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 الفهـــــــرس     

l- 10 .............................. النصوص الصادرة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 
 

ll- الوزارية المشتركة  الــــقرارات  

 14 ................................4302دورة أكتوبر  فتح مناصب اإلقامة يتضمن 4302جويمية  03وزاري مشترك مؤرخ في  قرار -
والذي يتضمن فتح  4302جويمية  03 المؤرخ في يتمم القرار الوزاري المشترك 2014 سبتمبر 42قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -

 93 .............................................................................................4302مناصب اإلقامة دورة أكتوبر 
 

lll- الــــقرارات 
 

في  شيادة  الدراسات الطبية الخاصةعمى  التكوين لمحصول يتضمن إنشاء أطوار، 4302 جويمية 6مؤرخ في  244قــــرار رقم  -
 44 .....................................................................................................البيولوجيا الطبية وتنظيميا

شيادة الدكتوراه ويحدد لنيل  لضمان التكوين يتضمن تاىيل مؤسسات التعميم العالي 4302جويمية  6مؤرخ في  240قـــرار رقم  -
 44 ................................................................4302-4302السنة الجامعية  عدد المناصب المفتوحة بعنوان

 لقسم االلكتروتقني  لكمية اليندسة المجنة العـممية يحدد قائمة االسمية  ألعضاء 4302جويمية  6مؤرخ في  242قـــرار رقم  -
 39 ...................................................................................بوىران والتكنولوجيا عـمومالالكيربائية بجامعة 

لقسم االلكتروتقني  لكمية اليندسة  المجنة العـممية يحدد قائمة االسمية ألعضاء 4302جويمية  6مؤرخ في  242قـــرار رقم  -
 34 ....................................................................................بوىران والتكنولوجيا ة بجامعة عـمومالكيربائي

لقسم الكيمياء الفيزيائية لكمية الكيمياء  المجنة العـممية يحدد قائمة االسمية ألعضاء 4302جويمية  6مؤرخ في  246قـــرار رقم  -
 34 .............................................................................................بوىران والتكنولوجيا مبجامعة العـمو 

 33 ..............المجمس العـممي لممركز الجامعي بغميزان ألعضاء يحدد قائمة االسمية 4302جويمية  6مؤرخ في  244قـــرار رقم  -

الذي يحدد القائمة االسمية  4302ماي  02المؤرخ في  064يعـدل القرار رقم  4302جويمية  36ؤرخ في م 244قـــرار رقم  -
 36 ........................................................ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني حول المناطق القاحمة

الذي يحدد القائمة االسمية  4302ماي  02المؤرخ في  060م القـرار رقم يتم 4302جويمية  6مؤرخ في  244قـــرار رقم  -
 36 .........................................................نصف النواقل لمطاقوية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في تكنولوجيا

يحدد القائمة االسمية  الذي 4304أفريل  32في  المؤرخ 020يعدل القـرار رقم  4302جويمية  6مؤرخ في  203قـــرار رقم  -
 33 لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، المعدل، ألعضاء مجمس إدارة الوكالة الوطنية

القائمة االسمية  الذي يحدد 4304أفريل  32المؤرخ في  020يعدل القـرار رقم  4302جويمية  6مؤرخ في  200قـــرار رقم  -
 60 ..........................................الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، المعدل ألعضاء مجمس إدارة

الذي يحدد القائمة االسمية  4300أفريل  40المؤرخ في  440 يعدل القـرار رقم 4302جويمية  6مؤرخ في  204قـــرار رقم  -
 62 ....................................................................................مةمجمس إدارة المركز الجامعي بمي ألعضاء

الذي يحدد القائمة االسمية  4300أفريل  40في  المؤرخ 440يعدل القـرار رقم  4302جويمية  6مؤرخ في  200قـــرار رقم  -
 61 .................................................................مجمس كمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة غرداية ألعضاء

الذي يحدد القائمة االسمية  4300أفريل  40المؤرخ في  440 يعدل القـرار رقم 4302جويمية  6مؤرخ في  202قـــرار رقم  -
 69 ..............................................................مجمس كمية العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة غرداية ألعضاء

والتجارية وعموم  مجمس كمية العموم االقتصادية يحدد القائمة االسمية ألعضاء 4302جويمية  6مؤرخ في  202قـــرار رقم  -
 64 ........................................................................................................التسيير بجامعة غرداية

 لمتكوين لمحصول عمى شيادة الدكتوراه وتنظـيم  التأىيل جامعة باتنة يتضمن تأىيل 4302جويمية  4مؤرخ في  206قـــرار رقم  -
 64 ................................................................................................................الجامعي ومنحو

لمتكوين لمحصول عمى شيادة الدكتوراه وتنظـيم   جامعة مستغانم يتضمن تأىيل 4302جويمية  4مؤرخ في  204قـــرار رقم قرار  -
 63 ........................................................................................................الجامعي ومنحو التأىيل

 لمتكوين لمحصول عمى شيادة الدكتوراه وتنظـيم  التأىيل جامعة بسكـرة يتضمن تأىيل 4302جويمية  4مؤرخ في  204قـــرار رقم  -
 66 ........................................................................................................الجامعي ومنحو

لمحصول عمى شيادة الدكتوراه وتنظـيم   جامعة األغواط لمتكوين يتضمن تأىيل 4302جويمية  4مؤرخ في  204قـــرار رقم  -
 66 ........................................................................................................الجامعي ومنحو التأىيل
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لمتكوين لمحصول عمى  بوىران المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات يتضمن تأىيل 4302ة جويمي 4مؤرخ في  223قـــرار رقم  -
 66 ...............................................................................وتنظـيم  التأىيل الجامعي ومنحو شيادة الدكتوراه

وتنظـيم   لمتكوين لمحصول عمى شيادة الدكتوراه جامعة الطارف يليتضمن تأى 4302جويمية  4مؤرخ في  220قـــرار رقم  -
 63 ........................................................................................................التأىيل الجامعي ومنحو

وتنظـيم  التأىيل  وين لمحصول عمى شيادة الدكتوراهلمتك جامعة بجاية يتضمن تأىيل 4302جويمية  4مؤرخ في  224قـــرار رقم  -
 60 ................................................................................................................الجامعي ومنحو

وتنظـيم   مى شيادة الدكتوراهلمتكوين لمحصول ع 0جامعة سطيف يتضمن تأىيل 4302جويمية  4مؤرخ في  220قـــرار رقم  -
 62 التأىيل الجامعي ومنحو

وتنظـيم   لمتكوين لمحصول عمى شيادة الدكتوراه جامعة المسيمة يتضمن تأىيل 4302جويمية  4مؤرخ في  222قـــرار رقم  -
 61 التأىيل الجامعي ومنحو

وتنظـيم التأىيل  وين لمحصول عمى شيادة الدكتوراهلمتك غـرداية جامعة يتضمن تأىيل 4302جويمية  4مؤرخ في  222قـــرار رقم  -
 69 ................................................................................................................الجامعي ومنحو

حدة البحث التطبيقي في الطاقات لدى و  االجتماعية يتضمن إنشاء لجنة لمخدمات 4302جويمية  4مؤرخ في  226قـــرار رقم  -
 64 ................................................................................الممحقة بمركز تنمية الطاقات المتجددة المتجددة

 64 ........امعية الوطنية( لمجنة الج04الدورة الثانية الثالثون ) المتضمن إعالن نتائج 4302جويمية  4مؤرخ في  224قـــرار رقم  -

يحدد القائمة االسمية ، 4302مارس  30المؤرخ  في  442رقم  يعدل القـرار 4302جويمية  03مؤرخ في  224قـــرار رقم  -
 39 ............................................................مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيا قسنطينة ألعضاء

 34 .....بقسنطينة األقسام المكونة لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات يتضمن إنشاء، 4302جويمية  03مؤرخ في  224قـــرار رقم  -

والمتضمن إنشاء األقسام  4303مـاي  2المؤرخ في  046رقم  القـرار يتمم 4302جويمية  03مؤرخ في  223قـــرار رقم  -
 34 ..................................................................................دى جامعة تممسانلكمية التكنولوجيا ل المكونة

والمتضمن إنشاء  4303مـاي  2المؤرخ  في  046رقم  القـرارويتمم يعدل  4302جويمية  03مؤرخ في  220قـــرار رقم  -
 34 ......................................................................مسانلكمية اآلداب والمغات  لدى جامعة تم األقسام المكونة

والمتضمن إنشاء األقسام 4303مـاي  2المؤرخ  في  003رقم  القـرارويتمم يعدل  4302جويمية  03مؤرخ في  224قـــرار رقم  -
 33 ..................................................تممسانلكمية عـموم الطبيعة والحياة وعـموم األرض والكون لدى جامعة  المكونة

والمتضمن إنشاء  4303مـاي  2المؤرخ  في  000رقم  القـرارويتمم يعدل  4302جويمية  03مؤرخ في  220قـــرار رقم  -
 36 .........................................................لكمية العـموم اإلنسانية واالجتماعية لدى جامعة تممسان األقسام المكونة

بجامعة برج  ألعضاء مجمس كمية العموم والتكنولوجيا االسمية يحدد القائمة 4302جويمية  03مؤرخ في  222قـــرار رقم  -
 36 ......................................................................................................................بوعريريج

بجامعة  ألعضاء مجمس كمية العموم االجتماعية واإلنسانية االسمية يحدد القائمة 4302جويمية  03مؤرخ في  222قـــرار رقم  -
 33 .................................................................................................................برج بوعريريج

 مجمس كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم االسمية ألعضاء يحدد القائمة 4302جويمية  03مؤرخ في  226قـــرار رقم  -
 200 .................................................................................................التسيير بجامعة برج بوعريريج

وعموم األرض  مجمس كمية عموم الطبيعة والحياة االسمية ألعضاء يحدد القائمة 4302جويمية  03مؤرخ في  224ر رقم قـــرا -
 202 .................................................................................................والكون  بجامعة برج بوعريريج

 ألعضاء مجمس العميم لممدرسة التحضيرية في العموم االسمية يحدد القائمة 4302جويمية  04ي مؤرخ ف 262قـــرار رقم  -
 201 ...............................................................................................................والتقنيات بوىـران

االلتحـاق بالدراسات الطبية الخاصة )اإلقامة ( دورة أكتوبر  يحدد تواريخ مسابقـات 4302جويمية  02مؤرخ في  262قـــرار رقم  -
4302........................................................................................................................ 209 

 204 ...بجامعة تيارت ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات قائمة االسميةيحدد ال 4302جويمية  02مؤرخ في  266قـــرار رقم  -

لكمية  المجنة العـممية لقسم المغـة واألدب العربي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 4302جويمية  02مؤرخ في  264قـــرار رقم  -
 204 ...................................................................................................اآلداب والمغات بجامعة تيارت

ببرمجة  المكمفة يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات 4302جويمية  02مؤرخ في  264قـــرار رقم  -
 203 ...............................ولية والطاقةوتقييميا في مجاالت المواد األ  نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا

ببرمجة  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة 4302جويمية  02مؤرخ في  264قـــرار رقم  -
 206 ...........................وتقييميا في مجاالت العـموم األساسية نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا
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ببرمجة  المشتركة بين القطاعات المكمفة يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة 4302جويمية  02مؤرخ في  243ـــرار رقم ق -
 206 ...كبرى وتقييميا في مجاالت التييئة اإلقميمية، البيئة والمخاطر ال وتنسيقيا وترقيتيا نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي

ببرمجة  المشتركة بين القطاعات المكمفة يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة 4302جويمية  02مؤرخ في  240قـــرار رقم  -
 203 .....وتقييميا في مجاالت الفالحة، الموارد المائية والصيد البحري  وتنسيقيا وترقيتيا نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي

ببرمجة  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة 4302جويمية  02مؤرخ في  244ر رقم قـــرا -
 220 .....................وتقييميا في مجاالت الصحة وعـموم األحياء نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا

ببرمجة  المشتركة بين القطاعات المكمفة يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة 4302جويمية  02مؤرخ في  240قـــرار رقم  -
 222 ...............وتقييميا في مجاالت القـانون، االقتصاد والمجتمع وتنسيقيا وترقيتيا نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي

ببرمجة  ائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفةيحدد الق 4302جويمية  02مؤرخ في  242قـــرار رقم  -
 221 ...................وتقييميا في مجاالت التربية والثقافة واالتصال نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا

ببرمجة نشاطات  المشتركة بين القطاعات المكمفة اء المجنةيحدد القائمة االسمية ألعض 4302جويمية  02مؤرخ في   242قـــرار رقم  -
 229 ..........وتقييميا في مجاالت السكن والتعمير والبناء والنقل واألشغال العمومية وتنسيقيا وترقيتيا البحث العممي والتطوير التكنولوجي

ببرمجة  مجنة المشتركة بين القطاعات المكمفةيحدد القائمة االسمية ألعضاء ال 4302جويمية  02مؤرخ في  246قـــرار رقم  -
 224 ...................وتقييميا في مجاالت العـموم اإلنسانية والتاريخ نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا

ببرمجة  القطاعات المكمفة المشتركة بين يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة 4302جويمية  02مؤرخ في  244قـــرار رقم  -
 224 .....................وتقييميا في مجاالت التكنولوجية والصناعـة وتنسيقيا وترقيتيا نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي

 223 .....أدرار بجامعة 4302-4302المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر 4302جويمية  02مؤرخ في  244قـــرار رقم  -

 226 ....0بجامعة الجزائر 4302-4302المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر 4302جويمية  02مؤرخ في  244قـــرار رقم  -

 226 ...4بجامعة الجزائر 4302-4302المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر 4302جويمية  02مؤرخ في  243قـــرار رقم  -

 223 ...0بجامعة الجزائر 4302-4302المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر 4302جويمية  02مؤرخ في  240قـــرار رقم  -

 210 ......بجامعة عـنابة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  244قـــرار رقم  -

 212 .......بجامعة باتنة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  240قـــرار رقم  -

 211 ......بجامعة بشـار 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  242قـــرار رقم  -

 219 ......بجامعة بجاية 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  242رار رقم قـــ -

 214 ......بجامعة بسكرة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  246قـــرار رقم  -

 214 ....0بجامعة البميدة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  244قـــرار رقم  -

 213 ....4بجامعة البميدة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  244قـــرار رقم  -

بجامعة برج  4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02رخ في مؤ  244قـــرار رقم  -
 216 ..................................................................................................................................بوعريريج

 216 ......بجامعة البويرة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02خ في مؤر  243قـــرار رقم  -

بجامعة  4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  240قـــرار رقم  -
 213 ..................................................................................................................................بـومرداس

 290 .....بجامعة الشمف 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  244قـــرار رقم  -

بجامعة  4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302ية جويم 02مؤرخ في  240قـــرار رقم  -
 292 .................................................................................................................................0قسنطينة

بجامعة  4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  242قـــرار رقم  -
 291 .................................................................................................................................4قسنطينة

بجامعة  4302-4302بعنوان السنة الجامعية  ن تأىيل الماستر المفتوحةيتضم 4302جويمية  02مؤرخ في  242قـــرار رقم  -
 291 .................................................................................................................................0قسنطينة

 299 "فـنـون" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر لميدان د مدونة الفروعيتضمن تحدي 4302جويمية  02مؤرخ في  246قـــرار رقم  -

لنيل شيادة الميسانس وشيادة  "لغة وثقافة آمازيغية" يتضمن تحديد مدونة الفروع لميدان 4302جويمية  02مؤرخ في  244قـــرار رقم  -
 294 ....................................................................................................................................الماستر

لنيل شيادة الميسانس وشيادة  "آداب ولغـات أجنبية" يتضمن تحديد مدونة الفروع لميدان 4302جويمية  02مؤرخ في  244قـــرار رقم  -
 294 ....................................................................................................................................الماستر

لنيل شيادة الميسانس وشيادة  "عــموم المادة" يتضمن تحديد مدونة الفروع لميدان 4302جويمية  02مؤرخ في  244قـــرار رقم  -
 296 ....................................................................................................................................الماستر
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لنيل شيادة الميسانس وشيادة  "عموم األرض والكون" يتضمن تحديد مدونة الفروع لميدان 4302جويمية  02مؤرخ في  233قـــرار رقم  -
 296 ....................................................................................................................................الماستر

 "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" يتضمن تحديد مدونة الفروع لميدان 4302جويمية  02مؤرخ في  230قـــرار رقم  -
 293 ..................................................................................................لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر

لنيل شيادة  "عموم إنسانية واجتماعية" يتضمن تحديد مدونة الفروع لميدان 4302جويمية  02مؤرخ في  234قـــرار رقم  -
 240 ...............................................................................................................الميسانس وشيادة الماستر

لنيل شيادة الميسانس  "حقوق وعـموم سياسية" يتضمن تحديد مدونة الفروع لميدان 4302جويمية  02مؤرخ في  230قـــرار رقم  -
 242 ..........................................................................................................................وشيادة الماستر

لنيل شيادة الميسانس  "لغة وأدب عـربي" يتضمن تحديد مدونة الفروع لميدان 4302جويمية  02مؤرخ في  232قـــرار رقم  -
 241 ..........................................................................................................................وشيادة الماستر

عالم آلي" يتضمن تحديد مدونة الفروع لميدان 4302جويمية  02مؤرخ في  232قـــرار رقم  - لنيل شيادة الميسانس  "رياضيات وا 
 244 ..........................................................................................................................وشيادة الماستر

لنيل شيادة الميسانس  "عموم الطبيعة والحياة" يتضمن تحديد مدونة الفروع لميدان 4302جويمية  02مؤرخ في  236قـــرار رقم  -
 244 ..........................................................................................................................وشيادة الماستر

"عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية "لنيل  يتضمن تحديد مدونة الفروع لميدان 4302جويمية  02مؤرخ في  234قـــرار رقم  -
 243 .......................................................................................................شيادة الميسانس وشيادة الماستر

لنيل شيادة الميسانس  "عموم وتكنولوجيا" يتضمن تحديد مدونة الفروع لميدان 4302جويمية  02مؤرخ في  234قـــرار رقم  -
 246 ..........................................................................................................................وشيادة الماستر

 246 .....بجامعة الجمفـة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  234قـــرار رقم  -

 243 .....بجامعة الوادي 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  ةيتضمن تأىيل الماستر المفتوح 4302جويمية  02مؤرخ في  203قـــرار رقم  -

 240 ....بجامعة الطارف 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  200قـــرار رقم  -

 242 .....بجامعة غرداية 4302-4302السنة الجامعية بعنوان  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  204قـــرار رقم  -

 241 ......بجامعة قالمة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  200قـــرار رقم  -

 249 ......بجامعة جيجل 4302-4302جامعية بعنوان السنة ال يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  202قـــرار رقم  -

 249 ...بجامعة خميس مميانة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  202قـــرار رقم  -

 244 ....بجامعة خنشـمة 4302-4302 بعنوان السنة الجامعية يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  206قـــرار رقم  -

 244 ....بجامعة األغواط 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  204قـــرار رقم  -

 243 ....بجامعة معـسكر 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  204قـــرار رقم  -

 246 .....بجامعة المـدية 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  204قـــرار رقم  -

 246 ...مستغانم بجامعة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  243قـــرار رقم  -

 243 ....بجامعة المسيمة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  240قـــرار رقم  -

 230 ......بجامعة وىـران 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  244قـــرار رقم  -

 232 ......بجامعة ورقـمة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  240قـــرار رقم  -

 231 ..بجامعة أم البواقي 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  242قـــرار رقم  -

 239 ..........بجامعة سعـيدة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  242قـــرار رقم  -

