـ الياس العمؿ و التيظيـ  أ 
  لمو التربي  : تكيولوجيد التعميـ  أ 

 لل  و أدب لربي 
  لل  لربي 

  لمـو المل  أ 
  دراسدت في البالا  أ 
 تداولي  و توا ؿ للوي  أ 

 أدب لربي  أدب ملدربي  أ 
 أدب و مسرح  أ 

  لل  و اقدف  امدزيلي   لل  و اقدف  أمدزيلي   توليد االادظ و م طمددت أمدزيلي  أ 
  فيوف و آداب أمدزيلي  أ 
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 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء تضمفوالم  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -
  دوسيره و الديدت د

 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -
 يقـــــــــرر

 هذا لممدؽ وفقد تممسدف  بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  بعيواف الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة
 .القرار

 القرار هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ  تممسدف  جدمع  مديرو  العدلييف التكويفو  لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 ةالمـاد
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي

 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                          
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                          

 مباركي دمحم األستاذ                                                                                             
ػ ػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػ

 3103-3102 الجامعية السنة -تممسان جامعة-الماستر تأىيل:  ممحق
 طبيع  التب ص الارع الميداف

 لمـو وتكيولوجيد 

  آلي  لالـ  يدلي  أ  آلي  وا 

 إلكتروتقيي   اآلالت الك ربدقي تدكـ في  أ 
  شبكدت ك ربدقي  و شبكدت ك ربدقي  ذكي  أ 

  هيدس  بيوطبي  إلالـ آلي بيوطبي  أ 
  هيدس  مديي   هيدس  البرسدي  و بيق  أ 

  هيدس  ميكدييكي   هيدس  طدقوي  أ 
 هيدس  دراري  و طدقدت متجددة  أ 

 هيدس  اإليتدج اآللي 

  السؿ لوجيستيكي   أ 
 دجهيدس  اإليت  أ 
  هيدس  اايظم  أ 
  إدارة ال يدس  أ 
 أمف و سالم  التشليؿ  أ 

 لمـو المددة  كيميدء   كيميدء لضوي  أ 
 لالـ آلي  أ  يمذج  ريدضيدت لأليظم  المعقدة  ريدضيدت  ريدضيدت وا 
 لمـو الطبيع  والديدة   لمـو بيولوجي  تدسيف يبدتي  أ 
 لمـو اارض والكوف  هيدروجيولوجيد جيولوجيد  أ 

  لمـو إقت ددي   تسيير ولمـو تجدري  مددسب  و جبدقي  لمـو التسيير  ـ 
  دقوؽ ولمـو سيدسي  قديوف دولي بدص لأللمدؿ دقوؽ  أ 
  آداب وللدت اجيبي   السيدد  و التراث الاقدفي ترجم  أ 

  جتمدلي  لمـو إيسديي  وا 

  فمسا  : الامسا  و التيوع الاقدفي لمـو إيسديي  أ 

  لمـو إجتمدلي 
 أ  لمـ اإلجتمدع: لمـ إجتمدع العمؿ و لتيظيمدت

 أ  لمـ الياس ؾ لمـ الياس العمؿ و التيظيـ
 أ  إضطرابدت التعمـ

  الاقه المقدرف لمـو إسالمي  أ 

 أ  المسرح الملدربي فيوف العرض المسردي  يوفف
  دراسدت في الايوف التشكيمي  فيوف تشكيم  أ 
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  المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 528 رقم قرار
 التكنولوجيا و لمعموم بومدين ىواري بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي لتعميما وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  0873 أوت 07 الموافؽ 0313 العقدة ذي 30 في المؤرخ 301-73 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  المتمـ  و المعدؿ سيرهد  و التكيولوجيد و لمعمـو بومديف هواري جدمع  تيظيـب والمتعمؽ
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  ش ددة و المدستر ش ددة و الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 لمعمـو ومديفب هواري بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  بعيواف الماتود  المدستر تؤهؿ: األولى المادة

 .القرار هذا لممدؽ وفقد والتكيولوجيد 
 فيمد كؿ  والتكيولوجيد  لمعمـو بومديف هواري جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتطبيؽ يب ه 
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                          

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                          
 مباركي محمد األستاذ                                                                                             

ػ ػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػ

 3103-3102 معيةالجا السنة-والتكنولوجيا لمعموم بومدين ىواري جامعة-الماستر تأىيل:  ممحق

 لل  و أدب لربي 
  دتلسديي لل  لربي  أ 

 أ  لمـو المل  العربي 

 أدب لربي أدب لربي  أ 
 أ  اليقد اادبي الدديث المعد ر

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 لمـو و تكيولوجيد 

  هيدس  مديي   أشلدؿ لمومي  أ 

 هيدس  الطراقؽ 

  هيدس  البيق  أ 
  هيدس  الطراقؽ ال يدلي  أ 
  هيدس   يداليي  أ 
 تكرير و بتروكيميدء  أ 

   ببرة تدكـ و ديموم  المواد  أ 
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  المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 531 رقم قرار
 وىران التكنولوجيا و العموم بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  0873 أوت 07 الموافؽ 0313 القعدة ذي 30 في المؤرخ 303-73 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  المتمـ  و المعدؿ سيرهد  و التكيولوجيد و لمعمـو وهراف جدمع  بتيظيـ والمتعمؽ
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3117 أوت 08 افؽالمو  0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  ش ددة و المدستر ش ددة و الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 ـرق القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 والتكيولوجيد  لمعمـو افوهر  بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  بعيواف الماتود  المدستر تؤهؿ:  ااولى المددة

 .القرار هذا لممدؽ وفقد
 فيمد كؿ التكيولوجيد و  لمعمـو وهراف جدمع  مديرو  العدلييف التكويفو  لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ:  13 المػددة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتطبيؽ يب ه 
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                          

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                          
 مباركي محمد األستاذ                                                                                             
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  هيدس  ميكدييكي  ميكدييؾ البيدء  أ 
 تكيولوجيد الت ييع الميكدييكي  أ 

  إت دالت سمكي  وال سمكي  ااج زة الذكي  لإلت دؿ  أ 

 لمـو المددة 

 كيميدء  كيميدء يظري  كيميدء معمومدتي  و أطيدؼ  أ 

 فيزيدء 

  مواد و مركبدت : مواد لدزل  وشبه مو ول  أ 
  مواد ومركبدت : فيزيدء المعددف و مد فوؽ ال وتي  أ 
 ء اارضفيزيد  أ 
 أمف يووي  ـ 

 لالـ آلي  أ  هيدس  متوازي  ودسدب مكاؼ  إلالـ آلي  ريدضيدت وا 
  شبكدت وأيظم  موزل  أ 

 ريدضيدت   بدوث العمميدت : يمدذج وميدهج هيدس  البدث  أ 

 لمـو الطبيع  والديدة   لمـو بيولوجي   بيوأمف وأبالقيدت العمـو اإلديدقي  أ 
 ديوي  هيدس   يداليي  وكيميدء  أ 

 لمـو اارض و الكوف  جلرافيد و ت يق  اإلقميـ  ت يق  و لمراف  أ 
  ت يق  رياي  وتيمي  مستدام  أ 
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  المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 530 رقم قرار
 تيموشنت عين الجامعي بالمركز 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 ـرق القديوف بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
 والمتضمف  3113 جويمي  8 الموافؽ 0338 رجب 5 في المؤرخ 314-17 قـر  التيايذي المرسـو بمقتضى -

 تيموشيت  بعيف جدمعي مركز إدداث
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء المتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر مىل بيدء -

 يقـــــــــرر
 تيموشيت  بعيف جدمعيال بدلمركز 3103-3102 الجدمعي  السي  بعيواف الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة

 .القرار هذا لممدؽ وفقد
 يب ه  فيمد كؿ  تيموشيت  بعيف جدمعيال المركز مديرو  العدلييف التكويف و لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة

 .العممي البدثو  العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتطبيؽ
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                          

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                          
 مباركي محمد األستاذ                                                                                             

ػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ  ػػػػػ

 طبيع  التب ص الارع الميداف

 لمـو و تكيولوجيد 

   هيدس  معمدري
 ولمراف

 هيدس  معمدري  و تكيولوجيد جديدة  أ 
 هيدس  معمدري  و تراث  أ 

  آلي   آلي  و رؤي   يدلي  أ 

 روييؾإلكت 
 لمـ التشاير و أمف المعمومدت  أ 
   شبكدت  إت دالت سمكي  وال سمكي   رؤي

 ووسدقط متعددة
 أ 

 إلكتروتقيي 
  تسيير و إستلالؿ الطدق  الك ربدقي  أ 
  هيدس  اليظـ الاوتوضوقي  أ 
  شبكدت ك ربدقي  أ 

 هيدس  الطراقؽ  هيدس  البطر  أ 
   لمـو و تقييدت اليشدطدت البديي

 دضي ولري
  يشدط بديي ريدضي

 تربوي
 يشدط بديي ريدضي مدرسي  أ 
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 3103-3102 الجامعية السنة - تيموشنت بعين جامعيال المركز- الماستر تأىيل:  ممحق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 533 رقم قرار
 البيض الجامعي بالمركز 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308  الدج ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
  3101 سبتمبر 8 الموافؽ 0320 رمضدف 21 في المؤرخ 313-01 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 بدلبيض  جدمعي مركز إيشدء والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

  
 يقـــــــــرر

 وفقد بدلبيض  جدمعيال بدلمركز 3103-3102 الجدمعي  السي  بعيواف الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة
 .القرار هذا لممدؽ

 بتطبيؽ  يب ه فيمد كؿ  بدلبيض  جدمعيال المركز ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا

 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                          
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                          

 مباركي محمد األستاذ                                                                                             
ػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػػػ  ػػػػػػ

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 لمـو وتكيولوجيد

 إلكتروييؾ  هيدس  اإلت دالت  أ 

  هيدس  مديي  هيدس  مقدوم  الزالزؿ  أ 
  العمدرة هيدس  ـ 

  هيدس  ميكدييكي   هيدس  وطراقؽ طدقوي  أ 

  لمـو إقت دد  تسيير ولمـو
 لمـو التسيير  تجدري 

  دارة الموارد البشري  أ  إستراتجي  وا 
  مددسب  وجبدي  أ 
  إدارة المؤسسدت السيددي  والايدقي  أ 

  آداب و للدت أجيبي   لل  فريسي  أدب معد ر  أ 
  لل  إيجميزي  عمق  في المسدييدت المعد رةدراسدت م  أ 
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 3103-3102 الجامعية السنة- بالبيض جامعيال المركز-الماستر تأىيل:  ممحق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة رالماست تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 532 رقم
 بالنعامة الجامعي بالمركز 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه   ددةوش المدستر ش ددة و الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
  3101 سبتمبر 8 الموافؽ 0320 رمضدف 21 في المؤرخ 314-01 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 بدليعدم   جدمعي مركز إيشدء والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث يالعدل التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

  

 يقـــــــــرر
 وفقد بدليعدم   جدمعيال بدلمركز 3103-3102 الجدمعي  السي  بعيواف الماتود  المدستر تؤهؿ:  ااولى المددة

 .القرار هذا لممدؽ
 يب ه  فيمد كؿ  بدليعدم   جدمعيال المركز ومدير العدلييف التكويف و لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ:  13 المػددة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتطبيؽ
 

 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                          
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                          

 مباركي محمد األستاذ                                                                                             
ػ ػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػ

 3103-1023 الجامعية السنة- بالنعامة جامعيال المركز- الماستر تأىيل:  ممحق

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 دقوؽ  دقوؽ و لمـو سيدسي 
 قديوف ااسرة  أ 
  لمو جيدقي  أ 
  العمـو اإلداري  أ 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
  

 دقوؽ و لمـو سيدسي 
 دقوؽ  قديوف ااسرة  أ 

  إدارة المدمي  أ 
 لل  وأدب لربي   لل  لربي   أ وله ويظريدته –اليدو العربي  أ 
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  المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 533 رقم قرار
 غميزان الجامعي بالمركز 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
 والمتضمف  3117 جويمي  8 الموافؽ 0338 رجب 5 في المؤرخ 315-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 بلميزاف  جدمعي مركز إيشدء
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي لمرسـوا بمقتضى -

 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع رمدض لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 وفقد بلميزاف  جدمعيال بدلمركز 3103-3102 الجدمعي  السي  بعيواف الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة

 .القرار هذا لممدؽ
 يب ه  فيمد كؿ  بلميزاف  يجدمعال المركز ومدير العدلييف التكويف و لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتطبيؽ
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                          

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                          
 مباركي محمد األستاذ                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3103-3102 الجامعية السنة-بغميزان جامعيال المركز-الماستر تأىيل:  ممحق
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ  أشلدؿ لمومي   هيدس  مديي   لمـو وتكيولوجيد
 هيدس  الطراقؽ   هيدس  كيميدقي  أ 

  
  لمػػػػػػػـو إقت ػػػػػػػددي   تسػػػػػػػيير ولمػػػػػػػـو

 تجدري 

  
 ـو تجدري لم 

  مدلي  و تجدرة دولي  أ 
  مدلي  المؤسس  أ 
  مدلي  ومددسب  أ 

  
  دقوؽ ولمـو سيدسي 

  
 دقوؽ 

 القديوف البدص  أ 
  العمـو اإلداري  أ 
  العمـو الجيدقي  أ 

  آداب وللدت أجيبي   لل  فريسي  تعميمي  المل  الاريسي  السيدؽ واإلبتكدر البيدااوجي  أ 
 جتم  أ  لمـ الياس : لمـ الياس التربوي  لمـو إجتمدلي   دلي لمـو إيسديي  وا 
 لل  وأدب لربي   لل  لربي   المسدييدت وال وتيدت العربي  أ 

  تعميمي  المل  العربي  أ 
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  المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 534 رقم قرار
 تمنراست الجامعي بالمركز 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 تمبرسب  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
 والمتضمف  3114 اوت 05 الموافؽ 0335 رجب 00 في المؤرخ 210-14 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 بتميراست  جدمعي مركز إيشدء
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ تالدراسد يظدـ والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  شدءإي والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 وفقد بتميراست  جدمعيال بدلمركز 3103-3102 الجدمعي  السي  بعيواف الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة

 .القرار هذا لممدؽ
 يب ه  فيمد كؿ  بتميراست  جدمعيال المركز ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 ادةالمـ

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتطبيؽ
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                          

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                          
 مباركي محمد ستاذاأل                                                                                             

ػ ػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ  ػػ

 3103-3102 الجامعية لسنةا-بتمنراست جامعيال المركز- الماستر تأىيل:  ممحق

ػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ  ػػػػػػ

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 

 لمـو المددة
 كيميدء   كيميدء تطبيقي  أ 
 ءفيزيد   فيزيدء إشعدلي  أ 

  فيزيدء طدقوي  أ 
 

 دقوؽ ولمـو سيدسي 
  
 دقوؽ 

 قديوف االمدؿ  أ 
  اادواؿ الشب ي  أ 
   العالقدت الدولي  البد  أ 

 
 

جتمدلي   لمـو إيسديي  وا 

  
  لمـو إجتمدلي 

 لمـ اإلجتمدع : لمـ إجتمدع العمؿ والتيظيمدت  أ 
 ول لمـ إجتمدع : لمـ إجتمدع العدقم  والطا  أ 
 لمـ الياس : لمـ الياس العمؿ والتيظيـ  أ 
 لمـ الياس : لمـ الياس العيددي  أ 

 أ  تعميمي  المل  العربي   لل  لربي   لل  وأدب لربي
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  المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 535 رقم قرار
 تيسمسيمت معيالجا بالمركز 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 موافؽال 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
 والمتضمف  3117 جويمي  8 الموافؽ 0338 رجب 5 في المؤرخ 312-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 بتيسمسيمت  جدمعي مركز إيشدء
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ فوالمتضم
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 وفقد بتيسمسيمت  جدمعيال بدلمركز 3103-3102 الجدمعي  السي  بعيواف الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة

 .القرار ذاه لممدؽ
 يب ه  فيمد كؿ  بتيسمسيمت  جدمعيال المركز ومدير العدلييف التكويف و لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتطبيؽ
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                          

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                          
 مباركي محمد األستاذ                                                                                             

ػ ػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػ

 3103-3102 الجامعية السنة-بتيسمسيمت جامعيال المركز- الماستر تأىيل:  ممحق

ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ  ػػػػػػ

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 لمـو إقت ددي   تسيير ولمـو
 تجدري 

 لمـو التسيير 
  المددسب  المدلي  أ 
  العمـو المدلي  أ 
 إدارة االمدؿ  أ 

  لمـو تجدري  تسويؽ  أ 

 دقوؽ  دقوؽ ولمـو سيدسي 
 الدول  والمؤسسدت  أ 
  قديوف دولي ولالقدت دولي  أ 
 القديوف العقدري  أ 

لمـو وتقييدت اليشدطدت البديي  
 والريدضي 
 ياليشدط البديي الريدض  اليشدط البديي الريدضي المدرسي  أ 

 التدريب الريدضي  التدريب الريدضي اليببوي  أ 

 لل  وأدب لربي
  لل  لربي   لمـو المل  و التعميمي  أ 

 أدب لربي   دراسدت أدبي  ويقدي  أ 
 اادب العربي القديـ  قضديد ومقدربدت  أ 
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  المفتوحة الماستر تأىيل نيتضم 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 536 رقم قرار
 السياسية لمعموم العميا الوطنية بالمدرسة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ عدلي ال لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس دةش د لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 والمتضمف  3118 أوت 01 الموافؽ 0321 شعبدف 08 في المؤرخ 340-18 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 السيدسي   لمعمـو العميد الوطيي  المدرس  إيشدء
 الذي  3102 يايجد 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 لمعموـ العميد الوطيي  بدلمدرس  3103-3102 الجدمعي  السي  بعيواف الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة

 .القرار هذا لممدؽ وفقد السيدسي  
 فيمد كؿ  السيدسي   لمعمـو العميد الوطيي  المدرس  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المػددة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتطبيؽ يب ه 
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                          

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                          
 مباركي محمد األستاذ                                                                                             

ػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػ ػػػػػػ  ػػػػػ

 3103-3102 الجامعية السنة- السياسية لمعموم العميا الوطنية المدرسة-الماستر تأىيل:  ممحق
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المسار مقاييس قائمة تحديد المتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 537 رقم قرار
 الصيدلة في دكتور شيادة لنيل الدراسي

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 موافؽال 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 لمـو السيدس   دقوؽ ولمـو سيدسي 

  دراسدت إستراتيجي  و دولي  أ 
  تددليؿ السيدس  البدرجي  أ 
 قرالاضدء اإلقميمي والسيدس  الدولي  لمجزا  أ 
  إدارة اليزالدت الدولي  أ 
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  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -
 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف

 والمتضمف  0860 أوت 34 فؽالموا 0280 رجب 3 في المؤرخ 305-60 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 المتمـ  و المعدؿ ال يدلي  دبمـو لمى لمد وؿ الدروس تيظيـ

  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -
 سيرهد و بتيظيم د البد   القوالد و الجدمع  م دـ يددد الذي

 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 يقـــــــــرر
 في دكتور ش ددة لييؿ الادلا  لمسي  الدراسي المسدر مقدييس قدقم  تدديد إلى القرار هذا ي دؼ :األولى المادة

 .القرار هذا لممدؽ وفقد ال يدل  
 القرار هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ  الطب  كميدت ولمداء العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                          

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                          
 مباركي محمد ذاألستا                                                                                             

ػ ػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػ

 ال يدل  في دكتور ش ددة لييؿ الادلا  لمسي  الدراسي المسدر مقدييس قدقم  ممدؽ
 المعدمالت المجموع ألمدؿ تطبيقي  ألمدؿ موج   مددضرات المواد

 03 00سد  130 00سد  15 00سد  15 00سد  100 كيميدقي ال يدل  ال
 03 00سد  136 00سد  40 - 00سد  96 ال يدل  الكدلييوسي 

 02 00سد  100 00سد  24 00سد  24 00سد  52 كيميدء تدميمي 
 02 00سد  90 00سد  15 00سد  15 00سد  60 لمـ العقدفير
 03 00سد  190 00سد  30 00سد  30 00سد  130 لمـ اادوي 

 01 00سد  30 - - 00سد  30 سيميولوجي الطبي 
 14 00سد  678 00سد  124 00سد  84 00سد  468 المػػػجػػػمػػػػوع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 538 رقم قرار
 أدرار بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم يروز  إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف ضمفوالمت
  3110 سبتمبر 07 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  21 في المؤرخ 358-10 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 المعدؿ  أدرار  جدمع  إيشدء والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى مد وؿل الدراسدت يظدـ والمتضمف
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 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  ءإيشد والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -
  دوسيره و الديدت د

 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -
 يقـــــــــرر

 هذا لممدؽ وفقد أدرار  بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  بعيواف الماتود  الميسديس تؤهؿ :األولى المادة
 .القرار

 القرار هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ أدرار  جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي

 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                          
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                          

 مباركي محمد األستاذ                                                                                             
ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ  ػػػػػ

 3103-3102 الجامعية السنة-أدرار جامعة-الميسانس تأىيل:  ممحق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 541 رقم قرار
 0الجزائر بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف ىبمقتض -

  المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  0873 أوت 07 الموافؽ 0313 القعدة ذي 30 في المؤرخ 209-73 رقـ التيايذي سـوالمر  بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ  0 الجزاقر جدمع  وتسيير بتيظيـ والمتعمؽ
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة يسالميسد ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
  3101 جويمي  03 الموافؽ 0320 شعبدف 3 في المؤرخ 072-01 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الجزاقر  جدمع  تسمي  تليير والمتضمف

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ  إلالـ آلي  يدلي  إلكتروييؾ لمـو وتكيولوجيد

 أ  لمـ البيق  ومديط   لمـو زرالي  لمـو الطبيع  والديدة

لمـو إقت ددي   تسيير ولمـو 
 تجدري 

  لمـو إقت ددي   يقود ومدلي  أ 
 لمـو التسيير  إدارة ألمدؿ  أ 
  لمـو تجدري   مدلي  أ 

 أ  تيظيمدت سيدسي  و إداري   لمـو سيدسي   دقوؽ ولمـو سيدسي 
 أ   تعميمي  الاريسي  كمل  أجيبي  آداب وللدت فريسي   آداب وللدت أجيبي 

جتمدلي   أ  لمـ الياس : لمـ الياس العيددي  لمـو إجتمدلي   لمـو إيسديي  وا 
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 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير ت الديد يددد

 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -
  دوسيره و الديدت د

 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -
 يقـــــــــرر

 هذا لممدؽ وفقد  0الجزاقر بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة
 .القرار

 هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ  0الجزاقر جدمع  ومدير العدلييف التكويف و لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار

 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                          
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                          

 مباركي محمد األستاذ                                                                                             
ػ ػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػ

 3103-3102 الجدمعي  السي  -0الجزاقر جدمع - المدستر تأهيؿ:  ممدؽ
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

  لمـو إسالمي  لمـو إيسديي 

 شريع  و قديوف  أ 
  كتدب وسي  أ 
  لل  ودراسدت قرآيي  أ 
 أ وؿ الاقه  أ 
 مقدري  ااديدف  أ 
 تاسير ولمـو القرآف  أ 
  تدريخ ودضدرة إسالمي  أ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 540 رقم قرار
 3 الجزائر بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه   ددةوش المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
  3118 أكتوبر 33 الموافؽ 0321 القعدة ذي 12 في المؤرخ 231-18 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  بوزريع   جدمع  إيشدء والمتضمف
  3101 جويمي  03 الموافؽ 0320 شعبدف 3 في المؤرخ 073-01 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 بوزريع   جدمع  تسمي  تليير والمتضمف
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 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو ضىبمقت -
 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -
  دوسيره و الديدت د

 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -
 يقـــــــــرر

 لممدؽ وفقد  3 الجزاقر بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  الميسديس تؤهؿ :األولى المادة
 .القرار هذا

 هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ  3رالجزاق جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ: 3 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار

 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                          
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                          

 مباركي محمد األستاذ                                                                                             
ػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ  ػ

 3103-3102 الجدمعي  السي  -3الجزاقر جدمع -الميسديس تأهيؿ:  ممدؽ
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

  آداب و للدت أجيبي 
 أ  دراسدت أدبي  ولمـو المسدف  لل  فريسي 
 أ  لل   أدب ودضدرة إسبديي   لل  إسبديي 
 أ  لل  تركي   لل  تركي 

 جتمدلي  لمـو  إيسديي  وا 

 أ  لمـ اآلادر : لمـ اآلادر مد قبؿ التدريخ  لمـو إيسديي 

 لمـو إجتمدلي 
   لمـ الياس : تربي  بد  أ 
 لمـ اإلجتمدع : لمـ إجتمدع العمؿ والتيظيـ  أ 
  لمـ إجتمدع ؾ لمـ إجتمدع التربي  أ 

 لل  وأدب لربي لل  وأدب لرب  لل  وأدب  أ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 543 قمر  قرار
 2 الجزائر بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ يالتوجي 
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى مد وؿل الدراسدت يظدـ والمتضمف
  3118 أكتوبر 33 الموافؽ 0321 القعدة ذي 12 في المؤرخ 230-18 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  إبراهيـ  دالي جدمع  إيشدء والمتضمف
  3101 جويمي  03 الموافؽ 0320 شعبدف 3 في المؤرخ 073-01 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 إبراهيـ  دالي جدمع  تسمي  تليير والمتضمف
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 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 وتشكيمت د لمتأهيؿ وطيي ال المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -
  دوسيره و الديدت د

 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -
 يقـــــــــرر

 لممدؽ وفقد  2 الجزاقر بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  الميسديس تؤهؿ :األولى المادة
 .القرار هذا

 هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ  2الجزاقر جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار

 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3103-3102 الجامعية السنة -2الجزائر جامعة- الميسانس تأىيل:  ممحق
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

  
  لمـو إقت ددي   تسيير

 ولمـو تجدري 

 أ  أسواؽ مدلي  وتأمييدت  لمـو إقت ددي 

 التسييرلمـو 

  إدارة مدلي  المؤسسدت ال ليرة والمتوسط  أ 
  مدلي  دولي  أ 
  إدارة الموارد البشري  أ 
 إلالـ آلي لمتسيير  أ 
  تسيير وتقييدت بيكي  أ 

 لمـو تجدري 

  مددسب  وجبدي  أ 
 دارة الجودة  أ  تسويؽ وا 
  مدلي  المؤسس  أ 
  مددسب  أ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في خمؤر  542 رقم قرار
 عنابة بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ لي العد لمتعميـ التوجي ي
  0873 أوت 07 الموافؽ 0313 القعدة ذي 30 في المؤرخ 303-73 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ ليدب   جدمع   بتيظيـ والمتعمؽ
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   دءألض تعييف والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
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 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -
  دوسيره و الديدت د

 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -
 يقـــــــــرر

 هذا لممدؽ وفقد ليدب   بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة
 .القرار

 القرار هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ ليدب   جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي

 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3103-3102 الجامعية السنة -عنابة جامعة- الماستر تأىيل:  ممحق
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 لمـو وتكيولوجيد 

 أ  آلي    آلي 

 أ  إلكتروييؾ  إلكتروييؾ
  ت دالت سمكي  والسمكي  أ  شبكدت وا 

 أ  هيدس  الطراقؽ  هيدس  الطراقؽ
 أ  ميكدتروييؾ  هيدس  ميكدييكي 

  لمـو إقت ددي   تسيير
 أ  ميزايي   لمـو التسيير ولمـو تجدري 

 سيددي وفيدقي تسويؽ  أ 
  آداب و لل  إيجميزي  آداب وللدت أجيبي   اإليجميزي  كمل  أجيبي  أ 
  جتمدلي  أ  لمـ الياس : لمـ الياس التربوي  لمـو إجتمدلي  لمـو إيسديي  وا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 543 رقم قرار
 باتنة بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  0878 أوت 0 الموافؽ 0318 الدج  ذي 38 في المؤرخ 025-78 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ بدتي   جدمع  إيشدء والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
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 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في مؤرخال 038 رقـ القرار بمقتضى -
  دوسيره و الديدت د

 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدءا -
 يقـــــــــرر

 هذا لممدؽ وفقد بدتي   بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة
 .القرار

 القرار هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ بدتي   جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي

 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3103-3102 الجامعية السنة-باتنة جامعة- الماستر تأىيل:  ممحق
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 لمـو و تكيولوجيد
 أ  تدكـ ك ربدقي  إلكتروتقيي

 إلكتروتقيي  أ 

 أ  لمـ الطيراف  هيدس  ميكدييكي 
 ت ميـ ميكدييكي مدلـ بدلددسوب  أ 

 فيزيدء لمـو المددة   فيزيدء طدقوي  أ 
  فيزيدء يظري  أ 

 إلالـ آلي ريدضيدت و إلالـ آلي  هيدس  اايتريت والوسدقط المتعددة  أ 

 لمـو زرالي  لمـو الطبيع  و الديدة 
 ولوجيد ودمدي  الطبيع لمـ اللدبدت  إيك  أ 
 إيتدج يبدتي  أ 
 ترب  ومدء  أ 

 جلرافيد وت يق  اإلقميـ لمـو اارض و الكوف  ت يق  اإلقميـ  أ 
  تسيير و تقييـ اابطدر الطبيعي  أ 

  لمـو التسيير لمـو إقت ددي   تسيير ولمـو تجدري    ميزايي  أ 

  جتمدلي  لمـو إيسديي  وا 
 لمـو إسالمي 

  آف والدديثلمـو القر  أ 
  دلوة و اقدف  إسالمي  أ 
 شريع  وقديوف  أ 

 أ  لمـو التربي  : إرشدد وتوجيه  لمـو إجتمدلي 
 أرطوفوييد : أرطوفوييد  أ 

   لمـو و تقييدت اليشدطدت البديي
 والريدضي 

 أ  تدريب ريدضي  تدريب ريدضي
 أ  تربي  بديي  و ريدضي   تشدط بديي ريدضي تربوي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 544 رقم قرار
 بشار بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ العدلي  لمتعميـ جي يالتو 
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 والمتضمف  3118 جدياي 3 الموافؽ 0321 مدـر 6 في المؤرخ 16-18 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

  بشدر  جدمع  إيشدء
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 .القرار هذا لممدؽ وفقد بشدر  بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  بعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة
 القرار هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ بشدر  جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             
 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3103-3102 لجدمعي ا السي -بشدر جدمع - المدستر تأهيؿ:  ممدؽ
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ  إت دالت سمكي  وال سمكي   إت دالت سمكي  وال سمكي   لمـو و تكيولوجيد

 لمو المددة  فيزيدء 
 طدقدت متجددة  أ 
  كيميدء –فيزيدء  أ 
  فيزيدء طدقوي  أ 

 لمـو بيولوجي  لمو الطبيع  و الديدة    اذاء و تلذي  أ 
 بيوتكيولوجيد  أ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 545 رقم قرار
 بجاية بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
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  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -
 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف

  0887 جويمي  6 الموافؽ 0308 ااوؿ ربيع 02 في المؤرخ 307-87 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
  المتمـ  و المعدؿ بجدي   جدمع  إيشدء المتضمفو 
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ يعرب 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 هذا لممدؽ وفقد بجدي   بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة

 .القرار
 القرار هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ بجدي   جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  شرةالي في سييشر الذي
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3103-3102 الجامعية السنة-بجاية جامعة-الماستر تأىيل:  محقم
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ  بيدء لمدرة  هيدس  مديي   لمـو و تكيولوجيد
 لمـو المددة  كيميدء   كيميدء أسدسي  أ 

 ريدضيدت و إلالـ آلي  ريدضيدت  تدميؿ و إدتمدالت  أ 
 إد دء معدلج  معمومدتي  لممعطيدت  أ 

 ت تطبيقي ريدضيد  بدوث العمميدت والمسدلدة لمقرار  أ 

 لمـو الطبيع  و الديدة   لمـو بيولوجي 
  اذاء وتلذي  أ 
  كيدء ديوي  أ 
  تلميؼ و يولي  أ 

  لمـو إقت ددي   تسيير
 ولمـو تجدري 

  لمـو إقت ددي   إقت دد اليقؿ ولوجيستيكي  أ 
  إقت دد التيمي  أ 

 لمـو التسيير   مددسب   مدلي  أ 
 إداراة ألمدؿ  أ 

  لمـو تجدري  إدارة المشتريدت والتمويف  أ 

  جتمدلي  أ  فمسا  : فمسا  لدم   لمـو إيسديي   لمـو إيسديي  وا 
  لمـو إجتمدلي  لمـ الياس : لمـ الياس العمؿ والتيظيـ  أ 

  لمـو وتقييدت اليشدطدت
 البديي  والريدضي 
 تدريب ريدضي  تدريب ريدضي يببوي  أ 

 ريدضي تربوي يشدط بديي  يشدط بديي ريدضي مدرسي  أ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 546 رقم قرار
 بسكرة بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  0887 جويمي  6 الموافؽ 0308 ااوؿ ربيع 02 في المؤرخ 308-87 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  المتمـ  و المعدؿ بسكرة  جدمع  إيشدء والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي ـالمرسو  بمقتضى -

 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

 سيره  و و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  مدعإجت مدضر لمى بيدء -

 

 يقـــــــــرر
 

 هذا لممدؽ وفقد بسكرة  بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة
 .القرار

 القرار هذا بتطبيؽ ه يب  فيمد كؿ بسكرة  جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي

 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3103-3102 الجامعية السنة-بسكرة جامعة-الماستر تأىيل:  ممحق
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ  كيميدء  يداليي   كيميدء  لمـو المددة
 فيزيدء   فيزيدء أسدسي  أ 

  جتمدلي  لمـو إيسديي  وا 

  لمـو إيسديي 

 تدريخ : تدريخ لدـ  أ 
  اإللالـ واإلت دؿ :  ددف  مكتوي لمـو  أ 
  لمـو اإللالـ واإلت دؿ : إت دؿ ولالقدت لدم  أ 
 لمـو اإللالـ واإلت دؿ : سمعي ب ري  أ 
 لمـو اإللالـ واإلت دؿ : تكيولوجي  ويظدـ اإللالـ  أ 

  لمـو إجتمدلي 
 لمف الياس : لمـ الياس المدرسي  أ 
 تيظيـلمف الياس : لمـ الياس العمؿ وال  أ 
 لمف الياس : لمـ الياس العيددي  أ 
  لمـ اإلجتمدع : لمـ إجتمدع التربي  أ 
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 لمـ اإلجتمدع : لمـ إجتمدع العمؿ والتيظيـ  أ 
  لمـ اإلجتمدع : أيتروبولجيد إجتمدلي  واقدفي  أ 