بجامعة  4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  246قـــرار رقم  -
 234 ....................................................................................................."األمير عبد القادر" العموم اإلسالمية

 234 ..0بجامعة سطيف 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  244قـــرار رقم  -

 233 ...4بجامعة سطيف 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  244قم قـــرار ر  -

 236 ..بجامعة سيدي بمعباس 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  244قـــرار رقم  -

 236 ....بجامعة سكيكدة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02رخ في مؤ  203قـــرار رقم  -

 233 ....بجامعة سوق أىراس 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  200قـــرار رقم  -

 260 .......بجامعة تبسة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  204قـــرار رقم  -

 260 ......بجامعة تيارت 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  200قـــرار رقم  -

 262 ..بجامعة تيزي وزو 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302 جويمية 02مؤرخ في  202قـــرار رقم  -

 261 ....بجامعة تممسان 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  202قـــرار رقم  -

بجامعة ىواري  4302-4302بعنوان السنة الجامعية  ن تأىيل الماستر المفتوحةيتضم 4302جويمية  02مؤرخ في  206قـــرار رقم  -
 269 ................................................................................................................بومدين لمعموم والتكنولوجيا
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بجامعة لمعموم  4302-4302بعنوان السنة الجامعية  من تأىيل الماستر المفتوحةيتض 4302جويمية  02مؤرخ في  204قـــرار رقم  -
 264 .........................................................................................................................والتكنولوجيا وىـران

بالمركز  4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  204قـــرار رقم  -
 264 ...................................................................................................................الجامعي عين تيموشنت

بالمركز  4302-4302بعنوان السنة الجامعية  أىيل الماستر المفتوحةيتضمن ت 4302جويمية  02مؤرخ في  204قـــرار رقم  -
 263 ............................................................................................................................الجامعي البيض

بالمركز  4302-4302بعنوان السنة الجامعية  الماستر المفتوحةيتضمن تأىيل  4302جويمية  02مؤرخ في  223قـــرار رقم  -
 266 .............................................................................................................................الجامعي بميـمة

بالمركز  4302-4302بعنوان السنة الجامعية  استر المفتوحةيتضمن تأىيل الم 4302جويمية  02مؤرخ في  220قـــرار رقم  -
 266 ..........................................................................................................................الجامعي بالنعامة

بالمركز  4302-4302بعنوان السنة الجامعية  المفتوحة يتضمن تأىيل الماستر 4302جويمية  02مؤرخ في  224قـــرار رقم  -
 263 ...........................................................................................................................الجامعي غـميزان

بالمركز  4302-4302بعنوان السنة الجامعية  فتوحةيتضمن تأىيل الماستر الم 4302جويمية  02مؤرخ في  220قـــرار رقم  -
 260 ..........................................................................................................................الجامعي تمنراست

بالمركز  4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  222قـــرار رقم  -
 260 .......................................................................................................................الجامعي تيسمسيمت

بالمدرسة  4302-4302السنة الجامعية  بعنوان يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  222قـــرار رقم  -
 262 ..................................................................................................................الوطنية العـميا لمتكنولوجيا

الذي يحدد القائمة االسمية  4300ديسمبر سنة أول  المؤرخ في 402 يعدل القـرار رقم 4302جويمية  06مؤرخ في  226قـــرار رقم  -
 261 ........................................................................................................مجمس إدارة جامعة بجاية ألعضاء

 269 ..................( لمجنة الجامعية الوطنية04ثون )الدورة الثانية الثال  المتضمن إعالن نتائج 4302جويمية سنة  06في مؤرخ قـــرار  -

 263 ..........................لدى بعض مؤسسات التعميم العالي يتضمن إنشاء مخابر بحث، 4302جويمية  43مؤرخ في  224قـــرار رقم  -

 ميدان "عـموم وتكنولوجيا" شيادة الميسانس في  لنيل يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية، 4302جويمية  40مـؤرخ في  220قــرار رقم  -
 263 .........................................................................................................................فرع "عـمم الطيران"

 ميدان "عـموم وتكنولوجيا" لنيل شيادة الميسانس في ة الثانيةيحدد برنامج التعميم لمسن، 4302جويمية  40في مـؤرخ  224قـــرار رقم   -
 231 ...............................................................................................................................فرع "آليـات"

 لنيل شيادة الميسانس في ميدان "عـموم وتكنولوجيا" التعميم لمسنة الثانيةيحدد برنامج ، 4302جويمية  40في مـؤرخ  220قــرار رقم   -
 234 ........................................................................................................................فرع " كيروميكانيك"

حدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس في ميدان "عـموم وتكنولوجيا" ، ي4302جويمية  40مـؤرخ في  222قــرار رقم   -
 233 ............................................................................................................................فرع "إلكترونيك"

، يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس في  ميدان "عـموم وتكنولوجيا" 4302يمية جو  40مـؤرخ في  222قــرار رقم   -
 236 ..........................................................................................................................فرع " كير وتقني"

، يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس في ميدان "عـموم وتكنولوجيا" 4302جويمية  40ؤرخ في مـ 226قــرار رقم   -
 100 .....................................................................................................................فرع "ىندسة  بيوطبية"

، يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس في ميدان "عـموم وتكنولوجيا" 4302جويمية  40مـؤرخ في  224قم قــرار ر  -
 101 .......................................................................................................................فرع " ىندسة مدنية"

، يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس في  ميدان "عـموم وتكنولوجيا" 4302جويمية  40مـؤرخ في  224قــرار رقم   -
 104 .......................................................................................................................فرع "ىندسة المنـاخ"

، يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانيةلنيل شيادة الميسانس في  ميدان "عـموم وتكنولوجيا" 4302جويمية  40مـؤرخ في  224قــرار رقم   -
 103 .....................................................................................................................فرع "ىندسة  الطرائق"

، يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس في  ميدان "عـموم وتكنولوجيا" 4302جويمية  40مـؤرخ في  263قــرار رقم   -
 106 ......................................................................................................................فرع "ىندسة صناعية"

، يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس في  ميدان "عـموم وتكنولوجيا" 4302جويمية  40مـؤرخ في  260قــرار رقم   -
 120 ........................................................................................................................فرع "ىندسة بحرية"

، يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس في ميدان "عـموم وتكنولوجيا" 4302جويمية  40مـؤرخ في  264قــرار رقم   -
 121 ....................................................................................................................فرع "ىندسة ميكانيكية"

، يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس في ميدان "عـموم وتكنولوجيا" 4302جويمية  40مـؤرخ في  260قــرار رقم   -
 124 ......................................................................................................................فرع "ىندسة منجمية"
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، يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس في  ميدان "عـموم وتكنولوجيا" 4302جويمية  40مـؤرخ في  262قــرار رقم   -
 123 ...................................................................................................................................فرع "ري"

، يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس في ميدان "عـموم وتكنولوجيا" 4302جويمية  40مـؤرخ في  262قــرار رقم   -
 126 ............................................................................................................................فرع "محروقـات"

، يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس في ميدان "عـموم وتكنولوجيا" 4302جويمية  40مـؤرخ في  266قــرار رقم   -
 110 .................................................................................................................فرع "نظافة وأمـن صناعي"

، يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس في ميدان "عـموم وتكنولوجيا" 4302جويمية  40مـؤرخ في  264قــرار رقم   -
 111 ...............................................................................................................فرع "صناعـات بتروكمياوية"

، يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس في ميدان "عـموم وتكنولوجيا" 4302جويمية  40مـؤرخ في  264قــرار رقم   -
 114 ........................................................................................................................فرع "ىـندسة النقــل"

، يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس في ميدان "عـموم وتكنولوجيا" 4302جويمية  40مـؤرخ في  264قــرار رقم   -
 113 ...............................................................................................................................فرع "تـعدين"

، يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس في ميدان "عـموم وتكنولوجيا" 4302جويمية  40في مـؤرخ  243قــرار رقم  -
 116 ............................................................................................................."بصريات وميكانيك الدقة"فرع 

جيا" ، يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس في ميدان "عـموم وتكنولو 4302جويمية  40في مـؤرخ  240قــرار رقم   -
 190 .........................................................................................................فرع "االتصاالت سمكية  والسمكية"

وتكنولوجيا" ، يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس في ميدان "عـموم 4302جويمية  40مؤرخ في  244قــرار رقم  -
 191 .....................................................................................................................فرع "أشغال العـمومية"

دب العربي لكمية اآلداب ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العـممية لقسـم المغة واأل4302جويمية  40مؤرخ في  240قــرار رقم   -
 194 .................................................................................................................والمغات  بجـامعة معسـكر

 194 ..............الجامعي بالبيض ، يتضمن إنشاء األقسام المكونة لمعيد العـموم لدى المركز4302جويمية  40مؤرخ في  242قــرار رقم  -

، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العـممي لممدرسة التحضيرية لمعـموم والتقنيات 4302جويمية  40مؤرخ في  242قــرار رقم  -
 193 ....................................................................................................................................بالجزائر

 196 ......، يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان "عـموم وتكنولوجيا"4302جويمية  40مؤرخ في  246قــرار رقم  -

الذي يحدد برنامج التعميم  4300جويمية  44المؤرخ في  244، يعدل ممحق القرار رقم 4302جويمية  40مؤرخ في  244قــرار رقم  -
عالم آلي"  193 .......................................................................القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان "ريـاضيات وا 

يحدد برنامج التعميم  ، الذي4300جويمية  44المؤرخ في  243، يعدل ممحق القرار رقم 4302جويمية  40مؤرخ في  244قــرار رقم  -
 142 ...........................................القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان "عموم األرض والكون" فـرع "جغرافيا وتييئة اإلقميم"

برنامج التعميم ، الذي يحدد 4300جويمية  44المؤرخ في  240، يعدل ممحق القرار رقم 4302جويمية  40مؤرخ في  244قــرار رقم  -
 149 .......................................................القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان "عموم األرض والكون" فـرع "جيولوجيا"

التعميم الذي يحدد برنامج  4300جويمية  44المؤرخ في  244، يتضمن إلغاء القرار رقم 4302جويمية  40مؤرخ في  243قــرار رقم  -
 143 ....................................................القاعدي المشترك لشيدات ميدان "عـموم االرض والكون" فرع "جيولوجيا وتيئة اإلقميم"

تسيير  يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان "عـموم اقتصادية، 4302جويمية  40مؤرخ في  240قــرار رقم   -
 146 .............................................................................................................................وعموم تجارية"

ج التعميم ، الذي يحدد برنام4300جويمية  44المؤرخ في  230، يعدل ممحق القرار رقم 4302جويمية  40مؤرخ في  244قــرار رقم  -
 146 .....................................................القاعدي المشترك لشيادات ليسانس في ميدان "حقوق وعموم سياسية" فـرع "حقوق"

، الذي يحدد برنامج التعميم 4300جويمية  44المؤرخ في  230، يعدل ممحق القرار رقم 4302جويمية  40مؤرخ في  240قــرار رقم  -
 142 .................................................لقاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان "حقوق وعموم سياسية" فـرع "عموم سياسية"ا

الذي يحدد برنامج التعميم  4300جويمية  44المؤرخ في  233، يعدل ممحق القرار رقم 4302جويمية  40مؤرخ في  242قــرار رقم  -
 144 .........................................................................رك لشيادات ليسانس ميدان "آداب ولغات أجنبية"القاعدي المشت

، الذي يحدد برنامج التعميم 4300جويمية  44المؤرخ في  232، يعدل ممحق القرار رقم 4302جويمية  40مؤرخ في  242قــرار رقم  -
جتماعية" فرع "عموم انسانية"القاعدي المشترك لشي  146 ...............................................ادات ليسانس ميدان "عـموم إنسانية وا 

، الذي يحدد برنامج التعميم 4300جويمية  44المؤرخ في  236، يعدل ممحق القرار رقم 4302جويمية  40مؤرخ في  246قــرار رقم  -
جتماعية" فرع "عموم اجتماعية"القاعدي المشترك لشيادات لي  143 ..............................................سانس ميدان"عـموم إنسانية وا 

، الذي يحدد برنامج التعميم 4300جويمية  44المؤرخ في  234، يعدل ممحق القرار رقم4302جويمية  40مؤرخ في  244قــرار رقم  -
جتماعية" فرع "عموم اسالمية"القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدا  130 ..............................................ن "عـموم إنسانية وا 

الذي يحدد برنامج التعميم  4300جويمية  44المؤرخ في  234، يعدل ممحق القرار رقم 4302جويمية  40في  244قـــرار رقم  مؤرخ  -
 131 ...................................................تقنيات النشاطات البدنية والرياضية" القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان"عـموم
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الذي يحدد برنامج التعميم  4300جويمية  44المؤرخ في  230، يعدل ممحق القرار رقم 4302جويمية  40مؤرخ في  244قــرار رقم   -
 134 .............................................................................ربي"القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان "لغة وأدب عـ

، يحدد البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية والثالثة من الطور الثاني لنيل شيادة الماستر 4302جويمية  40مؤرخ في  243قــرار رقم  -
 133 .....................................................................................تجارةفي "تنظيم وإلدارة المؤسسات" بالمدرسة العـميا لم

، يحدد البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية والثالثة من الطور الثاني لنيل شيادة الماستر 4302جويمية  40مؤرخ في  240قــرار رقم  -
 133 ............................................................................................لمتجارة في "نقود مالية وبنوك" بالمدرسة العـميا

، يحدد البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية والثالثة من الطورالثاني لنيل شيادة الماستر في 4302جويمية  40في  244قــرار رقم   -
 162 .................................................................................................يا لمتجارة"تسويق واتصال"  بالمدرسة العـم

، يحدد البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية والثالثة من الطور الثاني لنيل شيادة الماستر 4302جويمية  40مؤرخ في  240قــرار رقم  -
 169 ..............................................................................................المدرسة العـميا لمتجارةفي "مـالية المؤسسة" ب

، يحدد البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية والثالثة من الطور الثاني لنيل شيادة الماستر 4302جويمية  40مؤرخ في  242قــرار رقم  -
 164 ..............................................................................................التسيير"  بالمدرسة العـميا لمتجارة في "مـراقبة

ر ، يحدد البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية والثالثة من الطور الثاني لنيل شيادة الماست4302جويمية  40مؤرخ في  242قـــرار رقم  -
 166 .............................................................................................في "محاسبة ومالية"  بالمدرسة العـميا لمتجارة

دة الماستر ، يحدد البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية والثالثة من الطور الثاني لنيل شيا4302جويمية  40مؤرخ في  246قــرار رقم  -
 160 ...............................................في "االقتصاد التطبيقي واالستشراف" بالمدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي

شيادة الماستر ، يحدد البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية والثالثة من الطور الثاني لنيل 4302جويمية  40مؤرخ في  244قــرار رقم  -
 161 .......................................................في "مالية وحساب المخاطرة" بالمدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي

يل شيادة الماستر ، يحدد البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية والثالثة من الطور الثاني لن4302جويمية  40مؤرخ في  244قــرار رقم  -
 169 ............................................................في "اإلحصاء التطبيقي" بالمدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي

ي لنيل شيادة الماستر ، يحدد البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية والثالثة من الطور الثان4302جويمية  40مؤرخ في  244قــرار رقم  -
 164 ........................................................................................في "أعـمال دوليـة" بمدرسة الوطنية العـميا التجارية

لطور الثاني لنيل شيادة الماستر ، يحدد البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية والثالثة من ا4302جويمية  40مؤرخ في  633قــرار رقم  -
دارة سمسمة اإلمداد" بمدرسة الدراسات العـميا التجارية  166 ......................................................................في "التوزيع وا 

لثة من الطور الثاني لنيل شيادة الماستر ، يحدد البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية والثا4302جويمية  40مؤرخ في  630قــرار رقم  -
 163 ..................................................................................في "مـالية ومحـاسبة" بمدرسة الدراسات  العـميا التجارية

ية والثالثة من الطور الثاني لنيل شيادة الماستر ، يحدد البرنامج البيداغوجي لمسنة الثان4302جويمية  40مؤرخ في  634قــرار رقم  -
 131 .........................................................................في "إدارة األعمال والمقـاوالتية" بمدرسة الدراسات  العـميا التجارية

لمسنة الثانية والثالثة من الطور الثاني لنيل شيادة الماستر ، يحدد البرنامج البيداغوجي 4302جويمية  40مؤرخ في  630قــرار رقم  -
 134 في "تسويق" بمدرسة الدراسات  العـميا التجارية

، يحدد البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية والثالثة من الطور الثاني لنيل شيادة الماستر 4302جويمية  40مؤرخ في  632قــرار رقم  -
 133 ..............................................................................بمدرسة الدراسات  العـميا التجارية في "إدارة الموارد البشرية"

، يتضمن تأىيل جامعة الشمف لمتكوين لمحصول عمى شيادة الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي 4302جويمية  42في  632قــرار رقم  -
 136 .....................................................................................................................................ومنحو

، يتضمن تأىيل جامعة أدرار لمتكوين لمحصول عمى شيادة الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي 4302جويمية  42في  636قــرار رقم  -
 133 .....................................................................................................................................ومنحو

، يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادات ليسانس في ميدان "عـموم وتقنيات 4302جويمية  42مؤرخ في  634قــرار رقم  -
 900 ...........................................................................ية والرياضية" فـرع "نشاط بدني ورياضي مكيف"النشاطات البدن

، يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادات ليسانس في ميدان "عـموم وتقنيات 4302جويمية  42مؤرخ في  634قــرار رقم  -
 901 ..................................................................................والرياضية" فـرع "إدارة وتسيير رياضي"النشاطات البدنية 

، يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادات ليسانس في ميدان "عـموم وتقنيات 4302جويمية  42مؤرخ في  634قــرار رقم  -
 904 والرياضية" فـرع "إعـالم واتصال رياضي" النشاطات البدنية

، يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادات ليسانس في ميدان "فنـون"  فـرع "فنون 4302جويمية  42مؤرخ في  603قــرار رقم  -
 903 ................................................................................................................بصرية"  تخصص "تصميم"

، يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادات ليسانس ميدان في ميدان " فنـون" فـرع 4302جويمية  42مؤرخ في  600قــرار رقم  -
 906 ................................................................................................." فنون بصرية" تخصص "فـنون تشكيمية"

، يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شياداتميسانس ميدان في ميدان "فنـون" فـرع 4302جويمية  42مؤرخ في  604قــرار رقم  -
 903 ..............................................................................................."فنون العـرض" تخصص "دراسات سينمائية"
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، يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادات ليسانس ميدان في ميدان "فنـون" فـرع 4302جويمية  42مؤرخ في  600قــرار رقم  -
 922 ..............................................................................................."فنون العـرض" تخصص "دراسات موسيقية"

جويمية، يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس ميدان في ميدان "فنـون" فـرع "فنون  42مؤرخ في  602قــرار رقم  -
 929 ....................................................................................................العـرض"   تخصص "دراسات مسرحية"

لنيل شيادة ليسانس في ميدان "لغة وأدب عربي" فرع  يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية 4302جويمية  42مؤرخ في  602رقم قــرار  -
 924 ............................................................................................................................."دراسات نقدية"

لنيل شيادة ليسانس في ميدان "لغة وأدب عربي" فرع  يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية 4302جويمية  42مؤرخ في  606رقم  قــرار -
 926 ............................................................................................................................"دراسات لغـوية"

لنيل شيادة ليسانس في ميدان  "لغة وأدب عربي" فرع  يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية 4302جويمية  42مؤرخ في  604قــراررقم  -
 923 ............................................................................................................................."دراسات أدبية"

لنيل شيادة الميسانس في ميدان "لغة ثقافة أمازيغية"   يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية 4302جويمية  42مؤرخ في  604رقم  قــرار -
 912 .........................................................................................................................فرع "لغة وحضارة"

لنيل شيادة الميسانس في ميدان "لغة  وثقافة أمازيغية"  يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية 4302جويمية  42مؤرخ في  604قــرار رقم  -
 919 ................................................................................................................ميدان "لغة وأدب"

لنيل شيادة الميسانس في ميدان "لغة وثقافة أمازيغية"  يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية 4302جويمية  42مؤرخ في  643قــراررقم  -
 914 ...................................................................................................................فرع"لغويات وفن التعميم"

 لنيل شيادة ليسانس في ميدان  "عموم المادة" فرع يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية4302جويمية  42مؤرخ في  640قــرار رقم  -
 916 ...................................................................................................................................."كيمياء"

 لنيل شيادة ليسانس في ميدان "عموم المادة" فرع يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية 4302جويمية  42مؤرخ في  644رقم  قــرار -
 913 ...................................................................................................................................."فيزياء"

نظم "في "اإلعالم اآللي  تخصص  المحدد لمبرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة4302جويمية  42مؤرخ في  640قــراررقم  -
 992 ..........................................................................لإلعالم اآللي الوطنية العميا اإلعالم اآللي والبرمجيات" بالمدرسة

تخصص نظم  في "اإلعالم اآللي المحدد لمبرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة، 4302جويمية  42مؤرخ في  642قــرار رقم  -
 994 ......................................................................................العميا لإلعالم اآللياإلعالم اآللي" بالمدرسة الوطنية 

تخصص نظم  ي "اإلعالم اآلليف المحدد لمبرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة، 4302جويمية  42مؤرخ في  642قــرار رقم  -
 993 ............................................................................رسة الوطنية العميا لإلعالم اآلليالمعمومات والتكنولوجيا" بالمد

لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل  يحّدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي، 4302جويمية  42مؤرخ في  646رقم  قــرار -
 996 ........................من المدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي تخصص: نظم اإلعالم اآللي"- "اإلعالم اآلليشيادة ميندس دولة في 

لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل  يحّدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي، 4302جويمية  42مؤرخ في  644رقم  قــرار -
 940 ..............من المدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي عالم اآللي تخصص: نظم اإلعالم اآللي والبرمجيات"شيادة ميندس دولة في "اإل

لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل  يحّدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي 4302جويمية  42مؤرخ في  644رقم  قــرار -
 942 ................من المدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي تخصص: نظم المعمومات والتكنولوجيا" اآلليشيادة ميندس دولة في "اإلعالم 

"األشغال العمومية، تخصص:  في المحدد لمبرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة، 4302جويمية  42مؤرخ في  644قــرار رقم  -
 949 ....................................................................لمشغال العمومية بالمدرسة الوطنية العميا الطرق والمنشآت"

"األشغال العمومية، تخصص:  في المحدد لمبرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة، 4302جويمية  42مؤرخ في  603رقم  قــرار -
 944 ......................................................................ميةبالمدرسة الوطنية العميا لمشغال العمو  منشآت قاعدية"

شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل  لنيل يحّدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي، 4302جويمية  42مؤرخ في  600رقم  قــرار -
 946 ......................بالمدرسة الوطنية العميا لألشغال العمومية دية"تخصص: منشآت قاع ،""األشغال العمومية شيادة ميندس دولة في

شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل  لنيل يحّدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي، 4302جويمية  42مؤرخ في  604قــرار رقم  -
 946 بالمدرسة الوطنية العميا لألشغال العمومية تخصص: الطرق والمنشآت" ،""األشغال العمومية شيادة ميندس دولة في

 ميندس دولة في "عمم وىندسة المواد" المحدد لمبرنامج البيداغوجي لنيل شيادة، 4302جويمية  42مؤرخ في  600قــرار رقم  -
 940 .................................................................................................بالمدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن

بالمدرسة  ميندس دولة في "ىندسة المناجم" المحدد لمبرنامج البيداغوجي لنيل شيادة، 4302جويمية  42مؤرخ في  602رقم   قــرار -
 941 ............................................................................................................الوطنية العميا لممناجم والمعادن

شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل  لنيل يحّدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي، 4302جويمية  42مؤرخ في  602قــرار رقم  -
 944 ......................................................بالمدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن "ىندسة المناجم" شيادة ميندس دولة في

لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماسترلمطمبة المسجمين لنيل  يحّدد البرنامج البيداغوجي 4302جويمية  42المؤرخ في  606قــرار رقم  -
 946 ................................................."عمم وىندسة المواد" بالمدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن شيادة ميندس دولة في
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"عموم الطبيعة  لنيل شيادة ليسانس في ميدان يحّدد برنامج التعميم لمسنة الثانية، 4302جويمية  42مؤرخ في  604قــرار رقم  -
 946 ................................................................................................................والحياة" فرع "عموم فالحية"

في ميدان "عموم  ليسانس يحّدد برنامج التعميم المشترك لمسنة الثانية لنيل شيادة، 4302جويمية  42مؤرخ في  604رقم  قــرار -
 930 ...................................................................فرعي "عموم بيولوجية" و"ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية" الطبيعة والحياة"

ميدان "عموم اقتصادية، تسيير  شيادة ليسانس يحّدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل، 4302جويمية  42مؤرخ في  604رقم  قــرار -
 932 .........................................................................................................فرع "عموم تجارية" وعموم تجارية"

في ميدان "عموم اقتصادية  ليسانس يحّدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة، 4302جويمية  42مؤرخ في  640رقم  قــرار -
 939 .......................................................................................فرع "عموم مالية ومحاسبة" والتسيير وعموم تجارية"

في ميدان "عموم اقتصادية  شيادة ليسانس يحّدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل، 4302جويمية  42مؤرخ في  620قــرار رقم  -
 934 ...............................................................................................فرع "عموم التسيير" والتسيير وعموم تجارية"

في ميدان "عموم اقتصادية  شيادة ليسانس يحّدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل، 4302جويمية  42مؤرخ في  624رقم  قــرار -
 936 .............................................................................................فرع "عموم اقتصادية" والتسيير وعموم تجارية"

في ميدان "عموم وتقنيات  الميسانس يحّدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة، 4302جويمية  42مؤرخ في  620قــرار رقم  -
 933 .............................................................................فرع "نشاط بدني رياضي تربوي" النشاطات البدنية والرياضية"

في ميدان "عموم وتقنيات  الميسانس يحّدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة، 4302جويمية  42مؤرخ في  622رقم   قــرار -
 960 .........................................................................................فرع "تدريب رياضي" النشاطات البدنية والرياضية"

عالم  شيادة ليسانس لنيل يحّدد برنامج التعميم لمسنة الثانية، 4302جويمية  42مؤرخ في  622رقم  قــرار - في ميدان "رياضيات وا 
 961 ......................................................................................................................آلـــي" فرع "رياضيات"

عالم  لنيل شيادة ليسانس يحّدد برنامج التعميم لمسنة الثانية، 4302جويمية  42مؤرخ في  626رقم   قــرار - في ميدان "رياضيات وا 
 964 .....................................................................................................................آلـــي" فرع إعالم آلـــي"

لّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيم التأىيل  يتضمن تأىيل جامعة تممسان، 4302جويمية  42مؤرخ في  624رقم   قــرار -
 963 ............................................................................................................................الجامعي ومنحو

 966 ..بجامعة الجمفة ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم والتكنولوجيا يحدد القائمة االسمية، 4302جويمية  03مؤرخ في  624قــرار رقم  -

بجامعة  المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية القائمة االسمية ألعضاء يحدد، 4302جويمية  03مؤرخ في  624رقم  قــرار -
 966 .....................................................................................................................................الجمفة

 المجمس العممي لكمية العموم التجارية وعموم التسيير يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 4302جويمية  03مؤرخ في  623رقم  قــرار -
 963 .............................................................................................................................بجامعة الجمفة

بالمدرسة الوطنية  شيادة ميندس دولة في "اآللية" لنيل المحدد لمبرنامج البيداغوجي، 4302ة جويمي 03مؤرخ في  620رقم  قــرار -
 960 ..........................................................................................................................المتعددة التقنيات

بالمدرسة  شيادة ميندس دولة في "اإللكترونيك" المحدد لمبرنامج البيداغوجي لنيل، 4302جويمية  03مؤرخ في  624رقم  قــرار -
 969 ..................................................................................................................الوطنية المتعددة التقنيات

بالمدرسة الوطنية  المحدد لمبرنامج البيداغوجي لنيمشيادة ميندس دولة في "اإللكتروتقني" 4302جويمية  03 مؤرخ في 620رقم  قــرار -
 963 ..................................................................................................................المتعددة التقنيات

بالمدرسة  شيادة ميندس دولة في "اليندسة المدنية" المحدد لمبرنامج البيداغوجي لنيل، 4302جويمية  03في مؤرخ  622رقم  قــرار -
 966 ..................................................................................................................الوطنية المتعددة التقنيات

بالمدرسة  شيادة ميندس دولة في "ىندسة البيئة" المحدد لمبرنامج البيداغوجي لنيل، 4302جويمية  03مؤرخ في  626رقم  قــرار -
 932 ..................................................................................................................الوطنية المتعددة التقنيات

بالمدرسة  شيادة ميندس دولة في "ىندسة المواد" المحدد لمبرنامج البيداغوجي لنيل، 4302جويمية  03مؤرخ في  624م رق قــرار -
 934 ..................................................................................................................الوطنية المتعددة التقنيات

 شيادة ميندس دولة في "اليندسة الميكانيكية" المحدد لمبرنامج البيداغوجي لنيل، 4302جويمية  03مؤرخ في  624رقم  رقــرا -
 936 .......................................................................................................بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

بالمدرسة  شيادة ميندس دولة في "ىندسة المناجم" المحدد لمبرنامج البيداغوجي لنيل، 4302جويمية  03مؤرخ في  624رقم  رقــرا -
 400 ..................................................................................................................الوطنية المتعددة التقنيات

بالمدرسة الوطنية  شيادة ميندس دولة في "الــــري" المحدد لمبرنامج البيداغوجي لنيل، 4302جويمية  03مؤرخ في  663رقم  قــرار -
 409 ..........................................................................................................................المتعددة التقنيات

في "اليندسة الصناعية  المحدد لمبرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة، 4302جويمية  03مؤرخ في  660رقم  قــرار -
 404 ..............................................................................نخصص: إدارة اإلبتكار" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
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في "اليندسة الصناعية  المحدد لمبرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة، 4302جويمية  03مؤرخ في  664رقم  قــرار -
 406 .............................................................................نخصص: إدارة صناعية" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

في "جودة، نظافة، سالمة، بيئة  المحدد لمبرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة، 4302جويمية  03مؤرخ في  660م رق قــرار -
 422 ..........................................................................وتسيير المخاطر الصناعية" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

لنيل شيادة ميندس دولة في  المحدد لمبرنامج البيداغوجي لسنتي األولى والثانية، 4302جويمية  03مؤرخ في  662م رق قــرار -
 424 ....................................................................................................."الــــري" بالمدرسة الوطنية العميا لمـــري 

ميندس دولة في "الري،  المحدد لمبرنامج البيداغوجي لمسنة الثالثة لنيل شيادة، 4302جويمية  03مؤرخ في  662رقم  رارقــ -
 423 ...................................................................تخصص: التييئة والمنشآت الييدروتقنية"بالمدرسة الوطنية العميا لمري 

ميندس دولة في "الري، تخصص:  المحدد لمبرنامج البيداغوجي لمسنة الثالثة لنيل شيادة،4302جويمية  03مؤرخ في  666 رقم قــرار -
 426 ......................................................................أنظمة التزويد بالمياه الصالحة لمشرب"بالمدرسة الوطنية العميا لمري 

المحدد لمبرنامج البيداغوجي لمسنة الثالثة لنيل شيادة ميندس دولة في "الري، ، 4302جويمية  03مؤرخ في  664م رق قــرار -
 423 ...................................................بالمدرسة الوطنية العميا لمري  تخصص: أنظمة الصرف الّصحي ومياه الصرف الّصحي"

شيادة ميندس دولة في "الري،  المحدد لمبرنامج البيداغوجي لمسنة الثالثة لنيل، 4302جويمية  03مؤرخ في  664رقم  قــرار -
 410 .........................................................................بالمدرسة الوطنية العميا لمري  تخصص: أنظمة السقي والتصريف"

التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين  المحّدد لمبرنامج البيداغوجي لمتكوين، 4302 جويمية 03مؤرخ في  664رقم  قــرار -
 411 ............................تخصص: التييئة والمنشآت الييدروتقنية" بالمدرسة الوطنية العميا لمري  لنيل شيادة ميندس دولة في "الري،

التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين  المحّدد لمبرنامج البيداغوجي لمتكوين ،4302جويمية  03مؤرخ في  643رقم  قــرار -
 419 .....................تخصص: أنظمة التزويد بالمياه الصالحة لمشرب" بالمدرسة الوطنية العميا لمري  لنيل شيادة ميندس دولة في "الري،

التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين  د لمبرنامج البيداغوجي لمتكوينالمحدّ ، 4302جويمية  03مؤرخ في  640رقم  قــرار -
 414 .............تخصص: أنظمة الّصرف الّصحي ومياه الّصرف الصحي" بالمدرسة الوطنية العميا لمري  لنيل شيادة ميندس دولة في "الري،

لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة  البيداغوجي لمتكوينيحّدد البرنامج ، 4302جويميــة  03مـؤرخ في  644رقم  قــرار -
 413 ..............................................بالمدرسة الوطنية العميا لمــري  تخصص: أنظمة السقي والتصريف" ميندس دولة في "الري،

بالمدرسة  لنيل شيادة ميندس دولة في الري  نامج البيداغوجيالمتضمن تسوية البر ، 4302جويميــة  03مـؤرخ في  640رقم  قــرار -
 416 .........................................................................................................................الوطنية العميا لمري 

البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في " اآللية" بالمدرسة الوطنية ، المحدد لمبرنامج 4302جويمية  03مؤرخ في  642رقم  قــرار -
 490 ...................................................................................................................المتعددة التقنيات بوىران

برنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في "ىندسة الطرائق" تخصص: ، المحدد لم4302جويمية  03مؤرخ في  642رقم  قــرار -
 499 ................................................................................."تحمية المياه" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران

برنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في "اليندسة المدنية، تشخيص ، المحدد لم4302جويمية  03مؤرخ في  646رقم  قــرار -
عادة تأىيل المباني" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران  493 .................................................................صيانة وا 

رنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في اإللكترونيك، تخصص: ، المحدد لمب4302جويمية  03مؤرخ في  644رقم  قــرار -
 493 ............................................................."اإللكترونيك واألنظمة المد مجة" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران

البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في "اإللكتروتقني" بالمدرسة ، المحدد لمبرنامج 4302جويمية  03مؤرخ في  644رقم  قــرار -
 441 ..........................................................................................................الوطنية المتعددة التقنيات بوىران

مج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في "اليندسة الميكانيكية ، المحدد لمبرنا4302جويمية  03مؤرخ في  644رقم  قــرار -
 444 ...............................................................تخصص: إنتاج آلي ميكانيكي" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران

وجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل ، يحدد البرنامج البيداغ4302جويمية  03مؤرخ في  643رقم  قــرار -
 446 .............................................................شيادة ميندس دولة في "اآللية" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بوىران

داغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل ، يحدد البرنامج البي4302جويمية  03مؤرخ في  640رقم  قــرار -
 443 ...........................شيادة ميندس دولة في "ىندسة الطرائق تخصص: تحمية المياه" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بوىران

ي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل ، يحدد البرنامج البيداغوج4302جويمية  03مؤرخ في  644رقم  قــرار -
عادة تأىيل المباني"بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بوىران  442 ..شيادة ميندس دولة في "ىندسة المدنية، تخصص: تشخيص صيانة وا 

التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل ، يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين 4302جويمية  03مؤرخ في  640رقم  قــرار -
 441 ............شيادة ميندس دولة في "اإللكترونيك، تخصص: اإللكترونيك واألنظمة المدمجة" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بوىران

يمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل ، يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكم4302جويمية  03مؤرخ في  642رقم  قــرار -
 449 ........................................................شيادة ميندس دولة في "الكتروتقـني" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بوىران

تكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل ، يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين ال4302جويمية  03مؤرخ في  642رقم  قــرار -
 444 .............شيادة ميندس دولة في " اليندسة الميكانيكية تخصص : إنتاج آلي ميكانيكي" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بوىران
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ي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل ، يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميم4302جويمية  03مؤرخ في  646رقم  قــرار -
 443 .....................................................................شيادة ميندس دولة في "اآللـية" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات

لمطمبة المسجمين لنيل   تكميمي لنيل شيادة الماستر، يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين ال4302جويمية  03مؤرخ في  644رقم  قــرار -
 446 .......................شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في "اإللكترونيك" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات

كميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل  ، يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين الت4302جويمية  03مؤرخ في  644رقم  قــرار -
 443 ..............................................................شيادة ميندس دولة في "اإللكتروتقني" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات

التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل  ، يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين4302جويمية  03مؤرخ في  644رقم  قــرار -
 430 .......................................................شيادة ميندس دولة في "االيندسة الكيميائية" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات

وين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل ، يحدد البرنامج البيداغوجي لمتك4302جويمية  03مؤرخ في  643رقم  قــرار -
 431 ............................................................شيادة ميندس دولة في "اليندسة البيئة" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات

متكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل ، يحدد البرنامج البيداغوجي ل4302جويمية  03مؤرخ في  640رقم  قــرار -
 439 ..........................................................شيادة ميندس دولة في "اليندسة المدنية" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات

لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل  ، يحدد البرنامج البيداغوجي4302جويمية  03مؤرخ في  644رقم  قــرار -
 434 ............................................................شيادة ميندس دولة في "ىندسة المـواد" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات

جي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل ، يحدد البرنامج البيداغو 4302جويمية  03مؤرخ في  640رقم  قــرار -
 433 ......................................................شيادة ميندس دولة في "اليندسة الميكانيكية" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات

غوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل ، يحدد البرنامج البيدا4302جويمية  03مؤرخ في  642رقم  قــرار -
 436 ...........................................................شيادة ميندس دولة في "ىندسة المنـاجم" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات

داغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل ، يحدد البرنامج البي4302جويمية  03مؤرخ في  642رقم  قــرار -
 433 ......................................................................شيادة ميندس دولة في "الـري" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات

البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل ، يحدد البرنامج 4302جويمية  03مؤرخ في  646رقم  قــرار -
 462 ...............................شيادة ميندس دولة في "اليندسة الصناعية تخصص: إدارة االبتكار" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات

يداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل ، يحدد البرنامج الب4302جويمية  03مؤرخ في  644رقم  قــرار -
 461 ..............................شيادة ميندس دولة في "اليندسة الصناعية تخصص: إدارة صناعية" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات

ي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل ، يحدد البرنامج البيداغوج4302جويمية  03مؤرخ في  644رقم  قــرار -
 469 .................شيادة ميندس دولة في "جودة، نظافة، سالمة، بيئة وتسيير المخاطر الصناعية " بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات

تي القسم التحضيري المدمج بالمدرسة الوطنية العميا في ، يحدد البرنامج البيداغوجي لسن4302جويمية  03مؤرخ في  644رقم  قــرار -
 464 ..............................................................................................................................البيوتكنولوجيا