  لمـو وتقييدت اليشدطدت
 البديي  والريدضي 

  لمـو وتقييدت اليشدطدت
 أ  تدريب ريدضي  البديي  والريدضي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 547 رقم قرار
 0 البميدة بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 فريؿأ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  0878 أوت 0 الموافؽ 0318 الدج  ذي 38 في المؤرخ 026-78 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ  0 البميدة جدمع  إيشدء والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 .القرار هذا لممدؽ وفقد  0البميدة بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي ف بعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة
 لقرارا هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ  0البميدة جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             
 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 3103-3102 الجامعية السنة-0 البميدة جامعة-الماستر تأىيل:  ممحق

 الميدان  التخصص الفرع  طبيعة 

 لمـو وتكيولوجيد 
 إلكتروييؾ بيو طبي إلكتروييؾ  أ 

 أ  ميكدييؾ لدم  هيدس  ميكدييكي 
 أ  لمـو المواد

 أ  لمـو الميده ري
 أ   يداليي مطبق  لمى ميتجدت كيميدء   كيميدء  ـو المددةلم

 فيزيدء   يووي فيزيدء  أ 
 لمـو الطبيع  والديدة   لمـ اللدبدت لمـو زرالي  أ 

 أ  ءترب  ومد
ػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ  ػػػػػػػ
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  المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 548 رقم قرار
 3 البميدة ةبجامع 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 موافؽال 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
  3102 أفريؿ 04 الموافؽ 0323 الاديي  جمدد  3 في المؤرخ 053-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

   3 البميدة جدمع  إيشدء والمتضمف
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 افجو  3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

 وسيره  و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 هذا لممدؽ وفقد  3 البميدة بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ: األولى المادة

 .القرار
 هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ  3 البميدة جدمع  ومدير العدلييف التكويف و لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             
 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 3103-3102 الجامعية السنة-0 البميدة جامعة-الماستر تأىيل:  ممحق

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

لمـو إيسديي  
جتمدلي   وا 

 أ  لمكتبدت : مكتب لمـ ا  لمـو إيسديي 
  أ لمـو اإللالـ و اإلت دؿ :  ددف  مكتوب 

 لمـو إجتمدلي 

 أ لمـ الياس : إرشدد ياسي وتربوي 
 أ لمـ الياس : لمـ الياس العمؿ والتيظيـ 
 أ لمـ الياس : إضطرابدت المل  واإلت دؿ 
 أ لمـ الياس : لمـ الياس العيددي 
  أ بويلمـ الياس : لمـ الياس التر 
  أ لمـ اإلجتمدع : سوسيولوجيد العالقدت العدم 
  أ لمـ اإلجتمدع : لمـ إجتمدع ال د 
  أ لمـ اإلجتمدع : لمـ إجتمدع ال د 
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 أ لمـ اإلجتمدع: لمـ إجتمدع الجريم  واإليدراؼ 
  أ لمـ اإلجتمدع : البدم  اإلجتمدلي 
 أ ظيـلمـ اإلجتمدع : لمـ اإلجتمدع العمؿ و التي 
 أ لمـ اإلجتمدع : لمـ اإلجتمدع السيدسي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 551 رقم قرار
 بوعريريج برج بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في رخالمؤ  14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في لمؤرخا 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 والمتضمف  3103 جواف 3 الموافؽ 0322 رجب 03 في المؤرخ 333-03 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  لريرج  بو برج جدمع  إيشدء
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ لتيايذيا المرسـو بمقتضى -

 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 لممدؽ وفقد لريرج  بو برج بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة

 .القرار هذا
 هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ لريرج  بو برج جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             
 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 3103-3102 الجامعية السنة-بوعريرج برج جامعة-الماستر تأىيل:  ممحق

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 
 

 لمـو الطبيع  و الديدة

 أ  دمدي  اليبدتدت  لمـو زرالي 
 أ ترب  و ميده 
 أ  كيميدء ديوي   لمـو بيولوجي 

 لمـ البيق  ومديط  أ 
 قوؽد دقوؽ  قديوف بدص  أ 
  جتمدلي  أ  لمـ الياس : لمـ الياس العمؿ والتيظيـ  لمـو إجتمدلي  لمـو إيسديي  وا 

ػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ  ػػػػػػػ
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  المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 550 رقم قرار
 البويرة بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، بحثوال العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 كوم  الد ألضدء تعييف والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 والمتضمف  3103 جواف 3 الموافؽ 0322 رجب 03 في المؤرخ 330-03 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
  البويرة  جدمع  يشدءإ
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره ديدت دو ال
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 هذا لممدؽ وفقد البويرة  بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة

 .القرار
 القرار هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ البويرة  جدمع  ومدير ييفالعدل التكويف و لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ: 3 المـادة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             
 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  

ػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػ ػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ  ػػ
 3103-3102 الجامعية السنة-البويرة جامعة-الماستر تأىيل:  ممحق

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 لمـو و تكيولوجيد

 أ  ألاوتروييؾ  إلكتروييؾ
 أ إلكتروتقيي  إلكتروتقيي

 أ  ت وير وآلي  بيوطبي   هيدس  بيوطبي 
 أ  هيدس  هيدروتقيي   ري

 كيميدء لمـو المددة  كيميدء فيزيدء  أ 

 لالـ آلي  إلالـ آلي ريدضيدت وا 
 هيدكؿ قدلدي  وتكيولوجيد أيظم  إلالـ آلي  أ 
 هيدس  البرمجيدت  أ 
 أيظم  المعمومدت وتكيولوجيد الواب  أ 

 لمـو الطبيع  والديدة 

 أ  بدوث العمميدت  ريدضيدت

 لمـو بيولوجي 

 يميدء ديوي ك  أ 
 بيوتكيولوجيد  أ 
 لمـ البيق  ومديط  أ 
 دمدي  اليبدتدت  أ 
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  لل  فريسي  آداب و للدت أجيبي  أدب  أ 
 لمـو المسدف  أ 

  جتمدلي  لمـو إيسديي  وا 

 أ  لمـو اإللالـ و اإلت دؿ : إت دؿ ومجتمع  لمـو إيسديي 

 أ  أ وؿ الاقه لمـو إسالمي 
 مقدري  ااديدف  أ 
 
 

 لمـو إجتمدلي 

 لمـو التربي  : تربي  بد   وتعممي مكيؼ  أ 
  لمـ اإلجتمدع : لمـ إجتمدع الشيبوب  أ 
 ديملرافيد : ديملرافيد  أ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 553 رقم قرار
 بومرداس بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
 والمتضمف  0887 جواف 3 الموافؽ 0308  ار 6 في المؤرخ 078-87 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ بومرداس  جدمع  إيشدء
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ راسدتالد يظدـ والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء مفوالمتض  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 هذا لممدؽ وفقد بومرداس  بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة

 .القرار
 هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ بومرداس  جدمع  ومدير العدلييف التكويف و لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             
 مباركي محمد تاذاألس                                                                                                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 3103-3102 الجامعية السنة-بومرداس جامعة-الماستر تأىيل:  ممحق

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 هيدس  الطراقؽ لمـو وتكيولوجيد
 قيمراقب  اليولي  وأمف اذا  أ 
 أ لمـو الدميب و البيوتدويؿ 
  لمـو تدويؿ المواد الدسم  أ 
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 أ  هيدس  ال يدلدت اللذاقي   هيدس   يدلي 
 أ  بيدء ميكدييؾ تمديمي  هيدس  ميكدييكي 

 لمـو زرالي  لمـو الطبيع  و الديدة 
  إيكولوجيد زرالي  أ 
  أ تلذي  ورقدب  اذاقي 
 بيوتكيولوجيد  أ 

 دقوؽ يدسي دقوؽ ولمـو س  قديوف بدص  أ 
 قديوف لدـ  أ 

 أدب لربي لل  وآداب لربي   أ يقد و تدميؿ البطدب 
 أ  لسدييدت  لل  لربي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 552 رقم قرار
 الشمف بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي مالتعمي وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء فتعيي والمتضمف
  3110 جويمي  32 الموافؽ 0333 ااولى جمدد  3 في المؤرخ 318-10 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ الشمؼ  جدمع  إيشدء والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى د وؿلم الدراسدت يظدـ والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 

 يقـــــــــرر
 

 هذا لممدؽ وفقد الشمؼ  بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة
 .القرار

 القرار هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ الشمؼ  جدمع  ومدير العدلييف التكويف و لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي

 3102 سبتمبر 33 يف بالجزائر حرر                                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             

 باركيم محمد األستاذ                                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 3103-3102 الجامعية السنة-الشمف جامعة-الماستر تأىيل:  ممحق
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 لمـو وتكيولوجيد 

 أ  شبكدت ك ربدقي   إلكتروتقيي
 أ لمدرة  هيدس  مديي 

 ؽهيدس  الطراق

 هيدس  بيوتكيولوجيد  أ 
  هيدس  كيميدقي  أ 
  هيدس  البيق  أ 
  هيدس  الطراقؽ ال يداليي  أ 

 أ طدقوي   يدلي   هدس  ميكدييكي 

 كيميدء لمـو المددة  كيميدء فيزيدء  أ 
 أ  فيزيدء المواد  فيزيدء

 إلالـ آلي ريدضيدت و إلالـ آلي   شبكدت وأيظم  موزل  أ 
 أ تدميؿ  ريدضيدت

 لمـو الطبيع  و الديدة 

 تلذي  ولمـو اذاقي 
   تلذي  أ 
  تلذي  و أمف اااذي  أ 
  تكيولوجيد اذاقي  أ 

 لمـو زرالي 

 بيوتكيولوجيد  أ 
 لمـ اللدبدت  أ 
 ري زرالي  أ 
 دمدي  اليبدتدت  أ 

 جيولوجيد لمـو اارض والكوف   جيولوجيد أسدسي  أ 
  دقوؽ دقوؽ ولمـو سيدسي  إدارة لدم   أ 

  جتمدلي  لمـو إيسديي  وا 

 لمـو إيسديي 

 جتمدلي  أ  تدريخ : تدريخ إقت ددي وا 
  لمـ اآلادر : آادر قديم  أ 
 لمـ اآلادر ؾ لمـ اآلادر اإلسالمي  في الجزاقر  أ 
  لمو اإللالـ و اإلت دؿ : إت دؿ ولالقدت لدم  أ 

 
 لمـو إجتمدلي 

 لمـ الياس : لمـ الياس العيددي  أ 
 اإلجتمدع : لمـ إجتمدع التيمي  لمـ  أ 
 لمـ اإلجتمدع : لمـ إجتمدع التربوي  أ 

  لمـو وتقييدت اليشدطدت
 تدريب ريدضي تدريب ريدضي البديي  والريدضي 

  

 أ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 553 رقم قرار
 0 قسنطينة عةبجام 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 لموافؽا 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  0873 أوت 07 الموافؽ 0313 القعدة ذي 33 في المؤرخ 302-73 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ  0 قسيطيي  جدمع   بتيظيـ والمتعمؽ
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  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف

 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -
  دوسيره و الديدت د

 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -
 يقـــــــــرر

 لممدؽ وفقد  0 قسيطيي  بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة
 .القرار هذا

 هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ  0 قسيطيي  جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ: 3 المػددة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار

 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3103-3102 الجامعية السنة-0 قسنطينة جامعة-الماستر تأىيل:  ممحق
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 لمـو وتكيولوجيد

 أ  بيدء ميكدييكي  كي هيدس  ميكديي

 هيدس  اليقؿ
 أ هيدس  بيوميكدييكي  ودركي  في اليقؿ 
 هيدس  ال يدي  لوسدقؿ اليقؿ  أ 
  هيدس  اليقؿ  أ 

 ريدضيدت ريدضيدت و إلالـ آلي 
  جبر و هيدس  أ 
  تدميؿ  أ 
  إد دء –إدتمدالت  أ 

 لمـو بيولوجي  لمـو الطبيع  والديدة 
 تربي  اليدؿ  أ 
 ء ديوي كيميد  أ 
 ميكروبيولوجيد  أ 

 جلرافيد و ت يق  اإلقميـ لمـو اارض والكوف  ت يق  سيددي  لألقدليـ  أ 
 طوبوارافيد  أ 

 أ  لمـو الموارد المدقي   جيولوجيد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 554 رقم قرار
 2قسنطينة بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

    
 

       

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
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  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف

 والمتضمف  3117 يوفمبر 37 الموافؽ 0323 مدـر 2 في المؤرخ 313-00 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
   2 قسيطيي  جدمع  إيشدء

 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء المتضمف  3114 وافج 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -
  دوسيره و الديدت د

 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -
 يقـــــــــرر

 لممدؽ وفقد  2قسيطيي  بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة
 .القرار هذا

 هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ  2قسيطيي  جدمع  ومدير العدلييف التكويف و لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار

 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3103-3102 الجامعية السنة-2 قسنطينة جامعة-الماستر تأىيل:  ممحق
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 تسيير التقييدت الدضري لمـو اارض والكوف   تسيير المدف وتعمير  أ 
  أ تقييدت دضري  وتيمي  مستدام 

 فيوف فيوف   فيوف تشكيمي  أ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 555 رقم قرار
 الجمفة بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  المتمـ و  المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 والمتضمف  3118 جدياي 3 الموافؽ 0321 مدـر 6 في المؤرخ 18-18 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

  لجما  ا جدمع  إيشدء
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
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 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء المتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -
  دوسيره و الديدت د

 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -
 يقـــــــــرر

 هذا لممدؽ وفقد الجما   بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة
 .القرار

 القرار هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ الجما   جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي

 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3103-3102 الجامعية السنة-الجمفة جامعة-الماستر تأىيل:  ممحق
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 هيدس  مديي  لمـو وتكيولوجيد 
  مراقب  ومتدبع  أ 
 أ جيوتقيي ومواد 
  أشلدؿ لمومي  أ 

 فيزيدء لمـو المددة  مواد المبممرات فيزيدء المواد :  أ 
  لل  إيجميزي  آداب وللدت أجيبي  تعميمي  ولمـو المسدف  أ 

  جتمدلي  لمـو إيسديي  وا 

 أ  لمـ المكتبدت : مكتب  وتكيولوجيد اإللالـ  لمـو إيسديي 
  لمـ اآلادر : لمـ اآليدر و تدريخ  أ 

 لمـو إجتمدلي 
 لمـ الياس ؾ لمـ الياس العمؿ والتيظيـ  أ 
 جتمدع : لمـ اإلجتمدع الدضريلمـ اإل  أ 
 لمـ اإلجتمدع : لمـ اإلجتمدع الاقدفي  أ 

  لمـو و تقييدت اليشدطدت
 البديي  والريدضي 

 أ  يشدط بديي ريدضي مدرسي  يشدط بديي ريدضي تربوي
 أ  تدريب ريدضي يببوي  تدريب ريدضي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة لميسانسا تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 556 رقم قرار
 الوادي بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي رسـوالم بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 والمتضمف  3103 جواف 3 الموافؽ 0322 رجب 03 في المؤرخ 332-03 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  الوادي  جدمع  إيشدء
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 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 مي العم البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء المتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -
  دوسيره و الديدت د

 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -
 يقـــــــــرر

 هذا لممدؽ وفقد الوادي  بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة
 .القرار

 القرار هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ الوادي  جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي

 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3103-3102 الجامعية السنة-الوادي جامعة-الماستر تأىيل:  ممحق
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 لمـو بيولوجي  ع  والديدةلمـو الطبي 
  كيميدء ديوي  أ 
   أ لمـ التسمـ –كيميدء ديوي 
 لمـ البيق  والمديط  أ 

  دقوؽ دقوؽ ولمـو سيدسي  قديوف لدـ  أ 
 قديوف بدص  أ 

  جتمدلي    مقدري  ااديدف  لمـو إسالمي  لمـو إيسديي  وا 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الميسانس أىيلت يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 557 رقم قرار
 الطارف بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو ضىبمقت -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 والمتضمف  3103 جواف 3 الموافؽ 0322 رجب 03 في المؤرخ 333-03 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  الطدرؼ  جدمع  إيشدء
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
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 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء المتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -
  دوسيره و الديدت د

 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -
 يقـــــــــرر

 هذا لممدؽ وفقد الطدرؼ  بجدمع  3103-3102 ي الجدمع السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة
 .القرار

 القرار هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ الطدرؼ  جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي

 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3103-3102 الجامعية السنة-الطارف جامعة-الماستر تأىيل:  ممحق
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 يدءكيم لمـو المددة   كيميدء تدميمي  أ 
 أ فيزيدء المواد  فيزيدء

  لمـو التسيير لمـو إقت ددي   تسيير ولمـو تجدري  إدارة ألمدؿ  أ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 558 رقم قرار
 غرداية بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي ميمالتع وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء عييفت والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 والمتضمف  3103 جواف 3 الموافؽ 0322 رجب 03 في المؤرخ 337-03 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  ارداي   جدمع  إيشدء
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 

 يقـــــــــرر
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 هذا لممدؽ وفقد ارداي   بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة
 .القرار

 القرار هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ ارداي   جدمع  ومدير العدلييف التكويف و لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي

 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3103-3102 الجامعية السنة-غرداية جامعة-الماستر تأىيل:  ممحق
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 هيدس  الطراقؽ لمـو المددة  هيدس  الطراقؽ  أ 
  جتمدلي  أ لمـو اإللالـ واإلت دؿ : إت دؿ ولالقدت لدم    لمـو إيسديي لمـو إيسديي  وا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 561 رقم قرار
 قالمة بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3110 سبتمبر 07 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  21 يف المؤرخ 362-10 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ قدلم   جدمع  إيشدء والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو مقتضىب -

 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 هذا لممدؽ وفقد قدلم   بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  بعيواف الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة

 .القرار
 القرار هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد ؿك قدلم   جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المػددة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             
 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  

ػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ  ػػػػػ
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 3103-3102 الجامعية السنة-قالمة جامعة-الماستر تأىيل:  ممحق
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 لمـو وتكيولوجيد

 أ  آلي   آلي 
 أ إلكتروييؾ  إلكتروييؾ

 أ  تدكـ ك ربدقي  إلكتروتقيي
  شبكدت ك ربدقي  أ 

 أ  هيدس  مديي   هيدس  مديي 
 أ  هيدس  الطراقؽ  يداليي   هيدس  الطراقؽ
 أ   يدي  التج يزات ال يدلي   هيدس  ميكدييكي 

 أ  ري دضري  ري
 أ  إت دالت سمكي  والسمكي   إت دالت سكمي  والسمكي 

 لمـو بيولوجي  لمـو الطبيع  والديدة 
  لمـ البيق  والمددفظ  لمى الميدطؽ الرطب  أ 
 لمـ البيق  ومديط  أ 
 يقي  وتيمي  مستدام تسيير اايظم  الب  أ 

  جتمدلي  لمـو إيسديي  لمـو إيسديي  وا 
 ش در  أ  لمـو اإللالـ واإلت دؿ : إت دؿ وا 
 لمـو اإللالـ واإلت دؿ : إت دؿ  أ 
 لمـو اإللالـ واإلت دؿ : سمعي ب ري  أ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 560 رقم قرار
 جيجل بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة انبعنو 

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3112 جويمي  33 الموافؽ 0333 ااولى جمدد  33 في المؤرخ 347-12 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ جيجؿ  جدمع  إيشدء والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في خالمؤر  354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 عممي ال البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
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 هذا لممدؽ وفقد جيجؿ  بجدمع  3103-3102  الجدمعي السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة
 .القرار

 القرار هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ جيجؿ  جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المػددة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي

 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3103-3102 الجدمعي  السي -جيجؿ جدمع -المدستر تأهيؿ:  ممدؽ
 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ  ري  ري وجيدلمـو وتكيول

  لمـو سيدسي  دقوؽ ولمـو سيدسي   أ إدارة لدم 
  جتمدلي  أ  لمـو التربي  : لمـو التربي   لمـو إجتمدلي  لمـو إيسديي  وا 
  لمـو وتقييدت اليشدطدت

 البديي والريدضي 
لمـو وتقييدت اليشدطدت البديي  

 والريدضي 
 تدريب ريدضي  أ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 563 رقم قرار
 مميانة خميس بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  المتمـ  و المعدؿ  العدلي لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 والمتضمف  3103 جواف 3 الموافؽ 0322 رجب 03 في المؤرخ 336-03 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  مميدي   بميس جدمع  إيشدء
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير دت الدي يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 

 يقـــــــــرر
 

 لممدؽ وفقد مميدي   بميس بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  دسترالم تؤهؿ: األولى المادة
 .القرار هذا
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 هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ مميدي   بميس جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة
 .ميالعم والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار

 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 0331-3102 الجامعية السنة-مميانة خميس جامعة-الماستر تأىيل:  ممحق
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 إلكتروييؾ لمـو وتكيولوجيد  معدلج  اإلشدرة  أ 

  دقوؽ دقوؽ ولمـو سيدسي  أ قديوف لدـ 
  قديوف اادواؿ الشب ي  أ 

  جتمدلي  أ  لمـو التربي  : إرشدد وتوجيه  لمـو إجتمدلي  لمـو إيسديي  وا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الميسانس تأىيل ضمنيت 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 562 رقم قرار
 خنشمة بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة سترالمد وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 والمتضمف  3103 جواف 3 الموافؽ 0322 رجب 03 في المؤرخ 335-03 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  بيشم   جدمع  إيشدء
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  لبدثا و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 

 يقـــــــــرر
 

 هذا لممدؽ وفقد بيشم   بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة
 .القرار

 القرار هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ بيشم   جدمع  ومدير العدلييف التكويف و لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي

 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  
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 3103-3102 الجامعية السنة-خنشمة جامعة-الماستر تأىيل:  ممحق
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 لمـو وتكيولوجيد
لالـ آلي  يدلي  آلي   أ  آلي  وا 

 أ تدكـ في اآلالت الك ربدقي   إلكتروتقيي
 أ  بيدء ميكدييكي  هيس  ميكدييكي 

 فيزيدء لمـو المددة   فيزيدء يظري  أ 

  دقوؽ دقوؽ ولمـو سيدسي  قديوف االمدؿ  أ 
 قديوف بدص  أ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في ؤرخم 563 رقم قرار
 األغواط بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3110 سبتمبر 07 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  21 في المؤرخ 361-10 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

  المعدؿ  اواط اا جدمع  إيشدء والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 الذي   3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 

 يقـــــــــرر
 هذا لممدؽ وفقد اااواط  بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ: األولى مادةال

 .القرار
 القرار هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ اااواط  جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة

 .العممي والبدث يالعدل لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           

 العممي حثوالب العالي التعميم وزير                                                                                             
 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 3103-3102 الجامعية السنة-األغواط جامعة-استرالم تأىيل:  ممحق

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 كيميدء لمـو المددة   كيميدء أسدسي  أ 
 أ فيزيدء أسدسي   فيزيدء

  لمـو سيدسي  دقوؽ ولمـو سيدسي   إدارة لدم  أ 
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  لل  إيجميزي  آداب و للدت أجيبي   لل   أدب ودضدرة يدطق  بدإليجميزي  أ 

 جتمدلي لمـو إيسدي  أ  تدريخ : تدريخ لدـ  لمـو إيسديي  ي  وا 
 أ  لمـ اإلجتمدع : لمـ إجتمدع اإلت دؿ  لمـو إجتمدلي 

  لمـو وتقييدت اليشدطدت
 أ  إدارة وتيظيـ ريدضي  إدارة وتسيير ريدضي البديي والريدضي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 564 رقم قرار
 بشار بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 والمتضمف  3118 جدياي 3 الموافؽ 0321 مدـر 6 في المؤرخ 03-18 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

  معسكر  جدمع  إيشدء
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 ـرق القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 هذا لممدؽ وفقد ر معسك بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة

 .القرار
 هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ معسكر  جدمع  ومدير العدلييف التكويف و لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ: 3 المـادة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             
 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 3103-3102 الجامعية السنة-معسكر جامعة-الماستر تأىيل:  ممحق

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 تقييإلكترو  لمـو وتكيولوجيد  إلكتروتقيي  أ 
 أ  ت يق  الري  ري

 لالـ آلي  أ  ريدضيدت أسدسي   ريدضيدت ريدضيدت وا 
 لمـو زرالي  لمـو الطبيع  و الديدة  إيتدج ديوايي  أ 
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  لمـو إقت ددي   تسيير
 ولمـو تجدري 

 أ  مدلي  وبيوؾ  لمـو مدلي 
 أ  تسيير الموارد البشري   لمـو التسيير

  لمـو إجتمدلي لمـو إيسديي   لمـ اإلجتمدع : لمـ إجتمدع العمؿ والتيظيـ  أ 
 فيوف العرض المسردي فيوف   دراسدت مسردي  أ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 565 رقم قرار
 المدية بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 مي،العم والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو تضىبمق -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 والمتضمف  3118 جدياي 3 الموافؽ 0321 مدـر 6 في المؤرخ 00-18 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

  مدي  ال  جدمع إيشدء
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  ديرهوس و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 هذا لممدؽ وفقد مدي  ال بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة

 .القرار
 القرار هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ مدي  ال ع جدم ومدير العدلييف التكويف و لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             
 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 3103-3102 الجامعية السنة-مديةال جامعة-الماستر تأىيل:  ممحق

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 كيميدء لمـو المددة  كيميدء فيزيدقي  لممبممرات  أ 

 لمـو الطبيع  والديدة 
 أ  بيوتكيولوجيد  لمـو زرالي 

 أ  يدل لمـ الم –كيميدء ديوي    لمـو بيولوجي 
 بيولوجيد الديواف  أ 

  دقوؽ دقوؽ ولمـو سيدسي  قديوف لدـ  أ 
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 قديوف بدص  أ 
  لل  إجميزي  آداب وللدت اجيبي  أدب ودضدرة  أ 

  جتمدلي  لمـو إجتمدلي  لمـو إيسديي  وا 

 لمـ الياس : لمـ الياس العيددي  أ 
 لمـو التربي  : إرشدد وتوجيه  أ 
  التربي لمـ اإلجتمدع : لمـ إجتمدع  أ 
 لمـ اإلجتمدع ؾ لمـ إجتمدع الجريم  واإليدراؼ  أ 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 566 رقم قرار
 مستغانم بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  0887 جويمي  6 الموافؽ 0308 ااوؿ ربيع 02 في المؤرخ 331-87 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ مستلديـ  جدمع  إيشدء والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 هذا لممدؽ وفقد مستلديـ  بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة

 .القرار
 هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ مستلديـ  جدمع  رومدي العدلييف التكويف و لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             
 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 3103-3102 الجامعية السنة-مستغانم جامعة-الماستر تأىيل:  ممحق

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
  دقوؽ دقوؽ ولمـو سيدسي  قديوف مديي  أ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  فتوحةالم الميسانس تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 567 رقم قرار
 المسيمة بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ سيالرقد المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3110 سبتمبر 07 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  21 في المؤرخ 363-10 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

  المتمـ  و المعدؿ المسيم   جدمع  إيشدء والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ ذيالتياي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  البدث و العدلي ـالتعمي وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 هذا لممدؽ وفقد المسيم   بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فيوابع الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة

 .القرار
 القرار هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ المسيم   جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             
 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 3103-3102 الجامعية السنة-المسيمة جامعة-الماستر تأىيل:  ممحق

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 فيزيدء لمـو المددة   فيزيدء طدقوي  أ 

 لالـ آلي  أ ريدضيدت أسدسي   ريدضيدت ريدضيدت وا 
  ريدضيدت تطبيقي  أ 

 لمـو بيولوجي  لمـو الطبيع  والديدة   ميكروبيولوجيد تطبيقي  أ 
 تسيير التقييدت الدضري  لمـو اارض والكوف  وتقييدت دضري  لمراف  أ 

  لمـو إقت ددي  لمـو إقت ددي   تسيير ولمـو تجدري  إقت دد دولي  أ 
 لمـو المسدف لل  وأدب لربي   لسدييدت لربي  أ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 568 رقم قرار
 وىران بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  0873 أوت 07 الموافؽ 0313 القعدة ذي 30 في المؤرخ 300-73 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  المتمـ  و المعدؿ وسيرهد  وهراف جدمع  بتيظيـ والمتعمؽ
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ ضمفوالمت
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 هذا لممدؽ وفقد وهراف  بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ:  ااولى المددة

 .ارالقر 
 القرار هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ وهراف  جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ:  13 المػددة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             
 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 3103-3102 الجامعية السنة-وىران جامعة-الماستر تأىيل:  ممحق

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ  كيميدء : طدق  ومديط  كيميدء لمـو المددة
 أ فيزيدء  دءفيزي

  لمـو سيدسي  دقوؽ ولمـو سيدسي   ستراتيجي  أ  لالقدت دولي  : دراسدت أميي  وا 

  لل  إيجميزي  آداب وللدت أجيبي  لل   أدب ودضدرة  أ 
 أ  أدب   لل  فريسي 

  جتمدلي  لمـو إجتمدلي  لمـو إيسديي  وا 

 لمـ الياس : لمـ الياس العمؿ والتيظيـ  أ 
   بد  لمـو التربي  : تربي  أ 
  ضطرابدت المل  أ  أرطوفوييد : أرطاوييد وا 
 لمـ اإلجتمدع : لمـ إجتمدع العمؿ والتيظيـ  أ 
 لمـ اإلجتمدع : لمـ إجتمدع السيدسي  أ 
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  لمـ اإلجتمدع : لمـ إجتمدع البيق  والتيمي  المستدام  أ 
  لمـ اإلجتمدع : لمـ إجتمدع التربي  والمعرف  أ 
 : لمـ إجتمدع اإلت دؿ لمـ اإلجتمدع  أ 

 فيوف فيوف  يقد  داي فيي  أ 

 أدب لربي لل  وأدب لربي  لسدييدت وتدميؿ البطدب  أ 
 أدب ويقد معد ر  أ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 571 رقم قرار
 ورقمة بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم يروز  إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف تضمفوالم
  3110 جويمي  32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  3 في المؤرخ 301-10 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ ورقم   جدمع  إيشدء والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ لدراسدتا يظدـ والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء ضمفوالمت  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 هذا لممدؽ وفقد ورقم   بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة

 .القرار
 القرار هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ ورقم   جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ: 3 المـادة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي
 3102 سبتمبر 33 في زائربالج حرر                                                                                           

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             
 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 3103-3102 الجامعية السنة-ورقمة جامعة-الماستر تأىيل:  ممحق

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 إلكتروييؾ لمـو وتكيولوجيد   مراقب  أ 
 أ  يظدف   أمف وبيق   دف  وأمف  يدليوظ

  لمـو إقت ددي   تسيير ولمـو
 أ  إدارة ألمدؿ  لمـو التسيير التسيير

  لل  إيجميزي  آداب وللدت أجيبي  دضدرة وأدب  أ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 570 رقم قرار
 البواقي أم امعةبج 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 والمتضمف  3118 جدياي 3 الموافؽ 0321 مدـر 6 في ؤرخالم 15-18 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

  البواقي  أـ جدمع  إيشدء
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 هذا لممدؽ وفقد البواقي  أـ بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة

 .قرارال
 هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ البواقي  أـ جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             
 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 3103-3102 الجامعية السنة-البواقي أم جامعة-الماستر تأىيل:  ممحق

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 إلكتروييؾ لمـو وتكيولوجيد  إلالـ آلي  يدلي  أ 
 أ  هيدس  مديي   س  مديي هيد

 كيميدء لمـو المددة   كيميدء  يداليي  أ 
 أ  فيزتيدء أسدسي   فيزيدء

 لالـ آلي  أ  تكيولوجيد اإللالـ  إلالـ آلي ريدضيدت وا 
  لمـو تجدري  لمـو إقت ددي   تسيير ولمـو تجدري  مراجع  وتدقيؽ  أ 

 دقوؽ ولمـو سيدسي 
 أ  قديوف بدص  دقوؽ
 قديوف لدـ  أ 

داري   ـ سيدسي لمو   أ  تيظيمدت سيدسي  وا 
  لالقدت دولي  أ 

  جتمدلي  أ  تدريخ : تدريخ لدـ  لمـو إيسديي  لمـو إيسديي  وا 
 ـــــــــــــــــــــــ
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  المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 573 رقم قرار
 سعيدة بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 والمتضمف  3118 جدياي 3 ؽالمواف 0321 مدـر 6 في المؤرخ 01-18 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

  سعيدة  جدمع  إيشدء
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ يي الوط المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 هذا لممدؽ وفقد سعيدة  بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة

 .القرار
 القرار هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ سعيدة  جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             
 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  

ػػػػػػػػػػ ػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ  ػػػػػػػػ
 3103-3102 الجامعية السنة-سعيدة جامعة-الماستر تأىيل:  ممحق

 طبيع  التب ص الارع الميداف

 إلكتروتقيي لمـو وتكيولوجيد   مراقب  ودمدي  الشبكدت الك ربدقي  أ 
 أ  تدميؿ كيميدقي  هيدس  الطراقؽ

 ريدضيدت و إلالـ آلي 
 أ  شبكدت اإللالـ اآللي  إلالـ آلي
 أ  إد دء ريدضي  ريدضيدت

 أ  ميكروبيولوجيد  لمـو بيولوجي 

 لمـو سيدسي  لمـو الطبيع  والديدة   لالقدت دولي  وميظمدت إقت ددي  دولي  أ 
  سيدسدت دولي  أ 

  لل  إيجميزي  آداب وللدت أجيبي  رة ولل أدب  دضد  أ 
 لمـو المسدف  أ 

  جتمدلي  أ  لمـو التربي  ؾ إرشدد وتوجيه  لمـو إجتمدلي  لمـو إيسديي  وا 
 فيوف العرض فيوف  تقيي  كتدب  السييدريو  أ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 572 رقم قرار
 0طيفس بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  0878 أوت 0 الموافؽ 0318 الدج  ذي 38 في المؤرخ 031-78 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ  0 سطيؼ جدمع  إيشدء والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ لمتضمفوا
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 افجو  3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 هذا لممدؽ وفقد  0سطيؼ بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ: األولى المادة

 .قرارال
 هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ  0سطيؼ جدمع  ومدير العدلييف التكويف و لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             
 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 3103-3102 الجدمعي  السي  -0سطيؼ جدمع - المدستر تأهيؿ:  ممدؽ

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 إلكتروييؾ لمـو وتكيولوجيد  إت دالت  أ 

 كيميدء المددة لمـو   أ كيميدء أسدسي 
 لمـو زرالي  لمـو الطبيع  والديدة  إيتدج ديوايي  أ 

  لمـو إقت ددي   تسيير ولمـو
 لمـو إقت ددي  تجدري 

 إقت دديدت التأميف  أ 
  تمويؿ وهيدس  الميتجدت المدلي  أ 
  إقت دد اليقود والمدلي  أ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 573 رقم قرار
 3 سطيف بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 لمتمـ ا و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر دةوش د الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 والمتضمف  3100 يوفمبر 37 الموافؽ 0322 مدـر 2 في المؤرخ 313-00 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

   3 سطيؼ جدمع  إيشدء
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 لممدؽ وفقد  3 سطيؼ بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فوابعي الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة

 .القرار هذا
 هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ  3 سطيؼ جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ: 3 المـادة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             
 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 3103-3102 معيةالجا السنة-3 سطيفجامعة - الماستر تأىيل:  ممحق

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

  لمـو سيدسي  دقوؽ ولمـو سيدسي   لالقدت دولي  أ 
 داري  أ تيظيـ سيدسي وا 

  جتمدلي  لمـو إيسديي  وا 
  

 أ  لمـ اآلادر : لمـ اآلادر  لمـو إيسديي 
  لمـو اإللالـ واإلت دؿ : إت دؿ ولالقدت لدم  أ 

 أ  وارافيدديموارافيد : ديم  لمـو إجتمدلي 
لمـو وتقييدت اليشدطدت 

 البديي  والريدضي 
لمـو وتقييدت اليشدطدت 

 أ  تدريب ريدضي  البديي  والريدضي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 574 رقم قرار
 " قادرال عبد األمير"  اإلسالمية العموم بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 ؽالمواف 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
 العمـو جدمع  إيشدء والمتضمف  0873 أوت 3 في المؤرخ 073-73 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ  "القددر لبد اامير"  اإلسالمي 
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في خالمؤر  038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 اامير"   اإلسالمي العمـو بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة

 .القرار هذا لممدؽ وفقد  "القددر لبد
 كؿ  "القددر لبد اامير" اإلسالمي  العمـو جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ: 3 المـادة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في يييشر الذي القرار هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             
 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 3103-3102 الجامعية السنة" القادر عبد األمير"  اإلسالمية عمومال امعةج-الماستر تأىيل:  ممحق

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
  لمـو إقت ددي  لمـو إقت ددي   تسيير ولمـو تجدري  بيوؾ وتأمييدت  أ 

  جتمدلي  أ لمـو اإللالـ واإلت دؿ :  ددف   لمـو إيسديي  لمـو إيسديي  وا 
 أ  تاسير ولمـو القرآف  لمـو إسالمي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 575 رقم قرار
 بمعباس سيدي بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف المتضمفو   0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
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  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -
 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف

  0878 أوت 0 الموافؽ 0318 الدج  ذي 38 في المؤرخ 030-78 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
  والمتمـ  المعدؿ بمعبدس  سيدي جدمع  إيشدء والمتضمف

  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف

 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 يف المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -
  دوسيره و الديدت د

 .3102 جويمي  7 دريخبت لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -
 يقـــــــــرر

 لممدؽ وفقد بمعبدس  سيدي بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة
 .القرار هذا

 هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ بمعبدس  سيدي جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي رالقرا

 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3103-3102 الجامعية السنة-بمعباس سيدي جامعة-الماستر تأىيل:  ممحق
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 لمـو وتكيولوجيد

 أ  مكويدت إلكترويي  لمطدق   إلكتروييؾ
 أ إلكتروييؾ 

 إلكتروتقيي
  تدكـ في أيظم  الطدق  الك ربدقي  أ 
 ايظم  اإللكتروميكدييكي تدكـ و تشبيص ا  أ 
 إلكتروتقيي  أ 

 أ  طدقوي   هيدس  ميدييكي 
 ميكدييؾ  أ 

 أ  ري  ري
 أ  ميشآت في أشلدؿ لمومي   أشلدؿ لمومي 

 إلالـ آلي ريدضيدت و إلالـ آلي   إلالـ آلي وريدضيدت تطبيقي  أ 

 لمـو زرالي  لمـو الطبيع  و الديدة  إيتدج يبدتي  أ 
 أ  لمـ البيق  ومديط  لمـو بيولوجي 

  لمـو إقت ددي   تسيير ولمـو
 أ  مدلي  وبيوؾ  لمـو إقت ددي  تجدري 

 إقت دد دولي  أ 

  لمـو سيدسي  دقوؽ ولمـو سيدسي   تيظيمدت سيدسي  إداري  أ 
  لالقدت دولي  أ 

ػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ ػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ  ػػػػػػػ



    3102-الثالثي الثالث                                                                                      النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي 273

 

  المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 576 رقم قرار
 سكيكدة بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة انبعنو 

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3110 سبتمبر 07 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  21 في المؤرخ 363-10 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ سكيكدة  جدمع  إيشدء والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في لمؤرخا 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  ثالبد و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 هذا لممدؽ وفقد سكيكدة  بجدمع  3103-3102 معي الجد السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة

 .القرار
 هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ سكيكدة  جدمع  ومدير العدلييف التكويف و لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ: 3 المـادة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             
 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3103-3102 الجامعية السنة-سكيكدة جامعة-الماستر تأىيل:  ممحق
 طبيع  التب ص الارع الميداف

 هيدس  مديي  لمـو وتكيولوجيد   يق أشلدؿ لمومي  وت  أ 
  لمـو إقت ددي  لمـو إقت ددي   تسيير ولمـو تجدري   أ يقود  بيوؾ ومدلي 

  لمـو سيدسي  دقوؽ ولمـو سيدسي   داري  أ  تيظيمدت سيدسي  وا 
  لالقدت دولي  أ 

  جتمدلي   لمـو إيسديي  وا 
 لمـو إيسديي 

  لمـو اإللالـ واإلت دؿ :  ددف  مكتوب  أ 
 ف  مكتوب لمـو اإللالـ واإلت دؿ :  دد  أ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 577 رقم قرار
 أىراس سوق بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 ؿأفري 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 والمتضمف  3103 جواف 3 الموافؽ 0322 رجب 03 في المؤرخ 334-03 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  أهراس  سوؽ جدمع  إيشدء
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ؿااو  ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 لممدؽ وفقد أهراس  سوؽ بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة

 .القرار هذا
 هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ أهراس  سوؽ جدمع  ومدير العدلييف التكويف و لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  ليشرةا في سييشر الذي القرار
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3103-3102 الجامعية السنة-أىراس سوق جامعة-الماستر تأىيل:  ممحق
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 
 لمـو وتكيولوجيد

 أ  آلي    آلي  
 أ تدكـ ك ربدقي  إلكتروتقيي

 أ  هيدس  مديط  هيدس  الطراقؽ
 لالـ آلي  أ  إلالـ آلي  إلالـ آلي ريدضيدت وا 
  
 لمـو الطبيع  والديدة 

 أ  زرال  وبيق   ـ زرالي لمو 
 تدسيف اإليتدج الديوايي  أ 
 أ  لمـ البيق  ومديط  لمـو بيولوجي 

  
  لمـو إقت ددي   تسػيير ولمػـو

 تجدري 

 أ  تدميؿ إقت ددي  لمـو إقت ددي 
  مقدوالتي  وتيمي  إقت ددي  أ 
 أ  جبدي  المؤسس   لمـو تجدري 

  جتمدلي  أ  إلجتمدع ؾ لمـ إجتمدع التربي لمـ ا  لمـو إجتمدلي  لمـو إيسديي  وا 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 578 رقم قرار
 تبسة بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 موافؽال 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3117 أوت 08 موافؽال 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 والمتضمف  3118 جدياي 3 الموافؽ 0321 مدـر 6 في المؤرخ 17-18 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

  تبس   جدمع  إيشدء
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ يعرب 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 هذا لممدؽ وفقد تبس   بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة

 .القرار
 القرار هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ تبس   جدمع  ومدير العدلييف التكويف و لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ: 3 المـادة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  رةاليش في سييشر الذي
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             
 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 3103-3102 الجامعية السنة-تبسة جامعة-الماستر تأىيل:  ممحق

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 هيدس  مديي  لمـو وتكيولوجيد   أشلدؿ لمومي  أ 
 أ  إلكتروميكدييؾ ميجمي  هيدس  ميجمي 

  دقوؽ دقوؽ ولمـو سيدسي  قديوف بدص  أ 
 قديوف ااسرة  أ 

  جميزي لل  إي آداب وللدت أجيبي  لل  وأدب ودضدرة  أ 
 أ  أدب  لل  فريسي 

  جتمدلي  لمـو إيسديي  وا 
 أ  المكتبدت : لمـ المكتبدت والتوايؽ واارشيؼ ـلم  لمـو إيسديي 

 لمـو اإللالـ واإلت دؿ : سمعي ب ري  أ 
 

 لمـو إجتمدلي 
  لمـ اإلجتمدع : لمـ إجتمدع الجربيم  أ 
 والتيمي  لمـ اإلجتمدع : لمـ إجتمدع البيق    أ 

  لمـو الريدض  لمـو وتقييدت اليشدطدت البديي  والريدضي  تدريب ريدضي  أ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 581 رقم قرار
 تيارت بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف مقتضىب -

  والمتمـ  المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3110 سبتمبر 07 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  21 في المؤرخ 360-10 رقـ التيايذي لمرسوـا بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ تيدرت  جدمع  إيشدء والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 هذا لممدؽ وفقد تيدرت  بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة

 .القرار
 القرار هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ تيدرت  جدمع  ومدير العدلييف تكويفوال لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ: 3 المـادة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             
 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 3103-3102 الجامعية السنة-تيارت جامعة-الماستر تأىيل:  ممحق

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 لمـو زرالي  لمـو الطبيع  و الديدة  إيتدج ديوايي  أ 
  لمـو سيدسي  دقوؽ ولمـو سيدسي  أ تيظيـ سيدسي وتسيير إداري 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 580 رقم قرار
 وزو تيزي بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
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  0878 أوت 0 الموافؽ 0318 الدج  ذي 38 في المؤرخ 028-78 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
  والمتمـ  المعدؿ وزو  تيزي جدمع  إيشدء والمتضمف

  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف

 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -
  دوسيره و الديدت د

 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -
 يقـــــــــرر

 هذا لممدؽ وفقد وزو  تيزي بجدمع   3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة
 .القرار

 هذا بيؽبتط يب ه  فيمد كؿ وزو  تيزي جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار

 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3103-3102 الجامعية السنة-وزو تيزي جامعة-الماستر تأىيل:  ممحق
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

  
 لمـو وتكيولوجيد 

 أ  آلي  اايظم  آلي 
 أ إكتروييؾ اايظم   إلكتروييؾ
 أ  أيظم  إلكتروتقيي   إلكتروتقيي

 لمـو المددة 
 أ   كيميدء أسدسي  كيميدء

  كيميدء  يداليي  أ 
 أ  فيزيدء تطبيقي  : ميكدييؾ وطدقوي   فيزيدء

  فيزيدء لدم  أ 

 لمـو زرالي  لمـو الطبيع  والديدة 

 لمـ اللدبدت  أ 
 إيتدج ديوايي  أ 
 لمـو اإليتدج اليبدتي  أ 
  لمـو التربي  أ 
 تربي  وميده  أ 
 تكيولوجيد الميده  أ 

 أ  جيد يبدتي بيولو   لمـو بيولوجي 
  لمـو سيدسي  دقوؽ ولمـو سيدسي   إدارة وجمدلدت مدمي  أ 

  لالقدت دولي  أ 

  جتمدلي  لمـو إيسديي  وا 
 أ  تدريخ : تدريخ معد ر  لمـو إيسديي 

  فمسا  : فمسا  التربي  أ 
 أ  أياروبولوجيد : إياروبولوجيد ال د   لمـو إجتمدلي 

  لمـ الياس : التربي  العالجي  أ 

  لل  واقدف  أمدزيلي  لل  واقدف  أمدزيلي 
 إياروبولوجيد وتراث أمدزيلي  أ 
  تعميمي  اامدزيلي  أ 
 أدب أمدزيلي  أ 
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  المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 583 رقم قرار
 تمميسان بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث اليالع التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

  المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ضدءأل تعييف والمتضمف
  0878 أوت 0 الموافؽ 0318 الدج  ذي 38 في المؤرخ 027-78 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ تممسدف  جدمع  إيشدء والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس  ددةش لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ طيي الو  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 هذا لممدؽ وفقد تممسدف  بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة

 .القرار
 القرار هذا بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ تممسدف  جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ ـالعد المدير يكمؼ: 3 المـادة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             
 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 3103-3102 الجامعية السنة-تممسان جامعة-الماستر تأىيل:  ممحق

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 لمـو وتكيولوجيد 

لكترويي  إلكتروييؾ  أ  هيدس  ك ربدقي  وا 
 أ إيتدجي  آلي   اإليتدج اآللي هيدس 

 أ  هيدس  دراري  وطدقدت متجددة  هيدس  ميكدييكي 
  ميكدييؾ معمومدتي  أ 

 كيميدء لمـو المددة  كيميدء  أ 
 لالـ آلي  أ  ريدضيدت لدم   ريدضيدت ريدضيدت وا 

 لمـ اللدبدت لمـو الطبيع  والديدة  مشدتؿ و تكيولوجيد البذور  أ 
 د  اللدبدت   أ 

  لمـو التسيير إقت ددي   تسيير ولمـو تجدري لمـو   إدارة الميظمدت  أ 

  دقوؽ دقوؽ ولمـو سيدسي  قديوف بدص  أ 
 قديوف لدـ  أ 

  جتمدلي  أ  الاقه وأ وله  لمـو إسالمي  لمـو إيسديي  وا 
 أ وؿ الديف  أ 

ػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ  ػػػػػػػ
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  ةالمفتوح الميسانس تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 582 رقم قرار
 والتكنولوجيا لمعموم بومدين ىواري بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  0873 أوت 07 الموافؽ 0313 القعدة ذي 30 في المؤرخ 301-73 رقـ التيايذي المرسـو مقتضىب -

  والمتمـ  المعدؿ سيرهد  و التكيولوجيد و لمعمـو بومديف هواري جدمع  بتيظيـ والمتعمؽ
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف ضمفوالمت
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 21 ؽالمواف 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 ــــرريقـــــ
 لمعمـو بومديف هواري بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ: األولى المادة

 .القرار هذا لممدؽ وفقد والتكيولوجيد 
 فيمد كؿ والتكيولوجيد لمعمـو بومديف هواري جدمع  ومدير العدلييف التكويف و لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ: 3 المـادة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا تطبيؽب يب ه 
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             
 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 3103-3102 الجامعية السنة- التكنولوجياو  لمعموم بومدين ىواري جامعة-الماستر تأىيل:  ممحق

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ  ت يق  إقميم  وتيمي  مستدام  جلرافيد و ت يق  اإلقميـ لمـو اارض و الكوف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 583 رقم قرار
 بوىران والتكنولوجيا العموم بجامعة 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  0873 أوت 07 الموافؽ 0313 القعدة ذي 30 في المؤرخ 303-73 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ وسيرهد  والتكيولوجيد لمعمـو وهراف جدمع  بتيظيـ والمتعمؽ
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  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -
 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف

  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف

 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -
  دوسيره و الديدت د

 .3102 يمي جو  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -
 يقـــــــــرر

 والتكيولوجيد  لمعموـ وهراف بجدمع  3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ: األولى المادة
 .القرار هذا لممدؽ وفقد

  ه يب فيمد كؿ التكيولوجيد  و لمعمـو وهراف جدمع  ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ: 3 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتطبيؽ

 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3103-3102 الجامعية السنة-والتكنولوجيا لمعموم وىران جامعة-الماستر تأىيل:  ممحق
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 لمـو و تكيولوجيد
 ـ  هيدس  ك ربدقي  آلي 

 أ  هيدس  البيق  هيدس  الطراقؽ
 أ  هيدس  الميده ري

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 584 رقم قرار
 تيموشنت عين الجامعي بالمركز 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
 والمتضمف  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 رجب 5 في المؤرخ 314-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 تيموشيت  بعيف دمعيج مركز إدداث
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 الذي  3102 ديايج 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
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 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -
  دوسيره و الديدت د

 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -
 يقـــــــــرر

 تيموشيت  بعيف الجدمعي بدلمركز 3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة
 .القرار هذا لممدؽ وفقد

 يب ه  فيمد كؿ تيموشيت  بعيف الجدمعي المركز ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ: 3 المػددة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتطبيؽ

 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3103-3102 الجامعية السنة-تيموشنت بعين الجامعي المركز-الماستر تأىيل:  ممحق
 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ  آلي  إلكتروييؾ لمـو وتكيولوجيد

 أ  إلكتروييؾ وأيظم  اإلت دالت
 ـ  مسير ااشلدؿ هيدس  مديي 

 أ  ميشآت قدلدي  في ال يدس  المديي 
 أ  هيدس  البيدء

 أ  مواد دبيبي  وبيق 
   ميكدييؾ وطدقدت متجددة هيدس  ميكدييكي 

 أ  ميكدييؾ ومواد
 أ  ري دضري ري

 أ  كيميدء المبممرات كيميدء لمـو المددة
لالـ آلي  أ  إلالـ آلي أسدسي إلالـ آلي ريدضيدت وا 

 أ  شبكدت الددسوب وقوالد البيديدت
 أ  لمـ البيق  ومديط لمـو زرالي  لمـو الطبيع  والديدة

 أ  ميكروبيولوجيد لمـو بيولوجي 
لمـو إقت ددي   تسيير 

 ولمـو تجدري 
 أ  إقت دد كمي لمـو إقت ددي 

 أ  يقود  بيوؾ ومدلي 
د دء تطبيقي  أ  تبطيط وا 

 أ  أدب بريطديي لل  إيجميزي  آداب وللدت أجيبي 
 أ  لمـو المسدف

جتمدلي   أ  لمـ الياس : لمـ الياس العمؿ والتيظيـ مدلي لمـو إجت لمـو إيسديي  وا 
 أ  لمـ اإلجتمدع : لمـ إجتمدع العالقدت العدم  

 أ  لمـ اإلجتمدع : لمـ إجتمدع ال د  
 أ  لمـ اإلجتمدع : لمـ إجتمدع اإلت دؿ 

 أ  لمـ اإلجتمدع: لمـ إجتمدع الجريم  واإليدراؼ 
 أ  لمـ اإلجتمدع : بدم  إجتمدلي  

 أ  لمـ اإلجتمدع : لمـ إجتمدع العمؿ والتيظيـ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 585 رقم قرار
 البيض الجامعي بالمركز 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في ؤرخالم 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
  3101 سبتمبر 8 الموافؽ 0320 رمضدف 21 في المؤرخ 313-01 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 بدلبيض  جدمعي مركز إيشدء والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي ـالمرسو  بمقتضى -

 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  مدعإجت مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 وفقد بدلبيض  الجدمعي بدلمركز 3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ: األولى المادة

 .القرار هذا لممدؽ
 بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ بدلبيض  الجدمعي المركز ومدير العدلييف التكويف و لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             
 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 3103-3102 الجامعية السنة-البيضب الجامعي بالمركز-الماستر تأىيل:  ممحق

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ  تسويؽ لمـو تجدري  لمـو إقت ددي   تسيير ولمـو تجدري 
 أ  تربي  ودرك  تربي  بديي  وريدضي  لريدضي لمـو وتقييدت اليشدطدت البديي  وا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 586 رقم قرار
 بالنعامة الجامعي بالمركز 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في رخالمؤ  14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
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  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في مؤرخال 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف

  3101 سبتمبر 8 الموافؽ 0320 رمضدف 21 في المؤرخ 314-01 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 بدليعدم   جدمعي مركز إيشدء والمتضمف

  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي ـالمرسو  بمقتضى -
 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت الذييددد

 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -
  دوسيره و الديدت د

 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  دعإجتم مدضر لمى بيدء -
  يقـــــــــرر 

 
 وفقد بدليعدم   الجدمعي بدلمركز 3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ:  ااولى المددة

 .القرار هذا لممدؽ
 يب ه  فيمد كؿ بدليعدم   الجدمعي المركز ومدير العدلييف التكويف و لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ:  13 المػددة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتطبيؽ
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             
 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 3103-3102 الجامعية السنة-بالبيض الجامعي المركزب-الماستر تأىيل:  ممحق

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 587 رقم قرار
 غميزان الجامعي بالمركز 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

  
 

         

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ العدلي  لمتعميـ جي يالتو 
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف

 طبيع  التب ص الارع الميداف

 أ  هيدس  دراري  وطدقوي  هيدس  ميكدييكي  لمـو وتكيولوجيد
 أ  دةمواد وطدق  متجد

 
لالـ آلي  ريدضيدت وا 

 أ  إلالـ آلي أسدسي إلالـ آلي
 أ  بدث لمميدتي : المسدلدة لمى إتبدذ القرار  ريدضيدت

 أ  بيولوجيد يبدتي  لمـو زرالي  لمـو الطبيع  و الديدة
 أ  دقوؽ دقوؽ دقوؽ ولمـو سيدسي 
 أ  لل  وأدب لربي أدب لربي لل  وأدب لربي
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  3101 سبتمبر 8 الموافؽ 0320 رمضدف 21 في المؤرخ 315-01 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 بلميزاف  دمعيج مركز إيشدء والمتضمف

  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف

 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -
  دوسيره و الديدت د

 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -
 يقـــــــــرر

 وفقد بلميزاف  الجدمعي بدلمركز 3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى دةالما
 .القرار هذا لممدؽ

 بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ بلميزاف  الجدمعي المركز ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ: 3 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ مي الرس اليشرة في سييشر الذي القرار هذا

 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           
 العممي والبحث العالي تعميمال وزير                                                                                             

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3103-3102 الجامعية السنة-بغميزان الجامعي المركزب-الماستر تأىيل:  ممحق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة  3102 سبتمبر 33مؤرخ في  588رقم قرار 
 بالمركز الجامعي تمنراست 3103-3102بعنوان السنة الجامعية 

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف قتضىبم -

 والمتمـ  المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
 والمتضمف  3114 أوت 05 الموافؽ 0335 رجب 00 في المؤرخ 210-14 رقـ التيايذي رسـوالم بمقتضى -

 بتميراست  جدمعي مركز إيشدء
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 لدكتوراه ا وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ  مواد ومديط هيدس  ميكدييكي  لمـو وتكيولوجيد
 أ  كيميدء أسدسي  كيميدء لمـو المددة

لالـ آلي  أ  إلالـ آلي إلالـ آلي ريدضيدت وا 
 أ  ميكروبيولوجيد تطبيقي  بيولوجي  لمـو لمـو الطبيع  و الديدة
 أ  قديوف بدص دقوؽ دقوؽ ولمـو سيدسي 
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 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -
  درهوسي و الديدت د

 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -
 يقـــــــــرر

 وفقد بتميراست  الجدمعي بدلمركز 3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة
 .القرار هذا لممدؽ

 يب ه  فيمد كؿ بتميراست  الجدمعي المركز ومدير يفالعدلي التكويف و لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتطبيؽ

 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3103-3102 الجامعية السنة-بتمنراست الجامعي بالمركز-الماستر تأىيل:  ممحق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 611 رقم قرار
 تندوف الجامعي بالمركز 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
  3110 أوت 33 الموافؽ 0323 رمضدف 33 في المؤرخ 214-00 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 بتيدوؼ  جدمعي مركز إيشدء والمتضمف

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ  ت يق  الري ري لمـو و تكيولوجيد

لالـ آلي  أ  ريدضيدت ريدضيدت ريدضيدت وا 
 أ  إدارة االمدؿ لمو التسيير   تسييير ولمـو تجدري لمـو إقت ددي 

 دقوؽ ولمـو سيدسي 
 أ  قديوف لدـ دقوؽ

 أ  قديوف بدص

 أ  تيمي  الموارد البشري  لمـو سيدسي 
 أ  لالقدت دولي 

جتمدلي   لمـو إيسديي  وا 
 أ  تدريخ : مد قبؿ التدريخ لمـو إيسديي 

 أ  العيددي لمـ الياس : لمـ الياس لمـو إجتمدلي 
 أ  لمـ اإلجتمدع : لمـ اإلجتمدع الاقدفي
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 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي مرسـوال بمقتضى -
 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -
  دوسيره و الديدت د

 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -
 يقـــــــــرر

 وفقد بتيدوؼ  الجدمعي بدلمركز 3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة
 .القرار هذا لممدؽ

 بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ بتيدوؼ  معيالجد المركز ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المػددة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا

 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3103-3102 الجامعية السنة-بتندوف الجامعي بالمركز-الماستر تأىيل:  ممحق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة  3102 سبتمبر 33مؤرخ في  610رقم قرار 
 بالمركز الجامعي تيبازة 3103-3102بعنوان السنة الجامعية 

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ العدلي  لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
  3110 أوت 33 الموافؽ 0323 رمضدف 33 في المؤرخ 213-00 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 بتيبدزة  جدمعي مركز إيشدء والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ  هيدروجيولوجيد جيولوجيد لمـو اارض والكوف

 أ  قديوف بدص دقوؽ دقوؽ ولمـو سيدسي 
 أ  قديوف لدـ
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 وفقد بتيبدزة  الجدمعي بدلمركز 3103-3102 الجدمعي  السي  فبعيوا الماتود  المدستر تؤهؿ :األولى المادة
 .القرار هذا لممدؽ

 بتطبيؽ يب ه  فيمد كؿ بتيبدزة  الجدمعي المركز ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار اهذ

 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3103-3102 الجامعية السنة-بتيبازة الجامعي بالمركز-الماستر تأىيل:  ممحق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 3102 مبرسبت 33 في مؤرخ 613 رقم قرار
 تيسمسيمت الجامعي بالمركز 3103-3102 الجامعية السنة بعنوان

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القديوف والمتضمف  0888 أفريؿ 3 الموافؽ 0308 الدج  ذي 07 في المؤرخ 14-88 رقـ القديوف بمقتضى -

 المتمـ  و المعدؿ دلي الع لمتعميـ التوجي ي
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
 والمتضمف  3117 جويمي  8 الموافؽ 0338 رجب 5 في المؤرخ 312-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 بتيسمسيمت  جدمعي مركز إيشدء
  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 شعبدف 06 في المؤرخ 354-17 رقـ التيايذي المرسـو قتضىبم -

 الدكتوراه  وش ددة المدستر وش ددة الميسديس ش ددة لمى لمد وؿ الدراسدت يظدـ والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 وتشكيمت د لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إيشدء والمتضمف  3114 جواف 3 في المؤرخ 038 رقـ القرار بمقتضى -

  دوسيره و الديدت د
 .3102 جويمي  7 بتدريخ لمتأهيؿ الوطيي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر

 طبيع  التب ص الارع الميداف

 أ  قديوف بدص دقوؽ دقوؽ ولمـو سيدسي 
 أ  قديوف لدـ

جتمدلي   لمـو إيسديي  وا 

 أ  لمـ اآلادر : لمـ اآلادر اإلسالمي  لمـو إيسديي 

 لمـو إجتمدلي 

 أ  لمـ الياس التربوي
 أ  لمـ اإلجتمدع : لمـ إجتمدع اإلت دؿ
 أ  لمـ اإلجتمدع : لمـ إجتمدع الاقدفي
 أ  لمـ اإلجتمدع : البدم  اإلجتمدلي 

 أ  دراسدت لسديي  لل  لربي  لل  وأدب لربي
 أ  أدب ويقد أدب لربي
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 وفقد بتيسمسيمت  الجدمعي بدلمركز 3103-3102 الجدمعي  السي  بعيوا الماتود  لمدسترا تؤهؿ :األولى المادة
 .القرار هذا لممدؽ

 يب ه  فيمد كؿ بتيسمسيمت  الجدمعي المركز ومدير العدلييف والتكويف لمتعميـ العدـ المدير يكمؼ :3 المـادة
 .العممي والبدث عدليال لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتطبيؽ

 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           
 العممي البحثو  العالي التعميم وزير                                                                                             

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3103-3102 الجامعية السنة-بتيسمسيمت الجامعي بالمركز-الماستر تأىيل:  ممحق
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 دقوؽ ولمـو سيدسي 
 أ  دراسدت دولي  لمـو سيدسي 

 أ  تيمي  الموارد البشري 

 أ  قديوف بدص دقوؽ
 أ  قديوف لدـ

 أ  سدت أدبي درا أدب لربي لل  وأدب لربي
 أ  لمـو المسدف لل  لربي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في المؤرخ 007 رقم القرار يعدل 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 612 رقم قرار
 3سطيف جامعة إدارة مجمس ألعضاء اإلسمية القائمة حدد الذي 3102 مارس 2

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 235-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

  ميه  03 المددة سيمد ال والمتمـ  المعدؿ وسيرهد  بتيظيم د البد   القوالد و الجدمع  م دـ يددد الذي
 والمتضمف  3100 يوفمبر 37 الموافؽ 0322 مدـر 2 في المؤرخ 313-00 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 ميه  3 المددة سيمد ال  3 سطيؼ جدمع  إيشدء
 الذي  3102 جدياي 07 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير ت الديد يددد
 جدمع  إدارة مجمس الضدء اإلسمي  القدقم  يددد الذي  3102 مدرس 2 في المؤرخ 007 رقـ القرار بمقتضى -

 .3سطيؼ
 يقـــــــــرر

 

 هو كمد   ألاله والمذكور  3102 مدرس 2 في المؤرخ 007 رقـ بدلقرار الممدؽ الجدوؿ يعدؿ :األولى المادة
 .القرار ب ذا الممدؽ الجدوؿ في مددد

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في القرار هذا ييشر :3 المـادة
 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             
 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



    3102-الثالثي الثالث                                                                                      النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي 289

 

 2قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة سطيف 
 :المعينوناألعضاء 

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 - بوراس أدمد  رقيس  مماؿ الوزير المكمؼ بدلتعميـ العدلي والبدث العممي 
 - شبديي بدلد  لضو  المكمؼ بدلمدلي  مماؿ الوزير 
 - فموح لبد اهلل  لضو  مماؿ الوزير المكمؼ بدلتكويف والتعميـ الم يييف 
 - ايدـ لبد العزيز  لضو   مماؿ الوزير المكمؼ بدلتربي  الوطيي 
 - لوسي م طاى  لضو  مماؿ الوزير المكمؼ بدلعمؿ والتشليؿ والضمدف اإلجتمدلي 
 - بوديي  رشيد  لضو  وظيا  العمومي مماؿ السمط  المكما  بدل 
 - ال دشمي بوبكر  لضو   مماؿ الوزير المكمؼ بدلشؤوف البدرجي 
 - جوادي بمقدسـ  لضو  مماؿ الوزير المكمؼ بدلعدؿ 
 - بوديب  إدريس  لضو   مماؿ الوزير المكمؼ بدلاقدف 
 - بوسواليـ لبد الردمدف  لضو  مماؿ الوالي 

 " .......................................ْ رغٍٍزٚاٌجبلً ثذٚ...................................." 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العممية المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 613 رقم قرار
 جيجل بجامعة والحياة الطبيعة عموم لكمية والخموية الجزيئية البيولوجيا لقسم

          

 عممي،ال والبحث العالي التعميم وزير إن
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ ميه  37 المددة سيمد ال رهد وسي بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  م دـ يددد الذي
  3112 جويمي  33 الموافؽ 0333 ااولى جمدد  33 في المؤرخ 347-12 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ جيجؿ جدمع  إيشدء والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 .3102 مدي 03 بتدريخ  والبموي  الجزيقي  البيولوجيد لقسـ العممي  المجي  إجتمدع مددضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 اديي ال جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسـو مف 37 المددة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة

 تدديد إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكور والمتمـ  المعدؿ  3112 أوت 32 الموافؽ 0333
 والديدة الطبيع  لمـو لكمي   والبموي  الجزيقي  البيولوجيد لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم 
 .جيجؿ بجدمع 

 الطبيع  لموـ لكمي   والبموي  الجزيقي  البيولوجيد لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم  تددد :3 المـادة
 .القرار ب ذا الممدؽ بدلجدوؿ جيجؿ  بجدمع  والديدة

 هذا بتيايذ يب ه فيمد كؿ جيجؿ  جدمع  مدير والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :2 المـادة
 .العممي والبدث ليالعد لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في سييشر الذي القرار

 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           
 العممي بحثوال العالي التعميم وزير                                                                                             

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  
ػ ػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػ
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 مميةالع المجنة أعضاء يتضمن بالقرار ممحق
 الصفة والمقب اإلسم

 دسيف رشرش   والبموي  الجزيقي  البيولوجيد لقسـ العممي  المجي  رقيس   
 لميدء قدوار بف  القسـ رقيس  
 م بدح لدوؿ  العدلي التعميـ أستدذ 
 مدمد كبيش  أ"  قسـ مددضر أستدذ " 
 مدمد لميدف  ب"  قسـ مددضر أستدذ " 
 م طاى بودوس  أ"  قسـ مسدلد أستدذ " 
 أسمدء شربدؿ  أ"  قسـ مسدلد أستدذ " 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العممية المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 3102 سبتمبر 24 في مؤرخ 614 رقم قرار
 جيجل بجامعة والحياة الطبيعة عموم لكمية  التغذية وعموم التطبيقية الميكروبيولوجيا لقسم

  
 

         

 ممي،الع والبحث العالي التعميم وزير إن
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ ميه  37 المددة سيمد ال هد وسير  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  م دـ يددد الذي
  3112 جويمي  33 الموافؽ 0333 ااولى جمدد  33 في المؤرخ 347-12 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ جيجؿ جدمع  إيشدء والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 مدي 03 بتدريخ  التلذي  ولمـو التطبيقي  الميكروبيولوجيد لقسـ العممي  المجي  إجتمدع مددضر لمى بيدء -

3102. 
 يقـــــــــرر

 

 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ مف 37 المددة ادكدـ تطبيقد :ااولى المددة
 تدديد إلى القرار هذا ي دؼ   ألاله المذكور و المتمـ  و المعدؿ  3112 أوت 32 الموافؽ 0333
 لموـ لكمي   التلذي  ولمـو التطبيقي  الميكروبيولوجيد لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم 
 .جيجؿ بجدمع  والديدة الطبيع 

 لموـ لكمي  التلذي  ولمـو التطبيقي  الميكروبيولوجيد لقسـ العممي  المجي  الضدء مي اإلس القدقم  تددد :3 المـادة
 .القرار ب ذا الممدؽ بدلجدوؿ جيجؿ  بجدمع  والديدة الطبيع 

 هذا بتيايذ يب ه فيمد كؿ جيجؿ  جدمع  مدير والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :2 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في يشرسي الذي القرار