 466 ........................ية ألعضـاء المجمس العـممي لجامعـة غـرداية، يحدد القائـمة اإلسم4302جويمية  03مؤرخ في  433رقم  قــرار -

الذي يحدد القائـمة اإلسمية  4304نوفمبر  44المؤرخ في  223، يعدل القـرار رقم 4302جويمية  03مؤرخ في  430رقم  قــرار -
 463 .................................................................................................ألعضـاء المجمس العـممي لجامعـة غـرداية

الذي يحدد القائـمة اإلسمية  4304مارس  02المؤرخ في  64، يعدل القـرار رقم 4302جويمية   03مؤرخ في  434رقم  قــرار -
 460 .............................................................................................ألعضـاء المجمس إدارة جامعة بسكرة، المعدل

الذي يحدد القائـمة اإلسمية  4304مارس  04المؤرخ في  43، يعدل القـرار رقم 4302جويمية   03مؤرخ في  430رقم  قــرار -
 462 .....................................................................................ألعضـاء المجمس إدارة جامعة تيارت، المعدل والمتمم

الذي يحدد القائـمة اإلسمية  4300مارس  0المؤرخ في  004، يعدل القـرار رقم 4302جويمية   03مؤرخ في  432رقم  قــرار -
 461 ..........................................................................................، المعدل4ألعضـاء المجمس إدارة جامعة سطيف

الذي يحدد القائـمة اإلسمية  4304المؤرخ في أول مارس  046، يعدل القـرار رقم 4302جويمية   03مؤرخ في  432رقم  قــرار -
 469 .....................................................................................ألعضـاء المجمس إدارة جامعة سيدي بعمباس، المعدل

الذي يحدد القائـمة اإلسمية  4300مارس  00المؤرخ في  006، يعدل القـرار رقم 4302جويمية   03مؤرخ في  436رقم  قــرار -
 464 ............................................................................................ألعضـاء المجمس إدارة جامعة خنشمة، المعدل

الذي يحدد القائـمة اإلسمية  4304نوفمبر  42المؤرخ في  202، يعدل القـرار رقم 4302جويمية   03مؤرخ في  434رقم  قــرار -
 464 ......................................................................................................ألعضـاء المجمس إدارة جامعة الوادي

الذي يحدد القائـمة اإلسمية ألعضـاء  4300فيفري  34المؤرخ في  00، يعدل القـرار رقم 4302جويمية  03مؤرخ في  434رقم  قــرار -
 463 .....................................................................................................المتمم 0المجمس إدارة جامعة سطيف

الذي يحدد القائـمة اإلسمية ألعضـاء  4304فيفري  42المؤرخ في  26، يعدل القـرار رقم 4302جويمية  03مؤرخ في  434رقم  قــرار -
 466 .............................................................................................المجمس إدارة جامعة المسيمة، المعدل والمتمم
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الذي يحدد القائـمة اإلسمية  4300فيفري  06المؤرخ في  26، يعدل القـرار رقم 4302جويمية   03مؤرخ في  403رقم  قــرار -
 466 ................................................................ألعضـاء المجمس إدارة جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية، المعدل

، يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة 4302جويمية  03مؤرخ في  قــرار -
 463 ..................................................................ميندس دولة في "اآللية" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بقسنطينة

، يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة 4302جويمية  03مؤرخ في  قــرار -
 430 ..............ميندس دولة في "اليندسة الميكانيكية" تخصص: بناء وتصنيع ميكانيكي " بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بقسنطينة

، يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة 4302جويمية  03مؤرخ في  قــرار -
 432 ............................................................ميندس دولة في"الكيروتقـنية" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بقسنطينة

، يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل 4302أوت  34مؤرخ في  400رقم  قــرار -
 431 ......................شيادة ميندس دولة في " اليندسة الميكانيكية، تخصص طاقوية" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات  بقسنطينة

، يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل 4302أوت  34مؤرخ في  404رقم  قــرار -
 434 .......................شيادة ميندس دولة في "ىندسة الطرائق، تخصص ىندسة البيئة" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بقسنطينة

، يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل 4302أوت  34مؤرخ في  400رقم  قــرار -
 434 .........................شيادة ميندس دولة في "ىندسة المواد، تخصص مـواد متقدمة" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بقسنطينة

، يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل 4302أوت  34مؤرخ في  402قم ر  قــرار -
 433 ..................شيادة ميندس دولة في "ىندسة المواد، تخصص: تكنولوجيا الخزفيات" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بقسنطينة

، يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل 4302أوت  34رخ في مؤ  402رقم  قــرار -
 436 ...................شيادة ميندس دولة في "ىندسة الطرائق، تخصص: طرائق صيدالنية" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بقسنطينة

، الذي يحدد البرنامج 4300نوفمبر  30المؤرخ في  432، يعدل ممحق القرار رقم 4302ت أو  34مؤرخ في  406رقم  قــرار -
 433 ......................................البيداغوجي لسنتي القسم التحضيري المدمج بالمدرسة المتعددة العموم لميندسة المعمارية والعمران

مبرنامج البيداغوجي لنيل شيادة دبموم الميندس المعماري بالمدرسة الوطنية ، المحدد ل4302أوت  34مؤرخ في  404رقم  قــرار -
 402 ...............................................................................................المتعددة العموم لميندسة المعمارية والعمران

لمبرنامج البيداغوجي لنيل شيادة دبموم الميندس المعماري بالمدرسة الوطنية ، المحدد 4302أوت  34مؤرخ في  404رقم  قــرار -
 404 ...............................................................................................المتعددة العموم لميندسة المعمارية والعمران

ليـة بالمدرسة الوطنية لمبرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في اآل ، المحدد4302أوت  34مؤرخ في  404رقم  قــرار -
 403 ................................................................................................................المتعددة التقنيات بقسنطينة

د لمبرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في اليندسة الميكانيكية، تخصص: ، المحد4302أوت  34مؤرخ في  443رقم  قــرار -
 406 ....................................................................بناء وتصنيع ميكانيكي بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة

مبرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في الكيروتقنية بالمدرسة الوطنية ، المحدد ل4302أوت  34مؤرخ في  440رقم  قــرار -
 422 ................................................................................................................المتعددة التقنيات بقسنطينة

حدد لمبرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في اليندسة الميكانيكية فرع: ، الم4302أوت  34مؤرخ في  444رقم  قــرار -
 429 ...................................................................................الطاقوية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة

فرع: ىندسة  -د لمبرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في ىندسة الطرائق ، المحد4302أوت  34مؤرخ في  440رقم  قــرار -
 423 ......................................................................................البيئة بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة

تخصص: مـواد  -دد لمبرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في  ىندسة المواد، المح4302أوت  34مؤرخ في  442رقم  قــرار -
 426 ....................................................................................متقدمة بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة

تخصص: -د لمبرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في ىندسة المواد ، المحد4302أوت  34مؤرخ في  442رقم  قــرار -
 412 ........................................................................تكنولوجيا الخزفيات بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة

تخصص: -مج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في  ىندسة الطرائق ، المحدد لمبرنا4302أوت  34مؤرخ في  446رقم  قــرار -
 414 ........................................................................"طرائق صيدالنية " بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة

ة ألعضـاء المجمس العـممي لممدرسة التحضيرية في العموم ، يحدد القائـمة اإلسمي4302أوت  32مؤرخ في  403رقم  قــرار -
 416 ..............................................................................................االقتصادية، التجارية وعـموم التسيير بالجزائر

ساس االختبارات من أجل االلتحاق بـرتبة أستاذ مساعـد ، يتضمن فتح مسابقة عـمى أ4302أوت  36مؤرخ في  400رقم  قــرار -
 416 .........................................................................................................................استشفائي جامـعي

 493 ...بجامعة الوادي 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  ةيتضمن تأىيل الماستر المفتوح، 4302أوت  04مؤرخ في  404رقم  قــرار -

 496 ..بجامعة الطارف 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  400رقم  قــرار -

 496 ..بجامعة غردايــة 4302-4302معية بعنوان السنة الجا يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  402رقم  قــرار -
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 493 .....بجامعة قالمة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  402رقم  قــرار -

 440 ....جامعة جيجلب 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  406رقم  قــرار -

 442 ..بجامعة خميس مميانة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  404رقم  قــرار -

 441 ..بجامعة خنشمة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  404رقم  قــرار -

 441 .....بجامعة األغـــواط 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  404رقم  قــرار -

 449 ...بجامعة معسكــر 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  423رقم  قــرار -

 444 ...بجامعة المدية 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  420رقم  قــرار -

 444 .....بجامعة مستغانم 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  424رقم  قــرار -

 443 ...بجامعة المسيمة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04 مؤرخ في 420رقم  قــرار -

بجامعة العموم  4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  422رقم  قــرار -
 446 .............................................................................................................."االسالمية "األمير عبد القادر

 446 ...بجامعة وىـــران 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  422رقم  قــرار -

 443 ...بجامعة ورقمة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  تضمن تأىيل الماستر المفتوحةي، 4302أوت  04مؤرخ في  426رقم  قــرار -

 443 ..بجامعة أم البواقي 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  424رقم  قــرار -

 440 ...بجامعة سعيدة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  ستر المفتوحةيتضمن تأىيل الما، 4302أوت  04مؤرخ في  424رقم  قــرار -

بجامعة العموم  4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  424رقم  قــرار -
 442 .........................................................................................................................والتكنولوجيا وىران

 441 0بجامعة سطيف 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  423رقم  قــرار -

 449 4بجامعة سطيف 4302-4302الجامعية بعنوان السنة  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  420رقم  قــرار -

بجامعة سيدي  4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  424رقم  قــرار -
 444 ....................................................................................................................................بمعباس

 444 ..بجامعة سكيكدة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  420رقم  قــرار -

 444 .بجامعة سوق أىراس 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  422رقم  قــرار -

 443 ....بجامعة تبسة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  422رقم  قــرار -

 446 ...بجامعة تيارت 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  426رقم  قــرار -

 446 .بجامعة تيزي وزو 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04 مؤرخ في 424رقم  قــرار -

 443  ..بجامعة تممسان 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  424رقم  قــرار -

بجامعة ىواري  4302-4302بعنوان السنة الجامعية  ل الماستر المفتوحةيتضمن تأىي، 4302أوت  04مؤرخ في  424رقم  قــرار -
 430 ................................................................................................................بومدين لمعموم والتكنولوجيا

بالمدرسة  4302-4302بعنوان السنة الجامعية  استر المفتوحةيتضمن تأىيل الم، 4302أوت  04مؤرخ في  463رقم  قــرار -
 432 ............................................................................................................الوطنية العميا لمعموم السياسية

بالمركز الجامعي  4302-4302بعنوان السنة الجامعية  توحةيتضمن تأىيل الماستر المف، 4302أوت  04مؤرخ في  460رقم  قــرار -
 431 .......................................................................................................................................بميمة

بالمركز الجامعي  4302-4302بعنوان السنة الجامعية  توحةيتضمن تأىيل الماستر المف، 4302أوت  04مؤرخ في  464رقم  قــرار -
 431 ...................................................................................................................................بالنعامـــة

بالمركز الجامعي  4302-4302بعنوان السنة الجامعية  مفتوحةيتضمن تأىيل الماستر ال، 4302أوت  04مؤرخ في  460رقم  قــرار -
 439 ....................................................................................................................................بغميــزان

بالمركز الجامعي  4302-4302بعنوان السنة الجامعية  لمفتوحةيتضمن تأىيل الماستر ا، 4302أوت  04مؤرخ في  462رقم  قــرار -
 434 ...................................................................................................................................تمنراست

بالمركز الجامعي  4302-4302بعنوان السنة الجامعية  فتوحةيتضمن تأىيل الماستر الم، 4302أوت  04مؤرخ في  462رقم  قــرار -
 434 .................................................................................................................................تيسمسيمت

 434 ..بجامعة ورقمة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  وحةالمفت الميسانسيتضمن تأىيل ، 4302أوت  04مؤرخ في  466رقم  قــرار -

بالمركز  4302-4302بعنوان السنة الجامعية  المفتوحة الميسانسيتضمن تأىيل ، 4302أوت  04مؤرخ في  464رقم  قــرار -
 433 .......................................................................................................................الجامعي تيسمسيمت

بجامعة  4302-4300بعنوان السنة الجامعية  المفتوحة الميسانس تسويةيتضمن ، 4302أوت  04مؤرخ في  464رقم  قــرار -
 436 ....................................................................................................................................غردايــة

بجامعة  4300-4303بعنوان السنة الجامعية  المفتوحة تسوية الميسانسيتضمن ، 4302أوت  04مؤرخ في  464رقم  قــرار -
 436 ...................................................................................................................................0سطيف



15 |    1024-الثالثي الثالث                                                                                         النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
 

 لنيل شيادة ميندس فالحي الّرابعة والخامسة مسنةليتضمن تسوية البرنامج البيداغوجي ، 4302أوت  04مؤرخ في  443رقم  قــرار -
 433 ......................................................................................0تخصص: اقتصاد التغذية الزراعية بجامعة البميدة

 460 ....بجامعة أدرار 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  440رقم  قــرار -

 462 ..4بجامعة الجزائر 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  444رقم  قــرار -

 461 ..0بجامعة الجزائر 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  440م رق قــرار -

 469 ....بجامعة عنابــة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  442رقم  قــرار -

 469 ......بجامعة باتنة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  442رقم  قــرار -

 464 ......بجامعة بشار 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  446رقم  قــرار -

 464 .....بجامعة بسكرة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  استر المفتوحةيتضمن تأىيل الم، 4302أوت  04مؤرخ في  444رقم  قــرار -

 463 .....بجامعة بجاية 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  444رقم  قــرار -

 466 ...0بجامعة البميدة 4302-4302لسنة الجامعية بعنوان ا يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  444رقم  قــرار -

 466 ...4بجامعة البميدة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  443رقم  قــرار -

بجامعة بورج  4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  440رقم  قــرار -
 463 ..................................................................................................................................بوعريريج

 460 ......امعة البــويـــرةبج 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  444رقم  قــرار -

 462 .....بجامعة بومرداس 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  440رقم  قــرار -

 462 ....ــــفبجامعة الشمـــ 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  442رقم  قــرار -

 461 ...0بجامعة قسنطينة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  442رقم  قــرار -

 469 ...4بجامعة قسنطينة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  446رقم  قــرار -

 464 ...0بجامعة قسنطينة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  444قم ر  قــرار -

 464 .......بجامعة الجمفة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية  يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  444رقم  قــرار -

المتضّمن تأىيل الّميسانس  4300سبتمبر  42المؤّرخ في  644يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  444رقم  قــرار -
 463 ..............................................................بالمركز الجامعي بالنعامة 4302-4300المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 الماسترالمتضّمن تأىيل  4300سبتمبر  42المؤّرخ في  620ممحق القرار رقم  يعدل، 4302أوت  42مؤرخ في  443رقم  قــرار -
 463 ..............................................................بالمركز الجامعي بالنعامة 4302-4300المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

المتضّمن تأىيل الّميسانس  4300سبتمبر  42المؤّرخ في  624 يعدل ممحق القرار رقم، 4302أوت  42مؤرخ في  440رقم  قــرار -
 466 ...........................................................................بجامعة أدرار 4302-4300المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 الماسترالمتضّمن تأىيل  4300سبتمبر  42في المؤّرخ  240يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  444رقم  قــرار -
 466 ...........................................................................بجامعة أدرار 4302-4300المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

المتضّمن تأىيل الّميسانس  4300سبتمبر  32المؤّرخ في  230يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  440رقم  قــرار -
 466 ...........................................................................بجامعة باتنة 4304-4300المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

أىيل الّميسانس المتضّمن ت 4300سبتمبر  42المؤّرخ في  622يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  442رقم  قــرار -
 463 ..........................................................................بجامعة باتنــة 4302-4300المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

مفتوحة المتضّمن تأىيل الّميسانس ال 4334ماي  6المؤّرخ في  44يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  442رقم  قــرار -
 430 ....................................................................................بجامعة باتنــة 4334-4334بعنوان السنة الجامعية 

المحدد قائمة مؤسسات التعميم ، 4332أكتوبر  43مؤّرخ في  006يعدل المقرر رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  446رقم  قــرار -
 430 ................................4336-4336"نظام جديد" لمسنة الجامعية  لنيل شيادة الّميسانس المؤىمة لضمان تكوينات عمياالعالي 

المتضّمن تأىيل الماستر المفتوحة  4334أوت  4المؤّرخ في  004يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  444رقم  قــرار -
 432 .....................................................................................بجامعة باتنة 4334-4334بعنوان السنة الجامعية 

المتضّمن تأىيل الماستر  4334جويمية  0المؤّرخ في  404يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  444رقم  قــرار -
 431 ...........................................................................بجامعة باتنة 4303-4334المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

المتضّمن تأىيل الماستر  4304أكتوبر  0المؤّرخ في  444يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  444رقم  قــرار -
 431 ...........................................................................بجامعة باتنة 4300-4304المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

تأىيل شيادات  المتضّمن، 4334جوان  43المؤّرخ في  042يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  433رقم  قــرار -
 439 .........................................بجامعة بجاية  4334-4336المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  الّميسانس األكاديمية والمينية

المتضّمن تأىيل الماستر  4334جويمية  0المؤّرخ في  040يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  430رقم  قــرار -
 434 ..........................................................................بجامعة بجاية 4303-4334المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 
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المتضّمن تأىيل الّميسانس  4300سبتمبر  42المؤّرخ في  624يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  434رقم  قــرار -
 434 .......................................................................4بجامعة البميدة 4302-4300المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

المتضّمن تأىيل الّميسانس  4334جويمية  0المؤّرخ في  062يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  430رقم  قــرار -
 434 ........................................................................بجامعة األغواط 4303-4334المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

المتضّمن تأىيل الّميسانس  4304أكتوبر  0المؤّرخ في  463يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  432رقم  قــرار -
 433 ........................................................................بجامعة األغواط 4300-4304المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

المتضّمن تأىيل الّميسانس  4303سبتمبر  0المؤّرخ في  444يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  432رقم  رارقــ -
 436 ........................................................................بجامعة األغواط 4300-4303المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

المتضّمن تأىيل الّميسانس  4300سبتمبر  2المؤّرخ في  202يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42خ في مؤر  436رقم  قــرار -
 436 ........................................................................بجامعة األغواط 4304-4300المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

المتضّمن تأىيل الماستر  4300سبتمبر  2المؤّرخ في  223يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  434رقم  قــرار -
 436 ........................................................................بجامعة معسكر 4304-4300المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

المتضّمن تأىيل الماستر  4300سبتمبر  42المؤّرخ في  640رقم  يعدل ممحق القرار، 4302أوت  42مؤرخ في  434رقم  قــرار -
 433 ........................................................................بجامعة معسكر 4302-4300المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

المتضّمن تأىيل الّميسانس  4334جويمية  0ي المؤّرخ ف 064يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  434رقم  قــرار -
 433 .......................................................................بجامعة مستغاتم 4303-4334المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

تأىيل شيادات  لمتضّمنا، 4334جوان  43المؤّرخ في  44القرار رقم  يعدل ممحق، 4302أوت  42مؤرخ في  403رقم  قــرار -
 300 ........................................بجامعة مستغانم 4334-4336بعنوان السنة الجامعية  الّميسانس األكاديمية والمينية المفتوحة

المفتوحة المتضّمن تأىيل الّميسانس  4334ماي  6المؤّرخ في  44يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  400رقم  قــرار -
 302 .................................................................................بجامعة مستغاتم 4334-4334بعنوان السنة الجامعية 

المتضّمن تأىيل ماستر المفتوحة  4334أوت  4المؤّرخ في  044يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  404رقم  قــرار -
 302 .................................................................................بجامعة مستغاتم 4334-4334ان السنة الجامعية بعنو 

المتضّمن تأىيل ماستر  4300سبتمبر  42المؤّرخ في  640يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  400رقم  قــرار -
 301 .......................................................................بجامعة مستغاتم 4302-4300الجامعية المفتوحة بعنوان السنة 

المتضّمن تأىيل ليسانس أكاديمية  4334أوت  4المؤّرخ في  024يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  402رقم  قــرار -
 309 ...............................................................بجامعة المسيمة 4334-4334ية ومينية المفتوحة بعنوان السنة الجامع

المتضّمن تأىيل الميسانس  4334جويمية  0المؤّرخ في  004يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  402رقم  قــرار -
 309 ..........................................................................بجامعة وىران 4303-4334المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

المتضّمن تأىيل الماستر  4300سبتمبر  42المؤّرخ في  642يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  406رقم  قــرار -
 304 ..........................................................................بجامعة وىران 4302-4300المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

تأىيل شيادات  المتضّمن، 4334جوان  43المؤرخ في  000يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  404رقم  قــرار -
 304 .........................................بالمركز الجامعي بالبويرة 4334-4336بعنوان السنة الجامعية  المفتوحة الّميسانس األكاديمية

المتضّمن تأىيل الّميسانس  4334جويمية  0المؤرخ في  024يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  404رقم  قــرار -
 304 ......................................................................بجامعة بومرداس 4303-4334بعنوان السنة الجامعية  المفتوحة

المتضّمن تأىيل الّميسانس  4303سبتمبر  4المؤرخ في 442يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  404رقم  قــرار -
 303 ......................................................................بجامعة بومرداس 4300-4303المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

المتضّمن تأىيل الّميسانس المفتوحة  4334ماي  6المؤرخ في  44يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  443رقم  قــرار -
 306 ................................................................................بجامعة بومرداس 4334-4334بعنوان السنة الجامعية 

المتضّمن تسوية شيادات ، 4334جوان  43المؤرخ في  44يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  440رقم  قــرار -
 306 .......................................بجامعة بومرداس 4332-4332بعنوان السنة الجامعية  ية والمينية المفتوحةمالّميسانس األكادي

المتضّمن تأىيل الماستر  4334جويمية  0المؤّرخ في  046يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  444رقم  قــرار -
 306 ......................................................................بجامعة بومرداس 4332-4332المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

المتضّمن تأىيل الماستر  4304أكتوبر  0المؤّرخ في  442رار رقم يعدل ممحق الق، 4302أوت  42مؤرخ في  440رقم  قــرار -
 303 ......................................................................بجامعة بومرداس 4300-4304المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

المتضّمن تأىيل الماستر  4303سبتمبر  4في  المؤّرخ 020يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  442رقم  قــرار -
 303 ......................................................................بجامعة بومرداس 4300-4303المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 
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المتضّمن تأىيل الماستر  4300سبتمبر  42المؤّرخ في  636يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  442رقم  قــرار -
 320 ......................................................................بجامعة بومرداس 4300-4303المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

المتضّمن فتح  4334سبتمبر  02المؤّرخ في  44يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  446رقم  قــرار -
 322 .............................................................4334-4334المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  راألكاديمية والمينيةستالما

المتضّمن تأىيل الّميسانس  4334جويمية  0المؤّرخ في  024يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  444رقم  قــرار -
 322 .........................................................................بجامعة الشمف 4303-4334ة الجامعية المفتوحة بعنوان السن

المتضّمن تأىيل الّميسانس  4300سبتمبر  2المؤّرخ في  234يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  444رقم  قــرار -
 321 .........................................................................بجامعة الشمف 4304-4300المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

المتضّمن تأىيل الماستر  4334جويمية  0المؤّرخ في  044يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  444رقم  قــرار -
 329 .........................................................................بجامعة الشمف 4303-4334المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

المتضّمن تأىيل الماستر  4304أكتوبر  0المؤّرخ في  442يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  403رقم  قــرار -
 329 .........................................................................بجامعة الشمف 4300-4304المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

المتضّمن تأىيل الماستر  4300سبتمبر  2المؤّرخ في  244يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  400رقم  قــرار -
 324 .........................................................................بجامعة الشمف 4304-4300المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

المتضّمن تأىيل الّميسانس  4334جويمية   1المؤّرخ في 173يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  832رقم  قــرار -
 324 ...............................................................بالمركز الجامعي بغرداية 4303-4334المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

المحدد لقائمة مؤسسات التعميم  4332أكتوبر  43مؤّرخ في  006يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  400رقم  قــرار -
 324 ................................4336-4332"نظام جديد" لمسنة الجامعية  لنيل شيادة الّميسانس العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا

المتضّمن تأىيل ليسانس أكاديمية ، 4334أوت  4مؤّرخ في  044يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  402رقم  قــرار -
 323 ...............................................................بالمركز الجامعي بسعيدة 4334-4334المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

المتضّمن تأىيل الماستر  4304أكتوبر  0المؤّرخ في  002يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  402رقم  قــرار -
 326 .........................................................................بجامعة سعيدة 4300-4304المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

المتضّمن تأىيل الماستر  4303سبتمبر  4المؤّرخ في  042يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  406رقم  قــرار -
 326 .........................................................................بجامعة سعيدة 4300-4303المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

المتضّمن تأىيل الماستر  4300سبتمبر  42المؤّرخ في  644محق القرار رقم يعدل م، 4302أوت  42مؤرخ في  404رقم  قــرار -
 326 .........................................................................بجامعة سعيدة 4302-4300المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

المتضّمن تأىيل الماستر  4334جويمية  30المؤّرخ في  434يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  404رقم  قــرار -
 323 ................................................................بجامعة سيدي بمعباس 4303-4334المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

المتضّمن تأىيل الماستر  4303ر سبتمب 4المؤّرخ في  032يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  404رقم  قــرار -
 323 .................................................................بجامعة سيدي بمعباس 4300-4303المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

ل الماستر المتضّمن تأىي 4300سبتمبر  2المؤّرخ في  263يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  423رقم  قــرار -
 310 .................................................................بجامعة سيدي بمعباس 4304-4300المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

المتضّمن تأىيل الماستر  4300سبتمبر  42المؤّرخ في  604يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  420رقم  قــرار -
 312 .................................................................بجامعة سيدي بمعباس 4302-4300بعنوان السنة الجامعية المفتوحة 

المتضّمن تأىيل الماستر  4300أكتوبر  4المؤّرخ في  622يعدل ممحق القرار رقم ـ 4302أوت  42مؤرخ في  424رقم  قــرار -
 312 .................................................................بجامعة سيدي بمعباس 4304-4300ة المفتوحة بعنوان السنة الجامعي

 المتضّمن تأىيل الماستر 4334جويمية  0المؤّرخ في  432يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  420رقم  قــرار -
 311 .........................................................................تبسةبجامعة   4303-4334المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

المتضمن تأىيل الماستر  4300سبتمبر  42مؤّرخ في  606يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  422رقم  قــرار -
 319 ..........................................................................بجامعة تيارت 4302-4300المفتوحة بعنوان الّسنة الجامعية 

المتضمن تأىيل الماستر  4300سبتمبر  42مؤّرخ في  604يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  422رقم  قــرار -
 319 .......................................................................بجامعة تممسان 4302-4300المفتوحة بعنوان الّسنة الجامعية 

تأىيل الماستر  المتضمن، 4334جويمية  0مؤّرخ في  434يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  426رقم  قــرار -
 314 .............................................بجامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا 4303-4334المفتوحة بعنوان الّسنة الجامعية 

تأىيل الماستر  المتضمن، 4303سبتمبر  4مؤّرخ في  024يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  424رقم  قــرار -
 314 .............................................بجامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا 4300-4303المفتوحة بعنوان الّسنة الجامعية 

بمعيد عموم  4302-4302 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية، 4302 أوت 42مؤّرخ في  424رقم  قــرار -
 314 .......................................................................بجامعة الوحدة اإلفريقية المياه والطاقة )باإلضافة إلى تغير المناخ(
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اّلذي يحدد القائمة االسمية  4302ابريل  02المؤرخ في  004يعدل القرار رقم ، 4302سبتمبر  32مؤّرخ في  424رقم  قــرار -
 316 ..........................................................................................ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بنامنغست

اّلذي يحدث لجنة عممية وطنية  4302جوان  04المؤرخ في  040يعدل القرار رقم ، 4302سبتمبر  00ّرخ في مؤ  423رقم  قــرار -
 316 ....................................................................................................................لتأىيل المجالت العممية

وتنظيم التأىيل  لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الدكتوراه يتضمن تأىيل جامعة الجمفة، 4302سبتمبر  02في مؤّرخ  420رقم  قــرار -
 313 ............................................................................................................................الجامعي ومنحو

لنيل شيادة التكوين  يتضمن تأىيل مؤسسات التعميم والتكوين العاليين لضمان التكوين، 4302سبتمبر  02في مؤّرخ  424رقم  قــرار -
-4302لمّسنة الجامعية  ما بعد التدرج المتخصص ويحّدد عدد المناصب المفتوحة

4302............................................... 390 

والتقني لإللحام  ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي يحدد القائمة االسمية، 4302سبتمبر  02مؤّرخ في  853رقم  قــرار -
 392 ...................................................................................................................................والمراقبة

والتقني في التحاليل  مجمس إدارة مركز البحث العممي يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 4302سبتمبر  02مؤّرخ في  422رقم  قــرار -
 391 .......................................................................................................................الفيزيائية والكيميائية

اّلذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء  4304أفريل  2المؤرخ في  024يعدل القرار رقم ، 4302تمبر سب 02مؤّرخ في  422رقم  قــرار -
 394 ......................................................................................إدارة مركز لمبحث في البيوتكنولوجيا، المعدل مجمس

لنيل شيادة دكتور في  مقاييس المسار الدراسي لمّسنة الرابعة يتضمن تحديد قائمة، 4302ر سبتمب 02مؤّرخ في  856رقم  قــرار -
 394 ....................................................................................................................................الصيدلة

لنيل شيادة دكتور في  مقاييس المسار الدراسي لمّسنة الرابعة يتضمن تحديد قائمة، 4302بر سبتم 02مؤّرخ في  424رقم  قــرار -
 393 ....................................................................................................................................األسنان

اّلذي يحدد القائمة االسمية  4300مارس  40المؤّرخ في  404يعّدل القرار رقم ، 4302مبر سبت 06مؤّرخ في  424رقم  قــرار -
 396 ...............................................................العموم لميندسة المعمارية والعمران ألعضاء مجمس إدارة المدرسة المتعددة

 396 ................4302-4302العطل الجامعية بعنوان الّسنة الجامعية  يتضمن رزنامة، 4302سبتمبر  43مؤّرخ في  424رقم  قــرار -

بجامعة أم  ألعضاء مجمس كمية الحقوق والعموم السياسية يحدد القائمة االسمية، 4302سبتمبر  44مؤّرخ في  463رقم  قــرار -
 396 .....................................................................................................................................البواقي

بجامعة أم  ألعضاء مجمس كمية العموم االجتماعية واإلنسانية يحدد القائمة االسمية، 4302سبتمبر  44مؤّرخ في  460رقم  قــرار -
 393 .....................................................................................................................................البواقي

 340 ..........بجامعة أم البواقي ألعضاء مجمس كمية اآلداب والّمغــات يحدد القائمة االسمية، 4302سبتمبر  44مؤّرخ في  464رقم  قــرار -

وعموم  مجمس كمية العموم االقتصادية والعموم التجارية ائمة االسمية ألعضاءيحدد الق، 4302سبتمبر  44مؤّرخ في  460رقم  قــرار -
 342 .................................................................................................................التسيير بجامعة أم البواقي

بجامعة أم  مجمس كمية عموم األرض واليندسة المعمارية القائمة االسمية ألعضاء يحدد، 4302سبتمبر  44مؤّرخ في  462رقم  قــرار -
 341 .....................................................................................................................................البواقي

 مجمس كمية العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة يحدد القائمة االسمية ألعضاء ،4302سبتمبر  44مؤّرخ في  462رقم  قــرار -
 344 ..........................................................................................................................بجامعة أم البواقي

 مجمس معيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 4302سبتمبر  44مؤّرخ في  466رقم  قــرار -
 344 ..........................................................................................................................بجامعة أم البواقي

بجامعة أم  ألعضاء مجمس معيد تسيير التقنيات الحضرية يحدد القائمة االسمية، 4302سبتمبر  44مؤّرخ في  464رقم  قــرار -
 343 .....................................................................................................................................البواقي

 346 .بجامعة أم البواقي ألعضاء مجمس كمية العموم والعموم التطبيقية يحدد القائمة االسمية، 4302سبتمبر  44مؤّرخ في  464رقم  قــرار -

اّلذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء  4304أفريل  44المؤرخ في  40يعدل القرار رقم ، 4302سبتمبر  44مؤّرخ في  464رقم  قــرار -
 346 ....................................................................................إدارة المدرسة الوطنية العميا لألشغال العمومية مجمس

بالمدرسة العميا  الّمجنة العممية لقسم العموم الطبيعية يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 4302سبتمبر  44مؤّرخ في  443رقم  قــرار -
 343 .............................................................................................................................لألساتذة بالقبة

بالمدرسة العميا لألساتذة  ألعضاء الّمجنة العممية لقسم الكيمياء يحدد القائمة االسمية، 4302سبتمبر  44مؤّرخ في  871رقم  قــرار -
 340 ......................................................................................................................................بالقبة

بالمدرسة العميا لألساتذة  ألعضاء الّمجنة العممية لقسم الرياضيات يحدد القائمة االسمية، 4302سبتمبر  44مؤّرخ في  444رقم  قــرار -
 342 ......................................................................................................................................بالقبة

بالمدرسة العميا لألساتذة  ألعضاء الّمجنة العممية لقسم الفيزياء يحدد القائمة االسمية، 4302سبتمبر  44مؤّرخ في  440رقم  قــرار -
 341 ......................................................................................................................................بالقبة
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 349 ..بجامعة وىران 4302-4302بعنوان الّسنة الجامعية  الماستر المفتوحة يتضّمن تأىيل، 4302سبتمبر  42مؤّرخ في  442رقم  قــرار -

لممدرسة التحضيرية في العموم  يحدد القائمة االسمية ألعضاءالمجمس العممي، 4302سبتمبر  42مؤّرخ في  442رقم  قــرار -
 349 ...............................................................................................والتجارية وعموم التسيير بوىران االقتصادية

لممدرسة التحضيرية في العموم  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 4302سبتمبر  42خ في مؤرّ  446رقم  قــرار -
 344 .............................................................................................والتجارية وعموم التسيير بتممسان االقتصادية

 344 ..بجامعة بجايــــة مجمس كمية الحقوق والعموم الّسياسية يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 4302سبتمبر  44مؤّرخ في  444رقم  قــرار -

 346 ................بجامعة بجايــــة ألعضاء مجمس كمية التكنولوجيا يحدد القائمة االسمية، 4302سبتمبر  44مؤّرخ في   444رقم  قــرار -

 346 ..بجامعة بجايــــة مجمس كمية العموم اإلنسانية واإلجتماعية يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 4302 سبتمبر 28مؤّرخ في  879رقم  قــرار -

 343 ..........بجامعة بجايــــة مجمس كميـــة اآلداب والّمغـــــات يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 4302سبتمبر  44مؤّرخ في  443رقم  قــرار -

 332 ..........بجامعة بجايــــة مجمس كميـــة العمــــوم الدقيقــــــة يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 4302مبر سبت 44مؤّرخ في  440رقم  قــرار -

 331 ......بجامعة بجايــــة مجمس كميـــة عموم الطبيعة والحياة يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 4302سبتمبر  44مؤّرخ في  444رقم  قــرار -

المتضمن فتح مسابقة عمى  4302أوت  36المؤرخ في  400يعدل ويتمم القرار رقم ، 4302سبتمبر  44مؤّرخ في  440رقم  قــرار -
 339 ..............................................................أستاذ مساعد استشفائي جامعـــي أساس االختيارات من أجل االلتحاق برتبة

 

- IV قــــــــــــــرراتالم  
التابعة لممدرسة الوطنية  المتضمن وضع اليياكل المذكورة في الممحق المرفق،، 4302جويمية  36مؤرخ في  004رقم  قــررم -

 360 .................................................... تحت تصرف المدرسة التحضيرية في عموم الطبيعة والحياة العميا لمبيطرة،

 

- V  الفردية القرارات  
 361 .......................................................................................................الفردية راتالقرا -
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 ــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــ
 الرسمية الجريدة في الصادرة النصوص

 الجزائريـة للجمهوريـة
 ــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــ
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  يتضمف تنظيـ ، 2014يكليك سنة  6المكافق  1435رمضاف عاـ  8مؤرخ  196-14مرسكـ رئاسي رقـ
 .التككيف كتحسيف المستكى في الخارج كتسييرىما

 (1024 يوليو 03 الصادرة في 41 رقم الرسمية الجريدة)   

 

  يتضمف ، 2014غشت سنة  25المكافق  1435شكاؿ عاـ   29المؤرخ في  230-14مرسكـ تنفيذي رقـ
 .مدرسة عميا لؤلساتذة بكىرافإنشاء 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  يتضمف ، 2014غشت سنة  25المكافق  1435شكاؿ عاـ  29المؤرخ في  231-14مرسكـ تنفيذي رقـ
 .إنشاء مدرسة عميا لؤلساتذة بمستغانـ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  يتضمف ، 2014غشت سنة  25المكافق  1435شكاؿ عاـ  29المؤرخ في  232-14رقـ مرسكـ تنفيذي
 .لي بسيدي بمعباسإنشاء مدرسة عميا لئلعبلـ اآل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  يتضمف ، 2014غشت سنة  25المكافق  1435شكاؿ عاـ  29رخ في المؤ  233-14مرسكـ تنفيذي رقـ
 .إنشاء مدرسة تحضيرية في عمـك الطبية كالحياة بكىراف

 (1024 أوت 92 الصادرة في 42 رقم الرسمية الجريدة)   

  
 يعدؿ كيتمـ  ،2014غشت سنة  25المكافق  1435شكاؿ عاـ  29خ في المؤر  239-14تنفيذي رقـ  مرسكـ

 1998يكليك سنة  7المكافق  1419ربيع األكؿ عاـ  13المؤرخ في  220-98المرسكـ التنفيذي رقـ 
 .المتضمف إنشاء جامعة مستغانـ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  يعدؿ كيتمـ ، 2014غشت سنة  25المكافق  1435شكاؿ عاـ  29المؤرخ في  240-14تنفيذي رقـ مرسكـ
كالمتضمف إنشاء  2009يناير سنة  4المكافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  07-09المرسكـ التنفيذي رقـ 

 .جامعة بشار
 (1024 سبتمبر 24 الصادرة في 41 رقم الرسمية الجريدة)   

 

 يتضمف ، 2014سبتمبر سنة  22المكافق  1435ذي القعدة عاـ  27مؤرخ في  261-14تنفيذي رقـ  مرسكـ
  .2إنشاء جامعة كىراف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  يعدؿ ، 2014سبتمبر سنة  22المكافق  1435ذي القعدة عاـ  27مؤرخ في  262-14تنفيذي رقـ مرسكـ
 1984غشت سنة  18المكافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84المرسكـ التنفيذي رقـ 