 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 العممية المجنة أعضاء يتضمن بالقرار ممحق
 والمقب اإلسم  الصفة 
 مدمد  ياور   التلذي  ولمـو التطبيقي  الميكروبيولوجيد لقسـ العممي  المجي  رقيس 
  سدجي  رول  القسـ رقيس  
 الطيب إيدوي  أ"  قسـ مددضر أستدذ " 
 دوري  هدار أوالد  ب"  قسـ مددضر أستدذ " 
 سعدد لكرـو  ب"  قسـ مددضر أستدذ " 
 فتيد  بدري  أ"  قسـ مسدلد أستدذ " 
 جمدؿ بوجردة  أ"  قسـ مسدلد أستدذ " 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العممية المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 3102 سبتمبر 24 في مؤرخ 615 رقم قرار
 جيجل عةبجام والحياة الطبيعة عموم لكمية  والكون األرض عموم لقسم

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -
 والمتمـ  المعدؿ ميه  37 المددة سيمد ال وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  م دـ يددد لذيا
  3112 جويمي  33 الموافؽ 0333 ااولى جمدد  33 في المؤرخ 347-12 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ جيجؿ جدمع  إيشدء والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 .3102 مدي 03 بتدريخ والكوف اارض لمـو لقسـ العممي  المجي  إجتمدع مددضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ يايذيالت المرسـو مف 37 المددة ادكدـ تطبيقد: األولى المادة

 اإلسمي  القدقم  تدديد إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكور والمتمـ  المعدؿ  3112 أوت 32 الموافؽ
 .جيجؿ بجدمع  والديدة الطبيع  لمـو لكمي  والكوف اارض لمـو لقسـ العممي  المجي  الضدء

 والديدة الطبيع  لمـو لكمي  والكوف اارض لمـو لقسـ العممي  المجي  الضدء سمي اإل القدقم  تددد: 3 المـادة
 .القرار ب ذا الممدؽ بدلجدوؿ جيجؿ  بجدمع 

 هذا بتيايذ يب ه فيمد كؿ جيجؿ  جدمع  مدير والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :2 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ  الرسػمي اليشرة في سييشر الذي القرار

 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           
 العممي والبحث العالي ميمالتع وزير                                                                                             

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العممية المجنة أعضاء يتضمن بالقرار ممحق
 والمقب اإلسم  الصفة 
 فدت  مبروؾ   والكوف اارض لمـو لقسـ العممي  المجي  رقيس 
 ريدض زايد بف  القسـ رقيس  
 الديف لز بوزيزف  العدلي التعميـ أستدذ 
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  يوسؼ بوفتود  العدلي التعميـ أستدذ 
 دسيف طه دبيش  أ"  قسـ مددضر أستدذ " 
 م طاى تكوؾ  أ"  قسـ مسدلد أستدذ " 
 فدرس كيسدسرة  أ"  قسـ مسدلد أستدذ " 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العممية المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 3102 سبتمبر 24 في مؤرخ 616 رقم قرار
 جيجل بجامعة والحياة الطبيعة عموم لكمية الفالحية والعموم المحيط عموم لقسم

          

 العممي، والبحث العالي ميمالتع وزير إن
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ ميه  37 المددة سيمد ال وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  م دـ يددد الذي
  3112 جويمي  33 الموافؽ 0333 ااولى جمدد  33 في المؤرخ 347-12 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ جيجؿ جدمع  إيشدء والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 .3102 مدي 03 بتدريخ الاالدي  والعمـو المديط لمـو لقسـ العممي  المجي  إجتمدع مددضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 الاديي  جمدد  33 في مؤرخال 368-12 رقـ التيايذي المرسـو مف 37 المددة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة

 تدديد إلى القرار هذا ي دؼ   ألاله المذكور و المتمـ  و المعدؿ  3112 أوت 32 الموافؽ 0333
 والديدة الطبيع  لمـو لكمي  الاالدي  والعمـو المديط لمـو لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم 
 .جيجؿ بجدمع 

 الطبيع  لمـو لكمي  الاالدي  والعمـو المديط لمـو لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم  تددد: 3 المـادة
 .القرار ب ذا الممدؽ بدلجدوؿ جيجؿ  بجدمع  والديدة

 هذا بتيايذ يب ه فيمد كؿ جيجؿ  جدمع  مدير والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :2 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ رسػمي ال اليشرة في ييشر الذي القرار

 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العممية المجنة أعضاء يتضمن بالقرار ممحق
 الصفة والمقب اإلسم
 الاالدي  والعمـو المديط لمـو لقسـ العممي  المجي  رقيس لمر كسرلي

 القسـ رقيس مدمد بوالجدري
 " أ"  قسـ مددضر أستدذ السعيد للوشي
 " أ"  قسـ مسدلد أستدذ بولالـ معيدش
 " أ"  قسـ مسدلد أستدذ معدد رويب 
 " أ"  قسـ مسدلد أستدذ مدمد سبتي
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 " أ"  قسـ مسدلد أستدذ الرزاؽ لبد فريق 
 " أ"  قسـ مسدلد أستدذ ال ددؽ الديف ش ر
 " أ"  قسـ مسدلد أستدذ الديف  دل  يويي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إدارة مجمس أعضاء تعيين يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 617 رقم قرار
 بميمة الجامعي لممركز التسيير وعموم والتجارية تصاديةاإلق العموم معيد

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
 يددد الذي  3114 أوت 05 الموافؽ 0335 رجب 00 في خالمؤر  388-14 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 ميه   24و 22 المددتدف سيمد ال وسيره  بتيظيمه البد   والقوالد الجدمعي المركز م دـ
 والمتضمف  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 رجب 5 في المؤرخ 313-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 يه م 3 المددة السيمد بميم   جدمعي مركز إيشدء
 الذي  3102 جدياي 07 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 العمـو لمع د المكوي  ااقسدـ إيشدء والمتضمف  3100 أفريؿ 03 في المؤرخ 303 رقـ القرار بمقتضى -

 .بميم  الجدمعي المركز لد  التسيير لمـوو  والتجدري  اإلقت ددي 
 يقـــــــــرر

 0335 رجب 00 في المؤرخ 388-14 رقـ التيايذي المرسـو مف 24 المددة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة
 العموـ مع د مجمس ألضدء تعييف إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكور  3114 أوت 05 الموافؽ

 .بميم  الجدمعي بدلمركز التسيير ـولمو  والتجدري  اإلقت ددي 
 بميم  الجدمعي بدلمركز التسيير ولمـو والتجدري  اإلقت ددي  العمـو مع د مجمس ألضدء ب ا  يعيف :3 المـادة

 .القرار ل ذا الممدؽ الجدوؿ في أسمدؤهـ المذكورة اإلشبدص
 .العممي ثوالبد العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في القرار هذا ييشر : 2 المـادة

 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           
 ميالعم والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بميمة الجامعي بالمركز التسيير وعموم والتجارية اإلقتصادية العموم معيد مجمس أعضاء قائمة
 القطاع والمقب اإلسم

 رقيسد المع د  مدير مدمد بوطالل  -
 لممع د العممي المجمس رقيس يوسؼ جدمع بف -
 والتجدري  اإلقت ددي  العمـو قسـ رقيس مدمد هبوؿ -
 التسيير لمـو قسـ رقيس هشدـ مزهود -
 المسدلديف ااسدتذة لف ميتبب مماؿ فدروؽ والريددفب -
 البدمدت ولمدؿ والتقيييف اإلدارييف الموظايف لف ميتبب مماؿ دمدي لمدر -
 الطمب  لف ميتبب مماؿ الدميـ لبد رقعي -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 مجمس أعضاء تعيين يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 618 رقم قرار
 بميمة الجامعي لممركز جياوالتكنولو  العموم معيد إدارة

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
 يددد الذي  3114 أوت 05 الموافؽ 0335 رجب 00 في المؤرخ 388-14 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 ميه   24و 22 المددتدف سيمد ال وسيره  بتيظيمه البد   والقوالد الجدمعي المركز م دـ
 والمتضمف  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 رجب 5 في المؤرخ 313-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 ميه  3 المددة السيمد بميم   جدمعي مركز إيشدء
 الذي  3102 جدياي 07 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 العمـو لمع د المكوي  ااقسدـ إيشدء والمتضمف  3100 أفريؿ 03 في المؤرخ 303 رقـ القرار بمقتضى -

 .بميم  الجدمعي المركز لد  والتكيولوجيد
 ـرريقــــــــ

 

 0335 رجب 00 في المؤرخ 388-14 رقـ التيايذي المرسـو مف 24 المددة ادكدـ تطبيقد: األولى المادة
 العمـو مع د مجمس ألضدء تعييف إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكور  3114 أوت 05 الموافؽ

 .بميم  الجدمعي بدلمركز والتكيولوجيد
 المذكورة اإلشبدص بميم  الجدمعي بدلمركز والتكيولوجيد العمـو مع د مجمس ألضدء ب ا  يعيف :3 المـادة

 .القرار ل ذا الممدؽ الجدوؿ في أسمدؤهـ
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في القرار هذا ييشر :2 المـادة

 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بميمة الجامعي بالمركز والتكنولوجيا العموم معيد مجمس أعضاء قائمة
 القطاع والمقب اإلسم

 رقيسد المع د  مدير الدايظ لبد بوبيدير -
 لممع د العممي المجمس رقيس فريدة مجديي -
 اآللي واإللالـ الريدضيدت قسـ رقيس ال دل  مدمد الوهدب لبد -
 وتقييدت لمـو قسـ رقيس سدمي كموخ -
 مببر مدير إسمدليف بوكروح -
 اآللي واإللالـ الريدضيدت لقسـ ااسدتذة لف ميتبب مماؿ الديف ي ر دمري -
 الديدة و الطبيع  لمـو لقسـ ااسدتذة لف ميتبب مماؿ الوهدب لبد ىيدي -
 المسدلديف ااسدتذة لف ميتبب مماؿ  بريي  يسعدي -
 البدمدت ولمدؿ والتقيييف اإلدارييف الموظايف لف ميتبب مماؿ ال دجر بوشقوؼ -
 الطمب  لف ميتبب مماؿ أميي  العديب -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 مجمس أعضاء تعيين يتضمن 3102 سبتمبر 33 في مؤرخ 601 رقم قرار
 بميمة الجامعي لممركز والمغات اآلداب معيد إدارة

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
 يددد الذي  3114 أوت 05 الموافؽ 0335 رجب 00 في المؤرخ 388-14 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 ميه   24و 22 المددتدف سيمد ال وسيره  بتيظيمه البد   والقوالد الجدمعي المركز م دـ
 والمتضمف  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 رجب 5 في المؤرخ 313-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 ميه  3 المددة السيمد بميم   جدمعي مركز إيشدء
 الذي  3102 جدياي 07 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث عدليال التعميـ وزير  الديدت يددد
 اآلداب لمع د المكوي  ااقسدـ إيشدء والمتضمف  3100 أفريؿ 03 في المؤرخ 303 رقـ القرار بمقتضى -

 .بميم  الجدمعي المركز لد  والملدت
 يقـــــــــرر

 0335 رجب 00 في المؤرخ 388-14 رقـ التيايذي المرسـو مف 24 المددة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة
 اآلداب مع د مجمس ألضدء تعييف إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكور  3114 أوت 05 فؽالموا

 .بميم  الجدمعي بدلمركز والملدت
 أسمدؤهـ المذكورة اإلشبدص بميم  الجدمعي بدلمركز والملدت اآلداب مع د مجمس ألضدء ب ا  يعيف :3 المـادة

 .القرار ل ذا الممدؽ الجدوؿ في
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في القرار هذا ييشر :2 المـادة

 3102 سبتمبر 33 في بالجزائر حرر                                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بميمة الجامعي بالمركز والمغات اآلداب معيد مجمس أعضاء قائمة
 القطاع والمقب اإلسم

 رقيسد المع د  مدير راب  ااطرش -
 لممع د العممي المجمس رقيس يوسؼ جدمع بف -
 ااجيبي  الملدت قسـ رقيس ليمى زورز -
 العربي واادب مل ال قسـ رقيس سدري بف مسعودي -
 العربي واادب المل  لقسـ ااسدتذة لف ميتبب مماؿ  مدمد زالقي -
 المسدلديف ااسدتذة سمؾ لف ميتبب مماؿ الكريـ لبد طبيش -
 البدمدت ولمدؿ والتقيييف اإلدارييف الموظايف لف ميتبب مماؿ يددي  الاراخ بو -
 الطمب  لف ميتبب مماؿ بدلد ايمور -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لمتكوين 3 سطيف جامعة تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 34 في مؤرخ 600 رقم قرار
 ومنحو الجامعي التأىيل وتنظيم الدكتوراه شيادة عمى لمحصول

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
  0887 تأو  06 الموافؽ 0308 الاديي ربيع 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 المددتيف سيمد ال والمتمـ  المعدؿ الجدمعي  والتأهيؿ المتب ص التدرج بعد ومد الدكتوراه في بدلتكويف والمتعمؽ
 ميه  002و 8

  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -
 والمتمـ  المعدؿ وسيرهد  يم دبتيظ البد   والقوالد الجدمع  م دـ يددد الذي

 والمتضمف  3100 يوفمبر 37 الموافؽ 0322 مدـر 2 في المؤرخ 313-00 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
  3 سطيؼ جدمع  إيشدء

 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 يقـــــــــرر
 ربيع 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسوـ مف 002 و 8 المددتيف ادكدـ تطبيقد :األولى المادة

 إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكور والمتمـ  المعدؿ  0887 أوت 06 الموافؽ 0308 ااولى
 .الجدمعي التأهيؿ وتيظيـ الدكتوراه دةش د لمى لمد وؿ لمتكويف 3سطيؼ جدمع  تأهيؿ

 .القرار هذا ممدؽ في الجدمعي لمتأهيؿ الماتود  التب  دت قدقم  تددد :3 المـادة
 تدريخ مف إبتداء سيوات( 13) أربع لمدة الماعوؿ سدري القرار هذا بموجب المميوح التأهيؿ يبقى :2 المـادة

 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسـو مف 004 و 03 المددتيف بأدكدـ التقيد مع إمضدقه
 .ألاله المذكور 0887 أوت 06 الموافؽ 0308 ااولى ربيع

 بتيايذ يب ه  فيمد كؿ  3سطيؼ جدمع  ومدير والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :3 المـادة
 .القرار هذا

 .العممي والبدث العدلي تعميـلم الرسػمي  اليشرة في القرار هذا ييشر :4 المـادة
 3102 سبتمبر 34 في بالجزائر حرر                                                                                           

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             
 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الجامعي لمتأىيل المفتوحة التخصصات قائمة يحدد، 2013 سبتمبر 25 في مؤرخ بالقرار ممحق
 

 :3سطيف جامعة
 الدقوؽ. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لمتكوين 0سطيف جامعة تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 34 في مؤرخ 603 رقم قرار
 ومنحو الجامعي التأىيل وتنظيم الدكتوراه شيادة عمى لمحصول

          

 العممي، والبحث العالي التعميم يروز  إن
  0سطيؼ جدمع  إيشدء والمتضمف  0878 أوت 2  في المؤرخ 031-78 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
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  0887 أوت 06 الموافؽ 0308 الاديي ربيع 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 المددتيف سيمد ال والمتمـ  المعدؿ الجدمعي  والتأهيؿ  صالمتب التدرج بعد ومد الدكتوراه في بدلتكويف والمتعمؽ

 ميه  002و 8
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  م دـ يددد الذي
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 يقـــــــــرر

 ربيع 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسوـ مف 002 و 8 المددتيف ادكدـ تطبيقد :األولى المادة
 إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكور والمتمـ  ؿالمعد  0887 أوت 06 الموافؽ 0308 ااولى
 .الجدمعي التأهيؿ وتيظيـ الدكتوراه ش ددة لمى لمد وؿ لمتكويف 0 سطيؼ جدمع  تأهيؿ

 .القرار هذا ممدؽ في الجدمعي لمتأهيؿ الماتود  التب  دت قدقم  تددد :3 المـادة
 تدريخ مف إبتداء سيوات( 13) أربع لمدة لماعوؿا سدري القرار هذا بموجب المميوح التأهيؿ يبقى :2 المـادة

 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسـو مف 004و 03 المددتيف بأدكدـ التقيد مع إمضدقه
 .ألاله المذكور 0887 أوت 06 الموافؽ 0308 ااولى ربيع

 بتيايذ يب ه  فيمد كؿ  0طيؼس جدمع  ومدير والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :3 المـادة
 .القرار هذا

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في القرار هذا ييشر :4 المـادة
 3102 سبتمبر 34 في بالجزائر حرر                                                                                           

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             
 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الجامعي لمتأىيل المفتوحة التخصصات قائمة يحدد، 2013 سبتمبر 25 في مؤرخ بالقرار ممحق
 

 :0 سطيف جامعة
  اإللكتروييؾ 

 اآللي  لمـ. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  القادر عبد األمير جامعة تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 34 في مؤرخ 602 رقم قرار
 ومنحو الجامعي التأىيل وتنظيم الدكتوراه شيادة عمى لمحصول لمتكوين اإلسالمية لمعموم

 
          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 بدل اامير جدمع  إيشدء والمتضمف  0873 أوت 3  في المؤرخ 073-73 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

   والمتمـ المعدؿ بقسيطيي   اإلسالمي  لمعمـو القددر
  0887 أوت 06 الموافؽ 0308 الاديي ربيع 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 المددتيف سيمد ال والمتمـ  المعدؿ الجدمعي  والتأهيؿ المتب ص التدرج بعد ومد الدكتوراه في بدلتكويف والمتعمؽ
 ميه  002و 8
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  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -
 والمتمـ  المعدؿ وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  م دـ يددد الذي

 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 يقـــــــــرر
 ربيع 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسوـ مف 002 و 8 المددتيف ادكدـ تطبيقد: األولى المادة

 إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكور والمتمـ  المعدؿ  0887 أوت 06 الموافؽ 0308 ااولى
 وتيظيـ الدكتوراه ش ددة لمى لمد وؿ لمتكويف اإلسالمي  لمعمـو القددر لبد اامير جدمع  تأهيؿ
 .الجدمعي التأهيؿ

 .القرار هذا ممدؽ في الجدمعي لمتأهيؿ الماتود  التب  دت قدقم  تددد :3 المـادة
 تدريخ مف إبتداء سيوات( 13) أربع لمدة الماعوؿ سدري القرار هذا بموجب المميوح التأهيؿ يبقى :2 المـادة

 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسـو مف 004 و 03 المددتيف بأدكدـ التقيد مع إمضدقه
 .ألاله المذكور 0887 أوت 06 الموافؽ 0308 ااولى ربيع

 لمعمـو القددر لبد اامير جدمع  مدير و والتكويف البدث و التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :3 المـادة
 .القرار هذا بتيايذ يب ه  فيمد كؿ اإلسالمي  

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في القرار هذا ييشر :4 المـادة
 3102 سبتمبر 34 في بالجزائر حرر                                                                                           

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             
 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الجامعي لمتأىيل المفتوحة التخصصات قائمة يحدد، 2013 سبتمبر 25 في مؤرخ بالقرار ممحق

 

 :اإلسالمية لمعموم القادر عبد األمير جامعة
  تدريخ 

  وآداب د العربي  المل. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لمتكوين تممسان جامعة تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 34 في مؤرخ 603 قمر  قرار
 ومنحو الجامعي التأىيل وتنظيم الدكتوراه شيادة عمى لمحصول

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 تممسدف  جدمع  إيشدء والمتضمف  0878 أوت 0  في المؤرخ 027-78 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 والمتمـ  معدؿال
  0887 أوت 06 الموافؽ 0308 الاديي ربيع 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 المددتيف سيمد ال والمتمـ  المعدؿ الجدمعي  والتأهيؿ المتب ص التدرج بعد ومد الدكتوراه في بدلتكويف والمتعمؽ
 ميه  002و 8

  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في رخالمؤ  368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -
 والمتمـ  المعدؿ وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  م دـ يددد الذي

 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 مي العم والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
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 يقـــــــــرر
 ربيع 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسوـ مف 002 و 8 المددتيف ادكدـ تطبيقد :األولى المادة

 إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكور والمتمـ  المعدؿ  0887 أوت 06 الموافؽ 0308 ااولى
 .الجدمعي التأهيؿ ظيـتي و الدكتوراه ش ددة لمى لمد وؿ لمتكويف تممسدف جدمع  تأهيؿ

 .القرار هذا ممدؽ في الجدمعي لمتأهيؿ الماتود  التب  دت قدقم  تددد :3 المـادة
 تدريخ مف إبتداء سيوات( 13) أربع لمدة الماعوؿ سدري القرار هذا بموجب المميوح التأهيؿ يبقى :2 المـادة

 33 في المؤرخ 343-87 رقـ يالتيايذ المرسـو مف 004 و 03 المددتيف بأدكدـ التقيد مع إمضدقه
 .ألاله المذكور 0887 أوت 06 الموافؽ 0308 ااولى ربيع

 بتيايذ يب ه  فيمد كؿ تممسدف  جدمع  ومدير والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ: 3 المـادة
 .القرار هذا

 .العممي لبدثوا العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في القرار هذا ييشر :4 المـادة
 3102 سبتمبر 34 في بالجزائر حرر                                                                                           

 لعمميا والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             
 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الجامعي لمتأىيل المفتوحة التخصصات قائمة يحدد، 2013 سبتمبر 25 في ؤرخم بالقرار ممحق
 :تممسان جامعة

 الري. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لمتكوين البميدة جامعة تأىيل يتضمن 3102 سبتمبر 34 في مؤرخ 604 رقم قرار
 ومنحو الجامعي التأىيل وتنظيم الدكتوراه شيادة عمى لمحصول

          

 العممي، والبحث ليالعا التعميم وزير إن
 المعدؿ البميدة  جدمع  إيشدء والمتضمف  0878 أوت 0  في المؤرخ 026-78 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 والمتمـ 
  0887 أوت 06 الموافؽ 0308 الاديي ربيع 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 المددتيف سيمد ال والمتمـ  المعدؿ الجدمعي  والتأهيؿ متب صال التدرج بعد ومد الدكتوراه في بدلتكويف والمتعمؽ
 ميه  002و 8

  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -
 والمتمـ  المعدؿ وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  م دـ يددد الذي

 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 يقـــــــــرر
 ربيع 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسوـ مف 002 و 8 المددتيف ادكدـ تطبيقد :األولى المادة

 إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكور والمتمـ  معدؿال  0887 أوت 06 الموافؽ 0308 ااولى
 .الجدمعي التأهيؿ وتيظيـ الدكتوراه ش ددة لمى لمد وؿ لمتكويف البميدة جدمع  تأهيؿ

 .القرار هذا ممدؽ في الجدمعي لمتأهيؿ الماتود  التب  دت قدقم  تددد :3 المـادة
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 تدريخ مف إبتداء سيوات( 13) أربع لمدة الماعوؿ ريسد القرار هذا بموجب المميوح التأهيؿ يبقى :2 المـادة
 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسـو مف 004و 03 المددتيف بأدكدـ التقيد مع إمضدقه

 .ألاله المذكور 0887 أوت 06 الموافؽ 0308 ااولى ربيع
 بتيايذ يب ه  فيمد كؿ البميدة  ع جدم ومدير والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :3 المـادة

 .القرار هذا
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في القرار هذا ييشر :4 المـادة

 3102 سبتمبر 34 في بالجزائر حرر                                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  
ػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػ  ػػػػػ

 الجامعي لمتأىيل المفتوحة التخصصات قائمة يحدد، 2013 سبتمبر 25 في مؤرخ بالقرار ممحق
 

 : البميدة جامعة
 اإلجتمدع  لمـ 

 الدقوؽ. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لمتكوين المسيمة جامعة تأىيل يتضمن 3102 رسبتمب 34 في مؤرخ 605 رقم قرار
 ومنحو الجامعي التأىيل وتنظيم الدكتوراه شيادة عمى لمحصول

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 والمتعمؽ  0887 أوت 06 الموافؽ 0308 الاديي ربيع 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 ميه 002و 8 المددتيف سيمد ال والمتمـ  المعدؿ الجدمعي والتأهيؿ المتب ص التدرج بعد ومد توراهالدك في بدلتكويف
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  م دـ يددد الذي
 المسيم   جدمع  إيشدء والمتضمف  3113 أوت  38 في المؤرخ 353-13 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 يقـــــــــرر

 ربيع 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسوـ مف 002 و 8 المددتيف ادكدـ دتطبيق :األولى المادة
 إلى القرار هذا ي دؼ   ألاله المذكور و المتمـ  و المعدؿ  0887 أوت 06 الموافؽ 0308 ااولى
 .الجدمعي التأهيؿ تيظيـ و الدكتوراه ش ددة لمى لمد وؿ لمتكويف المسيم  جدمع  تأهيؿ

 .القرار هذا ممدؽ في الجدمعي لمتأهيؿ الماتود  التب  دت قدقم  ددتد :3 المـادة
 تدريخ مف إبتداء سيوات( 13) أربع لمدة الماعوؿ سدري القرار هذا بموجب المميوح التأهيؿ يبقى :2 المـادة

 33 في المؤرخ 343-87 رقـ التيايذي المرسـو مف 004 و 03 المددتيف بأدكدـ التقيد مع إمضدقه
 .ألاله المذكور 0887 أوت 06 الموافؽ 0308 ولىاا ربيع

 هذا بتيايذ يب ه  فيمد كؿ المسيم   جدمع  ومدير والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :3 المـادة
 .القرار

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في القرار هذا ييشر:  14 المػددة
 3102 سبتمبر 25 في بالجزائر حرر                                                                                           

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             
 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػػ  ػػ
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 الجامعي لمتأىيل المفتوحة التخصصات ئمةقا يحدد، 2013 سبتمبر 25 في مؤرخ بالقرار ممحق
 

 :المسيمة جامعة
  ك ربدقي   هيدس 

  والريدضي  البديي  التربي  ومي جي  يظري. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلسمية القائمة يحدد 3102 سبتمبر 34 في مؤرخ 606 رقم قرار
 بتيسمسيمت الجامعي المركز إدارة مجمس ألعضاء

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
 يددد الذي  3114 أوت 05 الموافؽ 0335 رجب 00 في المؤرخ 388-14 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 ميه   01 المددة سيمد ال وسيره  هبتيظيم البد   والقوالد الجدمعي المركز م دـ
 والمتضمف  3117 أوت 08 الموافؽ 0338 رجب 5 في المؤرخ 312-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 ميه  3 المددة السيمد بتيسمسيمت  جدمعي مركز إيشدء
 ذيال  3102 جدياي 07 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 يقـــــــــرر

 0335 رجب 00 في المؤرخ 388-14 رقـ التيايذي المرسـو مف 01 المددة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة
 الضدء اإلسمي  القدقم  تدديد إلى القرار هذا ي دؼ   ألاله والمذكور  3114 أوت 05 الموافؽ
 .بتيسمسيمت الجدمعي لمركزا إدارة مجمس

 ب ذا الممدؽ الجدوؿ وفؽ بتيسمسيمت الجدمعي المركز إدارة مجمس الضدء اإلسمي  القدقم  تددد :3 المـادة
 .القرار

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في القرار هذا ييشر: 2 المػددة
 3102 سبتمبر 34 في بالجزائر حرر                                                                                           

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             
 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بتيسمسيمت الجامعي المركز إدارة مجمس أعضاء قائمة
 :المعينون األعضاء -1

 القطاع الصفة قبوالم اإلسم
 - الديف ي ر فدسي  رقيس  العممي والبدث العدلي بدلتعميـ المكمؼ الوزير مماؿ 
 - سدلـ بولدالوي  لضو  بدلمدلي  المكمؼ الوزير مماؿ 
 - ادمد رزقي  لضو  الوطيي  بدلتربي  المكمؼ الوزير مماؿ 
 -  الدميـ لبد بوطرف  لضو  يييفالم  والتعميـ بدلتكويف المكمؼ الوزير مماؿ 
 - زوبير بورايدة  لضو  العمومي  بدلوظيا  المكما  السمط  مماؿ 
 ادمد البوالمي  لضو  اإلجتمدلي الضمدف و والتشليؿ بدلعمؿ المكمؼ الوزير مماؿ 
 - يجم  بوبكر  لضو  بدلعدؿ المكمؼ الوزير مماؿ 
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 - مدمد شددؿ  لضو  بدلتجدرة المكمؼ الوزير مماؿ 
 - الديف جمدؿ تميطيط  لضو  اإلستامدر ترقي   ال يدلي  بدلتيمي  المكمؼ الوزير مماؿ 
 - مدمد داهؿ  لضو  بدلاقدف  المكمؼ الوزير مماؿ 
 - مدمود لدمر ولد  لضو  الوالي مماؿ 

 

 : المنتخبون األعضاء-2
 

 الييئة الصفة والمقب اإلسم
 - مدمد بولرلدرة  لضو  والملدت اآلداب لمع د ااسدتذة لف ميتبب مماؿ 
 - الديف  الح لدلي  بف  لضو  والتكيولوجيد العمـو لمع د ااسدتذة لف ميتبب مماؿ 
 -  أميف أدمد واض  لضو  والريدضي  البديي  اليشدطدت ااسدتذة لف ميتبب مماؿ 
 - سدمي دبيمي  لضو  واإلداري  القديويي  العمـو لكمي  ااسدتذة لف ميتبب مماؿ 
 - مدمد يويسي   لضو  المسدلديف ااسدتذة سمؾ لف ميتبب مماؿ 
 - الطيب مدايي  لضو  المسدلديف ااسدتذة سمؾ لف ميتبب مماؿ 
 - دكيـ واري  لضو  البدمدت ولمدؿ والتقيييف اإلدارييف الموظايف لف ميتبب مماؿ 
 - أدمد الدميد لبد  لضو  البدمدت ولمدؿ والتقيييف اإلدارييف الموظايف لف ميتبب مماؿ 
 - توفيؽ قريب  لضو  ب الطم لف ميتبب مماؿ 
 - رقي  شرقي   لضو  الطمب  لف ميتبب مماؿ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 3102 سبتمبر 34 في مؤرخ 607 رقم قرار
 التطبيقي واإلقتصاد لإلحصاء العميا الوطنية المدرسة إدارة مجمس

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسوـ بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
  3114 ديسمبر 38 الموافؽ 0335 القعدة ذي 36 في المؤرخ 411-14 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 ميه   00 المددة سيمد ال وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  بدرج المدرس  م دـ يددد الذي
  3117 جويمي  03 الموافؽ 0338 رجب 00 في المؤرخ 333-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الجدمع   بدرج مدرس  إلى واإلد دء لمتبطيط الوطيي المع د تدويؿ والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 07 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير ديدت ال يددد
 يقـــــــــرر

 0335 القعدة ذي 36 في المؤرخ 411-14 رقـ التيايذي المرسـو مف 00 المددة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة
 اإلسمي  القدقم  تدديد إلى القرار هذا ي دؼ   ألاله والمذكور  3114 ديسمبر 38 الموافؽ
 .التطبيقي واإلقت دد لإلد دء العميد الوطيي  مدرس ال إدارة مجمس الضدء

 وفؽ التطبيقي واإلقت دد لإلد دء العميد الوطيي  المدرس  إدارة مجمس الضدء اإلسمي  القدقم  تددد: 3 المـادة
 .القرار ب ذا الممدؽ الجدوؿ

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في القرار هذا ييشر :2 المـادة
 3102 سبتمبر 34 في بالجزائر حرر                                                                                           

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             
 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  
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 التطبيقي واإلقتصاد لإلحصاء العميا الوطنية المدرسة إدارة مجمس أعضاء قائمة
 1- المعينون األعضاء: 

 والمقب اإلسم  الصفة  القطاع 
 - الدكيـ لبد جبرايي  رقيس  العممي والبدث العدلي بدلتعميـ المكمؼ لوزيرا مماؿ 
 - ظريا  مبربش  لضو  بدلمدلي  المكمؼ الوزير مماؿ 
 يسيم  ددزي  لضو  الوطيي  بدلتربي  المكمؼ الوزير مماؿ 
 - الديف يور بعوشي  لضو  الم يييف والتعميـ بدلتكويف المكمؼ الوزير مماؿ 
 - رزيق  لوز  لضو  العمومي  بدلوظيا  المكما  السمط  مماؿ 
 - لمر شرياي  لضو  اإلستامدر ترقي   ال يدلي  بدلتيمي  المكمؼ الوزير مماؿ 
 - الجيف يور ليج  بف  لضو  المدمي  الجمدلدت و بدلدابمي  المكمؼ الوزير مماؿ 
 - دميد زيدويي  لضو  لإلد دء الوطيي الديواف مماؿ 

  

 2- المنتخبون األعضاء : 
  

 والمقب اإلسم  الصفة  الييئة 
 - قدور بير   لضو  المبدطرة ودسدب السوؽ مدلي  لقسـ ااسدتذة لف ميتبب مماؿ 
 - الزهرة فدطم  سواؾ  لضو  القيدسي واإلقت دد التطبيقي اإلد دء لقسـ ااسدتذة لف ميتبب مماؿ 
 - الديف جمدؿ قشي  لضو  واإلستشراؼ الكمي اإلقت دد لقسـ ااسدتذة لف ميتبب مماؿ 
 - رتيب  دريزي  لضو  المشترؾ التعميـ لقسـ ااسدتذة لف ميتبب مماؿ 
 - بمقدسـ سويسي  لضو  المشدركيف ااسدتذة سمؾ لف ميتبب مماؿ 
 - براهيـ دراش  لضو  المسدلديف ااسدتذة سمؾ لف ميتبب مماؿ 
 - بدلد رواكسي  لضو  المسدلديف ااسدتذة سمؾ لف ميتبب مماؿ 
 - يوسؼ بوبدمس  لضو  البدمدت لمدؿ و التقيييف و رييفاإلدا الموظايف لف ميتبب مماؿ 
 - الديف فت  كزيـ  لضو  البدمدت لمدؿ و التقيييف و اإلدارييف الموظايف لف ميتبب مماؿ 
 - اليد ر لبد فراجي  لضو  الطمب  لف ميتبب مماؿ 
 - الديف جمدؿ دميطوش   لضو  الطمب  لف ميتبب مماؿ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلسمية القائمة ديحد 3102 سبتمبر 35 في مؤرخ 608 رقم قرار
 لمفالحة العميا الوطنية لممدرسة العممي المجمس ألعضاء

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف تضمف والمتضمف
  3114 ديسمبر 38 الموافؽ 0335 القعدة ذي 36 في المؤرخ 411-14 رقـ تيايذيال المرسـو بمقتضى -

 ميه   08 المددة سيمد ال وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  بدرج المدرس  م دـ يددد الذي
  3117 جويمي  03 الموافؽ 0338 رجب 00 في المؤرخ 308-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الجدمع   بدرج مدرس  إلى لماالد  الوطيي المع د تدويؿ ضمف والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 07 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 .ااسالؾ لمبتمؼ ااسدتذة ممامي إيتبدب مددضر لمى بيدء -

 رريقـــــــــ
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 0335 القعدة ذي 36 في المؤرخ 411-14 رقـ التيايذي المرسـو مف 08 المددة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة
 بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  بدرج المدرس  م دـ يددد الذي  3114 ديسمبر 38 الموافؽ
 العممي المجمس ضدءال اإلسمي  القدقم  تدديد إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكورة وسيرهد
 .لماالد  العميد الوطيي  لممدرس 