 .كسيرىا كالمتعمق بتنظيـ جامعة كىراف
 (1024 سبتمبر 16 الصادرة في 46 رقم الرسمية الجريدة)   

 

   يتضمف كضع بعض أسبلؾ النفسانييف لمصحة ،  2013سبتمبر سنة  2قرار كزاري مشترؾ مؤرخ في
  .التعميـ العالي كالبحث العممي )مؤسسات التعميـ العالي(العمكمية في حالة القياـ بالخدمة لدى كزارة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2014/A2014042.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2014/A2014042.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2014/A2014042.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2014/A2014051.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2014/A2014051.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2014/A2014051.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2014/A2014052.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2014/A2014052.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2014/A2014057.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2014/A2014057.pdf
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  يف يتضمف كضع بعض أسبلؾ الممارسيف الطبييف العام، 2013سبتمبر سنة  2قرار كزاري مشترؾ مؤرخ في
 .لمصحة العمكمية في حالة القياـ بالخدمة لدى كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي )مؤسسات التعميـ العالي(

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  يتضمف كضع بعض أسبلؾ الشبو الطبييف العاميف ، 2013 سبتمبر سنة 2قرار كزاري مشترؾ مؤرخ في
 .لمصحة العمكمية في حالة القياـ بالخدمة لدى كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي )مؤسسات التعميـ العالي(

 

 (1024 يوليو 90 يالصادرة ف 44 رقم الرسمية الجريدة)   

 

   يحدد تنظيـ المديرية العامة لمبحث العممي كالتطكير ، 2014مارس سنة  24قرار كزاري مشترؾ مؤرخ
 .التكنكلكجي في مكاتب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد تصنيف الككالة المكضكعاتية لمبحث كشركط االلتحاؽ ، 2014ابريل سنة  14شترؾ مؤرخ قرار كزاري م
 .بالمناصب العميا التابعة ليا

 (1024 يوليو 03 الصادرة في 42 رقم الرسمية الجريدة)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2014/A2014045.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2014/A2014045.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2014/A2014041.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2014/A2014041.pdf
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الــــقرارات الوزارية  

 المشتركة
 ـــــــــــــــــــــ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ـــــــــــــــــــــ
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 يتضمن 4302جويمية  03وزاري مشترك في  قرار
 4302دورة أكتوبر  ةفتح مناصب اإلقام 

 

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

كالذي  1971ديسمبر سنة  3المكافق  1391شكاؿ عاـ  15المؤرخ في  275-71بمقتضى المرسكـ رقـ  -
 يتضمف إحداث شيادة الدركس الطبية الخاصة،

 1982ديسمبر سنة  18المكافق  1403ربيع األكؿ عاـ  2في  المؤرخ 492-82كبمقتضى المرسكـ رقـ  -
كالذي يتضمف تحديد شركط االلتحاؽ بدكرة الدراسات الطبية الخاصة لؤلطباء كالصيادلة كجراحي األسناف 

 المقيميف كتنظيمات،
 1984أكت سنة  18المكافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  209-84كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 تعمق بتنظيـ جامعة الجزائر كسيرىا، المعدؿ كالمتمـ،كالذي ي
 1984أكت سنة  18المكافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 كالذي يتعمق بتنظيـ جامعة كىراف كسيرىا، المعدؿ كالمتمـ،
 1984أكت سنة  18المكافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  214-84كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 كالذي يتعمق بتنظيـ جامعة عنابة كسيرىا، المعدؿ كالمتمـ،
، 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 الذي يتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
مكافق أكؿ أكت سنة ال 1410ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  136-89كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالذي يتضمف إنشاء جامعة باتنة كسيرىا، المعدؿ كالمتمـ، 1989
المكافق أكؿ أكت سنة  1410ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالذي يتضمف إنشاء جامعة البميدة، المعدؿ كالمتمـ، 1989
المكافق أكؿ أكت سنة  1410ذي الحجة عاـ  29مؤرخ في ال 138-89كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالذي يتضمف إنشاء جامعة تممساف كسيرىا، المعدؿ كالمتمـ، 1989
المكافق أكؿ أكت سنة  1410ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالذي يتضمف إنشاء جامعة تممساف كسيرىا، المعدؿ كالمتمـ، 1989
المكافق أكؿ أكت سنة  1410ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالذي يتضمف إنشاء جامعة تيزي كزك كسيرىا، المعدؿ كالمتمـ، 1989
المكافق أكؿ أكت سنة  1410ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  140-89كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 اء جامعة سطيف كسيرىا، المعدؿ كالمتمـ،كالذي يتضمف إنش 1989
المكافق أكؿ أكت سنة  1410ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  141-89كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالذي يتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس، المعدؿ كالمتمـ، 1989
 1997ديسمبر سنة  2المكافق  1418شعباف عاـ  2المؤرخ في  465-97كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتخصصة كتنظيميا كسيرىا، االستشفائيةالذي يحدد قكاعد إنشاء المؤسسات 
 1997ديسمبر سنة  2المكافق  1418شعباف عاـ  2المؤرخ في  466-97كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد قكاعد إنشاء القطاعات الصحية كتنظيميا كسيرىا،
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 1997ديسمبر سنة  2المكافق  1418شعباف عاـ  2المؤرخ في  467-97ـ كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رق -
 الذي يحدد لقكاعد إنشاء المراكز االستشفائية الجامعية كتنظيميا كسيرىا،

 2010يكليك سنة  14المكافق  1431شعباف عاـ  2المؤرخ في  183-10كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 كالمتضمف تغيير تسمية جامعة الجزائر،

يكليك سنة  03المكافق  1432المؤرخ في أكؿ شعباف عاـ  236-11كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 منو، 7، الذي يتضمف القانكف األساسي لممقيـ في العمـك الطبية السيما المادة 2011

كالذي  2011نكفمبر سنة  28المكافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  405-11كبمقتضى المرسكـ رقـ  -
 كسيرىا، 3بإنشاء جامعة قسنطينة يتعمق 

، الذي يتضمف كيفيات تنظيـ الدراسات في طكر 2010ديسمبر سنة  6المؤرخ في  709كبمكجب القرار رقـ  -
 التككيف لنيل شيادة الدراسات الطبية المتخصصة كتقييميا كالتدرج فييا.

 

 ررانـــــقـي
 1432المؤرخ في أكؿ شعباف عاـ  236-11فيذي رقـ مف المرسـك التن 7تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

كالمذككر أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد عدد المناصب  2011يكليك سنة  3يكليك  3المكافق 
 .2014المفتكحة لئلقامة لدكرة أكتكبر سنة 

 القرار.في الجدكؿ الممحق بيذا  2014يحدد عدد المناصب المفتكحة لئلقامة لدكرة أكتكبر  :4المادة 
 ال يمكف لممقيميف متابعة تككينيف متزامنيف أك متتابعيف لنيل شيادة الدراسات الطبية. :0المادة 
يكمف كل مف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف بكزارة التعميـ العالي كالبحث العممي كالمدير  :2المادة 

صبلح المستشفيات بكزارة الصحة كال صبلح المستشفيات كرؤساء العاـ لمصالح الصحة كا  سكاف كا 
كباتنة ككىراف كتممساف كسيدي  1كعنابة كسطيف 3كتيزي كزك كقسنطينة 1كالبميدة 1جامعات الجزائر

 بمعباس، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار.
صحة : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لكل مف كزارة التعميـ العالي كالبحث العممػي ك كزارة ال2المادة 

صبلح المستشفيات.  كالسكاف كا 
 4302 جويمية 03في حرر بالجزائر                                                                               

صالح المستشفيات               وزير التعميم العالي والبحث العممي                          وزير الصحة والسكان وا 
 عبد المالك بوضياف                                           دمحم مباركي               ألستاذ ا      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
FACULTE DE MEDECINE DE L’UNIVERSITE D’ALGER 

OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT 
SESSION OCTOBRE 2014 

Médecine 

Spécialités 
Nbr. de postes 

ouverts 
Postes ouverts 

HCA 
Total 

Anatomie Pathologique 14 01 15 

Anesthésie Réanimation 100 07 107 

Biophysique 00 00 00 

Cardiologie 25 03 28 

Dermatologie et Vénérologie 18 03 21 

Diabétologie endocrinologie et Maladies 08 09 17 

Epidémiologie et Médecine Préventive 15  15 

Hépato-Gastro-entérologie 19 01 20 

Gynécologie Obstétrique 76 10 86 

Hématologie 11 02 13 

Histologie Embryologie et génétiques 05  05 
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Cliniques 

Infectiologie 09 01 10 

Médecine Interne 36 03 39 

Médecine Légale Droit Médical et Ethique 27 03 30 

Médecine Nucléaire et Imagerie Moléculaire 04  04 

Médecine Physique et Réadaptation 26  26 

Médecine du Sport 04  04 

Médecine du Travail 32  32 

Néphrologie 22 04 26 

Neurologie 16 02 18 

Oncologie Médicale 22 02 24 

Ophtalmologie 30 03 33 

O R L 12  12 

Pédiatrie 73 12 85 

Pharmacologie Clinique** 02 00 02 

Physiologie Clinique et Exploration 
Fonctionnelle Métabolique et Nutrition 

02  02 

Neurophysiologie clinique et exploration 
fonctionnelle du système nerveux 

05  05 

Pneumo-phtisiologie 25 02 27 

Psychiatrie 58 05 63 

Pédopsychiatrie 10  10 

Imagerie médicale et Radiologie 23 04 27 

Radiothérapie Oncologie 04  04 

Réanimation Médicale 18 04 22 

Rhumatologie 10 02 12 

Total 761 83 844 
 

FACULTE DE MEDECINE DE L’UNIVERSITE D’ALGER 
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT 

SESSION OCTOBRE 2014 

Spécialités Chirurgicales 

Spécialités 
Nbr de postes 

ouverts 
Postes 

ouverts HCA 
Total 

Chirurgie Générale 112 04 116 

Chirurgie Cardiaque 09  09 

Chirurgie Vasculaire 04  04 

Chirurgie Maxillo-faciale 04  04 

Chirurgie Neurologique 11 12 11 

Chirurgie Orthopédique et Traumatologie 24  36 

Chirurgie Pédiatrique 25  25 

Chirurgie Plastique reconstructrice 
Esthétique et de Brûlologie 

02  02 

Chirurgie Thoracique 05  
03 CHU Mustapha 
02 CHU Bab- el-

Oued 

Chirurgie Urologique 08  08 

Total 204 16 220 

 
FACULTE DE MEDECINE DE L’UNIVERSITE D’ALGER 

OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT 
SESSION OCTOBRE 2014 

Spécialités Mixtes 

Spécialités 
Nbr de postes 

ouverts 
Postes 

ouverts HCA 
Total 

Biochimie 01  01 

Hémobiologie et Transfusion Sanguine 03 02 05 

Immunologie 03 01 04 

Microbiologie 03  03 

Parasitologie-Mycologie 03 05 08 

Total 13 08 21 
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FACULTE DE MEDECINE DE L’UNIVERSITE D’ALGER 
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT 

SESSION OCTOBRE 2014 

Spécialités Pharmacie 

Spécialités 
Nbr de postes 

ouverts 
Lieux de Formation 

Pharmacognosie 04 CHU Nafissa Hamoud Parnet 

Pharmacologie Pharmaceutique 02 LNCPP 

Pharmacie Galénique 04 Alger 

Hydrologie Bromatologie 04 Labo-Central EHS Ait-Idir 

Chimie Thérapeutique 03 CNMS 

Immunologie 04 Alger 

Parasitologie-Mycologie 03 Alger 

Hémobiologie et Transfusion Sanguine 04 Alger 

Toxicologie 04 Alger 

Biochimie 06 Alger 

Microbiologie 03 Alger 

Total General 41  
 

Spécialités Dentaire 

Spécialités 
Nbr de postes 

ouverts 
Postes 

ouverts HCA 
Total 

Odontologie 
Conservatrice/Endodontie 

02 CHU Mustapha 
02 CHU B.Messous 

01 05 

Orthopédie Dento-Faciale 
02 CHU Mustapha 
02 B.Messous 

 04 

Parodontologie 
02 CHU Mustapha 
02 CHU B.Messous 

 04 

Pathologie et Chirurgie Buccales 
03 CHU Mustapha 
02 CHU B.Messous 

 05 

Prothèse 
02 CHU Mustapha 
02 CHU B.Messous 

01 06 

TOTAL GENERAL 22 02 24 
 

FACULTE DE MEDECINE DE L’UNIVERSITE DE TIZI-OUZOU 
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT 

SESSION OCTOBRE 2014 

Médecine 

Spécialités 
Nbr de postes 

ouverts 
Lieux de Formation 

Anatomie Pathologique 01 Tizi-Ouzou 

Anesthésie Réanimation 12 Tizi-Ouzou 

Biochimie 00 Tizi-Ouzou 

Cardiologie 04 Tizi-Ouzou 

Chirurgie Générale 05 Tizi-Ouzou 

Chirurgie Orthopédique et Traumatologie 05 Tizi-Ouzou 

Chirurgie Pédiatrique 06 Tizi-Ouzou 

Chirurgie Urologique 03 Tizi-Ouzou 

Chirurgie neurologique 05 Tizi-Ouzou 
Diabétologie endocrinologies et maladies métaboliques 00  

Epidémiologie et Médecine Préventive 05 Tizi-Ouzou 

Gynécologie Obstétrique 05 Tizi-Ouzou 

Hématologie 04 Tizi-Ouzou 

Hémobiologie et transfusion sanguine 00 Tizi-Ouzou 

Histologie Embryologie et Génétique Clinique 02 Tizi-Ouzou 

Infectiologie 04 Tizi-Ouzou 

Imagerie médical et radiologie 00 Tizi-Ouzou 

Médecine Interne 06 Tizi-Ouzou 

Médecine Légale, Droit médical et Ethique 03 Tizi-Ouzou 

Médecine du Travail 02 Tizi-Ouzou 

Médecine Physique et réadaptation 00 Tizi-Ouzou 

Neurologie 04 Tizi-Ouzou 

Néphrologie 05 Tizi-Ouzou 

Oncologie Médicale 05 Tizi-Ouzou 



28 |    1024-الثالثي الثالث                                                                                         النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
 

O R L 04 Tizi-Ouzou 

Ophtalmologie 00 Tizi-Ouzou 

Psychiatrie 02 Tizi-Ouzou 

Pédiatrie 10 Tizi-Ouzou 

Pédopsychiatrie 00 Tizi-Ouzou 

Pneumo-phtisiologie 04 Tizi-Ouzou 

Réanimation Médicale 05 Tizi-Ouzou 

Rhumatologie 02 Tizi-Ouzou 

T O T A L 113  
 

FACULTE DE MEDECINE DE L’UNIVERSITE DE TIZO-OUZOU 
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT 

SESSION OCTOBRE 2014 

Pharmacie 

Spécialités 
Nbr de postes 

ouverts 
Lieux de Formation 

Biochimie 01 Tizi-Ouzou 

Parasitologie mycologie 01 Tizi-Ouzou 

Hémobiologie et Transfusion sanguin 01 Tizi-Ouzou 

Microbiologie 01 Tizi-Ouzou 

Toxicologie 02 Tizi-Ouzou 

T O T A L 06  
 

FACULTE DE MEDECINE DE L’UNIVERSITE DE BLIDA 
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT 

SESSION OCTOBRE 2014 

Médecine 

Spécialités 
Nbr de postes 

ouverts 
Lieux de Formation 

Anatomie Pathologique 02 CHU Blida 

Anatomie Pathologique 02 EHS Douéra 

Anesthésie Réanimation 06 EPH Sidi Ghilés 

Cardiologie 03 CHU Blida 

Chirurgie Générale 04 CHU Blida 

Chirurgie Générale 06 EHS Douéra 

Chirurgie Générale 04 CAC Blida 

Chirurgie Orthopédique et Traumatologie 03 CHU Blida 

Chirurgie Orthopédique et Traumatologie 04 EHS Douéra « A » 

Chirurgie Orthopédique et Traumatologie 06 EHS Douéra « B » 

Chirurgie Pédiatrique 02 CHU Blida 

Epidémiologie et Médecine Préventive 03 CHU Blida 

Gynécologie Obstétrique 10 CHU Blida 

Hématologie 04 CAC Blida 

Immunologie 01 CHU Blida 

Médecine Interne 03 CHU Blida 

Médecine du Travail 03 CHU Blida 

Médecine Légale, Droit médical et Ethique 04 CHU Blida 

Microbiologie 01 CHU Blida 

Neurologie 03 CHU Blida 

Neurochirurgie 02 EPH Sidi Ghilés 

Neurochirurgie 03 CHU Blida 

O R L 03 CAC Blida 

Oncologie Médicale 05 CHU Blida 

Oncologie Médicale 02 CHU Blida 

Ophtalmologie 04 CHU Blida 

Physiologie Clinique et Exploration 
Fonctionnelle Métabolique et Nutrition 

02 CHU Blida 

Pédiatrie 08 CHU Blida 

Pneumo-phtisiologie 04 Secteur Sanitaire Blida 

Psychiatrie (Pr BAKIRI) 04 EHS Psychiatrie Blida 

Psychiatrie (Pr Bencharif)) 04 EHS Psychiatrie Blida 

Psychiatrie Infanto-juvénile) 02 EHS Psychiatrie Blida 

Radiothérapie Oncologie 04 CAC Blida 

Médecine Physique et Réadaptation 04 CHU Blida 
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Médecine Physique et Réadaptation 04 EHS Douéra 

Rhumatologie 04 EHS Douéra 

T O T A L 133  
 

FACULTE DE MEDECINE DE L’UNIVERSITE DE BLIDA 
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT 

SESSION OCTOBRE 2014 

Pharmacie 

Spécialités 
Nbr de postes 

ouverts 
Lieux de Formation 

Chimie Thérapeutique 02 Faculté de Médecine de Blida 

Pharmacie Galénique 02 Faculté de Médecine de Blida 

Pharmacologie Pharmaceutique 02 Faculté de Médecine de Blida 

Parasitologie-mycologie 01 Faculté de Médecine de Blida 

Pharmacognosie 02 Faculté de Médecine de Blida 

Toxicologie 02 Faculté de Médecine de Blida 

Total Général 11  
 

FACULTE DE MEDECINE DE L’UNIVERSITE DE BEJAIA 
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT 

SESSION OCTOBRE 2014 

Médecine 

Spécialités 
Nbr de postes 

ouverts 
Lieux de Formation 

Anatomie Général 03  

Hématologie 02  

Infectiologie 03  

Neurochirurgie 03  

Pédiatrie 04  

Chirurgie Orthopédique et Traumatologie 02  

Total 17  
 

FACULTE DE MEDECINE DE L’UNIVERSITE D’ORAN 
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT 

SESSION OCTOBRE 2014 

Médecine 

Spécialités 
Nbr de postes 

ouverts 
Lieux de Formation 

Anatomie Pathologique 05 
01 CHU Oran 
02 EHU Oran 
02 EHS Canastel 

Anatomie Générale 06 
02 CHU Oran 
04 EHU Oran 

Anesthésie Réanimation 47 
22 CHU Oran 
20 EHU Oran 
05 HMRUO 

Anesthésie Réanimation Pédiatrique 18 
06CHU Oran 
12 EHS Canastel 

Biochimie 01 Alger 

Cardiologie 13 
05 CHU Oran 
04 EHU Oran 
04 HMRUO 

Chirurgie Vasculaire 03 EHU Oran 

Chirurgie Cardiaque 02 EHU Oran 

Chirurgie Neurologique 06 
02 CHU Oran 
02 EHU Oran 
02 HMRUO 

Chirurgie Générale 20 
08 CHU Oran 
10 EHU Oran 
02 HMRUO 

Chirurgie Orthopédique et traumatologie 11 
06 CHU Oran 
05 EHU Oran 

Chirurgie Pédiatrique 12 
04 CHU ORAN 
08 EHS Canastel 

Chirurgie Urologique 06 03 CHU Oran 



30 |    1024-الثالثي الثالث                                                                                         النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
 

03 EHU Oran 

Chirurgie Maxillo-faciale 02 EHU Oran 

Chirurgie Plastique Reconstructrice 
Esthétique et de Brûlologie 

04 CHU Oran 

Chirurgie Thoracique 06 
04 CHU Oran 
02 EHU Oran 

Dermatologie et Vénérologie 06 
03 CHU Oran 
03 EHU Oran 

Diabétologie Endocrinologie et Maladies 
Métaboliques 

07 
03 CHU Oran 
04 EHU Oran 

Epidémiologie et Médecine Préventive 20 
11 CHU Oran 
06 EHU Oran 
03 EHS CANASTEL 

Gynécologie Obstétrique 37 

10 CHU Oran 
12 EHU Oran 
10 EHS Nouar Fadéla 
05 HMRUO 

Hépato-Gastro Entérologie 09 
03 CHU Oran 
04 EHU Oran 
02 HMRUO 

Hématologie 09 
05 CHU Oran 
03 EHU Oran 
01 HMRUO 

 

FACULTE DE MEDECINE DE L’UNIVERSITE D’ORAN 
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT 

SESSION OCTOBRE 2014 

Médecine (suite) 

Spécialités 
Nbre de postes 

ouverts 
Lieux de Formation 

Hémobiologie et Transfusion Sanguine 02 Alger 

Histologie Embryologie et Génétiques Cliniques 01 CHU Oran 

Infectiologie 08 CHU Oran 

Médecine du Travail 10 
04CHU Oran 
04 EHU Oran 
02 HMRUO 

Médecine Interne 15 
05 CHU Oran 
05 EHU Oran 
05 HMRUO 

Médecine Légale Droit Ethique 10 
06 CHU Oran 
04 EHU Oran 

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

Médecine du Sport 00  

Microbiologie 02 Alger 

Néphrologie 04 04 EHU Oran 

O R L 06 
02 CHU Oran 
04  EHU Oran 

Oncologie Médicale 14 

08 CHU Oran 
04 EHS CEA 
MISSERGHIN 
02 HMRUO 

Ophtalmologie * 13 
04 EHS Canastel 
07 EHS Ophtalmologie 
02 HMRUO 

Parasitologie-Mycologie 01 Alger 

Pédiatrie 41 

13 CHU Oran 
18 EHS Ophtalmologie 
04 EHS CEA MISSERGHINE 
06 HMRUO 

Pneumo-phtisiologie 14 
08 CHU Oran 
04 EHU Oran 
02 HMRUO 
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Psychiatrie 10 
04 CHU Oran 
06 EHS SIDI CHAHMI 

Imagerie Médicale et Radiologie 12 
06 CHU Oran 
06 HMRUO 

Radiothérapie Oncologie 07 
02 CHU Oran 
05 EHS CEA 
MISSERGHINE 

Rhumatologie 03 CHU Oran 

T O T A L 431  
 

FACULTE DE MEDECINE DE L’UNIVERSITE DE TLEMCEN 
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT 

SESSION OCTOBRE 2014 

Médecine  

Spécialités 
Nbr de postes 

ouverts 
Lieux de Formation 

Anatomie Générale 04 Faculté de Médecine d’Oran 

Anatomie Pathologie 02 CHU Tlemcen 

Anesthésie Réanimation 06 CHU Tlemcen 

Cardiologie 04 CHU Tlemcen 

Chirurgie Générale « A » 06 CHU Tlemcen 

Chirurgie Pédiatrique 04 EHS Mère Enfant Tlemcen 

Chirurgie orthopédique et Traumatologie 03 CHU Tlemcen 

Chirurgie Urologique 02 CHU Annaba 

Dermatologie et Vénéréologie 02 CHU Tlemcen 

Diabétologie Epidémiologie et Maladies 
Métaboliques 

02 
CHU Tlemcen 

Gynécologie Obstétrique 06 EHS Mère Enfant Tlemcen 

Hématologie 04 CHU Tlemcen 

Hémobiologie et Transfusion Sanguin 00 Alger 

Infectiologie 02 CHU Tlemcen 

Immunologie 01 Alger 

Médecine Interne 02 CHU Tlemcen 

Médecine du Travail 04 CHU Tlemcen 

Médecine Légale droit médical et éthique 02 CHU Tlemcen 

Médecine Physique et Réadaptation 02 CHU Tlemcen 

Médecine du Sport 02 Alger 

Néphrologie 04 CHU Tlemcen 

Neurochirurgie 02 CHU Tlemcen 

Neurologie 03 CHU Tlemcen 

Oncologie Médicale 04 CHU Tlemcen 

Ophtalmologie 03 CHU Tlemcen 

O R L 04 CHU Tlemcen 

Pédiatrie 08 
04 CHU Tlemcen 
04 EHS Mère-Enfant Tlemcen 

Pneumo-phtisiologie 04 CHU Tlemcen 

Psychiatrie 04 CHU Tlemcen 

Imagerie Médicale et Radiologie 01 CPMC Alger 

Radiothérapie Oncologie 01 CHU Constantine 

T O T A L 98  
 

FACULTE DE MEDECINE DE TLEMCEN 
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT 

SESSION OCTOBRE 2014 

PHARMACIE 

Spécialités Nbr de postes ouverts Lieux de Formation 

Hémobiologie et Transfusion Sanguine 01 Alger 

Toxicologie 01 Oran 

Pharmacie Galénique 01 Oran 

Immunologie 00 Alger 

Pharmacologie Pharmaceutique 02 Oran 

Parasitologie mycologie 01 Alger 

Chimie thérapeutique 01 Annaba 

TO T A L 07  
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Médecine Dentaire 

Spécialités 
Nbr de postes 

ouverts 
Lieux de Formation 

Odontologie Conservatrice/Endodontie 03 CHU Tlemcen 

  
 FACULTE DE MEDECINE DE L’UNIVERSITE DE SIDI BEL-ABBES 

OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT 
SESSION OCTOBRE 2014 

Médecine 

Spécialités 
Nbr de postes 

ouverts 
Lieux de Formation 

Anatomie Générale 00  

Anatomie Pathologie 02  

Anesthésie Réanimation 12  

Biochimie 01 Alger 

Cardiologie 02  

Chirurgie Générale 
Urgences chirurgicales 

06 
06 

 

Chirurgie Neurologie 00  

Chirurgie orthopédique et Traumatologie 04  

Chirurgie Pédiatrique 06  

Dermatologie et Vénéréologie 00  

Diabétologie Epidémiologie et Maladies 
Métaboliques 

04 
 

Epidémiologie et Médecine Préventive 04  

Gynécologie Obstétrique 06  

Hépato-gastro-entérologie 04  

Hématologie 02  

Infectiologie 00  

Médecine du Travail 05  

Médecine Interne 06  

Médecine Légale droit médical et éthique 00  

Médecine Physique et Réadaptation 04  

Néphrologie 06  

Physiologie Clinique et explorations 
fonctionnelles 
Métaboliques et de Nutrition 

01 
 

Neurologie 04  

Oncologie Médicale 04  

Ophtalmologie 04  

Pédiatrie 06  

Pneumo-phtisiologie 04  

Psychiatrie 02  

Imagerie Médicale et Radiologie 04  

T O T A L 109  
 

FACULTE DE MEDECINE DE L’UNIVERSITE DE SIDI BEL-ABBES 
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT 

SESSION OCTOBRE 2014 

Pharmacie 

Spécialités 
Nbr de postes 

ouverts 
Lieux de Formation 

Chimie Thérapeutique 01 Oran 

Immunologie 01 Alger 

Hydrologie Bromatologie Médicales 02 Oran 

Pharmacie Galénique 01 Oran 

Pharmacologie Pharmaceutique 01 Oran 

Parasitologie-mycologie 01 Alger 

Toxicologie 01 Oran 

Microbiologie 01 Alger 

TOTAL GENERAL 09  
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FACULTE DE MEDECINE DE L’UNIVERSITE DE ANNABA 
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT 

SESSION OCTOBRE 2014 

Médecine 

Spécialités 
Nbr de postes 

ouverts 
Lieux de Formation 

Anatomie Générale 02 CHU Annaba 

Anesthésie Réanimation 08 CHU Annaba 

Anesthésie Réanimation Pédiatrique 02 CHU Annaba 

Réanimation médicale 05 CHU Annaba 

Biochimie 01 CHU Annaba 

Cardiologie 04 CHU Annaba 

Chirurgie Générale Urgences chirurgicales 04 CHU Annaba 

Chirurgie  Générale 04 CHU Annaba 

Chirurgie Maxillo faciale 00 CHU Annaba 

Chirurgie Orthopédique et Traumatologie 02 CHU Annaba 

Chirurgie Pédiatrique 02 CHU Annaba 

Chirurgie Plastique Reconstruction Esthétique 
et de Brûlologie 

00 CHU Annaba 

Chirurgie Urologique 02 CHU Annaba 

Dermatologie et Vénéréologie 00 CHU Annaba 

Epidémiologie et Médecine Préventive 04 CHU Annaba 

Hépato-gastro-entérologie 00 CHU Annaba 

Gynécologie Obstétrique 
08 
08 

CHU Annaba 
EHS Annaba 

Hématologie 04 CHU Annaba 

Histologie Embryologie et Génétique Clinique 03 CHU Annaba 

Infectiologie 04 CHU Annaba 

Médecine du Travail 06 CHU Annaba 

Médecine Interne 06 CHU Annaba 

Médecine Légale droit médical et éthique 06 CHU Annaba 

Médecine Nucléaire et Imagerie Moléculaire 00 CHU Annaba 

Médecine Physique et Réadaptation 04 CHU Annaba 

Microbiologie 01 CHU Annaba 

Néphrologie 04 CHU Annaba 

Neuro chirurgie 02 CHU Annaba 

Neurologie 02 CHU Annaba 

Oncologie Médicale 06 CHU Annaba 

Ophtalmologie 05 CHU Annaba 

O R L 06 CHU Annaba 

Parasitologie mycologie 01 CHU Annaba 

Pédiatrie 08 CHU Annaba 

Physiologie Clinique et explorations 
fonctionnelles cardio respiratoire et de l’exercice 

01 CHU Annaba 

Physiologie Clinique et explorations 
fonctionnelles 
Métaboliques et de Nutrition 

00 CHU Annaba 

Neuro physiologie clinique et exploration 
fonctionnelle du système nerveux 

00 CHU Annaba 

Pneumo-phtisiologie 04 CHU Annaba 

Psychiatrie 04 CHU Annaba 

Pédopsychiatrie 02 CHU Annaba 

Radiologie et imagerie médicale 04 CHU Annaba 

Radiothérapie oncologie 02 CHU Constantine 

T O T A L 141  
FACULTE DE MEDECINE DE L’UNIVERSITE DE CONSTANTINE 

OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT 
SESSION OCTOBRE 2014 

Médecine 

Spécialités 
Nbr de postes 

ouverts 
Lieux de Formation 

Anatomie Générale 06 CHU Constantine 

Anatomie Pathologique 03 CHU Constantine 
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02 DAKSI 

Anesthésie Réanimation 25 CHU Constantine 

Biochimie 00 CHU Constantine 

Cardiologie 06 CHU Constantine 

Chirurgie Cardiaque 02 CHU Constantine 

Chirurgie Maxillo-faciale 04 CHU Constantine 

Chirurgie Neurologique 04 CHU Constantine 

Chirurgie Pédiatrique 06 CHU Constantine 

Chirurgie Urologique 06 CHU Constantine 

Chirurgie Générale « A » 
Chirurgie « B » 

06 
06 

CHU Constantine 

Chirurgie des Urgence 04 CHU Constantine 
Chirurgie Plastique Constructrice esthétique et de Brûlologie 00  

Chirurgie orthopédique et traumatologie « A » 
Chirurgie orthopédique et Traumatologie « B » 

06 
06 

CHU Constantine 
CHU Constantine 

Chirurgie Thoracique 03 CHU Constantine 

Dermatologie et Vénérologie 03 CHU Constantine 

Diabétologie Endocrinologie et Maladies Métaboliques 03 CHU Constantine 

Epidémiologie et Médecine préventive 06 CHU Constantine 

Hépato-Gastro-entérologie 08 CHU Constantine 

Gynécologie Obstétrique 
12 
08 

CHU Constantine  
DAKSI 

Hématologie 03 CHU Constantine 

Histologie Embryologie et génétiques Clinique 02 CHU Constantine 

Immunologie 00  

Infectiologie 06 CHU Constantine 

Médecine du Travail 04 CHU Constantine 

Médecine Interne 12 CHU Constantine 

Médecine légale, Droit Médical et Ethique 06 CHU Constantine 

Médecine Nucléaire et Imagerie moléculaire 00  

Médecine Physique et Réadaptation 00  

Microbiologie 02 CHU Constantine 

Néphrologie 04 CHU Constantine 

Neurologie 10 CHU Constantine 

O R L 04 CHU Constantine 

Oncologie Médicale 08 CHU Constantine 

Ophtalmologie 
Ophtalmologie 

04 
02 

Alger 
Oran 

Parasitologie Mycologie 02 CHU Constantine 

Pédiatrie 
08 
06 

CHU Constantine 
Mansourah 

Pédopsychiatrie 02 CHU Constantine 

Physiologie Clinique et Exploration Fonctionnelle 
« Cardio respiratoire et de l’exercice » 

02 CHU Constantine 

Physiologie Clinique et Exploration Fonctionnelle 
Métabolique et Nutrition 

02 CHU Constantine 

Neurophysiologie clinique et exploration fonctionnelle 
du système Nerveux 

02 CHU Constantine 

Pneumo-phtisiologie 04 CHU Constantine 

Psychiatrie 06 CHU Constantine 

Imagerie Médicale et Radiologie 12 CHU Constantine 

Radiothérapie Oncologie 06 CHU Constantine 

Rhumatologie 05 CHU Constantine 

Réanimation Médicale 04 CHU Constantine 
T O T A L 263  

FACULTE DE MEDECINE DE L’UNIVERSITE DE CONSTANTINE 
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT 

SESSION OCTOBRE 2014 

Pharmacie 

Spécialités 
Nbr de postes 

ouverts 
Lieux de Formation 

Biochimie 02 CHU Constantine 

Hémobiologie et Transfusion Sanguine 03 Alger 

Hydrologie Bromatologie 02 Alger 
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Immunologie 01 Alger 

Microbiologie 02 Alger 

Pharmacie Galénique 02 Annaba 

Pharmacognosie 02 Annaba 

Parasitologie-Mycologie 02 Alger 

Pharmacologie Pharmaceutique 
01 
02 

Oran Alger 

Toxicologie 02 CHU Constantine 

Chimie Thérapeutique 02 Alger 

T O T A L 23  

 
Médecine Dentaire 

Spécialités 
Nbr de postes 

ouverts 
Lieux  de Formation 

Orthopédie Dento-Faciale 04 CHU Constantine 

Odontologie Conservatrice/Endodontie 04 CHU Constantine 

Parodontologie 04 CHU Constantine 

Pathologie et Chirurgie Buccales 04 CHU Constantine 

Prothèse 04 CHU Constantine 

T O T A L 20  

 
FACULTE DE MEDECINE DE L’UNIVERSITE D’ANNABA 

OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT 
SESSION OCTOBRE 2014 

Pharmacie 

Spécialités 
Nbr de postes 

ouverts 
Lieux  de  Formation 

Biochimie 01  

Chimie Thérapeutique 02 CHU Annaba 

Hémobiologie et Transfusion Sanguine 04  

Hydrologie Bromatologie 00  

Immunologie 02  

Microbiologie 01  

Parasitologie mycologie 01  

Pharmacie galénique 03 CHU Annaba 

Pharmacognosie 02 CHU Annaba 

Pharmacologie Pharmaceutique 02 Alger 

Toxicologie 03 CHU Annaba 

T O T A L 21  

 
Médecine Dentaire 

Spécialités 
Nbr de postes 

ouverts 
Lieux  de  Formation 

Odontologie Conservatrice/Endodontie 03  

O D F 01  

Parodontologie 02  

Pathologie et Chirurgie Buccale 03  

Prothèse 02  

TOTAL GENERALE 11  

 
FACULTE DE MEDECINE DE L’UNIVERSITE D’ORAN 

OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT 
SESSION OCTOBRE 2014 

Pharmacie 

Spécialités 
Nbr de postes 

ouverts 
Lieux  de Formation 

Biochimie 02 Alger 

Chimie Thérapeutique 00  

Hémobiologie et Transfusion Sanguine 01 Alger 

Hydrologie Bromatologie 06 Oran 

Immunologie 01 Alger 

Microbiologie 01 Alger 
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Parasitologie mycologie 01 Alger 

Pharmacie galénique 00 Faculté de Médecine 

Pharmacologie Pharmaceutique 02 EHU Oran 

Toxicologie 02 CHU Oran 

T O T A L 16  

 
Médecine Dentaire 

Spécialités 
Nbre de postes 
ouverts 

Lieux  de Formation 

Odontologie Conservatrice / Endodontie 04 
02 CHU Oran 
02 Faculté de Médecine 

O D F 04 CHU Oran 

Parodontologie 06 CHU Oran 

Pathologie et Chirurgie Buccale 04 CHU Oran 

Prothèse 04 
02 CHU Oran 
02 Faculté de Médecine 

TOTAL GENERALE 22  

 
MISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE  

DIRECTION CENTRALE DES SERVICES DE SANTE MILITAIRE 
OUVERTURE DES POSTES DE RESIDANAT SESSION 2014 

FACULTE DE MEDECINE D’ALGER 

Spécialités médicales et Chirurgicales Nombre de postes ouverts  

Anesthésie Réanimation 06 

Cardiologie 02 

Chirurgie Générale 06 

Chirurgie Cardio-vasculaire 02 

Chirurgie Vasculaire 02 

Chirurgie Maxillo-faciale 02 

Chirurgie Orthopédique et Traumatologie 06 

Diabétologie Endocrinologie et Maladies 
Métaboliques 

02 

Epidémiologie et Médecine préventive 02 

Hépatogastro-entérologie 02 

Infectiologie 02 

Médecine Interne 03 

Médecine Légale Droit médical et Ethique 04 

Médecine du Travail 02 

Médecine Nucléaire et Imagerie Moléculaire 03 

Neuro-chirurgie 02 

Oncologie médicale 04 

Ophtalmologie 02 

O R L 02 

Psychiatrie 02 

Imagerie Médical et Radiologie 04 

Radiothérapie Oncologie 04 

T O T A L 66 

 
FACULTE DE MEDECINE DE L’UNIVERSITE 

DE BATNA OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT 
SESSION OCTOBRE 2014 

Pharmacie 

Spécialités 
Nbr de postes 

ouverts 
Lieux  de 
Formation 

Anesthésie Réanimation 10  

Chirurgie Orthopédique et Traumatologie 06  
Endocrinologie, Diabétologie et maladies métaboliques 04  
Epidémiologie et Médecine préventive 02  

Gynécologie obstétrique 06  

Hématologie 04  

Infectiologie 04  

Médecine du Travail 02  



37 |    1024-الثالثي الثالث                                                                                         النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
 

Médecine Interne 06  

Médecine légale, droit médical et Ethique 02  

Microbiologie 01  

O R L 02  

Ophtalmologie 03  

Pneumo-phtisiologie 06  

T O T A L 58  
 
 