 الممدؽ الجدوؿ وفؽ لماالد  العميد الوطيي  لممدرس  العممي المجمس الضدء اإلسمي  القدقم  تددد :3 المـادة
 .القرار ب ذا

 فيمد كؿ لماالد   العميد الوطيي  المدرس  ومديرة والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :2 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتيايذ يب ه 

 3102 سبتمبر 35 في بالجزائر حرر                                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  
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 العممي المجمس أعضاء يتضمن بالقرار ممحق
 والمقب اإلسم  الصفة 
 روزة إي والج  لممدرس  العممي المجمس رقيس  المدرس   مديرة 
 فرددت قدسي  العممي والبدث التدرج بعد بمد مكمؼ مسدلد مدير 
 ردةو  جدمع بف  والش ددات التدرح بدلدراسدت مكما  مسدلدة مديرة 
 شريؼ لمدري  البدرجي  والعالقدت المتوا ؿ لمتكويف مسدلد مدير 
 دسدف الكريـ لبد  اليبدت لمـ قسـ رقيس 
 إبراهيـ مودوش  الرياي  ال يدس  قسـ رقيس 
 مدمد سيدي ويدف  اليبدتي اإليتدج قسـ رقيس 
 أدسف سمدر  الترب لمـ قسـ رقيس  
 ب ي  دومديجي   واللدبي الزرالي الديواف لمـ قسـ رقيس 
 في ؿ ازالف  الديوايي اإليتدج قسـ رقيس 
 أدمد شعبدف بف  اللذاقي  التكيولوجيد قسـ رقيس 
 لمي داودي  الرياي اإلقت دد قسـ رقيس 
 ال ددي أولداش  الطبيع  ودمدي  اللدبدت قسـ رقيس 
 سميم  دودو بف   اليبدت لمـ لقسـ العممي  المجي  رقيس 
 طدرؽ درطديي  الرياي  ال يدس  لقسـ العممي  المجي  رقيس 
 ليسى القرفي لبد  اليبدتي اإليتدج لقسـ العممي  المجي  رقيس 
 يددي  بورادة  الترب  لمـ لقسـ العممي  المجي  رقيسى 
 مدمد بيش  واللدبي الزرالي الديواف لقسـ العممي  المجي  رقيس 
 هرالطد مدمد يوسؼ بف  الديوايي اإليتدج لقسـ العممي  المجي  رقيس 
 ايي  ويدف   اللذاقي  التكيولوجيد لقسـ العممي  المجي  رقيس 
 سميمدف بدرايي  الرياي اإلقت دد لقسـ العممي  المجي  رقيس 
 الزوبير بوبكر  الطبيع  ودمدي  اللدبدت لقسـ العممي  المجي  رقيس 
 إليدس رقيؽ  بدث مببر مدير 
 سفأد يبمؼ  بدث مببر مدير 
 الديف  الح دومديجي  بدث مببر مدير 
 بدرودي بمعربي  بدث مببر مدير 
 لبضر بمياي  بدث مببر مدير 
 زواوي بوزيدد  بدث مببر مدير 
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 فتيد  درفمو  مكتب  مديرة 
 اهلل لبد ليداوي  الرياي  ال يدس  لقسـ ااستداذي  م ؼ ذوي ااسدتذة مماؿ 
 مريـ لوايشي   اليبدت لمـ لقسـ ةااسدتذ ممام 
 قدضدب شكدلي  واللدبي الزرالي الديواف لقسـ ااستداذي  م ؼ ذوي ااسدتذة مماؿ 
  دليم  بودوم   الديوايي اإليتدج لقسـ ااستداذي  م ؼ ذوي ااسدتذة ممام 
 مدلؾ لميدلي  اللذاقي  التكيولوجيد لقسـ ااستداذي  م ؼ ذوي ااسدتذة مماؿ 
 فدطم  برابز    الرياي اإلقت دد لقسـ ااستداذي  م ؼ ذوي اسدتذةا ممام 
 مدمد بمطرش  الطبيع  ودمدي  اللدبدت لقسـ ااستداذي  م ؼ ذوي ااسدتذة مماؿ 
 يددي  بورادة   الترب  لمـ لقسـ ااسدتذة ممام 
 ليسى القرفي لبد  اليبدتي اإليتدج لقسـ ااستداذي  م ؼ ذوي ااسدتذة مماؿ 
 لامدف شعبدف بف  المسدلديف ااسدتذة لف ميتبب ؿمما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 3102 سبتمبر 26 في مؤرخ 631 رقم قرار
 لمفالحة العميا الوطنية بالمدرسة الغذائية التكنولوجيا لقسم العممية المجنة

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3114 ديسمبر 38 الموافؽ 0335 القعدة ذي 36 في المؤرخ 411-14 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 ميه   23 ددةالم سيمد ال وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  بدرج المدرس  م دـ يددد الذي
  3117 جويمي  03 الموافؽ 0338 رجب 00 في المؤرخ 308-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الجدمع   بدرج مدرس  إلى لماالد  الوطيي المع د تدويؿ والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 07 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير دت الدي يددد
 .3102 فياري 35 بتدريخ اللذاقي  التكيولوجيد لمـ لقسـ العممي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

           

 يقـــــــــرر
 

 0335 القعدة ذي 36 في المؤرخ 411-14 رقـ التيايذي المرسـو مف 23 المددة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة
 بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  بدرج المدرس  م دـ يددد الذي  3114 ديسمبر 38 ؽالمواف

 لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم  تدديد إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكورة وسيرهد
 .لماالد  العميد الوطيي  بدلمدرس   اللذاقي  التكيولوجيد لمـ

 العميد الوطيي  بدلمدرس  اللذاقي  التكيولوجيد لمـ لقسـ العممي  المجي  الضدء إلسمي ا القدقم  تددد :3 المـادة
 .القرار ب ذا الممدؽ الجدوؿ وفؽ لماالد 

 فيمد كؿ لماالد   العميد الوطيي  المدرس  ومديرة والتكويف البدث و التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :2 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتيايذ يب ه 
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 العممية المجنة أعضاء يتضمن بالقرار ممحق
 الصفة والمقب اإلسم
 اللذاقي  التكيولوجيد لقسـ العممي  المجي  رقيس ايي  ويدف
 القسـ رقيس أدمد شعبدف بف

 العدلي التعميـ أستدذ لمي فراجي
 العدلي التعميـ أستدذ مولود مديد بالؿ

 " أ"  قسـ مددضر أستدذ ؾمدل لميدلي
 " أ"  قسـ مددضرة أستدذة زوليب  فرددت

 " أ"  قسـ مسدلد أستدذ مدمد بوسالم 
 " ب"  قسـ مسدلد أستدذ مدمد  دوقي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 3102 سبتمبر 26 في مؤرخ 630 رقم قرار
 لمفالحة العميا لوطنيةا بالمدرسة الريفية اليندسة لقسم العممية المجنة

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3114 ديسمبر 38 الموافؽ 0335 القعدة ذي 36 في المؤرخ 411-14 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 ميه   23 المددة سيمد ال وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  بدرج المدرس  م دـ يددد الذي
  3117 جويمي  03 الموافؽ 0338 رجب 00 في المؤرخ 308-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الجدمع   بدرج مدرس  إلى لماالد  الوطيي المع د تدويؿ والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 07 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو ضىبمقت -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 .3102 أفريؿ 00 بتدريخ الرياي  ال يدس  لقسـ العممي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 0335 القعدة ذي 36 في المؤرخ 411-14 رقـ التيايذي المرسـو مف 23 المددة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة

 بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  بدرج المدرس  م دـ يددد الذي  3114 ديسمبر 38 الموافؽ
 لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم  تدديد إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكورة وسيرهد
 .لماالد  العميد الوطيي  بدلمدرس  الرياي  ال يدس 

 وفؽ لماالد  العميد الوطيي  بدلمدرس  الرياي  ال يدس  لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم  تددد :3 المـادة
 .القرار ب ذا الممدؽ الجدوؿ

 فيمد كؿ لماالد   العميد الوطيي  المدرس  ومديرة والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :2 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتيايذ يب ه 
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 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  
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 العممية المجنة أعضاء يتضمن بالقرار ممحق
 الصفة والمقب اإلسم

 الرياي  ال يدس  لقسـ العممي  المجي  رقيس  طدرؽ درطديي
  القسـ رقيس إبراهيـ مودوش
 العدلي عميـالت أستدذ اهلل لبد ليداوي
 " أ"  قسـ مددضر أستدذ مداوظ لمدرة
 " أ"  قسـ مددضر أستدذ يد ر مدمد شبك 
 " أ"  قسـ مسدلد أستدذ سعيد قوسـ

 " ب"  قسـ مسدلد أستدذ جمدؿ مي وري
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 3102 سبتمبر 26 في مؤرخ 633 رقم قرار
 لمفالحة العميا الوطنية بالمدرسة تربةال عمم لقسم العممية المجنة

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3114 ديسمبر 38 الموافؽ 0335 دةالقع ذي 36 في المؤرخ 411-14 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 ميه   23 المددة سيمد ال وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  بدرج المدرس  م دـ يددد الذي
  3117 جويمي  03 الموافؽ 0338 رجب 00 في المؤرخ 308-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الجدمع   جبدر  مدرس  إلى لماالد  الوطيي المع د تدويؿ والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 07 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 .3102 أفريؿ 6 بتدريخ الترب  لمـ لقسـ العممي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

           

 يقـــــــــرر
 0335 القعدة ذي 36 في المؤرخ 411-14 رقـ التيايذي المرسـو مف 23 المددة ادكدـ تطبيقد :ألولىا المادة

 بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  بدرج المدرس  م دـ يددد الذي  3114 ديسمبر 38 الموافؽ
 لمـ لقسـ لعممي ا المجي  الضدء اإلسمي  القدقم  تدديد إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكورة وسيرهد
 .لماالد  العميد الوطيي  بدلمدرس  الترب 

 وفؽ لماالد  العميد الوطيي  بدلمدرس  الترب  لمـ لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم  تددد :3 المـادة
 .القرار ب ذا الممدؽ الجدوؿ

 فيمد كؿ لماالد   العميد الوطيي  المدرس  ةومدير  والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :2 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتيايذ يب ه 

 3102 سبتمبر 35 في بالجزائر حرر                                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  
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 العممية المجنة أعضاء يتضمن بالقرار ممحق
 الصفة والمقب اإلسم

 الترب  لمـ لقسـ العممي  المجي  رقيس  يددي  بورادة
  القسـ رقيس أدسف سمدر
 العدلي التعميـ أستدذ قدور جيمي
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 العدلي التعميـ أستدذ يوسؼ داود
 " أ"  قسـ مسدلد أستدذ بومعزة دقيش
 " ب"  قسـ مسدلد أستدذ القددر لبد لعريبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العممية المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 3102 سبتمبر 26 في مؤرخ 632 رقم قرار
 لمفالحة العميا الوطنية بالمدرسة والغابي الزراعي الحيوان عمم لقسم

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3114 سمبردي 38 الموافؽ 0335 القعدة ذي 36 في المؤرخ 411-14 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 ميه   23 المددة سيمد ال وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  بدرج المدرس  م دـ يددد الذي
  3117 جويمي  03 الموافؽ 0338 رجب 00 في المؤرخ 308-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الجدمع   بدرج مدرس  إلى لماالد  الوطيي المع د تدويؿ والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 07 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي رسـوالم بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 .3102 مدرس 3 بتدريخ واللدبي الزرالي الديواف لمـ لقسـ العممي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

           

 يقـــــــــرر
 0335 القعدة ذي 36 في المؤرخ 411-14 رقـ التيايذي المرسـو مف 23 المددة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة

 بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  بدرج المدرس  م دـ يددد الذي  3114 ديسمبر 38 الموافؽ
 لمـ لقسـ  العممي المجي  الضدء اإلسمي  القدقم  تدديد إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكورة وسيرهد
 .لماالد  العميد الوطيي  بدلمدرس  واللدبي الزرالي الديواف

 الوطيي  بدلمدرس  واللدبي الزرالي الديواف لمـ لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم  تددد :3 المـادة
 .القرار ب ذا الممدؽ الجدوؿ وفؽ لماالد  العميد

 فيمد كؿ لماالد   العميد الوطيي  المدرس  ومديرة والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :2 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتيايذ يب ه 

 3102 سبتمبر 35 في ربالجزائ حرر                                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             

 مباركي دمحم األستاذ                                                                                                  
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 العممية المجنة أعضاء يتضمن بالقرار ممحق
 الصفة والمقب اإلسم

 واللدبي الزرالي الديواف لمـ لقسـ العممي  المجي  رقيس  مدمد بيش
  القسـ رقيس  ب ي  جيدومدي

 العدلي التعميـ أستدذ الديف  الح دومديجي
 العدلي التعميـ أستدذ فدقزة مودوش
 " أ"  قسـ  مددضرة  أستدذة وسيم  بدلاي
 " أ"  قسـ  مددضر أستدذ جموؿ ازالي
 " أ"  قسـ مسدلد أستدذ الديف يور ميزر

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 3102 سبتمبر 26 في مؤرخ 633 رقم قرار
 لمفالحة العميا الوطنية بالمدرسة النباتي اإلنتاج لقسم العممية المجنة

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 وم  الدك ألضدء تعييف والمتضمف
  3114 ديسمبر 38 الموافؽ 0335 القعدة ذي 36 في المؤرخ 411-14 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 ميه   23 المددة سيمد ال وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  بدرج المدرس  م دـ يددد الذي
  3117 مي جوي 03 الموافؽ 0338 رجب 00 في المؤرخ 308-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الجدمع   بدرج مدرس  إلى لماالد  الوطيي المع د تدويؿ والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 07 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 .3102 مدرس 5 بتدريخ اليبدتي دجاإليت لقسـ العممي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

           

 يقـــــــــرر
 0335 القعدة ذي 36 في المؤرخ 411-14 رقـ التيايذي المرسـو مف 23 المددة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة

 بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  بدرج المدرس  م دـ يددد الذي  3114 ديسمبر 38 الموافؽ
 لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم  تدديد إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكورة وسيرهد
 .لماالد  العميد الوطيي  بدلمدرس  اليبدتي اإليتدج

 وفؽ لماالد  العميد الوطيي  بدلمدرس  اليبدتي اإليتدج لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم  تددد :3 المـادة
 .لقرارا ب ذا الممدؽ الجدوؿ

 فيمد كؿ لماالد   العميد الوطيي  المدرس  ومديرة والتكويف البدث و التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :2 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتيايذ يب ه 

 3102 سبتمبر 35 في بالجزائر حرر                                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العممية المجنة أعضاء يتضمن بالقرار ممحق
 الصفة والمقب اإلسم

 اليبدتي اإليتدج لقسـ العممي  لمجي ا رقيس  ليسى القرفي لبد
  القسـ رقيس مدمد سيدي ويدف
 العدلي التعميـ أستدذ لبضر بمياي
 العدلي التعميـ أستدذ مدجدة بمياي
 " أ"  قسـ مددضر أستدذ بدرودي بمعربي
 " ب"  قسـ  مددضرة أستدذة يعيم  ادلمي
 " أ"  قسـ مسدلد أستدذ أرزقي مقيمش

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 العممية المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 3102 سبتمبر 26 في مؤرخ 634 رقم ارقر 
 لمفالحة العميا الوطنية بالمدرسة الحيوان اإلنتاج لقسم

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
  3102 رسبتمب  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3114 ديسمبر 38 الموافؽ 0335 القعدة ذي 36 في المؤرخ 411-14 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 ميه   23 المددة سيمد ال وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  بدرج المدرس  م دـ يددد الذي
  3117 جويمي  03 الموافؽ 0338 رجب 00 في ؤرخالم 308-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الجدمع   بدرج مدرس  إلى لماالد  الوطيي المع د تدويؿ والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 07 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 .3102 مدرس 5 بتدريخ الديوايي اإليتدج لقسـ العممي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

           

 يقـــــــــرر
 0335 القعدة ذي 36 في المؤرخ 411-14 رقـ التيايذي المرسـو مف 23 المددة ادكدـ تطبيقد:  ااولى المددة

 بتيظيم د البد   دوالقوال الجدمع  بدرج المدرس  م دـ يددد الذي  3114 ديسمبر 38 الموافؽ
 لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم  تدديد إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكورة وسيرهد
 .لماالد  العميد الوطيي  بدلمدرس  الديوايي اإليتدج

 لماالد  العميد الوطيي  بدلمدرس  الديوايي اإليتدج لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم  تددد:  13 المػددة
 .القرار ب ذا الممدؽ الجدوؿ وفؽ

 كؿ لماالد   العميد الوطيي  المدرس  ومديرة والتكويف البدث و التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ:  12 المػددة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتيايذ يب ه  فيمد

 

 3102 سبتمبر 35 في بالجزائر حرر                                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العممية المجنة أعضاء يتضمن بالقرار ممحق
 الصفة والمقب إلسما

 الديوايي اإليتدج لقسـ العممي  المجي  رقيس  الطدهر مدمد يوسؼ بف
  القسـ رقيس في ؿ ازالف
 العدلي التعميـ أستدذ دسدف يبمؼ
 " أ"  قسـ  مددضرة أستدذة دليم  بودوم 
 " أ"  قسـ مددضر أستدذ العيد مدمد بركديي

 " أ"  قسـ مسدلد أستدذ الديف ي ر مسعود بف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 العممية المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 3102 سبتمبر 26 في مؤرخ 635 رقم قرار
 لمفالحة العميا الوطنية بالمدرسة الريفي اإلقتصاد لقسم

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3114 ديسمبر 38 الموافؽ 0335 القعدة ذي 36 في المؤرخ 411-14 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 ميه   23 المددة سيمد ال وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  بدرج المدرس  م دـ يددد الذي
  3117 جويمي  03 الموافؽ 0338 رجب 00 في المؤرخ 308-17 رقـ يايذيالت المرسـو بمقتضى -

 الجدمع   بدرج مدرس  إلى لماالد  الوطيي المع د تدويؿ والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 07 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 لعممي ا والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 .3102 أفريؿ 30 بتدريخ الرياي اإلقت دد لمـ لقسـ العممي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

           

 يقـــــــــرر
 

 0335 القعدة ذي 36 في المؤرخ 411-14 رقـ التيايذي المرسـو مف 23 المددة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة
 بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  بدرج درس الم م دـ يددد الذي  3114 ديسمبر 38 الموافؽ
 لمـ لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم  تدديد إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكورة وسيرهد

 .لماالد  العميد الوطيي  بدلمدرس  الرياي اإلقت دد
 العميد الوطيي  بدلمدرس  الرياي ت دداإلق لمـ لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم  تددد :3 المـادة

 .القرار ب ذا الممدؽ الجدوؿ وفؽ لماالد 
 فيمد كؿ لماالد   العميد الوطيي  المدرس  ومديرة والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :2 المـادة

 .العممي دثوالب العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتيايذ يب ه 
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 عمميال والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العممية المجنة أعضاء ضمنيت بالقرار ممحق
 الصفة والمقب اإلسم
 الرياي اإلقت دد لمـ لقسـ العممي  المجي  رقيس  سميمدف بدرايي
  القسـ رقيس لمي داودي
 " أ"  قسـ  مددضرة  أستدذة فدطم  برابز

 " أ"  قسـ مددضر أستدذ لمر كيددؿ
 " أ"  قسـ مددضر أستدذ المجيد لبد مبدرؾ بف

 " أ"  قسـ مسدلد ستدذأ مجيد جبدرة
 " أ"  قسـ مسدلد أستدذ الشريؼ لمدري
 " أ"  قسـ مسدلد أستدذ إبراهيـ هدوش
 " أ"  قسـ مسدلد أستدذ ب ي  بوشدفع

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 3102 سبتمبر 26 في مؤرخ 636 رقم قرار
 لمفالحة عمياال الوطنية بالمدرسة النبات عمم لقسم العممية المجنة

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3114 رديسمب 38 الموافؽ 0335 القعدة ذي 36 في المؤرخ 411-14 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 ميه   23 المددة سيمد ال وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  بدرج المدرس  م دـ يددد الذي
  3117 جويمي  03 الموافؽ 0338 رجب 00 في المؤرخ 308-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الجدمع   بدرج مدرس  إلى لماالد  الوطيي المع د تدويؿ والمتضمف
 الذي  3102 جدياي 07 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي ـالمرسو  بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 .3102 أفريؿ 05 بتدريخ اليبدت لمـ لقسـ العممي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

           

 يقـــــــــرر
 0335 القعدة ذي 36 في المؤرخ 411-14 رقـ التيايذي المرسـو مف 23 مددةال ادكدـ تطبيقد :األولى المادة

 بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  بدرج المدرس  م دـ يددد الذي  3114 ديسمبر 38 الموافؽ
 لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم  تدديد إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكورة وسيرهد

 .لماالد  العميد الوطيي  بدلمدرس  اليبدت لمـ
 وفؽ لماالد  العميد الوطيي  بدلمدرس  اليبدت لمـ لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم  تددد :3 المـادة

 .القرار ب ذا الممدؽ الجدوؿ
 فيمد كؿ لماالد   دالعمي الوطيي  المدرس  ومديرة والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ :2 المـادة

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتيايذ يب ه 
 

 3102 سبتمبر 35 في بالجزائر حرر                                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العممية المجنة أعضاء يتضمن بالقرار ممحق
 الصفة والمقب اإلسم

 اليبدت لمـ لقسـ العممي  المجي  رقيس  سميم  دودو بف
  القسـ رقيس دسدف الكريـ لبد

 العدلي التعميـ أستدذ زواوي بوزيدد
 العدلي التعميـ أستدذة سميرة يسالم
 " أ"  قسـ  مددضرة أستدذة هودة بورادة
 " أ"  قسـ مددضر أستدذ جمدؿ شريؼ بعمي
 " أ"  قسـ مسدلد أستدذ العزيز لبد كداد

 " ب"  قسـ مسدلد أستدذ الدميد لبد تريكي 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 العممية المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 3102 سبتمبر 26 في مؤرخ 637 رقم قرار
 لمفالحة العميا الوطنية بالمدرسة الطبيعة وحماية الغابات لقسم

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3114 ديسمبر 38 الموافؽ 0335 القعدة ذي 36 في المؤرخ 411-14 رقـ التيايذي رسـوالم بمقتضى -

 ميه   23 المددة سيمد ال وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  بدرج المدرس  م دـ يددد الذي
  3117 جويمي  03 الموافؽ 0338 رجب 00 في المؤرخ 308-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 الجدمع   بدرج مدرس  إلى لماالد  الوطيي المع د تدويؿ ضمفوالمت
 الذي  3102 جدياي 07 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 .3102 أفريؿ 8 بتدريخ ع الطبي ودمدي  اللدبدت لقسـ العممي  المجي  إجتمدع مدضر لمى بيدء -

           

 يقـــــــــرر
 0335 القعدة ذي 36 في المؤرخ 411-14 رقـ التيايذي المرسـو مف 23 المددة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة

 بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  بدرج المدرس  م دـ يددد الذي  3114 ديسمبر 38 الموافؽ
 لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم  تدديد إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكورة وسيرهد
 .لماالد  العميد الوطيي  بدلمدرس  الطبيع  ودمدي  اللدبدت

 العميد الوطيي  بدلمدرس  الطبيع  ودمدي  اللدبدت لقسـ العممي  المجي  الضدء اإلسمي  القدقم  تددد :3 المـادة
 .القرار ب ذا الممدؽ الجدوؿ وفؽ لماالد 

 فيمد كؿ لماالد   العميد الوطيي  المدرس  ومديرة والتكويف والبدث التدرج بعد لمد الدراسدت مديرة تكمؼ: 2 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي القرار هذا بتيايذ  يب ه

 

 3102 سبتمبر 35 في بالجزائر حرر                                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العممية المجنة أعضاء يتضمن بالقرار ممحق
 

 الصفة والمقب اإلسم
 الطبيع  ودمدي  اللدبدت لقسـ العممي  المجي  رقيس  الزوبير بوبكر
  القسـ رقيس ال ددي أولداش
 العدلي التعميـ أستدذ مدمد بمطرش

 " ب"  قسـ مددضر أستدذ مدمد ددل  بف
 " ب"  قسـ مددضر أستدذ مدمد سبدبجي
 " أ"  قسـ مسدلد أستدذ القددر لبد مرسمي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 بحث مخابر إنشاء يتضمن 3102 سبتمبر 35 في مؤرخ 638 رقم قرار
 العالي التعميم مؤسسات بعض لدى

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 والمتضمف  3103 سبتمبر  3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
 يددد الذي  0888 أكتوبر 20 الموافؽ 0331 رجب 30 في المؤرخ 332-88 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 وسيرهد  التكيولوجي والتطوير العممي لمبدث الداقم  القطدلي  المجدف تيظيـ
 يددد الذي  0888 أكتوبر 20 الموافؽ 0331 رجب 30 في المؤرخ 333-88 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 ميه  6 المددة سيمد ال  وسيره وتيظيمه البدث مببر إيشدء قوالد
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

  والمتمـ  المعدؿ وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  م دـ يددد الذي
 يددد الذي  3114 أوت 05 الموافؽ 0335 رجب 00 في المؤرخ 388-14 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

 وسيره  بتيظيمه البد   والقوالد الجدمعي المركز م دـ
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 المجي  الضدء اإلسمي  القدقم  يددد والذي  3100 ؿأفري 36 في المؤرخ 312 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ لوزارة التكيولوجي والتطوير العممي لمبدث الداقم  القطدلي 
 العممي والبدث العدلي التعميـ لوزارة التكيولوجي والتطوير العممي لمبدث الداقم  القطدلي  المجي  رأي لمى بيدء -

 .3102 جواف 33و 30 في قدةالميع دورهد في
 العدلي  التعميـ مؤسسدت مدراء إقتراح لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
   

 الموافؽ 0331 رجب 30 في المؤرخ 333-88 رقـ التيايذي المرسـو مف 6 المددة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة
 بعض د ل بدث مبدبر إيشدء إلى القرار هذا ي دؼ   ألاله المذكور   0888 أكتوبر 20

 .العدلي التعميـ مؤسسدت
 .القرار هذا ممدؽ في العدلي التعميـ مؤسسدت بعض لد  الميشأة البدث مبدبر قدقم  تددد :3 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في القرار هذا ييشر :2 المـادة

 

 3102 سبتمبر 38 في بالجزائر حرر                                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العالي التعميم مؤسسات بعض لدى بحث مخابر إنشاء المتضمن القرار ممحق
 :األغواط جامعة
 والملوي   اإلسالمي  الدراسدت برمب -0

 .السيدسي  والعمـو الدقوؽ مببر  -3
 : 0الجزائر جامعة
 والدمؿ  السكري في البدث فوج مببر -2
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 : 2الجزائر جامعة
ستراتيجيدت  سيدسدت:  التيمي  وبدوث إقت دديدت مببر  -3  وا 
 : الطارف جامعة
 لممواد  الكيميدقي الايزيدء مببر -4
 : المدية جامعة
 الع ور  لبر المتوسطي  التدريبي  الدراسدت مببر -5
 : البواقي أم جامعة
 المركب   المعمومدتي  اايظم  في البدث مببر -6
 : خنشمة جامعة
 المعمومدتي  واامف المعدرؼ هيدس  مببر -7
 : والتكنولوجيا لمعموم بومدين ىواري جامعة
 المجدلي   والدكوم  أقدليـ مدف مببر -8

 الطبيعي   اابطدرو  الجيومورفولوجيد مببر -01
 : تيبازة الجامعي المركز

 والتيمي   والشب ي  الاقدف  في دراسدت مببر -00
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلسمية القائمة يحدد 3102 سبتمبر 38 في مؤرخ 621 رقم قرار
 الجمفة جامعة إدارة مجمس ألعضاء

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3112 أوت 32 الموافؽ 0333 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسوـ بمقتضى -

  ميه  03 ةالمدد السيمد والمتمـ  المعدؿ وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  م دـ يددد الذي
 والمتضمف  3118 جدياي 3 الموافؽ 0321 مدـر 362 في المؤرخ 18-18 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 ميه  3 المددة السيمد الجما   جدمع  إيشدء
 الذي  3102 جدياي 07 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي ـالتعمي وزير  الديدت يددد
 يقـــــــــرر

 الاديي  جمدد  33 في المؤرخ 368-12 رقـ التيايذي المرسـو مف 03 المددة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة
 تدديد إلى القرار هذا ي دؼ   ألاله والمذكور والمتمـ  المعدؿ  3112 أوت 32 الموافؽ 0333
 .الجما  مع جد إدارة مجمس الضدء اإلسمي  القدقم 

 .القرار ب ذا الممدؽ الجدوؿ وفؽ الجما  جدمع  إدارة مجمس الضدء اإلسمي  القدقم  تددد :3 المـادة
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في القرار هذا ييشر :2 المـادة

 3102 سبتمبر 38 في بالجزائر حرر                                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الجمفة جامعة إدارة مجمس أعضاء قائمة
 : المعينون األعضاء  -1

 القطاع الصفة والمقب اإلسم
 العممي البدث و العدلي بدلتعميـ المكمؼ الوزير مماؿ يسرق جمدؿ برطدؿ بف -
 بدلمدلي  المكمؼ الوزير مماؿ لضو المدلؾ لبد شوقي -
 الوطيي  بدلتربي  المكمؼ الوزير مماؿ لضو لبدس  دراوي -
 الم يييف والتعميـ بدلتكويف المكمؼ الوزير مماؿ لضو راب  بدلاي -
 اإلجتمدلي والضمدف والتشليؿ بدلعمؿ مكمؼال الوزير مماؿ لضو سميمدف زكري -
 العمومي  بدلوظيا  المكما  السمط  مماؿ لضو لزهر الردمدف لبد بف -
 اابتدـ ددفظ بدلعدؿ المكمؼ الوزير مماؿ لضو اليذير لعموري -
 بدلتجدرة المكمؼ الوزير مماؿ لضو مدمدي سعداف -
 اإلستامدر ترقي   ال يدلي  بدلتيمي  المكمؼ الوزير مماؿ لضو لمدر دمويي -
 الرياي  والتيمي  بدلاالد  المكمؼ الوزير مماؿ لضو أدمد اايدر -
 بدلاقدف  المكمؼ الوزير مماؿ لضو الكريـ لبد بمكيدؿ -
 والريدض  بدلشبدب المكمؼ الوزير مماؿ لضو دسيف مي وري -
 والبيق  ايي العمر  بدلت يق  المكمؼ الوزير مماؿ لضو الديف مدي برومدف -
 اللدبدت لتطوير السدمي  المددفظ  لف مماؿ لضو لبضر بروي -
 الوالي مماؿ لضو الدكيـ لبد الديف ي ر ديسي -

 

 : المنتخبون األعضاء  -2
 

 الييئة الصفة والمقب اإلسم
 التسيير ولمـو التجدري  والعمـو اإلقت ددي  العمـو لكمي  ااسدتذة لف ميتبب  ممام  لضو فدطي  بمبيري -
 السيدسي  والعمـو الدقوؽ لكمي  ااسدتذة لف ميتبب مماؿ لضو ليسى طيي -
 والتكيولوجيد العمـو لكمي  ااسدتذة لف ميتبب مماؿ لضو  المي سعدي -
 والديدة الطبيع  لمـو لكمي  ااسدتذة لف ميتبب مماؿ لضو بويد يجيمي -
 المسدلديف ذةااسدت سمؾ لف ميتبب مماؿ لضو ااميف لبدز -
 المسدلديف ااسدتذة سمؾ لف ميتبب مماؿ لضو الشيخ مدمد براب  -
 البدمدت ولمدؿ والتقيييف اإلدارييف الموظايف لف ميتبب مماؿ لضو مأموف ددجي -
 البدمدت ولمدؿ والتقيييف اإلدارييف الموظايف لف ميتبب مماؿ لضو يوسؼ اهلل جدب -
 الطمب  لف يتببم مماؿ لضو زكريد اللديب بف -
 الطمب  لف ميتبب مماؿ لضو ااميف مدمد ألمر -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 3102 سبتمبر 38 في مؤرخ 620 رقم قرار
 لمتكنولوجيا العميا الوطنية المدرسة إدارة مجمس

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 ـرق الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
  3114 ديسمبر 38 الموافؽ 0335 القعدة ذي 36 في المؤرخ 411-14 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 ميه   00 لمددةا سيمد ال وسيرهد  بتيظيم د البد   والقوالد الجدمع  بدرج المدرس  م دـ يددد الذي
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 والمتضمف  3118 جدياي 31 الموافؽ 0321 مدـر 32 في المؤرخ 31-18 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 لمتكيولوجيد  العميد الوطيي  المدرس  إيشدء

 الذي  3102 جدياي 07 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 العممي  والبدث العدلي لتعميـا وزير  الديدت يددد

 يقـــــــــرر
 

 0335 القعدة ذي 36 في المؤرخ 411-14 رقـ التيايذي المرسـو مف 00 المددة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة
 الضدء اإلسمي  القدقم  تدديد إلى القرار هذا ي دؼ ألاله  والمذكور  3114 ديسمبر 38 الموافؽ
 .لمتكيولوجيد العميد  الوطيي المدرس  إدارة مجمس

 ب ذا الممدؽ الجدوؿ وفؽ لمتكيولوجيد العميد الوطيي  المدرس  إدارة مجمس الضدء اإلسمي  القدقم  تددد :3 المـادة
 .القرار

 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في القرار هذا ييشر :2 المـادة
 3102 سبتمبر 38 في بالجزائر حرر                                                                                           

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                             
 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لمتكنولوجيا العميا الوطنية المدرسة إدارة مجمس أعضاء قائمة

 : عينونالم األعضاء -1
 القطاع الصفة والمقب اإلسم

 دسدف بمبشير -
 فديد لعزيز -
 أدمد سيد تومي -
 ل مدف م موح -
 كمدؿ لبيب -
 مي ور لكدش  -
 زيي  بولمدر -
 كريـ جميمي -
 فدروؽ تياور -
 زهي  أبرسيدف -
 مدمد يدسؼ -
 دكيـ مديوز -
 مراد العدلي  -
 يوسؼ بودواف -
 بمقدسـ معيوؼ -

 رقيس
 لضو
 لضو
 لضو
 لضو
 لضو
 لضو
 لضو
 لضو
 لضو
 لضو
 لضو
 لضو
 لضو
 لضو

 العممي البدث و العدلي بدلتعميـ المكمؼ الوزير مماؿ
 بدلمدلي  المكمؼ الوزير مماؿ
 الوطيي  بدلتربي  المكمؼ الوزير مماؿ
 الم يييف والتعميـ بدلتكويف المكمؼ الوزير مماؿ
 العمومي  بدلوظيا  المكما  السمط  مماؿ
 الوطيي الدفدع وزير مماؿ
 المدقي  بدلموارد المكمؼ الوزير مماؿ
 اإلستامدر ترقي   ال يدلي  بدلتيمي  المكمؼ الوزير مماؿ
 بدلتجدرة المكمؼ الوزير مماؿ
 والبيق  العمرايي  بدلت يق  المكمؼ الوزير مماؿ
 بدليقؿ المكمؼ الوزير مماؿ
 العمومي  بداشلدؿ المكمؼ الوزير مماؿ
 واإلت دؿ اإللالـ وتكيولوجيدت بدلبريد كمؼالم الوزير مماؿ
 المديي  و والعمراف بدلسكف المكمؼ الوزير مماؿ
 والميدجـ بدلطدق  المكمؼ الوزير مماؿ

 : المنتخبون األعضاء -2
 الييئة الصفة والمقب اإلسم

 مميك  بوترفدس -
 بدلد لمواش -
 الطيب طدلبي -
 رشيد  ديقي -
 يددي  مرزوقي -
 رزقيأ مدمد أميطوش -
 العزيز لبد مبيدش -

 لضو
 لضو
 لضو
 لضو
 لضو
 لضو
 لضو

 ااستدذي  م ؼ ذوي ااسدتذة لف ميتبب  ممام 
 المسدلديف ااسدتذة سمؾ لف ميتبب مماؿ
 المسدلديف ااسدتذة سمؾ لف ميتبب مماؿ
 البدمدت ولمدؿ والتقيييف اإلدارييف الموظايف لف ميتبب مماؿ
 البدمدت ولمدؿ والتقيييف يفاإلداري الموظايف لف ميتبب مماؿ
 الطمب  لف ميتبب مماؿ
 الطمب  لف ميتبب مماؿ
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 أساس عمى مسابقة فتح يتضمن 3102 سبتمبر 21 في مؤرخ 623 رقم قرار

 جامعي إستشفائي أستاذ برتبة اإللتحاق أجل من واإلعمال الشيادات
          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 والمتضمف  3115 جويمي   04 الموافؽ 0336 الاديي  جمدد  08 في المؤرخ 12-15 قـر  اامر بمقتضى -

 العمومي   لموظيا  العدـ ااسدسي القديوف
 بتدرير والمتعمؽ  0855 جواف 3 الموافؽ 0275  ار 03 في المؤرخ 034-55 رقـ المرسـو بمقتضى -

 والمتمـ  المعدؿ الموظايف  وضعي  ت ـ التي الاردي أو التيظيمي الطدبع ذات القرارات بعض ويشر
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
 والمتعمؽ  0881 مدرس 36 الموافؽ 0301 رمضدف 0 في المؤرخ 88-81 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 والمؤسسدت والبمديدت والواليدت المركزي  اإلدارة وألواف لمموظايف بدليسب  اإلداري ييروالتس التعييف بسمط 
 اإلداري  الطدبع ذات العمومي 

 والمتضمف  0883 مدرس 6 الموافؽ 0303 رمضدف 34 في المؤرخ 50-83 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 والش يد  بدلمجدهد والمتعمؽ 0880 سبتمبر 03 في المؤرخ 05-80 رقـ القديوف مف 25 المددة تطبيؽ

  0884 مدي 02 الموافؽ 0304 الدج  دي 02 في المؤرخ 023-84 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 العمومي   واإلدارات لممؤسسدت رسمي  يشرات بإدداث والمتعمؽ

  3117 مدي 2 الموافؽ 0338 الاديي ربيع 36 في المؤرخ 038-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 الجدمعي  اإلستشادقي البددث بداستدذ البدص القديوف والمتضمف

 اإللتددؽ مسدبقدت تيظيـ كيايدت يددد الذي  3118 يوفمبر 08 في المؤرخ المشترؾ الوزاري القرار بمقتضى -
 جدمعي إستشادقي وأستدذ" أ" قسـ جدمعي إستشادقي مددضر أستدذ جدمعي  إستشادقي مسدلد أستدذ برتب

 وسيرهد 
 .المستشايدت وا  الح والسكدف ال د  وزير السيد مع التشدور بعدو  -

 يقـــــــــرر
 

 إستشادقي أستدذ برتب  لإللتددؽ واالمدؿ الش ددات أسدس لمى مسدبق  فت  إلى القرار هذا ي دؼ :األولى المادة
 .جدمعي

 بيي د مف( 031) وأربعوف بمدق  شلم د المطموب الجدمعييف اإلستشادقييف ااسدتذة ميد ب لدد يددد :3 المػددة
 التب ص و الجدمعي اإلستشادقي ال يكؿ دسب موزل  العسكري   ال د  بعيواف( 10) وادد مي ب
 .القرار ب ذا المرفؽ لمممدؽ طبقد

 مددضر أستدذ رتب  يابتوف الذيف لممترشديف جدمعي إستشادقي أستدذ برتب  اإللتددؽ مسدبق  تات : 2 المػددة
 ال ا  ب ذه فعمي  بدم  سيوات( 12) واالث إليه المرش  التب ص في" أ" قسـ يجدمع إستشادقي

 .القرار هذا إمضدء تدريخ ليد
 .المسدبق  لف اإلش در تدريخ مف إبتداء يومد( 31) بعشريف لممسدبق  التسجيالت امؽ تدريخ يددد: 3 المػددة
 .المترش  إقدم  كدفم مف ااقر الطب كمي  إدارة لد  الترشي  ممؼ يوضع: 4 المػددة

 : اآلتي  الوادقؽ لمى يدتوي أف يجب
  أ" قسـ جدمعي إستشادقي مددضر أستدذ رتب  في والتابيت التعييف لقرار اا ؿ طبؽ يسب"  
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 أ" قسـ جدمعي إستشادقي مددضر أستدذ ب ا  الممدرس  شرط تابت الطب كمي  لميد يسمم د ش ددة"  

 3118 يوفمبر 08 في المؤرخ المشترؾ الوزار لمقرار 2 رقـ الممدؽ بموجب مطموب  وايق  كؿ 
 ألاله  والمذكور

 الموارد مدير مف مكوي  لجي  طرؼ مف المسدبق  في لممشدرك  المقبوليف المترشديف قدقم  تضبط :5 المـادة
 رتب  مف جدمعي إستشادقي بددث وأستدذ طب لكمي  ولميد العممي والبدث العدلي التعميـ لوزارة البشري 

 ستدذ أ
 لمى أيدـ( 01) لشرة أجؿ في طعف تقديـ المسدبق  في لممشدرك  مقبوليف اللير المترشديف يمكف :6 المـادة

 لد  المجي  رقيس في د يمدرس التي المؤسس  دسب وتجر  المسدبق  إلجراء المددد التدريخ قبؿ ااقؿ
 المعيي   الجدمعي  اإلستشادقي  والمراكز الطب كميدت

 الوزاري لمقرار 2 رقـ الممدؽ في المدددة واالمدؿ الش ددات أسدس لمى إبتبدرات المسدبق  شمؿت :7 المـادة
 .ألاله والمذكور 3118 يوفمبر 08 في المؤرخ المشترؾ

 ومي ب اإلستدقدؽ ودرج  اإلبت دص دسب المسدبق  في ي دقيد المقبوليف المترشديف قدقم  تددد :8 المـادة
 المكمؼ والوزير بدل د  المكمؼ الوزير ممامي مف مكوي  مشترك  ري وزا لجي  طرؼ مف التعييف
 .طب لكمي  ولميد العدلي بدلتعميـ

 .جدمعي إستشادقي أستدذ رتب  في ويابتوف المسدبق  في المقبولوف المترشدوف يعيف :01 المـادة
( 10) وادد ش ر أجؿ في تعيييه بمي ب يمتدؽ لـ إذا يجدده مف اإلستاددة يدج  مترش  كؿ ياقد :00 المػددة

 .التعييف بمقرر إشعدره تدريخ مف إبتداء
 االث مدة إيقضدء قبؿ جدمعي إستشادقي أستدذ برتب  لإللتددؽ أبر  مسدبق  في المشدرك  يمكيه وال
 .سيوات( 12)

 والبدث عدليال لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في ييشر و توقيعه تدريخ مف إبتداءا القرار هذا ماعوؿ يسري :03 المـادة
 .العممي

 3102 سبتمبر 30 في بالجزائر حرر                                                                                           
 العممي البحثو  العالي التعميم وزير                                                                                             

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

POSTES OUVERTS AU CONCOURS DE RECRUTEMENT DE PROFESSEURS  
AU TITRE DE L’ ANNEE 2013 
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SPECIALITES 

1      1         ANATOMIE NORMALE 

4      1     1 1  1 
ANATOMIE 

PATHOLOGIQUE 

6 1     1   1 1 1   1 
ANESTHESIE 

REANIMATION 
2  1    1         BIOCHIMIE 
3   1   1  1       CARDIOLOGIE 
4    1  1 1   1     CHIRURGIE PEDIATRIQUE 

10    2  1 1 2   1   3 CHIRURGIE GENERALE 

1  1             
CHIRURGIE ORTHO-

TRAUMATO 
Pr- 1 CHU 
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ETABLISSEMENTS 
 
 
 
 
 
 

SPECIALITES 

1    1           CHIRURGIE PLASTIQUE 

3      1        2 
CHIRURGIE 

UROLOGIQUE 

1        1       
CHIRURGIE 

THORACIQUE 
2  1       1      DEMATOLOGIE 

3  1         2    
ENDOCRINOLOGIE 

DIABETOLOGIE 
1         1      EPIDEMIOLOGIE 

2             2  
GYNECOL-

OBSTETRIQUE 

1 1              
GASTRO-

ENTEROLOGIE 
2    1         1  HEMOBIOLOGIE 
1      1         HISTO-EMBRYOLOGIE 

Pr- 2 CHU 
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ETABLISSEMENTS 
 
 
 
 
 
 

SPECIALITES 

5    1  2  1   1    MEDECINE INTERNE 
1      1         NEPHROLOGIE 
1     1          NEUROLOGIE 
1      1         NEURO-CHIRURGIE 
1         1      O.D.F 
3     2       1   O.R.L 

3  1   1    1      
ODONTOLOGIE 
CONSERVATRICE 

5  1   1    1   1 1  OPHTALMOLOGIE 
2      1      1   PEDIATRIE 

1            1   
PRNEUMO-
PHTISIOLOGIE 

Pr- 3 CHU 
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ETABLISSEMENTS 
 
 
 
 
 
 

SPECIALITES 

1         1      PARODONTOLOGIE 
1      1         PARASITOLOGIE 

1         1      
PATHOLOGIE BUCCO-
DENTAIRE 

2         1  1    PROTHESE DENTAIRE 
3      1   1 1     RADIOLOGIE 

2      1   1      
REEDUCATION 
FONCTIONNELLE 

81 2 6 1 6 5 17 2 5 11 3 7 5 4 7 TOTAL GENERAL 

Pr- 4 CHU 
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 ETABLISSEMENTS 
 
 
 
 
 
 

SPECIALITES 

2       1  1     ANESTHESIE REANIMATION 
1             1 CHIRURGIE GENERALE 
2  1       1     CHIRURGIE PLASTIQUE 
1     1         CHIRURGIE PEDIATRIQUE 

1         1     
CHIRURGIE MAXILLO-

FACIALE 
1   1           GYNECO-OBSTETRIQUE 
1             1 HISTO-EMBRYOLOGIE 
1              MEDECINE DU SPORT 
1              MEDECINE NUCLEAIRE 
1          1    NEUROLOGIE 
4 1            3 ONCOLOGIE –MEDICALE 
5    1  1  3      PSYCHIATRIE 
1         1     REDIOLOGIE 
1 1             REDIOTHERAPIE 

1           1   
REEDUCATION-

FONCTIONNELLE 
24 3 1 1 1 1 1 1 3 4 1 1 1 5 TOTAL  GENERAL 

Pr- EHS 
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ETABLISSEMENTS 
 
 
 
 
 
 
SPECIALITES 

1   1         ANATOMIE PATHOLOGIQUE 
1 1           BIOPHYSIQUE 
2   1  1       BIOCHIMIE 
1 1           CHIMIE THERAPEUTIQUE 
7  2 1 1 1    1 1  CHIRURGIE GENERALE 
2       1 1    CHIRURGIE PEDIATRIQUE 
2   1  1       HEMOBIOLOGIE 
1     1       HISTOLOGIE EMEBRYOLOGIE 
2   1   1      MALADIES INFECTIEUSES 
4  1 1 1 1       MEDECINE INTERNE 
2   1  1       MICROBIOLOGIE 
2  1  1        ONCOLOGIE-MEDICLAE 
1      1      O.R.L 
1    1        OPHTALMOLOGIE 
1            PNEUMO-PHTYSIOLOGIE 
1    1        PEDIATRIE 
2   1  1       REDIOLOGIE 
1   1         UMC 

34 2 4 9 5 7 2 1 1 1 1 1 TOTAL  GENERAL 
Pr- EPH 

 
POSTES OUVERTS AU CONCOURS DE RECRUTEMENT DE PROFESSEURS 

AU TITRE DE L’ANNEE 2013 
 

POSTES OUVERTS AU PROFIT DES STRUCTURES DE SANTE MILITAIRE 
 

POSTES NOMINATIFS SPECIALITES 

1 CHIRURGIE GENERALE 

1 T O T A L 
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ANNEXE A L’ARRETE DU PORTANT OUVERTURE D’UN CONCOURS DE RECRUTEMENT 
DE PROFESSEURS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES SESSION 2013 

 

 CHU BAB-EL-OUD : 

 ENDOCRINOLOGIE-DIABETOLOGIE 
 Deux  (02) postes Service Pr. CHENTLI 

  
 CHU MUSTAPHA : 

 ANESTHESIE REANIMATION 
 UN  (01) poste Réanimation Médicale 

        

 CHIRURGIE GENERALE 
 Deux  (02) postes CCA 
 Un (01) poste CCB 

 
 CHU BENI -MESSOUS : 

 PEDIATRIE  
 Un (01) poste service « B » 

 PNEUMO-PHTISIOLOGIE 
 Un (01) poste Pr.ZIDOUNI 

 
 C.P.M.C : 

 CHIRURGIE GENERALE  
 Un (01) poste service Pr. HAMANI 

 
 EHS DRID HOCINE : 

 PSYCHIATRIE 
 Un (01) poste service « A » 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اإلختبارات أساس عمى مسابقة فتح يتضمن 3102 سبتمبر 21 في مؤرخ 622 رقم قرار
 " أ"  قسم جامعي إستشفائي محاضر أستاذ برتبة اإللتحاق أجل من

          

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 والمتضمف  3115 جويمي   04 الموافؽ 0336 الاديي  جمدد  08 في المؤرخ 12-15 رقـ اامر بمقتضى -

 العمومي   لموظيا  العدـ ااسدسي القديوف
 بتدرير والمتعمؽ  0855 جواف 3 الموافؽ 0275  ار 03 في المؤرخ 034-55 رقـ المرسـو بمقتضى -

 والمتمـ  معدؿال الموظايف  وضعي  ت ـ التي الاردي أو التيظيمي الطدبع ذات القرارات بعض ويشر
  3102 سبتمبر  00 الموافؽ 0323 القعدة ذي 4 في المؤرخ 203-02 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف والمتضمف
 والمتعمؽ  0881 مدرس 36 الموافؽ 0301 رمضدف 0 في المؤرخ 88-81 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 والمؤسسدت والبمديدت والواليدت المركزي  اإلدارة وألواف لمموظايف بدليسب  اإلداري والتسيير التعييف بسمط 
 اإلداري  الطدبع ذات العمومي 

 والمتضمف  0883 مدرس 6 الموافؽ 0303 رمضدف 34 في المؤرخ 50-83 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 والش يد  جدهدبدلم والمتعمؽ 0880 سبتمبر 03 في المؤرخ 05-80 رقـ القديوف مف 25 المددة تطبيؽ

  0884 مدي 02 الموافؽ 0304 الدج  دي 02 في المؤرخ 023-84 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 العمومي   واإلدارات لممؤسسدت رسمي  يشرات بإدداث والمتعمؽ

  3117 مدي 2 الموافؽ 0338 الاديي ربيع 36 في المؤرخ 038-17 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 الجدمعي  اإلستشادقي البددث بداستدذ البدص القديوف والمتضمف

 اإللتددؽ مسدبقدت تيظيـ كيايدت يددد الذي  3118 يوفمبر 08 في المؤرخ المشترؾ الوزاري القرار بمقتضى -
 جدمعي إستشادقي وأستدذ"  أ" قسـ جدمعي إستشادقي مددضر أستدذ جدمعي  إستشادقي مسدلد أستدذ برتب

 وسيرهد 
 .المستشايدت وا  الح والسكدف ال د  وزير يدالس مع التشدور وبعد -
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 يقـــــــــرر
 .جدمعي إستشادقي أستدذ برتب  لإللتددؽ اإلبتبدرات أسدس لمى مسدبق  فت  إلى القرار هذا ي دؼ :األولى المادة
 ق ببمسمد شلم د المطموب"  أ"  قسـ الجدمعييف اإلستشادقييف المددضريف ااسدتذة ميد ب لدد يددد: 3 المـادة

 موزل  العسكري   ال د  بعيواف المسدبق  إطدر في( 41) بمسوف مي ب بيي د مف( 421) واالاوف
 .القرار ب ذا المرفؽ لمممدؽ طبقد والتب ص الجدمعي اإلستشادقي ال يكؿ دسب

 رتب  يابتوف الذيف لممترشديف"  أ"  قسـ جدمعي إستشادقي مددضر أستدذ برتب  اإللتددؽ مسدبق  تات : 2 المـادة
 .القرار هذا إمضدء تدريخ ليد"  ب"  قسـ جدمعي إستشادقي مددضر أستدذ

 .المسدبق  لف اإلش در تدريخ مف إبتداء يومد( 31) بعشريف لممسدبق  التسجيالت امؽ تدريخ يددد :3 المـادة
 .المترش  إقدم  مكدف مف ااقر الطب كمي  إدارة لد  الترشي  ممؼ يوضع :4 المـادة

 : اآلتي  الوادقؽ لمى وييدت أف يجب
  ب" قسـ جدمعي إستشادقي مددضر أستدذ رتب  في والتابيت التعييف لقرار اا ؿ طبؽ يسب"  

  الطبي  العموـ في الدكتوراه لش تددة اا ؿ طبؽ يسب 

 يشدط  وضعي  في المترش  أف تابت الطب كمي  لميد يسمم د ش ددة 

 3118 يوفمبر 08 في المؤرخ المشترؾ الوزار لمقرار 3 رقـ الممدؽ بموجب مطموب  وايق  كؿ 
 ألاله  والمذكور

 الموارد مدير مف مكوي  لجي  طرؼ مف المسدبق  في لممشدرك  المقبوليف المترشديف قدقم  تضبط :5 المـادة
 رتب  مف جدمعي إستشادقي بددث وأستدذ طب لكمي  ولميد العممي والبدث العدلي التعميـ لوزارة البشري 
  " أ"  قسـ دضرمد أستدذ

 لمى أيدـ( 01) لشرة أجؿ في طعف تقديـ المسدبق  في لممشدرك  مقبوليف اللير المترشديف يمكف :6 المـادة
 .المسدبق  إلجراء المددد التدريخ قبؿ ااقؿ

 يوفمبر 08 في المؤرخ المشترؾ الوزاري لمقرار 3 رقـ الممدؽ في المدددة إبتبدرات المسدبق  تشمؿ :7 المـادة
 الطب كميدت لد  المجي   رقيس في د يمدرس التي المؤسس  دسب تجر   و ألاله  والمذكور 3118
 .المعيي  الجدمعي  اإلستشادقي  والمراكز

 ومي ب اإلستدقدؽ ودرج  اإلبت دص دسب المسدبق  في ي دقيد المقبوليف المترشديف قدقم  تددد :8 المـادة
 المكمؼ والوزير بدل د  المكمؼ الوزير ممامي مف ي مكو  مشترك  وزاري  لجي  طرؼ مف التعييف
 .طب لكمي  ولميد العدلي بدلتعميـ

 ".أ" قسـ جدمعي إستشادقي مددضر أستدذ رتب  في ويابتوف المسدبق  في المقبولوف المترشدوف يعيف :01 المـادة
( 10) وادد ش ر أجؿ في تعيييه بمي ب يمتدؽ لـ إذا يجدده مف اإلستاددة يدج  مترش  كؿ ياقد :00 المـادة

 .التعييف بمقرر إشعدره تدريخ مف إبتداء
 االث مدة إيقضدء قبؿ جدمعي إستشادقي أستدذ برتب  لإللتددؽ أبر  مسدبق  في المشدرك  يمكيه وال
 .سيوات( 12)

 والبدث دليالع لمتعميـ الرسػمي  اليشرة في وييشر توقيعه تدريخ مف إبتداءا القرار هذا ماعوؿ يسري :03 المـادة
 .العممي

 3102 سبتمبر 30 في بالجزائر حرر                                                                                           
 العممي لبحثوا العالي التعميم وزير                                                                                             

 مباركي محمد األستاذ                                                                                                  
ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػ ػػػ ػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػ JJJJJJJػ JJJJ JJJJ JJJJ JJJJ JJJJ JJJJ JJJJ JJJJ JJJJ JJJJ JJJJ JJJJ JJJJ JJJJ JJJJ JJJJ JJJJ JJJJ JJJJ JJJJػػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػػػػ ػ ػ ػػ ػ ػػ ػ  ػ
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ANNEXE A L’ARRETE DU  
PORTANT OUVERTURE D’UN CONCOURS DE RECRUTEMENT DE MAITRES 

 DE CONFERENCES  HOSPITALO-UNIVERSITAIRES CLASSE « A » 
SESSION 2013 

 
 CHU MUSTAPHA : 

 ANESTHESIE-REANIMATION 
 Deux  (02) postes Service Pr. GHERINIK 
 Un (01) poste Pr.SOUILAMAS 

  

 BIOPHYSIQUE 
 Un (01) poste Service Pr. HARTANI 

  

 CARDIOLOGIE 
 Un (01) poste Service «  A1  » 
 Un (01) poste Service «  A2  » 

 

 CHIRURGIE GENERALE 
 Un (01) poste Service CCA 
 Un (01) poste Service CCB 

 

 ENDOCRINOLOGIE-DIABETOLOGIE 
 Un  (01) poste Service Diabéto Pr. BOUDIBA 

 

 PEDIATRIE 
 Un  (01) poste Service Pr. KEDDARI 

 
 CHU BENI MESSOUS : 

 

 ANESTHESIE-REANIMATION 
 Un  (01) poste Service Pr. BELKACEMI 
 Un (01) poste Pr.ZEMIRLI (Service ORL) 

 

 PEDIATRIE 
 Un  (01) poste Service «  B  » 

 

 PNEUMO-PHTISIOLOGIE 
 Un  (01) poste Service Pr. DOUAGHI 
 Un  (01) poste Service Pr. SKANDER 
 Un  (01) poste Service Pr. ZIDOUNI 

 
 CHU HUSSEIN DEY : 

  

 PEDIATRIE 
 Un  (01) poste Service «  B  » 

 
 CHU BAB EL OUED : 

  

 ANESTHESIE REANIMATION 
 Un  (01) poste Service Pr. BENALI 
 Un  (01) poste Service Pr. BENMATI 

 

 ENDOCRINOLOGIE-DIABETOLOGIE 
 Un  (01) poste Service Pr. SEKKAL 
 Un  (01) poste Service Pr. HAMANI 

 
 C.P.M.C : 

  

 CHIRURGIE GENERALE 
 Deux  (02) postes Service Pr. BENDIB 
 Un  (01) poste Service Pr. HAMANI 

  

 BIOCHIMIE 
 Un  (01) poste Laboratoire Biochimie 

 
 PEDIATRIE 

 Un  (01) poste Pr. BOUZID Service Oncologie 
    

 CHU ORAN : 
  

 ANESTHESIE REANIMATION 
 Un  (01) poste Service «  A  » 
 Un  (01) poste Réanimation Pédiatrique 

  

 CHIRURGIE GENERALE 
 Un  (01) poste Service Pr. MOHAMED BRAHIM 
 Un  (01) poste Service Pr. BACHIR BOUIDJRA 
 Un  (01) poste Pr. BELAID UMC 
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 PNEUMO-PHTYSIOLOGIE 
 Un  (01) poste Service Pr. BERRABAH 

 

 PEDIATRIE 
 Un  (01) poste Pr. TOUHAMI 

 
 EHU  ORAN : 

  

 CHIRURGIE GENERALE 
 Deux  (02) postes Service Pr. BOUDEKEUR 
 Un  (01) poste Service Pr. KHELIF UMC 
 Un  (01) poste Service Pr. BENMAAROUF 

 
 EHU  DRID HOCINE : 

  

 PSYCHIATRIE 
 Deux  (02) postes Service «  A  » 
 Trois  (03) postes Service  «  B » 

 
 EHS FRANTZ-FANON BLIDA : 

  

 PSYCHIATRIE 
 Un  (01) poste Service Pr. BAKIRI 
 Un  (01) poste Service Pr. BENCHARIF 
 Un  (01) poste Pédopsychiatrie 

 
 EHS DOUERA : 

  

 CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE 
 Un  (01) poste Service «  A  » 

 

 EHS CANASTEL D’ORAN : 
  

 CHIRURGIE PEDIATRIQUE 
 Deux  (02) postes Service Pr. MELLAH 

 
 EHS NOUAR FADELA ORAN : 

  

 PEDIATRIE 
 Un  (01) poste Service Néonatologie 

 

 EHS SIDI CHAHMI : 
  

 PSYCHIATRIE 
 Un  (01) poste Service Dr HAMOUD 
 Un  (01) poste Service Dr DJAOUI 

 
 CHU TLEMCEN : 

  

 CHIRURGIE GENERALE 
 Deux  (02) postes Service «  A  » 
 Deux  (02) postes Service «  B  » 

 
 CHU SIDI BEL ABBES : 

 

 CHIRURGIE GENERALE 
 Deux  (02) postes UMC 
 Deux  (02) postes CHU 

 
 CHU SETIF : 

  

 UMC 
 Un  (01) poste Chirurgie Générale 
 Un  (01) poste Anesthésie-Réa 

 
 CHU CONSTANTINE : 

  

 CHIRURGIE GENERALE 
 Un  (01) poste Service «  A  » 

 
 EPH LAGHOUAT : 

  

 BIOCHIMIE 
 Un  (01) poste Laboratoire Central 

 
 EPH MOSTAGANEM : 

   

 HEMOBIOLOGIE 
 Un  (01) poste Laboratoire Central 
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 MICROBIOLOGIE 
 Un  (01) poste Laboratoire Central 

 

 NEURO-PHYSIOLOGIE 
 Un  (01) poste Laboratoire de Physiologie 

 

 HISTOLOGIE-EMBRYOLOGIE 
 Un  (01) poste Service Anatomie Pthologique 

 
 EPH BECHAR : 

  

 BIOCHIMIE 
 Un  (01) poste Laboratoire Central 

 

 HEMOBIOLOGIE 
 Un  (01) poste Laboratoire Central 

 

 MICROBIOLOGIE 
 Un  (01) poste Laboratoire Central 

 
POSTE OUVERTS AU PROFIT DES STRUCTURES DE SANTE MILITAIRE 

 

SPECIALITE POSTES NOMINATIFS 

ANESTHESIE  REANIMATION 1 

CHIRURGIE GENERALE 5 

CHIRURGIE ORTHPEDIQUE 4 

CHIRURGIE UROLOGIQUE 1 

CARDIOLOGIE 1 

EPIDEMIOLOGIE 1 

GASTRO-ENTEROLOGIE 1 

HEMATOLOGIE 1 

MEDCINE INTERNE 3 

MEDCINE LEGALE 1 

MEDCINE NUCLEAIRE 1 

MICROBIOLOGIE 1 

MALADIES INFECTIEUSES 2 

NEURO-CHIRURGIE 1 

ONCOLOGIE-MEDICALE 1 

OPHTALMOLOGIE 3 

ODONTOLOGIE CONSERVATRICE 1 

ORL 2 

PEDIATRIE 4 

PNEUMO-PHTISIOLOGIE 1 

PSYCHIATRIE 3 

RADIOLOGIE 5 

RADIOTHERAPIE 2 

REEDUCATION FONCTIONNELLE 3 

RHUMATOLOGIE 1 

T  O  T  A  L   50 
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POSTES OUVERTS AU CONCOURS DE RECRUTEMENT DE MAITRES DE CONFERENCES CLASSE «  A  »  
AU TITRE DE L’ ANNEE 2013 

 
CENTRES HOSPITALO-UNIVERSITAIRES : 
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ETABLISSEMENTS 
 
 
 
 
 
 

SPECIALITES 

9     1 1   1 1 1 1 1  2 ANATOMIE PATHOLOGIQUE 

3      1  2        ANATOMIE NORMALE 

18  1 1 2 2 1   1 1 2 2 2  3 ANESTHESIE REANIMATION 

8 1    1 1 1 3 1       BIOCHIMIE 
2          1     1 BIO-PHYSIQUE 
11     1 1 1 1 1 1 1  2  2 CARDIOLOGIE 

24 4 4 4 3 1 1 1 1  1 1  1  2 CHIRURGIE GENERALE 

1               1 CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE 

2 2               
CHIRURGIE CARDIO-

VASCULAIRE 

1          1      CHIRURGIE THORACIQUE 

7  1   3 1  1  1      CHIRURGIE ORTHO-TRAUMATO 

2  1    1          CHIRURGIE PEDIATRIQUE 

M –C- 1 CHU 
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ETABLISSEMENTS 
 
 
 
 
 
 

SPECIALITES 

3 2     1          
CHIRURGIE 

UROLOGIQUE 
1          1      CHIMIE ANALYTIQUE 

1    1            
CHIMIE 

THERAPEUTIQUE 
1          1      CHIMIE MINERALE 
4   1     1  1     1 DEMATOLOGIE 

8 1 1    1  1  1  2   1 
ENDOCRINOLOGIE 

DIABETOLOGIE 
10   1   1 2  1 1   1 1 2 EPIDEMIOLOGIE 
2 1              2 GASTRO-ENTEROLOGIE 
8 1   2     1  1  1 1 1 GYNECO-OBSTETRIQUE 
3   1   1    1      HEMATOLOGIE 
3     1          1 HEMOBIOLOGIE 
4    1  1 1 1        HISTO-EMBRYOLOGIE 

1 1         1      
HYDRO-

BROMATOLOGIE 
3     1     1      IMMUNOLOGIE 

5   1  2    1 1      
MALADIES 

INFECTIEUSES 
12  1 1  1 2 1 3 1  1    1 MEDECINE INTERNE 
7     1 1 1 1  1  1 1   MEDECINE LEGALE 

M-C- 2 CHU 
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ETABLISSEMENTS 
 
 
 
 
 
 
SPECIALITES 

8  2 1 1 1 1  1  1      MEDECINE DU TRAVAIL 

1        1        MEDECINE NUCLEAIRE 

8    1 2 2  1 1      1 MICROBIOLOGIE 

10 1 1 1   1    1  2 1 2  NEPHROLOGIE 

9   2     3  1 1    2 NEUROLOGIE 

6         1  2 2   1 NEURO-CHIRURGIE 

8  2 2 1 1  1    1     ONCOLOGIE MEDICALE 

12  1   1 1  1  1 1 2 1 2 1 OPHTALMOLGIE 

6   1 2   1  1    1   ORL 

5        1  1 1  1  1 ODF 

8  1   2   1  1 1  1  1 ODONTOLOGIE 
CONSEVATRICE 

8    1 1 1 1 2   2     PARASITOLOGIE 

12    1  2  1 1 1 1 2 1 1 1 PEDIATRIE 

9 1   1 1    1 1   3  1 PNEUMO-PHTISIOLOGIE 

3  1    1  1        PHYSIOLOGIE ET 
NEURO-PHYSIO 

2    1      1      PSYCHIATRIE 

3     2     1      PARODONTOLOGIE 

M-C- 3 CHU 
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ETABLISSEMENTS 
 
 
 
 
 
 

SPECIALITES 

3     1     1   1   
PATHOLOGIE BUCCO-

DENTAIRE 

7  1 1  1     1  1 2   PROTHESE DENTAIRE 

1     1           PHARMACOGNOSIE 

1          1      PHARMACOLOGIE 

2    1       1     
PHARMACIE 
GALENIQUE 

11   1 1 1 1  1 1 1 2 1   1 RADIOLOGIE 

2    2            RADIOTHERAPIE 

3   1   1    1      
REEDUCATION 

FONCTIONNELLE 

1        1        
REANIMATION 

MEDICALE 

6    1 1   1  1  1 1   RHUMATOLOGIE 

2     1     1      TOXICOLOGIE 

321 15 18 20 23 32 27 11 31 14 34 20 17 22 7 30 TOTAL  GENERAL 

M-C- 4 CHU 
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POSTES OUVERTS AU CONCOURS DE RECRUTEMENT DE MAITRES DE CONFERENCES CLASSE «  A  »  
AU TITRE DE L’ ANNEE 2013 

ETABLISSEMENTS  HOSPITALIERS-SPECIALISES : 
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ETABLISSEMENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECIALITES 

3                       3 
ANATOMIE 

PATHOLOGIQUE 

1                1        
ANESTHESIE 

REANIMATION 
1                       1 BIOCHIMIE 

5               1     1   3 
CHIRURGIE 
GENERALE 

1                1        
CHIRURGIE ORTHO-

TRAUMATO 

3           1 2            
CHIRURGIE 

PEDIATRIQUE 

1                 1       
CHIRURGIE 

VASCULAIRE 

1                1        
CHIRURGIE MAXILLO-

FACIALE 

1 1                       
CHIRURGIE CARDIO-

VASCULAIRE 
1                       1 ENDOCRINO-DIABETO 

3  1   1      1             
GYNECOLOGIE-
OBSTETRIQUE 

M –C- 1  EHS 
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ETABLISSEMENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECIALITES 

1                       1 
HISTOLOGIE-
EMBYOLOGIE 

3               2        1 HAMATOLOGIE 

1                 1       
MEDECINE DU 

SPORT 

1      1                  
MEDECIN 

NUCLEAIRE 

1                    1    MEDECINE LEGALE 

4                    2 2   NEURO-CHIRURGIE 

5   1   1         1        2 
ONCOLOGIE 
MEDICALE 

18    1   2  4 1   1 4     5     PSYCHIATRIE 
4  1         1 1           1 PEDIATRIE 
3      1         1        1 RADIOTHERAPIE 
3                1      1 1 REDIOLOGIE 

2        1          1      
REEDUCATION 

FONCTIONNELLE 
5                4      1  RHUMATOLOGIE 

72 1 2 1 1 1 3 2 1 4 1 3 3 1 4 5 8 2 1 5 4 2 2 15 TOTAL  GENERAL 

M –C- 2  EHS 
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POSTES OUVERTS AU CONCOURS DE RECRUTEMENT DE MAITRES DE CONFERENCES CLASSE «  A  »  
AU TITRE DE L’ ANNEE 2013 

 
ETABLISSEMENTS PUBLICS HOSPITALIERS : 
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ETABLISSEMENTS 
 
 
 
 
 
 
 

SPECIALITES 

3      1 1 1         ANATOMIE PATHOLOGIQUE 

4    1 1        1   1 ANESTHESIE REANIMATION 

4     1 1 1 1         BIOCHIMIE 

1   1              BIO-PHYSIQUE 

1       1          CARDIOLOGIE 

1   1              CHIRURGIE ANALYTIQUE 

11     2 1 1 1 1 1 1 2    1 CHIRURGIE GENERALE 

2              1 1  CHIRURGIE PEDIATRIQUE 

1    1             
CHIRURGIE MAXILLO-

FACIALE 

1     1            CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE 

1     1            CHIRURGIE UROLOGIQUE 

1      1           EPIDEMIOLOGIE 

4           1 1  1  1 GYNECO-OBSTETRIQUE 

3     1        2    GASTRO-ENTEROLOGIE 

3     1 1  1         HEMOBIOLOGIE 

1     1            HEMATOLOGIE 

1        1         HISTOLOGIE EMBRYOLOGIE 

2                 IMMUNOLOGIE 

M –C- 1 EPH 
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ETABLISSEMENTS 
 
 
 
 
 
 
 

SPECIALITES 
8     1 1 1 1  2   1  1  MEDECINE INTERNE 
1          1       MEDECINE DU TRAVAIL 
3     1 1 1          MEDECINE LEGALE 
1      1           MALADIES INFECTIEUSES 
5  2   1 1  1         MICROBIOLOGIE 
1     1            NEPHROLOGIE 
1     1            NEURO-CHIRURGIE 
2      2           OPHTALMOLOGIE 
3    1 1 1           ONCOLOGIE MEDICALE 
5     1 2 1         1 ORL 
2       1       1   PEDIATRIE 
3     1 1    1       PNEUM-PHTISIOLOGIE 
2 2                PHAMACOLOGIE 

1        1         
PHYSIO ET NEURO-

PHYSIOLOGIE 
2      1  1         RADILOGIE 
2     1 1           UMC 
87 2 4 2 3 18 17 8 9 1 5 2 3 4 3 2 4 TOTAL  GENERAL 

M –C- 2 EPH 
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 ،،،ــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــ ،،،
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،،،، 



    3102-الثالثي الثالث                                                                                      النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي 331

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــ
  المقرارات
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 الصحة مواد إنتاج وحدة ىياكل وضع المتضمن 3102 جويمية 01 في مؤرخ 373 رقم مقرر
  بوسماعيل ببمدية الصناعية بالمنطقة الواقعة ،(PASNA) سابقا المسماة الحيوانية والتغذية

 والمراقبة لإللحام والتقني العممي البحث مركز تصرف تحت بازة،تي والية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 والمتضمف  3103 سبتمبر 3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف

 إيشدء والمتضمف  0883 جويمي  5 الموافؽ 0302 مدـر 4 في المؤرخ 371-83 رقـ المرسـو بمقتضى -
  والمراقب   لإللددـ والتقيي العممي البدث مركز

 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 شرك  أ وؿ بتدويؿ والمتعمق   3117 جويمي  37 في لمؤرب ا 81 لمدورة 12 رقـ الالقد  بمقتضى -
PASNA  الديوايي  لألاذي  الوطيي الديواف ومجمع (ONAB )العممي  والبدث العدلي التعميـ وزارة لادقدة 

 ال د  مواد إيتدج ودد هيدكؿ إلددؽ والمتضمف   3101 سبتمبر 31 في المؤرخ 357 رقـ المقرر بمقتضى -
 والتقيي العممي البدث بمركز تيبدزة والي  بوسمدليؿ ببمدي  الكدقي ( PASNA)  سدبقد المسمدة ي الديواي والتلذي 
  (CSC) والمراقب  لإللددـ

    يقـــــــــرر  
 بإستايدء( PASNA) سدبقد المسمدة الديوايي  والتلذي  ال د  مواد إيتدج وددة هيدكؿ توضع :األولى المادة

 10 رقـ الممدؽ في المبيي  تيبدزة  والي  بوسمدليؿ ببمدي  ال يدلي  يطق بدلم الواقع    B 1المبيى
 لإللددـ والتقيي العممي البدث مركز ت رؼ تدت المقرر  هذا لمى المرفقيف الكتم   ومبطط
        .والمراقب 

ستلالؿ بتسيير تعمق الم المبتما  االبدء بكؿ والمراقب   لإللددـ والتقيي العممي البدث مركز يتكاؿ:  3 المـادة  وا 
 .ال يدكؿ هذه

 إيتدج وددة هيدكؿ إلددؽ والمتضمف  3101 سبتمبر 31 في المؤرخ 357 رقـ المقرر أدكدـ تملى: 2 المـادة
 بمركز تيبدزة والي  بوسمدليؿ ببمدي  الكدقي   (PASNA) سدبقد المسمدة الديوايي  والتلذي  ال د  مواد

 المراقب و  لإللددـ والتقيي العممي البدث
 والبدث العدلي التعميـ لوزارة المركزي  بدإلدارة ومراقب  والوسدقؿ الميزايي  مدير السيد مف كؿ يكمؼ :3 المـادة

 هذا أدكدـ بتيايذ يب ه  فيمد كؿ والمراقب   لإللددـ والتقيي العممي البدث مركز مدير والسيد العممي 
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي  اليشرة في سييشر الذي المقرر

 3102 جويمية 01حرر بالجزائر في                                                                                               
 البحث العمميوزير التعميم العالي و                                                                                         

 رشيد حراوبيةاألستاذ                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  ،(PASNA) سابقا المسماة الحيوانية غذيةوالت الصحة مواد إنتاج وحدة ىياكل وضع يتضمن بالمقرر ممحق
 والمراقبة لإللحام والتقني العممي البحث مركز تصرف تحت تيبازة، والية بوسماعيل ببمدية الصناعية بالمنطقة الواقعة

 

  3ـ 08242 اإلجمدلي  المسدد. 
  3ـ 05832 المبيي  المسدد. 

 

 : المباني
 3 المبيى- B  3ـ 243 بمسدد. 
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 3 المبيى- B 3ـ 48 دد بمس. 
 4 المبيى- B  3ـ 63 بمسدد. 

 5 المبيى- B  3ـ 0737 بمسدد. 
 6 المبيى- B  3ـ 041 بسع  لمميده بزاف   3ـ 51 بمسدد. 
 7 المبيى- B  3ـ 05 بمسدد. 
 8 المبيى- B  3ـ 18 بمسدد. 
 3ـ 18 بمسدد  الك ربدقي المدوؿ مدؿ. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصحة مواد إنتاج وحدة ىياكل وضع المتضمن  3102 جويمية 01 في مؤرخ 374 رقم ...مقرر
  بوسماعيل ببمدية الصناعية بالمنطقة الواقعة ،(PASNA) سابقا المسماة الحيوانية والتغذية

 والكيميائية الفيزيائية التحاليل في العممي البحث مركز تصرف تحت تيبازة، والية
 

 ي والبحث العممي،إن وزير التعميم العال
 والمتضمف  3103 سبتمبر 3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف

 والمتضمف  0883 مدي 32 الموافؽ 0303 القعدة ذي 31 في المؤرخ 303-83 رقـ المرسوـ بمقتضى -
  والمتمـ  المعدؿ والكيميدقي    الايزيدقي التددليؿ في العممي البدث مركز إدداث

 إيشدء والمتضمف  0883 جويمي  5 الموافؽ 0302 مدـر 4 في المؤرخ 371-83 رقـ المرسـو بمقتضى -
  المراقب   و لإللددـ التقيي و العممي البدث مركز

 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 شرك  أ وؿ بتدويؿ والمتعمق   3117 جويمي  37 في المؤرب  81 لمدورة 12 رقـ الالقد  بمقتضى -
PASNA  الديوايي  لألاذي  الوطيي الديواف ومجمع (ONAB )العممي  والبدث العدلي التعميـ وزارة لادقدة 

 ال د  مواد إيتدج ودد هيدكؿ إلددؽ والمتضمف   3101 سبتمبر 31 في ؤرخالم 357 رقـ المقرر بمقتضى -
 والتقيي العممي البدث بمركز تيبدزة والي  بوسمدليؿ ببمدي  الكدقي ( PASNA)  سدبقد المسمدة الديوايي  والتلذي 
  (CSC) والمراقب  لإللددـ

    يقـــــــــرر  
 المسمدة الديوايي  والتلذي  ال د  مواد إيتدج وددة هيدكؿ بيف مف ( B 1) المسمى المبيى يوضع :األولى المادة

 الممدؽ في المبيف تيبدزة  والي  بوسمدليؿ ببمدي  ال يدلي  بدلميطق  الواقع   ( PASNA)  سدبقد
 التددليؿ في العممي البدث مركز ت رؼ تدت المقرر  هذا لمى المرفقيف الكتم   ومبطط 10 رقـ

        .دقي والكيمي الايزيدقي 
 بتسيير المتعمق  المبتما  االبدء بكؿ والكيميدقي   الايزيدقي  التددليؿ في العممي البدث مركز يتكاؿ :3 المـادة

ستلالؿ  .ال يدكؿ هذه وا 
 إيتدج وددة هيدكؿ إلددؽ والمتضمف  3101 سبتمبر 31 في المؤرخ 357 رقـ المقرر أدكدـ تملى :2 المـادة

 بمركز تيبدزة والي  بوسمدليؿ ببمدي  الكدقي   (PASNA) سدبقد المسمدة الديوايي   والتلذي ال د  مواد
 .والمراقب  لإللددـ والتقيي العممي البدث
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 والبدث العدلي التعميـ لوزارة المركزي  بدإلدارة مراقب  و والوسدقؿ الميزايي  مدير السيد مف كؿ يكمؼ: 3 المـادة
 البدث مركز مدير والسيد والكيميدقي   الايزيدقي  التددليؿ في يالعمم البدث مركز ومدير العممي 
 اليشرة في سييشر الذي المقرر هذا أدكدـ بتيايذ يب ه  فيمد كؿ والمراقب   لإللددـ والتقيي العممي
 .العممي والبدث العدلي لمتعميـ الرسمي 

 3102 جويمية 01حرر بالجزائر في                                                                                               
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                        

 رشيد حراوبيةاألستاذ                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الصحة مواد إنتاج وحدة ىياكل بين من ) (B 1 المسمى المبنى وضع يتضمن بالمقرر ممحق
  بوسماعيل ببمدية ناعيةالص بالمنطقة الواقعة ،(PASNA) سابقا المسماة الحيوانية والتغذية

 والكيميائية الفيزيائية التحاليل في العممي البحث مركز تصرف تحت تيبازة، والية
  3ـ 0737 33 المبيي  المسدد.  

 

 : )(B 1 المبيى مدتو 
 لإليتدج  وددة 
 12  مبدبر 

 00 إداري  مكتب 

 15 الكيميدوي   لممواد مبدزف 

 03 التقيي   مدؿ 

 15 لمميده دورات. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لمصفقة المؤقت المنح إلغاء يتضمن 3102 سبتمبر 0 في مؤرخ 234 رقم مقرر
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 والمتضػمف  3101 أكتػوبر 6 الموافػؽ 0320 شػواؿ 37 فػي المؤرخ 325-01 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 ميه  114 المددة سيمد ال والمتمـ  المعدؿ العمومي   ال اقدت تيظيـ
 والمتضػمف  3103 سػبتمبر 3 الموافػؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
 الػػذي  3102 جػػدياي 21 الموافػػؽ 0323 ااوؿ ربيػػع 07 فػػي المػػؤرخ 66-02 رقػػـ التيايػػذي المرسػػـو بمقتضػػى -

 العممي  والبدث العدلي ميـالتع وزير  الديدت يددد
 أوت 0 الموافػػؽ 0318 الدجػػ  ذو 38 فػي المػػؤرخ المػتمـ و المعػػدؿ 046-78 رقػػـ التيايػذي المرسػػـو بمقتضػى -

 بدلبميدة  ددمب سعد جدمع  إيشدء والمتضمف  0878
"  تيبجريػػد ال ػػددر البميػػدة  جدمعػػ  وأمػػف اإللتبػػدر إلػػددة أشػػلدؿ ل ػػاق  المؤقػػت المػػي  لػػف اإللػػالف لمػػى بيػػدء -

Midi libre  "3100 ديسمبر 02و 03 بتدريخ" ااجواء"و  
 رقػػيس السػػيد لػػف الػػوارد  3102 جويميػػ  9 فػػي المػػؤرخ"  VRDPO /3102/0021"   رقػػـ اإلرسػػدؿ لمػػى بيػػدء -

 .المؤقت المي  إللدء تربيص بطمب والمتعمؽ بدلبميدة ددمب سعد جدمع 

 

 يقـــــــــرر
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 شػػواؿ 37 فػػي المػػؤرخ 325-01 رقػػـ الرقدسػػي المرسػػـو مػػف 6 الاقػػرة 003 مػػددةال ادكػػدـ تطبيقػػد :األولــى المــادة
 ل اػػػػق  المؤقػت المػي  يملػػى ألػاله  المػذكور و المػػتمـ و المعػدؿ  3101 أكتػوبر 6 الموافػؽ 0320
 03 بتػدريخ" ااجػواء"و" Midi libre" بجريػدتي ال ػددر البمػػػيدة  جدمع  وأمف اإللتبدر إلددة أشلدؿ

 .3100 ديسمبر 02و
 .  المقرر هذا أدكدـ بتطبيؽ بدلبميدة ددمب سعد جدمع  رقيس يكمؼ :3 المـادة

 .العممي والبدث العدلي التعميـ لوزارة الرسمي  اليشرة في المقرر هذا ييشر :2 المـادة
 3102 سبتمبر 10بالجزائر في  حرر                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                        
 ةرشيد حراوبياألستاذ                                                                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن 3102 سبتمبر 3 في مؤرخ 264 رقم مقرر
 13/3103 رقم المحدودة الوطنية المناقصة إلغاء

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 والمتضمف  3101 أكتوبر 6 الموافؽ 0320 شواؿ 37 في المؤرخ 325-01 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 ميه  114 المددة سيمد ال والمتمـ  المعدؿ العمومي   ال اقدت تيظيـ
 والمتضمف  3103 سبتمبر 3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
 لذيا  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  والبدث العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 والمتضمف  0883 مدي 32 الموافؽ 0303 القعدة ذي 31 في المؤرخ 303-83 رقـ المرسوـ بمقتضى -

  والكيميدقي   الايزيدقي  التددليؿ في العممي البدث مركز إدداث
" الشروؽ" و" Le Soir d’Algérie" تيبجريد ال ددر المددودة  الوطيي  الميدق   لف اإللالف لمى بيدء -

  3103 جواف 2 بتدريخ
" SP /3102/323"  رقـ واإلرسدؿ 3102 جواف 18 في المؤرخ" SP /3102/333" رقـ اإلرسدؿ لمى بيدء -

 الايزيدقي التدميؿ في والتقيي العممي البدث مركز مدير السيد مف الوارديف  3102 جواف 34 في المؤرخ
 .CRAPC/3103/13 رقـ المددودة الوطيي  الميدق   إللدء تربيص مببط المتعمؽ الكيميدقي

 يقـــــــــرر
 شواؿ 37 في المؤرخ 325-01 رقـ الرقدسي المرسـو مف 6 الاقرة 003 المددة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة

 الوطيي  الميدق   تملى ألاله  المذكور و المتمـ و المعدؿ  3101 أكتوبر 6 الموافؽ 0320
 في والتقيي العممي البدث مركز بيدء أشلدؿ بإيجدز المتعمق   CRAPC/3103/13 رقـ مددودةال

 ال ددرة تيبدزة بوالا  والموادؽ المبدبر المقر  مف المتكوف (CRAPC)الكيميدقي الايزيدقي التدميؿ
 .3103 جواف 2 بتدريخ"  الشروؽ"  و"  Le Soir d’Algérie"  بجريدتي

 .المقرر هذا أدكدـ بتطبيؽ الكيميدقي الايزيدقي التدميؿ في والتقيي العممي البدث مركز رمدي يكمؼ :3 المـادة
 .العممي والبدث العدلي التعميـ لوزارة الرسمي  اليشرة في المقرر هذا ييشر :2 المـادة

 

 3102 سبتمبر 13حرر بالجزائر في                                                                                               
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                        

 د حراوبيةرشياألستاذ                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الوطنية المناقصة إلغاء يتضمن 3102 سبتمبر 3 في مؤرخ 265 رقم مقرر
 3103/ س ت ت و/ م ت ت م/10 رقم  المحدودة والدولية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 والمتضمف  3101 أكتوبر 6 الموافؽ 0320 شواؿ 37 في المؤرخ 325-01 رقـ الرقدسي ـوالمرس بمقتضى -

 ميه  114 المددة سيمد ال المتمـ  و المعدؿ العمومي   ال اقدت تيظيـ
 والمتضمف  3103 سبتمبر 3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو ضىبمقت -

 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 إيشدء والمتضمف  3103 أوت 30 الموافؽ 0322 شواؿ 2 في المؤرخ 205-03 رقـ المرسـو بمقتضى -

 لمطدقوي   اليواقؿ ي ؼ تكيولوجيد في البدث مركز
"  الشعب"  و"  Horizons"  بجريدتي ال ددر المددودة  والدولي  الوطيي  الميدق   لف اإللالف لمى بيدء -

  3103 أفريؿ 35 بتدريخ
 مركز مدير السيد مف الوارد 3102 جواف 25 في المؤرخ" CRTSE /3102/232"  رقـ اإلرسدؿ لمى بيدء -

 المددودة والدولي  الوطيي  الميدق   إللدء تربيص بطمب المتعمؽ لمطدقوي  اليواقؿ ي ؼ تكيولوجيد في البدث
 .3103/س ت ت و/ ـ ت ت ـ/10 رقـ

 يقـــــــــرر
 شواؿ 37 في المؤرخ 325-01 رقـ الرقدسي المرسـو مف 6 الاقرة 003 المددة ادكدـ تطبيقد :األولى المادة

 والدولي  الوطيي  الميدق   تملى اله أل والمذكور والمتمـ المعدؿ  3101 أكتوبر 6 الموافؽ 0320
 وتكيولوجي لممي لتدد بإقتيدء المتعمق   3103/س ت ت و/ ـ ت ت ـ/10 رقـ المددودة
 .3103 أفريؿ 35 بتدريخ" الشعب"و" Horizons" بجريدتي ال ددر وتشليمه 

 .المقرر هذا أدكدـ بتطبيؽ لمطدقوي  اليواؿ ي ؼ تكيولوجيد في البدث مركز مدير يكمؼ :3 المـادة

 .العممي والبدث العدلي التعميـ لوزارة الرسمي  اليشرة في المقرر هذا ييشر :2 المـادة
 3102 سبتمبر 13حرر بالجزائر في                                                                                               

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                        
 رشيد حراوبيةاألستاذ                                                                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  التحكيم لجنة تشكيمة يحدد 3102 برسبتم 3 في مؤرخ 266 رقم مقرر

 غرداية جامعة لدى المعمارية لممسابقات
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 والمتمـ  المعدؿ والتعمير  بدلت يق  والمتعمؽ  0881 ديسمبر أوؿ في المؤرخ 38-81 رقـ القديوف بمقتضى -
 والمتضمف  3103 سبتمبر 3 الموافؽ 0322 ؿشوا 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
 والمتضمف  3101 أكتوبر 6 الموافؽ 0320 شواؿ 37 في المؤرخ 325-01 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 ميه  114 المددة سيمد ال المتمـ  و المعدؿ العمومي   ال اقدت تيظيـ
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 المعمدري اإليتدج بشروط والمتعمؽ  0883 مدي 07 في المؤرخ 16-83 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -
 المعدؿ  المعمدري  الم يدس م ي  وممدرس 

 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد

 والمتضمف  3103 جواف 3 الموافؽ 0322 رجب 03 في المؤرخ 337-03 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -
 ارداي   جدمع  إيشدء

 في ااشلدؿ تيايذ ممدرس  كيايدت والمتضمف  0877 مدي 04 في المؤرخ المشترؾ الوزاري القرار بموجب -
 المعدؿ  ذلؾ  وأجر البيدء ميداف

 تكوف أف يجب التي المشدريع قدقم   يددد يالذ  3100 أوت 3 في المؤرخ 383 رقـ الوزاري القرار لمى بيدء -
 مسدبق   مدؿ

 ارداي   جدمع  مدير إقتراح لمى بيدء -

 يقـــــــــرر
 شػػواؿ 37 فػػي المػػؤرخ 325-01 رقػػـ الرقدسػػي المرسػػـو مػػف 6 الاقػػرة 23 المػػددة ادكػػدـ تطبيقػػد :األولــى المــادة

 تشػػكيؿ إلػػى المقػػرر هػػذا ي ػػذؼ ألػػاله  والمػػذكور والمػػتمـ المعػػدؿ  3101 أكتػػوبر 6 الموافػػؽ 0320
 .ارداي  جدمع  لد  المعمدري  لممسدبقدت التدكيـ لجي 

 : مف ارداي  جدمع  لد  المعمدري  لممسدبقدت التدكيـ لجي  تتشكؿ:  13 المػددة
  رقيسد   ارداي  جدمع  الزهرة لقرع اآليس 
  لضوا ارداي  جدمع     فضيم  قربولي اآليس 
 لضوا ارداي  والي  العمومي  والتج يزات السكف ديري م لمدري  زيطدري  السيدة 
 لضوا ارداي  والي  والبيدء التعمير مديري  لامدف بويدجي السيد 
 سمدليؿ بدبد السيد  لضوا ارداي  والي  وترقيته مزاب وادي دمدي  ديواف العزيز لبد وا 

 .المقرر هذا أدكدـ بتيايذ ارداي   جدمع  مدير يكمؼ :2 المـادة
 3102 سبتمبر 13حرر بالجزائر في                                                                                               

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                        
 رشيد حراوبيةاألستاذ                                                                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في المؤرخ 048 رقم المقر ويتمم يصحح 3102 سبتمبر 3 في مؤرخ 267 رقم مقرر

 مسابقة حلم تكون أن يجب التي المشاريع قائمة يحدد الذي 3103 ماي 32
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 والمتضػمف  3101 أكتػوبر 6 الموافػؽ 0320 شػواؿ 37 فػي المؤرخ 325-01 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 ميه  114 المددة سيمد ال المتمـ  و المعدؿ العمومي   ال اقدت تيظيـ
 والمتضػمف  3103 سػبتمبر 3 الموافػؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
 الػػذي  3102 جػػدياي 21 الموافػػؽ 0323 ااوؿ ربيػػع 07 فػػي المػػؤرخ 66-02 رقػػـ التيايػػذي المرسػػـو بمقتضػػى -

 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
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 تكوف أف يجب التي المشدريع قدقم  يددد الذي  3100 أوت 3 في المؤرخ 383 رقـ الوزاري القرار لمى بيدء -
 مسدبق   مدؿ

 مدؿ تكوف أف يجب التي المشدريع قدقم  يددد الذي  3103 مدي 32 في المؤرخ 048 رقـ المقرر لمى بيدء -
 .مسدبق 

 يقـــــــــرر
 م قدق يددد الذي  3103 مدي 32 في المؤرخ 048 رقـ المقرر ت دي  إلى المقرر هذا ي دؼ :األولى المادة

 .المرفؽ لمجدوؿ وفقد المشدريع هذه قدقم  تتميـ إلى و مسدبق   مدؿ تكوف أف يجب التي المشدريع
 التي المشدريع قدقم  يددد الذي  3103 مدي 32 في المؤرخ 048 المقرر مف ااولى المددة ت د  :3 المـادة

 : يمي كمد مسدبق  مدؿ تكوف أف يجب
 37 في المؤرخ 325-01 رقـ الرقدسي المرسـو مف 03 لاقرةا سيمد ال 23 المددة ادكدـ تطبيقد"

 إلى المقرر هذا ي دؼ ألاله  والمذكور والمتمـ المعدؿ  3101 أكتوبر 6 الموافؽ 0320 شواؿ
 ".معمدري  مسدبق  مدؿ تكوف أف يجب التي المشدريع قدقم  تدديد

 البدقي. المقرر ب ذا المرفؽ لمجدوؿ وفقد مدري مع مسدبق  مدؿ تكوف أف يجب التي المشدريع قدقم  تتمـ :2 المـادة
 .تليير بدوف

 الذي المقرر هذا أدكدـ بتيايذ يب ه فيمد كؿ العممي  والبدث العدلي التعميـ مؤسسدت رؤسدء يكمؼ :3 المـادة
 .العممي والبدث العدلي التعميـ لوزارة الرسمي  اليشرة في سييشر

 3102 سبتمبر 13حرر بالجزائر في                                                                                               
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                        

 رشيد حراوبيةاألستاذ                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  لمبحث القاعدية المنشآت ممحق
 3102 سنة خالل لمبحث القاعدية المنئأت إنجاز بعممية المتعمقة المعمارية الدراسة إجراء
 القاعدية المنشآت موقعال

 الايزيوكميدقي  لتددليؿ تقيي  مي   إيجدز - الشمؼ جدمع 

 لمبدث مبدبر( 14) ببمس  مبيى إيجدز -

 لممؤتمرات مركز إيجدز - وهراف جدمع 

 الايزيوكميدقي  لمتددليؿ تقيي  مي   إيجدز - الجما  جدمع 

 ددضي  إيجدز - 0 قسيطيي  جدمع 

 (اإلجتمدلي  العمـو) لمبدث مبدبر( 01) رةبعش مبيى إيجدز - مستلديـ جدمع 

 (التكيولوجي  العمـو) لمبدث مبدبر( 01) بعشرة مبيى إيجدز - مستلديـ جدمع 

 لمبدث مبدبر( 14) ببمس  مبيى إيجدز - 2 الجزاقر جدمع 

 "فسديس" لمبدث مبدبر( 20) واالاوف بوادد مبيى إيجدز - بدتي  جدمع 

 لمبدث مبدبر( 14) باالايف مبيى إيجدز - تممسدف جدمع 

 لمبدث مبدبر( 21) ببمس  مبيى إيجدز - تميراست الجدمعي المركز

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  3102 سبتمبر 21 في مؤرخ 347 رقم مقرر
 لمصفقة المؤقت المنح إلغاء يتضمن

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 والمتضمف  3101 أكتوبر 6 الموافؽ 0320 شواؿ 37 في لمؤرخا 325-01 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 ميه  114 المددة سيمد ال المتمـ  و المعدؿ العمومي   ال اقدت تيظيـ
 والمتضمف  3103 سبتمبر 3 الموافؽ 0322 شواؿ 06 في المؤرخ 235-03 رقـ الرقدسي المرسـو بمقتضى -

 الدكوم   ألضدء تعييف
 الذي  3102 جدياي 21 الموافؽ 0323 ااوؿ ربيع 07 في المؤرخ 66-02 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 العممي  البدث و العدلي التعميـ وزير  الديدت يددد
 المعدؿ  0878 أوت أوؿ الموافؽ 0318 الدج  ذو 38 في المؤرخ 025-78 رقـ التيايذي المرسـو بمقتضى -

 بدتي   جدمع  إيشدء والمتضمف والمتمـ 
 BOMOP"  و 3102 مدرس 3 بتدريخ"  ييوز الجزاقر"  بجريدة ال ددر المؤقت المي  لف فاإللال لمى بيدء -

  3102 أفريؿ 5 إلى مدرس 20 بتدريخ" 
 جدمع  مدير السيد لف الوارد  3102 أوت 34 في المؤرخ"  RUB /3102/304"   رقـ اإلرسدؿ لمى بيدء -

 .ؤقتالم المي  إللدء تربيص بطمب والمتعمؽ ببدتي  لبضر الددج

 

 يقـــــــــرر
 

 شػػواؿ 37 فػػي المػػؤرخ 325-01 رقػػـ الرقدسػػي المرسػػـو مػػف 6 الاقػػرة 003 المػػددة ادكػػدـ تطبيقػػد :األولــى المــادة
 ال ػددر المؤقػت  المػي  يملػى ألػاله  المػذكور و المػتمـ و المعػدؿ  3101 أكتػوبر 6 الموافػؽ 0320
  العمػػػػػومي المتعدمػػػػػؿ ل ػػػػػاقدت الرسػػػػػمي  واليشػػػػػرة 3102 مػػػػػدرس 3 بتػػػػػدريخ"  ييػػػػػوز الجزاقػػػػػر"  بجريػػػػػدة

"BOMOP "3102 أفريؿ 5 إلى مدرس 20 بتدريخ. 
 .  المقرر هذا أدكدـ بتطبيؽ ببدتي  لبضر الددج جدمع  رقيس يكمؼ :3 المـادة

 .العممي والبدث العدلي التعميـ لوزارة الرسمي  اليشرة في المقرر هذا ييشر :2 المـادة
 3102 سبتمبر 21حرر بالجزائر في                                                                                               

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                        
 محمد مباركياألستاذ                                                                                        

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــ
 ــــــــــ
 ــــــ
 ـــ
 ـــ
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  الـمـــنــاشــيــــــر 
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   3102 جويمية 34 في ةمؤرخ 3 رقم منشور مذكرة

 العالي التعميم لمؤسسات التابعة الجغرافية الدوائر تعديل تتضمن
 

 رقـ الممدقيف في المذكورة العدلي التعميـ لمؤسسدت التدبع  الجلرافي  الدواقر عديؿت إلى هذه الميشور مذكرة ت دؼ
 ااولي بدلتسجيؿ المتعمؽ  3102 مدي 37 الموافؽ 0323 رجب 07 في المؤرخ 0 رقـ الميشؤور مف 4و 2

 .3103-3102 الجدمعي  لمسي  البدكدلوريد ش ددة ددممي وتوجيه

 

I– 0 – (مدمجة تحضيرية وأقسام حضيريةت مدارس) تحضيرية مدارس 
 التدبع  الواليدت المديي  تدضيري  وأقسدـ مدارس الرمز

EP1 وتقيتيدت لمـو تدضيرة مدارس 

 16   الجزاقر

 ليدب 

 13 – 14 – 16 – 03 – 07 – 30 – 32 – 33 – 34 – 21 – 
25 – 28 – 31 – 30 – 32 

 تممسدف

 10 – 17 – 18 – 06 – 08 – 33 – 35 – 37 – 23 – 23 – 
24 – 26 - 27 – 33 – 33 – 34 - 35 

 وهراف

 13 – 12 – 15 – 01 – 03 – 04 – 31 – 36 – 38 – 20 – 
36 - 37 

EP2 

 إقت ددي   لمـو تدضيرة مدارس
 التسيير ولمـو تجدري 

 05 - 18  الجزاقرة

 32 - 28 – 23 – 37 – 34 – 16 – 14 – 13  قسيطيي 

 30 - 25 – 33 – 32 – 30 – 07 – 03  ليدب 

 تممسدف

 10 – 17 – 00 – 02 – 06 – 35 – 36 – 38 – 21 – 23 – 
24 – 26 – 27 – 31 – 33 – 33 - 35 

 وهراف

 13 – 12 – 15 – 01 – 03 – 04 – 08 – 31 – 33 – 20 – 
36 - 37 

CP1 

 لم يدس  العمـو المتعددة المدرس 
 قسـ) والعمراف المعمدري 

 (مجمد تدضيري

 وطيي تسجيؿ الجزاقر

CP2 

 اآللي لإللالـ العميد المدرس 
 (مدمج تدضيري قسـ)

 وطيي تسجيؿ الجزاقر

 

II – 3 – األولي لمتسجيل البيداغوجية والشروط التكوين أماكن 
 التكوين لمؤسسات التابعة الواليات التكوين مؤسسات التكوين فروع الرمز

 36 – 31 – 28 – 23 – 21 – 37 – 07 – 05 – 00 – 16 0 الجزاقر جدمع  الطب في دكتور 611

 24 – 04 – 01 وزو تيزي جدمع   
 33 – 33 – 35 – 06 – 18 – 12 0 البميدة جدمع   
 15 بجدي  جدمع   
 32 – 34 – 13 2 قسيطيي  جدمع   
 30 – 25 – 33 – 32 – 30 – 03 ليدب  جدمع   
 08 0 سطيؼ جدمع   
 14 بدتي  جدمع   
 37 – 27 – 26 – 20 – 13 وهراف جدمع   
 35 – 34 – 23 – 02 – 17 – 10 تممسدف جدمع   
 38 – 33 – 03 بمعبدس سيدي جدمع   
 36 - 31 مستلديـ جدمع   
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 3102 جويمية 34حرر بالجزائر في                                                                                                     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            
 رشيد حراوبيةاألستاذ                                                                                                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــ

 

 
 
 
 
 
 
 

 36 – 22 – 05 – 00 0 الجزاقر جدمع  ال يدل  في دكتور 610

 24 – 04 – 01 وزو تيزي جدمع   
 33 – 33 – 35- 06 – 18 – 12 0 البميدة جدمع   
 23 – 34 – 07 – 03 – 13 2 قسيطيي  جدمع   
 30 – 25 – 33 – 32 – 30 ليدب  جدمع   
 37 – 08 – 15 0 سطيؼ جدمع   
 32 – 31 – 28 – 21 – 16 – 14 بدتي  جدمع   
 37 – 27 – 26 – 20 – 36 – 13 وهراف جدمع   
 35 – 34 – 03 – 02 – 17 – 10 تممسدف جدمع   
 23 - 38 – 33 – 31 بمعبدس سيدي جدمع   

 36 – 22 – 05 – 00 – 14 0 الجزاقر جدمع  طب في دكتور 613

 24 – 04 – 01 وزو تيزي جدمع  ااسيدف  
 33 – 33 – 35 – 06 – 18 – 12 0 البميدة جدمع   
 32 – 34 – 30 – 07 – 03 – 13 2 قسيطيي  جدمع   
 30 - 31 – 28 – 25 – 21 – 33 – 32 – 15 ليدب  جدمع   
 23 – 37 – 08 – 16 0 سطيؼ جدمع   
 37 – 27 – 20 – 36 – 13 وهراف جدمع   
 35 – 34 – 02 – 17 – 10 تممسدف جدمع   
 23- 38 – 33 – 31 – 03 بمعبدس سيدي جدمع   
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  ــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــ
 القرارات والمقررات   

  الفردية
  ــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــ
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  القرارات الفردية
 

  بدػث مػدير رتبػ  في  بن ناصر جميلة دوماز  السيدة عيفت   3102 جويمي  21 في المؤرخ 417 رقـ رابقر 
 .المتطورة التكيولوجيدت تيمي  بمركز

  المتجػددة الطدقػدت في التدبيقي البدث لوددة مديرة م دـ تي ى   3102 جويمي  20 في المؤرخ 400 رقـ رابقر 
 شادر سميرة زوجة كرجو. السيدة تمدرس د التي ارداي   بوالي 

  البدػػث لودػػدة مػػدير ب ػػا   جلوووج جر وور السػػيد يعػػيف   3102 جويميػػ  20 فػػي مػػؤرخال 403 رقػػـ رابقػػر 
 .ارداي  بوالي  المتجددة الطدقدت في التطبيقي

  ودػدة مػدير ب ػا   بون مصووور د ول ليملوي  السػيد يعػيف   3102 سػبتمبر 7 فػي المػؤرخ 432 رقػـ رابقػر 
 .سدفتمم جدمع  لد  الميشأة  "متجددة وطدقدت مواد" بعيواف البدث

 ودػدة مػدير ب ػا   بن يوسو  بومولين السػيد م دـ تي ى   3102 سبتمبر 7 في المؤرخ 433 رقـ بمقرر 
 .تممسدف جدمع  لد  الميشأة  "متجددة وطدقدت مواد" بعيواف البدث

 دػوؿ البدػث ودػدة مػدير ب ػا   يرالوي أحمل السػيد يعػيف   3102 سػبتمبر 7 في المؤرخ 434 رقـ بمقرر 
 .والاقدفي االجتمدلي اإليسدف لمـ في والتقيي العممي البدث مركز لد  الميشأة مدي  والم ط الترجم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفردية المقررات
 

 أرضػي  لمشػروع رقيسػد  د ول لياوادر سوريلل  السيد  يعيف   3102 جويمي  3 في المؤرخ 336 رقـ بمقرر 
 .بوهراف التقييدت المتعددة الوطيي  المدرس  بعيواف والمسجؿ الجزيقي  ااشع  لمتيدضد تكيولوجي 

 إيجػدز لمشػروع رقيسػد  قوادري د ول ليرحموا  السيد  يعيف   3102 جويمي  3 في المؤرخ 337 رقـ بمقرر 
 .والتكيولوجيد لمعمـو وهراف جدمع  بعيواف مسجؿوال المليدطيسي الدقؿ في التكيولوجي  اارضي 

 تقييػػػ  أرضػػي  لمشػػروع رقيسػػد  هصووف اووو لد السػػػيد  يعػػيف   3102 جويميػػ  3 فػػي المػػؤرخ 338 رقػػـ بمقػػرر 
 .مستلديـ جدمع  بعيواف والمسجؿ المكاؼ لمدسدب

 تقييػ  ي أرضػ لمشػروع رقيسػد  سومصو  مممول السػيد  يعػيف   3102 جويميػ  3 فػي المؤرخ 341 رقـ بمقرر 
 .معسكر جدمع  بعيواف والمسجؿ المكاؼ لمدسدب

 أرضػي  لمشػروع رقيسػد  ح وار د ول ليرحموا  السػيد  يعػيف   3102 جويميػ  3 فػي المػؤرخ 340 رقػـ بمقرر 
 .الشمؼ جدمع  بعيواف والمسجؿ المكاؼ لمدسدب تقيي 

 تقييػ  أرضػي  لمشػروع درقيسػ  سومصو  مممول السػيد  يعػيف   3102 جويميػ  3 فػي المؤرخ 343 رقـ بمقرر 
 .بمعبدس سيدي جدمع  بعيواف والمسجؿ  والت ميـ المكاؼ لمدسدب

 فػي البدػث مركػز لمشػروع رقيسػد  غوويف مورلد السػيد  يعيف   3102 جويمي  3 في المؤرخ 342 رقـ بمقرر 
 .تممسدف جدمع  بعيواف والمسجؿ المواد وهيدس  العمـو

 مركػز إيجػدز لمشػروع رقيسػد  كاجيموا جوزيو  السػيد  يعػيف   3102 جويمي  3 في المؤرخ 343 رقـ بمقرر 
 .تممسدف جدمع  بعيواف والمسجؿ التسمـ ولمـ اادوي  في البدث

 البدػث مركػز لمشػروع رقيسػد  دموارة ددريو  السػيد  يعػيف   3102 جويمي  3 في المؤرخ 344 رقـ بمقرر 
 .0 قسيطيي  جدمع  بعيواف والمسجؿ الميكدييؾ في
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 فػي البدػث مركػز لمشػروع رقيسػد  رحام جمواج السػيد  يعيف   3102 جويمي  3 في المؤرخ 345 رقـ بمقرر 
 .0 قسيطيي  جدمع  بعيواف والمسجؿ  اإلقميـ وت يق  التعمير

 مركػز لمشػروع رقيسػد  بلمواحف مممول ح يو  السيد  يعيف   3102 جويمي  3 في المؤرخ 346 رقـ بمقرر 
 .0 قسيطيي  جدمع  افبعيو  والمسجؿ ال يدل  لمـ في البدث

 ودػػدة لمشػػروع رقيسػػد بودووود صووالد ليوولين  السػػيد  يعػػيف   3102 جويميػػ  3 فػػي المػػؤرخ 347 رقػػـ بمقػػرر 
 .0 قسيطيي  جدمع  بعيواف والمسجؿ البييوي  والجزقيدت البيق  كيميدء في البدث

 ودػػدة لمشػػروع درقيسػػ ديلمووف د وول ليمميوول  السػػيد  يعػػيف   3102 جويميػػ  3 فػػي المػػؤرخ 348 رقػػـ بمقػػرر 
 .0 قسيطيي  جدمع  بعيواف والمسجؿ اإلجتمدلي  العمـو في البدث

 أرضػي  إيجػدز لمشػروع رقيسػد زيولو  مصووور  السػيد  يعػيف   3102 جويميػ  3 في المؤرخ 351 رقـ بمقرر  
 .0 قسيطيي  جدمع  بعيواف والمسجؿ التلذي  تكيولوجيدت في تكيولوجي 

 إيجػدز لمشػروع رقيسػد زدوايري د ول ليوهوا   السيد  يعيف   3102 يمي جو  3 في المؤرخ 350 رقـ بمقرر 
 .0 قسيطيي  جدمع  بعيواف والمسجؿ السريع  لمعييدت تكيولوجي   أرضي 

 إيجػػدز لمشػػروع رقيسػػد بوغووولص حمووالوي  السػػيد  يعػػيف   3102 جويميػػ  3 فػػي المػػؤرخ 353 رقػػـ بمقػػرر 
 .0 قسيطيي  جدمع  بعيواف والمسجؿ ي ال يدل الميكدييكي  لمتجدرب تكيولوجي   أرضي 

 أرضػػي  إيجػدز لمشػروع رقيسػد بلويوة معورود  السػيد  يعػيف   3102 جويميػ  3 فػي المػؤرخ 352 رقػـ بمقػرر  
 .بدتي  جدمع  بعيواف والمسجؿ المكاؼ لمدسدب تقيي 

 مركػز علمشػرو  رقيسػد بونام  د ول ليم وي   السػيد  يعيف   3102 جويمي  3 في المؤرخ 353 رقـ بمقرر 
 .جيجؿ جدمع  بعيواف والمسجؿ اليظري  الايزيدء في لمبدث

 أرضػي  إيجػدز لمشػروع رقيسػد داشور سليما   السػيد  يعػيف   3102 جويميػ  3 في المؤرخ 354 رقـ بمقرر 
 .0 قسيطيي  جدمع  بعيواف والمسجؿ الكيميدقي -الايزيدقي  لمتددليؿ تقيي 

 البدػث ودػدة لمشػروع رقيسػد ميهووبف يمعون  السػيد  يعػيف   3102 جويمي  3 في المؤرخ 355 رقـ بمقرر 
 .0 قسيطيي  جدمع  بعيواف والمسجؿ الجدمعي اإلستشادقي لمتشبيص والمسدلدة الدلـ في

 إيجػػدز لمشػػروع رقيسػػد بوون دامووا  ممعوون  السػػيد  يعػػيف   3102 جويميػػ  3 فػػي المػػؤرخ 356 رقػػـ بمقػػرر 
 .0 قسيطيي  جدمع  افبعيو  والمسجؿ المكاؼ لمدسدب تقيي   أرضي 

 تقييػ   أرضػي  إيجػدز لمشػروع رقيسػد ي اد يموف  السػيد  يعيف   3102 جويمي  3 في المؤرخ 357 رقـ بمقرر 
 لمشػػروع رقيسػػد بوون قشوواش د وول لياووادر  السػػيد  يعػػيف   3102 جويميػػ  3 فػػي المػػؤرخ 358 رقػػـ بمقػػرر

 .وهراف جدمع  يوافبع والمسجؿ الكيميدقي -الايزيدقي  لمتددليؿ التقيي  اارضي 

 المركػػز لمشػػروع رقيسػػ  غصاشووف يلي ووة  السػػيدة  تعػػيف  3102 جويميػػ  3 فػػي المػػؤرخ 361 رقػػـ بمقػػرر 
 .وهراف جدمع  بعيواف والمسجؿ الكبر  اابطدر في لمبدث الوطيي

 وهراف جدمع  بعيواف والمسجؿ المكاؼ لمدسدب. 

 الػوطيي المركػز لمشػروع رقيسػد بل شوير مممول  السػيد  يعيف   3102 جويمي  3 في المؤرخ 360 رقـ بمقرر 
 .وهراف جدمع  بعيواف والمسجؿ البضراء الكيميدء في لمبدث

 فػي البدػث مركز لمشروع رقيسد اكرو  سريل  السيد  يعيف   3102 جويمي  3 في المؤرخ 363 رقـ بمقرر 
 .المسيم  جدمع  بعيواف والمسجؿ واإلجتمدلي  اإليسديي  العمـو
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 أرضػػػي  لمشػػػروع رقيسػػػ  كشووويلة سوووهام  السػػػيدة  تعػػػيف   3102 جويميػػػ  3 فػػػي المػػػؤرخ 362 رقػػػـ بمقػػػرر 
 .قدلم  جدمع  بعيواف والمسجؿ اآللي  اايظم  في تكيولوجي 

 لمشػروع رقيسػد بن دلف ليشري  نور ليولين  السػيد  يعػيف   3102 جويمي  3 في المؤرخ 363 رقـ بمقرر 
 .بيشم  جدمع  بعيواف والمسجؿ الكوف لمـ في البدث مركز

 الػوطيي المركػز لمشػروع رقيسػد بكوش موش   لسػيد يعيف   3102 جويمي  3 في المؤرخ 364 رقـ بمقرر 
 .ليدب  جدمع  بعيواف والمسجؿ والتعديف الميدجـ في العممي لمبدث

 الػوطيي المركػز لمشػروع رقيسػد غريوو  مممول  السػيد يعػيف   3102 جويمي  3 في المؤرخ 365 رقـ بمقرر 
 .ليدب  جدمع  بعيواف والمسجؿ المستدام  والتيمي  البيق  في

 البدػث مركػز لمشػروع رقيسػد دموارة هاشومف  السيد يعيف   3102 جويمي  3 في المؤرخ 366 رقـ بمقرر 
 .والتكيولوجيد العمـو في لمبدث الموضولدتي  الوكدل  بعيواف والمسجؿ والبالزمد ااشع  في

 المركػػز لمشػػروع رقيسػػد مصاصوورية يوسوو   السػػيد  يعػػيف   3102 ميػػ جوي 3 فػػي المػػؤرخ 367 رقػػـ بمقػػرر 
 .بدتي  جدمع  بعيواف والمسجؿ التدريخ في لمبدث الوطيي

 البدػث مركػز لمشػروع رقيسػد بن مكف هولري  السيد  يعيف   3102 جويمي  3 في المؤرخ 689 رقـ بمقرر 
 .مستلديـ جدمع  بعيواف والمسجؿ المدقي  الموارد في

 البدػث مركػز لمشػروع رقيسػد زيل ليخير م روك  السيد  يعيف   3102 جويمي  3 في المؤرخ 719 ـرق بمقرر 
 .اااواط جدمع  بعيواف والمسجؿ اإلسالمي  العمـو في

 مكماػ  مػدير  يدقػب ب ػا  بون جياليوف الوة  السػيدة  تعػيف   3102 جويميػ  2 فػي المؤرخ 370 رقـ بمقرر 
 .مميدي  بميس لجدمع  بدلييدب   العممي   والتظدهرات ت دؿواإل والتعدوف البدرجي  بدلعالقدت

 اآلداب كميػ  لميػد ب ػا  مل وف صايح ليلين  السيد يعيف   3102 جويمي  2 في المؤرخ 373 رقـ بمقرر 
 .مميدي  بميس لجدمع  بدلييدب   والملدت 

 بدلتيميػػ  مكمػػؼ ير مػػد يدقػػب ب ػػا  دبوورلهي  معوورودل   السػػيد يعػػيف   3102 جويميػػ  3 فػػي مػػؤرخ بمقػػرر 
 .بدلييدب  بولريريج  برج بجدمع  والتوجيه  واإلستشراؼ

 لمجيػػػ  رقػػػيس ب ػػػا  دوووومانف يوسووو   السػػػيد يعػػػيف   3102 جويميػػػ  8 فػػػي المػػػؤرخ 372 رقػػػـ بمقػػػرر 
 .العقمي  اامراض لتب ص الوطيي  البيدااوجي 

 التػي قسيطيي   بجدمع  الم يدس ـولم كمي  لميد م دـ تي ى   3102 جويمي  05 في المؤرخ 375 رقـ بمقرر 
 .يماجة مممل السيد يمدرس د

 لمػػػـو كميػػػ  لميػػػد ب ػػػا  بزيووول ديعووو   السػػػيد يعػػػيف   3102 جويميػػػ  05فػػػي المػػػؤرخ 376 رقػػػـ بمقػػػرر 
 .0قسيطيي  لجدمع  بدلييدب   التكيولوجيد 

 فػي العػدلي بػدلتكويف مكمػؼ بدلييدبػ   مػدير  يدقػب م ػدـ تي ى   3102 جويمي  31 في المؤرخ 377 رقـ بمقرر 
 .بوزيت مممل السيد يمدرس د التي بوهراف  والتكيولوجيد العمـو بجدمع  والش ددات  المتوا ؿ والتكويف التدرج

 بدلييدبػػ   مػدير  يدقػب ب ػػا   بوزيووت ممموول السػيد يعػيف   3102 جويميػ  31 فػػي المػؤرخ 378 رقػـ بمقػرر 
 فػػػي العػػػدلي التكػػػويف وكػػػذا والشػػػ ددات المتوا ػػػؿ والتكػػػويف يوالاػػػدي ااوؿ الطػػػوريف فػػػي العػػػدلي بػػػدلتكويف مكمػػػؼ
 .بوهراف والتكيولوجيد العمـو بجدمع  التدرج 

 العمػػػـو بجدمعػػػ  بدلييدبػػػ   العمػػػـو  كميػػػ  لميػػػد م ػػػدـ تي ػػػى   3102 جويميػػػ  31 فػػػي المػػػؤرخ 381 رقػػػـ بمقػػػرر 
 .يشولر نور ليلين السيد يمدرس د التي بوهراف  والتكيولوجيد
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 الكيميػدء  كميػ  لميػد ب ػا   ر نور ليلينليشو السيد يعيف   3102 جويمي  31 في المؤرخ 380 رقـ بمقرر 
 .بوهراف والتكيولوجيد العمـو بجدمع  بدلييدب  

 فيمػد العػدلي بػدلتكويف مكمػؼ بدلييدب   مدير  يدقب م دـ تي ى   3102 جويمي  31 في المؤرخ 383 رقـ بمقرر 
 السػػػػيد يمدرسػػػػ د التػػػػي بػػػػوهراف  والتكيولوجيػػػػد العمػػػػـو بجدمعػػػػ  العممػػػػي  البدػػػػثو  الجػػػػدمعي والتأهيػػػػؿ التػػػػدرج بعػػػػد

 .بودمرل  رشيل

 بدلييدبػ   مػدير  يدقػب ب ػا   بودمرل  رشويل السيد يعيف   3102 جويمي  31 في المؤرخ 382 رقـ بمقرر 
 العممػي والبدػث لجػدمعيا والتأهيػؿ الادلػث الطػور فػي العػدلي بػدلتكويف مكمؼ بوهراف  والتكيولوجيد العمـو بجدمع 
 .التدرج بعد فيمد العدلي التكويف وكذا

 بدلييدبػػ   لميػػد  ب ػػا   يضوورلوي ليهووادي السػػيد يعػػيف   3102 جويميػػ  36 فػػي المػػؤرخ 383 رقػػـ بمقػػرر 
 .اااواط بجدمع  السيدسي  والعمـو الدقوؽ لكمي 

 مع ػد مػدير ب ػا   رضوول بريط بن جولو  السػيد يعيف   3102 جويمي  36 في المؤرخ 384 رقـ بمقرر 
 .اااواط بجدمع  بدلييدب   والريدضي   البديي  اليشدطدت وتقييدت لمـو

 الطػػب  كميػػ  لميػػد ب ػػا   ريووا  ليشوواهر السػػيد يعػػيف   3102 جويميػػ  36 فػػي المػػؤرخ 385 رقػػـ بمقػػرر 
 .اااواط بجدمع  بدلييدب  

 ولمػػـو والتجدريػػ  اإلقت ػددي  العمػػـو كميػ  ةلميػػد م ػدـ تي ػػى   3102 جويميػ  36 فػػي المػؤرخ 386 رقػػـ بمقػرر 
 .مغربف يلوجة زوجة أدرلبف السيدة تمدرس د التي بجدي   بجدمع  التسيير

 العمػـو كميػ  لميػد ب ػا   أيت سريلي أحمول السػيد يعيف   3102 جويمي  36 في المؤرخ 387 رقـ بمقرر 
 . بجدي بجدمع   بدلييدب   التسيير  ولمـو والتجدري  اإلقت ددي 

 وهػػراف بجدمعػػ  الك ربدقيػػ   ال يدسػػ  كميػػ  لميػػد م ػػدـ تي ػػى   3102 جويميػػ  36 فػػي المػػؤرخ 388 رقػػـ بمقػػرر 
 دز ليلين حميل. السيد يمدرس د التي والتكيولوجيد  لمعمـو

 ال يدسػ  كميػ  لميد ب ا   قلور د ل ليم ي  السيد يعيف   3102 جويمي  36 في المؤرخ 211 رقـ بمقرر 
 .بوهراف والتكيولوجيد لمعمـو وهراف بجدمع  الك ربدقي  

 اإلجتمدليػػ  والعمػػـو والملػػدت اآلداب كميػػ  لميػػد م ػػدـ تي ػػى   3102 جويميػػ  38 فػػي المػػؤرخ 210 رقػػـ بمقػػرر 
 .زين ليلين مومودي السيد يمدرس د التي البواقي  أـ بجدمع  واإليسديي  

 أـ بجدمعػػػ  والتكيولوجيػػػد  العمػػػـو كميػػػ  ميػػػدل م ػػػدـ تي ػػػى   3102 جويميػػػ  38 فػػػي المػػػؤرخ 213 رقػػػـ بمقػػػرر 
 .دي  د ل ليرحما  السيد يمدرس د التي البواقي 

 العمػـو كميػ  لميػد ب ػا   دي  د ل ليرحموا  السػيد يعػيف   3102 جويمي  38 في المؤرخ 212 رقـ بمقرر 
 .البواقي أـ بجدمع  التطبيقي   والعمـو

 أـ بجدمعػ  الدضػري   التقييػدت تسيير مع د مدير م دـ ي ىت   3102 جويمي  38 في المؤرخ 213 رقـ بمقرر 
 .مممل ليشري  دللد السيد يمدرس د التي البواقي 

 لمػـو كمي  لميد ب ا   مممل ليشري  دللد السيد يعيف   3102 جويمي  38 في المؤرخ 214 رقـ بمقرر 
 .البواقي أـ بجدمع  المعمدري   وال يدس  اارض

 أـ بجدمعػ  السيدسػي   والعمػـو الدقػوؽ كميػ  لميػد م ػدـ تي ػى   3102 جويمي  38 يف المؤرخ 215 رقـ بمقرر 
 .ليرلمف يرلوي السيد يمدرس د التي البواقي 
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 اآلداب كميػػ  لميػػد ب ػػا   يوورلوي ليرلمووف السػػيد يعػػيف   3102 جويميػػ  38 فػػي المػػؤرخ 216 رقػػـ بمقػػرر 
 .بدلييدب  البواقي  أـ بجدمع  والملدت 

 وتقييػدت لمػـو مع ػد مػدير ب ػا   بوط ة مرلد السػيد يعيف   3102 جويمي  38 في المؤرخ 217 رقـ بمقرر 
 .بدلييدب  البواقي  أـ بجدمع  والريدضي   البديي  اليشدطدت

 تسػػيير مع ػػد مػػديرب ػػا    أحموول غصوشووف السػػيد يعػػيف   3102 جويميػػ  38 فػػي المػػؤرخ 218 رقػػـ بمقػػرر 
 .بدلييدب  البواقي  أـ بجدمع  الدضري   التقييدت

 كميػ  لميػد ب ػا   بودامر أحمل زين ليولين السيد يعيف   3102 جويمي  38 في المؤرخ 201 رقـ بمقرر 
 .بدلييدب  البواقي  أـ بجدمع  واإليسديي   اإلجتمدلي  العمـو

 الدقػوؽ كميػ  لميػد ب ػا   بود ول   مخاوار السيد يعيف   3102 جويمي  38 في المؤرخ 200 رقـ بمقرر 
 .بدلييدب  البواقي  أـ بجدمع  السيدسي   مـووالع

 لجيػػػ  رقػػػيس ب ػػػا   بووووكرزلزة حعوووصف السػػػيد يعػػػيف   3102 جويميػػػ  38 فػػػي المػػػؤرخ 203 رقػػػـ بمقػػػرر 
 .جيجؿ لجدمع  ال اقدت

 اآلداب كميػػ  لميػػد ب ػػا   ممموول د وواس السػػيد يعػػيف   3102 جويميػػ  20 فػػي المػػؤرخ 206 رقػػـ بمقػػرر 
 .بدلييدب  عيدة س بجدمع  والايوف  والملدت

 سػعيدة  بجدمعػ  والتكيولوجيػد  العمػـو كميػ  لميػد م ػدـ تي ػى   3102 جويميػ  20 فػي المػؤرخ 207 رقػـ بمقرر 
 .جلويف ليغوثف السيد يمدرس د التي

 العمػػـو  كميػػ  لميػد ب ػػا   جلووويف ليغوووثف السػيد يعػػيف   3102 جويميػ  20 فػػي المػؤرخ 208 رقػػـ بمقػرر 
 .بدلييدب  سعيدة  بجدمع 

 كميػػػ  لميػػػد ب ػػػا   بومووولين ليرربوووف السػػػيد يعػػػيف   3102 جويميػػػ  20 فػػػي المػػػؤرخ 231 رقػػػـ بمقػػػرر 
 .بدلييدب  سعيدة  بجدمع  التكيولوجيد 

 اإلجتمدليػػػ  والعمػػػـو والملػػػد اآلداب كميػػ  لميػػػد م ػػػدـ تي ػػػى   3102 جويميػػ  20 فػػػي المػػػؤرخ 230 رقػػػـ بمقػػرر 
 .مممل د اس سيدال يمدرس د التي سعيدة  بجدمع  واإليسديي  

 العممػػػي البدػػػث بتيشػػػيط مكمػػػؼ مػػػدير  يدقػػػب م ػػػدـ تي ػػػى   3102 جويميػػػ  20 فػػػي المػػػؤرخ 233 رقػػػـ بمقػػػرر 
 .سليمانف ميلود السيد يمدرس د التي سعيدة  بجدمع  بدلييدب   ذلؾ  وترقي  والتعدوف البدرجي  والعالقدت

 بدلييدبػ   مػدير  يدقػب ب ػا   انف ميلوودسليم السػيد يعػيف   3102 جويمي  20 في المؤرخ 232 رقـ بمقرر 
 بعػػػد فيمػػػد العػػػدلي التكػػػويف وكػػػذا العممػػػي والبدػػػث الجػػػدمعي والتأهيػػػؿ الادلػػػث الطػػػور فػػػي العػػػدلي بػػػدلتكويف مكمػػػؼ
 .سعيدة بجدمع  التدرج 

 والتكػػويف العػػدلي بػػدلتكويف مكمػػؼ مػػدير  يدقػػب م ػػدـ تي ػػى   3102 جويميػػ  20 فػػي المػػؤرخ 233 رقػػـ بمقػػرر 
 .مو اد ليم ي  السيد يمدرس د التي سعيدة  بجدمع  والش ددات  المتوا ؿ

 مػػػدير  يدقػػب ب ػػػا   موووو احف ليم يووو  السػػيد يعػػػيف   3102 جويميػػ  20 فػػػي المػػؤرخ 234 رقػػػـ بمقػػرر 
 العػدلي التكػويف وكػذا والشػ ددات المتوا ػؿ والتكػويف والاػديي ااوؿ الطػوريف فػي العػدلي بػدلتكويف مكمػؼ بدلييدب  

 .سعيدة بجدمع  التدرج  في
 العمػـو كميػ  لميػد ب ػا   بكري د ول ليمميول السيد يعيف   3102 جويمي  20 في المؤرخ 235 رقـ بمقرر 

 .سعيدة بجدمع  بدلييدب   واإليسديي   اإلجتمدلي 
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 مكمػؼ مػدير  يدقػب ب ػا   ين داوس لي يالنوف السػيد يعيف   3102 أوت 3 في المؤرخ 236 رقـ بمقرر 
 .الوادي لجدمع  بدلييدب   والتوجيه  راؼواإلستش بدلتيمي 

 مكمػػؼ مػػدير  يدقػػب ب ػػا   رحومووة ارحووا  السػػيد يعػػيف   3102 أوت 3 فػػي المػػؤرخ 237 رقػػـ بمقػػرر 
 التػػػدرج  فػػػي العػػػدلي التكػػػويف وكػػػذا والشػػػ ددات المتوا ػػػؿ والتكػػػويف والاػػػديي ااوؿ الطػػػوريف فػػػي العػػػدلي بػػػدلتكويف
 .الوادي لجدمع  بدلييدب  

 لجدمعػػػ  بدلييدبػػػ   والتكيولوجيػػػد  العمػػػـو كميػػػ  لميػػػد م ػػػدـ تي ػػػى   3102 أوت 3 فػػػي المػػػؤرخ 238 رقػػػـ بمقػػػرر 
 .قلة ليم ي  السيد يمدرس د التي الوادي 

 بدلعالقػدت مكمػؼ مػدير  يدقػب ب ػا   قلة ليم ي  السػيد يعيف   3102 أوت 3 في المؤرخ 221 رقـ بمقرر 
 .الوادي لجدمع  بدلييدب   ممي  الع والتظدهرات واإلت دؿ والتعدوف البدرجي 

 لجدمعػػ  بدلييدبػػ   والديػػدة  الطبيعػػ  لمػػـو كميػػ  لميػػد م ػػدـ تي ػػى   3102 أوت 3 فػػي المػػؤرخ 220 رقػػـ بمقػػرر 
 .بن حوة بوبكر السيد يمدرس د التي الوادي 

 العمػػػـو كميػػػ  لميػػػد ب ػػػا   بووون حووووة بووووكر السػػػيد يعػػػيف   3102 أوت 3 فػػػي المػػػؤرخ 223 رقػػػـ بمقػػػرر 
 .الوادي لجدمع  بدلييدب   يولوجيد والتك

 العمػـو كميػ  لميػد ب ػا   مصووور د ول ليوهوا  السػيد يعػيف   3102 أوت 3 فػي المؤرخ 222 رقـ بمقرر 
 .الوادي لجدمع  بدلييدب   التسيير  ولمـو والتجدري  اإلقت ددي 

 والتوجيػػه  اإلستشػػراؼو  بدلتيميػػ  مكمػػؼ مػػدير  يدقػػب م ػػدـ تي ػػى   3102 أوت 4 فػػي المػػؤرخ 224 رقػػـ بمقػػرر 
 برلشل نور ليلين. السيد يمدرس د التي بوهراف  والتكيولوجيد العمـو لجدمع  بدلييدب  

 بدلييدبػػ   واإليسػػديي   اإلجتمدليػػ  العمػػـو كميػػ  لميػػد م ػػدـ تي ػػى   3102 أوت 4 فػػي المػػؤرخ 225 رقػػـ بمقػػرر 
 .مكيري كري  السيد يمدرس د التي البويرة  لجدمع 

 العمػػـو كميػػ  لميػػد ب ػػا   بوولوي د وول لي وواقف السػػيد يعػػيف   3102 أوت 4 فػػي المػػؤرخ 226 رقػػـ بمقػػرر 
 .البويرة لجدمع  بدلييدب   واإليسديي   اإلجتمدلي 

 يمدرسػػػ د التػػي بدلييدبػػ   بجديػػ   لجدمعػػ  لػػدـ أمػػيف م ػػدـ تي ػػى   3102 أوت 4 فػػي المػػؤرخ 231 رقػػـ بمقػػرر 
 حللد جماج. السيد

 لجدمعػ  بدلييدبػ   لػدـ  أمػيف ب ػا   بوكرو مويوود السػيد يعيف   3102 أوت 4 في المؤرخ 230 رقـ بمقرر 
 .بجدي 

 الريدضػيدت كميػ  لميػد ب ػا   شولراية د ول   السػيد يعػيف   3102 أوت 4 في المؤرخ 233 رقـ بمقرر 
 .والتكيولوجيد لمعمـو وهراف لجدمع  بدلييدب   اآللي  واإللالـ

 لمػػـو كميػػ  لميػػد ب ػػا   بربوواد دليوووة أموواج السػػيدة تعػػيف   3102 أوت 6 فػػي المػػؤرخ 232 رقػػـ بمقػػرر 
 .والتكيولوجيد لمعمـو وهراف بجدمع  بدلييدب   والديدة  الطبيع 

 الايزيػػدء  كميػػ  لميػد ب ػػا   ي ووو  د وول ليغووانف السػػيد يعػيف   3102 أوت 6 فػػي المػؤرخ 233 رقػػـ بمقػرر 
 .والتكيولوجيد لمعمـو وهراف بجدمع  بدلييدب  

 العػدلي التعمػيـ لػوزارة العدمػ  بدلماتشػي  لػدـ  ماػتش م ػدـ تي ػى   3102 أوت 31 فػي المػؤرخ 235 رقػـ بمقرر 
 .مممل ليوايح حشايشف السيد يمدرس د التي العممي  والبدث

 جدمعػ  مػدير يدقػب ب ػا   ممف ليلين جماج السػيد يعػيف   3102 سػبتمبر 7 في المؤرخ 268 رقـ بمقرر 
 وكػػػػذا والشػػػ ددات المتوا ػػػؿ والتكػػػويف والاػػػديي ااوؿ الطػػػوريف فػػػػي العػػػدلي بػػػدلتكويف مكمػػػؼ   بدلييدبػػػ  3البميػػػدة
 .  التدرج في العدلي التكويف
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 جدمعػػ  مػػدير يدقػػب ب ػػا   دمووورة جموواج السػػيد يعػػيف   3102 سػػبتمبر 7 فػػي المػػؤرخ 271 رقػػـ بمقػػرر 
 .والتوجيه واإلستشراؼ بدلتيمي  مكمؼ بدلييدب    3البميدة

 جدمعػ  مػدير يدقػب ب ػا   أيت ديلر حعون السػيد يعػيف   3102 سػبتمبر 33 في المؤرخ 331 ـرق بمقرر 
 .العممي  والتظدهرات واإلت دؿ والتيشيط والتعدوف البدرجي  بدلعالقدت مكمؼ بدلييدب   وزو  تيزي

 داس بػومر  بجدمعػ  الم يػدس  لمػـو كميػ  لميػد م ػدـ تي ػى   3102 سػبتمبر 33 فػي المػؤرخ 333 رقػـ بمقػرر 
 .طمبه لمى بيدء  جماج دليوش، السيد يمدرس د التي

 لمػـو كميػ  لميػد ب ػا   هاشومف معورود السػيد يعػيف   3102 سػبتمبر 33 فػي المؤرخ 332 رقـ بمقرر 
 .بومرداس بجدمع  بدلييدب   الم يدس 

 لمػػـو مع ػػد مػػدير ب ػػا   م يوولي ممموول السػػيد يعػػيف   3102 سػػبتمبر 33 فػػي المػػؤرخ 333 رقػػـ بمقػػرر 
 .ورقم  بجدمع  بدلييدب   والريدضي   البديي  اليشدطدت وتقييدت

 مػدير ب ػا   مخل ف أميصوة زوجوة طايو  السيدة تعيف   3102 سبتمبر 33 في المؤرخ 334 رقـ بمقرر 
 .ورقم  بجدمع  بدلييدب   التكيولوجيد  مع د

 لمػػـو كميػػ  لميػػد  ب ػػا  رشوويل غرزويووف السػػيد يعػػيف   3102 سػػبتمبر 33 فػػي المػػؤرخ 335 رقػػـ بمقػػرر 
 .0 سطيؼ بجدمع  بدلييدب   والديدة  الطبيع 

 بدلعالقػدت مكمػؼ وزو  تيػزي جدمعػ  مػدير يدقػب م دـ تي ى   3102 سبتمبر 33 في المؤرخ 336 رقـ بمقرر 
 .ديلير رسوج السيد يمدرس د التي العممي   والتظدهرات واإلت دؿ والتيشيط والتعدوف البدرجي 

 تيػدرت  بجدمع  يدلييدب   التكيولوجيد  مع د مدير م دـ تي ى   3102 سبتمبر 34 في رخالمؤ  338 رقـ بمقرر 
 .مشكور ليهادي السيد يمدرس د التي

 جدمعػػ  مػػدير يدقػػب ب ػػا   ملكمووف يمووين السػػيد يعػػيف   3102 سػػبتمبر 35 فػػي المػػؤرخ 343 رقػػـ بمقػػرر 
 العػدلي التكػويف وكػذا العممػي والبدػث الجػدمعي أهيػؿوالت الادلػث الطػور في العدلي بدلتكويف مكمؼ بدلييدب   بدتي  
 .التدرج بعد فيمد

 بدلدراسػػدت مكمػػؼ ب ػػا   بلي ووة بوموولين السػػيد يعػػيف   3102 سػػبتمبر 35 فػػي المػػؤرخ 342 رقػػـ بمقػػرر 
 .العممي والبدث العدلي التعميـ وزير السيد بديواف بدلييدب   والتمبيص 

 الدراسػػػدت  رقػػػيس ب ػػا   مووورلد يراليوووف السػػيد يعػػػيف   3102 سػػبتمبر 35 فػػػي المػػؤرخ 343 رقػػػـ بمقػػرر 
 .العممي والبدث العدلي التعميـ وزير السيد بديواف المؤسس   في الدابمي لألمف الوزاري المكتب لد  بدلييدب  

 بجدمعػػ  بدلييدبػػ   والملػػدت  اآلداب كميػػ  لميػػد م ػػدـ تي ػػى   3102 سػػبتمبر 38 فػػي المػػؤرخ 344 رقػػـ بمقػػرر 
 .يوكام سليمة السيدة تمدرس د لتيا أهراس  سوؽ
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