 FACULTE DE MEDECINE DE L’UNIVERSITE 
DE BATNA OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT 

SESSION OCTOBRE 2014 

Pharmacie 

Spécialités 
Nbr de postes 

ouverts 
Lieux de Formation 

Anesthésie Réanimation 04 Constantine 

Biochimie 02 Sétif 

Cardiologie 05 Sétif 

Chirurgie Générale 04 Sétif 

Chirurgie orthopédique et Traumatologie 04 Sétif 

Chirurgie pédiatrique 10 Sétif 

Epidémiologie et Médecine préventive 10 Sétif 

Gynécologie obstétrique 05 Constantine 

Hématologie 04 Sétif 
Histologie Embryologie et génétiques cliniques 06 Sétif 

Infectiologie 04 Sétif 

Médecine du Travail 04 Sétif 

Médecine Interne 08 Sétif 

Médecine Légale Droit Médical et Ethique 04 Sétif 

Microbiologie 01 Sétif 

Néphrologie 04 Sétif 

Neurologie 00  

Neurochirurgie 06 Sétif 

Oncologie Médicale 06 Constantine 

O R L 03 Sétif 

Parasitologie Mycologie 01 Sétif 
Pédiatrie 10 Sétif 

Pneumo-phtisiologie 05 Sétif 

Psychiatrie 03 Sétif 

Imagerie Médicale et Radiologie 05 Constantine 

T O T A L 118  
 
 

MINISTERE DE LA DEFENCE NATIONALE 
DIRECTION CENTRALE DES SERVICES DE SANTE MILITAIRE 

OUVERTURE DES POSTES DE RESIDANAT SESSION 2014 
FACULTE DE MEDECINE D’ALGER 

Pharmacie 

Spécialités Nbre de postes ouverts 
Biochimie 01 
Toxicologie 01 
T O T A L 02 

Médecine Dentaire 

Spécialités Nbre de postes ouverts 

Odontologie Conservatrice / Endodontie 01 

O  D F 01 

Parodontologie 01 

Pathologie et Chirurgie Buccales 01 

Prothèse 02 

T O T A L 06 
 

Total de la Faculté de médecine d’Alger : 74 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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MINISTERE DE LA DEFENCE NATIONALE 
DIRECTION CENTRALE DES SERVICES DE SANTE MILITAIRE 

OUVERTURE DES POSTES DE RESIDANAT SESSION 2014 
FACULTE DE MEDECINE DE D’ORAN 

MEDECINE 

Spécialités Nbre de postes ouverts 

Anesthésie  Réanimation 02 

Chirurgie Orthopédique et Traumatologie 02 

Chirurgie Générale 02 

Ophtalmologie 01 

O R L 01 

Neuro-chirurgie 01 

TOTAL 09 
 

PHARMACIE 

Spécialités Nbre de postes ouverts 

Biochimie 01 

Toxicologie 01 

TOTAL 02 
 

Médecine Dentaire 

Spécialités Nbre de postes ouverts 

Odontologie Conservatrice / Endodontie 01 

Prothèse 001 01 

TOTAL 02 
 

Total de la Faculté de médecine d’Oran : 13 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

MINISTERE DE LA DEFENCE NATIONALE 
DIRECTION CENTRALE DES SERVICES DE SANTE MILITAIRE 

OUVERTURE DES POSTES DE RESIDANAT SESSION 2014 
FACULTE DE MEDECINE DE CONSTANTINE 

 

MEDECINE ET CHIRURGIE 
Spécialités médicales et chirurgicales Nbr de postes ouverts 
Chirurgie Générale 02 
Ophtalmologie 02 
TOTAL 04 

 

PHARMACIE 
Spécialités Pharmaceutiques Nbre de postes ouverts 
Biochimie 01 
Toxicologie 01 
TOTAL 02 

 

Médecine Dentaire 
Spécialités Médecine Dentaire Nbre de postes ouverts 

Odontologie Conservatrice / Endodontie 01 
Prothèse 001 01 
TOTAL 02 

 
Total de la Faculté de médecine de constantine : 08 

 

Total General: 95 
Alger: 74 
Oran: 13 
Constantine:08. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المؤرخ في يتمم القرار الوزاري المشترك 2014 سبتمبر 42وزاري مشترك مؤرخ في  قرار
 4302والذي يتضمن فتح مناصب اإلقامة دورة أكتوبر  4302جويمية  03

 

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

، الذي 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154- 14بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 يتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

نكفمبر سنة  21المكافق  1432ذي الحجة عاـ  25المؤرخ في  379 – 11كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
ص2011  بلح المستشفيات،، كالذي يحدد صبلحيات كزير الصحة كالسكاف كا 

يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77 – 13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 ، كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،2013

ة أكتكبر ، كالذي يتضمف فتح مناصب اإلقامة دكر 2014جكيمية  30كبمكجب القرار الكزاري المشترؾ المؤرخ في  -
2014. 

 يقــــــرران
كالذي يتضمف فتح  2014جكيمية  30: يتمـ ىذا القرار أحكاـ القرار الكزاري المشترؾ المؤرخ في  المادة األولى

 .2014مناصب اإلقامة دكرة أكتكبر 
 في الجدكؿ الممحق بيذا القرار. 2014: يحدد عدد المناصب المفتكحة لئلقامة لدكرة أكتكبر  4المادة 

 : ال يمكف لممقيميف متابعة تككينيف متزامنيف أك متتابعيف لنيل شيادة الدراسات الطبية. 0لمادة ا
: يكمف كل مف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف بكزارة التعميـ العالي كالبحث العممي كالمدير العاـ  2المادة 

صبلح المستشفيات بكزارة الصحة كالسكاف كا   صبلح المستشفيات كرؤساء جامعات لمصالح الصحة كا 
 كعنابة ك كىراف كسيدي بمعباس، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار. 1الجزائر 

: ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لكل مف كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي ك كزارة الصحة  2المادة 
صبلح المستشفيات.  كالسكاف كا 

 4302سبتمبر  42حرر بالجزائر في                                                                               
صالح المستشفيات               وزير التعميم العالي والبحث العممي                          وزير الصحة والسكان وا 

 عبد المالك بوضياف                                           دمحم مباركي               األستاذ       
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

FACULTE DE MEDECINE DE L’UNIVERSITE DE BLIDA 
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT 

SESSION OCTOBRE 2014 

Médecine 

Spécialité Nbr de postes Ouverts Lieux de Formation 

Anatomie Pathologique 02 CHU Blida 

Anatomie Pathologique 02 EHS Douéra 

Anesthésie réanimation 06 EPH Sidi Ghilès 

Cardiologie 03 CHU Blida 

Chirurgie générale 04 CHU Blida 

Chirurgie générale 06 EHS Douéra 

Chirurgie générale 04 CAC Blida 

Chirurgie orthopédique et traumatologie 03 CHU Blida 

Chirurgie orthopédique et traumatologie 04 EHS Douéra « A » 

Chirurgie orthopédique et traumatologie 06 EHS Douéra « B » 

Chirurgie Pédiatrique 02 CHS Blida 

Epidémiologie et Médecine préventive 03 CHS Blida 

Gynécologie Obstétrique 10 CHS Blida 

Hématologie 04 CHS Blida 

Immunologie 01 CHS Blida 

Médecine Interne 03 CHS Blida 
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Médecine Légale Droit Médicale et Ethique 04 CHS Blida 

Microbiologie 01 CHS Blida 

Neurologie 03 CHS Blida 

Neurochirurgie 02 CHS Blida 

Neurochirurgie 03 EPH Sidi Ghilès 

ORL 03 CHU Blida 

Oncologie Médicale 05 CAC Blida 

Oncologie Médicale 02 CHU BLIDA 

Ophtalmologie 04 CHU BLIDA 

Physiologie Clinique et Exploration 
Fonctionnelle Métabolique et Nutrition. 

02 CHU BLIDA 

Pédiatrie 08 CHU BLIDA 

Pneumo-phtisiologie 04 EPH Blida 

Psychiatrie (Pr BAKIRI) 04 EHS Psychiatrie Blida 

Psychiatrie (Pr BENCHARIF) 04 EHS Psychiatrie Blida 

Psychiatrie Infanto - juvénile 02 EHS Psychiatrie Blida 

Radiothérapie Oncologie 04 CAC Blida 

Médecine Physique et Réadaptation 04 CHU Blida 

Médecine Physique et Réadaptation 04 EHS Douéra 

Rhumatologie 04 EHS Douéra 

TOTAL 130  
Remarque : cette annexe annule et remplace celle de l’arreté interministériel du 30 juillet 2014 portant ouverture 
de postes de résidanat session Octobre 2014.  

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

FACULTE DE MEDECINE DE L’UNIVERSITE D’ALGER1 
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT 

SESSION OCTOBRE 2014 

Pharmacie 

Spécialité Nbr de postes Ouverts Lieux de Formation 

Chimie Minérale 02  

Chimie Analytique 02  

Pharmacognosie 02  

Botanique Médicale 02  

Biophysique 02  

TOTAL 10  
Annexe de l’arrêté interministériel du 24 septembre 2014 complétant AIM du 30 juillet 2014 portant ouverture de 
postes de résidanat session Octobre 2014. 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

FACULTE DE MEDECINE DE L’UNIVERSITE DE ANNABA 
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT 

SESSION OCTOBRE 2014 

Pharmacie 

Spécialité Nbr de postes Ouverts Lieux de Formation 

Chimie Analytique 02  

Hydrologie-Bromatologie 02  

Botanique Médicale et Cryptogamie 02  

TOTAL 06  
Annexe de l’arrêté interministériel du 24 septembre 2014 complétant AIM du 30 juillet 2014 portant ouverture de 
postes de résidanat session Octobre 2014. 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

FACULTE DE MEDECINE DE L’UNIVERSITE D’ORAN 
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT 

SESSION OCTOBRE 2014 

Pharmacie 

Spécialité Nbr de postes Ouverts Lieux de Formation 

Chimie Analytique 02  

Botanique Médicale et Cryptogamie 02  

TOTAL 04  
Annexe de l’arrêté interministériel du 24 septembre 2014 complétant AIM du 30 juillet 2014 portant ouverture de 
postes de résidanat session Octobre 2014. 
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FACULTE DE MEDECINE DE L’UNIVERSITE DE SIDI BELABBES 
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT 

SESSION OCTOBRE 2014 
Pharmacie 

Spécialité Nbr de postes Ouverts Lieux de Formation 

Biophysique 02  

TOTAL 02  
Annexe de l’arrêté interministériel du 24 septembre 2014 complétant AIM du 30 juillet 2014 portant ouverture 
de postes de résidanat session Octobre 2014. 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 
DIRECTION CENTRALE DES SERVICES DE SANTE MILITAIRE 

OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT 
SESSION OCTOBRE 2014 

Pharmacie 

Spécialité Nbre de postes ouverts Lieux de Formation 

Chirurgie plastique Reconstructrice 
Esthétique et de Brûlogie 

05 Faculté de Médecine d’Alger 1 

TOTAL 02  
Annexe de l’arrêté interministériel du 24 septembre 2014 complétant AIM du 30 juillet 2014 portant ouverture de 
postes de résidanat session Octobre 2014. 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

FACULTE DE MEDECINE DE L’UNIVERSITE DE BLIDA 
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT -SESSION OCTOBRE 2014 

Médecine 

Spécialité Nbre de postes ouverts Lieux de Formation 

Anatomie Générale 04 Faculté de Médecine d’Oran 

Anatomie Pathologique 02 CHU Tlemcen 

Anesthésie Réanimation 06 CHU Tlemcen 

Anesthésie Réanimation Pédiatrique 02 CHU Tlemcen 

Cardiologie 04 CHU Tlemcen 

Chirurgie Générale « A » 06 CHU Tlemcen 

Chirurgie Pédiatrique 04 EHS Mère Enfant Tlemcen 

Chirurgie Orthopédique et Traumatologie 03 CHU Tlemcen 

Chirurgie urologique 02 CHU Tlemcen 

DERMATOLOGIE RT vénéréologie 02 CHU Tlemcen 

Epidémiologie et Médecine préventive 02 CHU Tlemcen 

Gynécologie obstétrique 06 EHS Mère Enfant Tlemcen 

Hématologie 04 CHU Tlemcen 

Hémobiologie et Transfusion Sanguine 00 Alger 

Infectiologie 02 CHU Tlemcen 

Immunologie 01 Alger 

Médecine Interne 02 CHU Tlemcen 

Médecine du Travail 04 CHU Tlemcen 

Médecine Légale droit médical et éthique 02 CHU Tlemcen 

Médecine Physique et Réadaptation 02 CHU Tlemcen 

Médecine du Sport 02 Alger 

Néphrologie 04 CHU Tlemcen 

Neurochirurgie 02 CHU Tlemcen 

Neurologie 03 CHU Tlemcen 

Oncologie Médicale 04 CHU Tlemcen 

Ophtalmologie 03 CHU Tlemcen 

O R L 04 CHU Tlemcen 

Pédiatrie 08 
CHU Tlemcen 
04 EHS Mére-Enfant Tlemcen 

Pneumo-phtisiologie 04 CHU Tlemcen 

Psychiatrie 04 CHU Tlemcen 

Imagerie Médicale et Radiologie 01 CPMC Alger 

Radiothérapie Oncologie 01 CHE Constantine 

TOTAL 100  

Remarque : Cette annexe annule et remplace celle de l’arrêté interministériel du 30 juillet 2014 portant 
ouverture de postes de résidanat session Octobre 2014. 
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FACULTE DE MEDECINE DE L’UNIVERSITE DE BLIDA 
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT 

SESSION OCTOBRE 2014 

Médecine 

Spécialité Nbre de postes Ouverts Lieux de Formation 

Chimie Thérapeutique 02 Faculté de Médecine de Blida 

Chimie Analytique 03 Faculté de Médecine de Blida 

Pharmacologie Pharmaceutique 02 Faculté de Médecine de Blida 

Parasitologie  - mycologie 01 Faculté de Médecine de Blida 

Pharmacognosie 02 Faculté de Médecine de Blida 

Toxicologie 02 Faculté de Médecine de Blida 

TOTAL 12  

Remarque : Cette annexe annule et remplace celle de l’arrêté interministériel du 30 juillet 2014 portant 
ouverture de postes de résidanat session Octobre 2014. 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

FACULTE DE MEDECINE DE L’UNIVERSITE DE BEJAIA 
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT 

SESSION OCTOBRE 2014 

Médecine 

Spécialité Nbre de postes Ouvetrs Lieux de Formation 

Anatomie Général 04  

Chirurgie Générale 06  

Hématologie 02  

Infectiologie 03  

Médecine Interne 06  

Chirurgie Neurologique 04  

Pédiatrie 06  

O  R  L 02  

Chirurgie Orthopédique et traumatologie 02  

TOTAL 35  

Remarque : Cette annexe annule et remplace celle de l’arrêté interministériel du 30 juillet 2014 portant 
ouverture de postes de résidanat session Octobre 2014. 
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 لمحصول التكوين يتضمن إنشاء أطوار، 4302جويمية  6مؤرخ في  244رقم قــــرار 
 في البيولوجيا الطبية وتنظيميا عمى شيادة  الدراسات الطبية الخاصة

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
،المتضمف  1971ديسمبر سنة  3المكافق  1391شكاؿ عاـ  15المؤرخ في  275-71بمقتضى المرسكـ رقـ  -

 إحداث شيادة الدركس الطبية الخاصة،
، 1982ديسمبر سنة  18المكافق  1403ربيع األكؿ عاـ  2المؤرخ في  492 -82كبمقتضى المرسـك  رقـ  -

تحديد شركط االلتحاؽ بدكرة الدراسات الطبية الخاصة باألطباء كالصيادلة كجراحي األسناف المقييمف  المتضمف
 كتنظيميا،

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -
 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

 2011جكيمية سنة  3المكافق  1432رخ في أكؿ شعباف عاـ المؤ  236-11كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 منو،  7المتضمف القانكف األساسي لممقيـ في العمكـ الطبية ال سيما المادة 

، 2013 يناير سنة 30المكافق  1334ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -
 كالبحث العممي،كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي 

المتضمف تنظيـ االمتحاف النيائي  1989فيفري سنة  25/ـ المؤرخ في 40كبمقتضى القػرار الكزاري رقـ  -
 لمحصكؿ عمى شيادة الدراسات الطبية المتخصصة،

، المحدد كيفيات تنظيـ مسابقة االلتحاؽ 2003أكتكبر سنة  22المؤرخ في  152كبمقتضى القػرار الكزاري رقـ  -
 النيل شيادة الماجستير. بالتككيف

 ، المتضمف كيفيات تنظيـ كسير المجاف2010ديسمبر سنة  6المؤرخ في  709كبمقتضى القػرار الكزاري رقـ  -
 البيداغكجية الجيكية لمتخصصات في العمـك الطبية كالمجاف البيداغكجية الكطنية لمتخصصات في العمـك الطبية ،

، الذي يحدد قكاعد تنظيـ كسير المجاف 2012مارس  26خ في المؤر  91كبمقتضى القػرار الكزاري رقـ  -
 البيداغكجية الجيكية لمتخصصات في العمـك الطبية كالمجاف البيداغكجية الكطنية لمتخصصات في العمـك الطبية،

، المتضمف إنشاء طكر التككيف لمحصكؿ 2013أكتكبر سنة  14المؤرخ في  831كبمقتضى  القػرار الكزاري رقـ  -
 ادة الدراسات الطبيية الخاصة في البيكلكجيا الطبية،عمى شي

 

 ررــــقـــي
  1971ديسمبر سنة  3المػؤرخ في   275-71تطبيقا ألحكاـ المادة  األكلى  مف المرسكـ رقـ  المادة األولى:

كالمذككر أعبله ، ييدؼ ىذا القػرار إلى إنشاء أطكار  تككيف لمحصكؿ عمى شيادة الدراسات الطبية 
 ة في البيكلكجيا الطبية كتنظيميا في  التخصصات التالية:الخاص
 الجزيئية، الكراثة البيككيمياء الطبية كعػمـ 
 ،الييمك بيكلكجيا الطبية كحقف الدـ 
 ،عػمـ المناعة الطبية 
 ،عػمـ الجراثيـ الطبية 
 ،عمـ الطفيميات كالفطريات الطبية 

لتحاؽ بالتككيف في اإلقامة تخصصو اثناء تكجييو في يختار الطالب المترشح الناجح في مسابقة اال :4المادة 
 .جمسة عػمنية
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 ( سنكات كفقا لما يمي :05تحدد مدة التككيف لكل تخصص في البيكلكجيا الطبية بخمس ) :0المادة 
 * جذع مشترؾ لمدة سنتيف اثنيف ) المستكى األكؿ (،

 ( سنكات ) المستكى الثاني(،03* تككيف في التخصص لمدة ثبلث )
ينظـ التككيف في تخصصات البيكلكجيا الطبية عمى مستكييف اثنيف، يحدد محتكاىما كمدتيما ككيفياتيما  :2المادة 

مديرية التككيف في الدكتكراه كالتأىيل كالمتكفر عمى مستكى  في البرنامج الرسمي المرفق بيذا القرار
 .الجامعي

ى مستكى المراكز االستشفائية الجامعية يتضمف التككيف تعميما نظريا كأخر تطبيقيا كتربصات عم
 كمؤسسات الصحة العمكمية المؤىمة مف طرؼ المجاف البيداغكجية الكطنية لمتخصصات.

 .لكجيا الطبية كفي التخصص المختاريتكج التككيف بشيادة في الدراسات الطبية الخاصة في البيك  :2المادة 
عمى مستكى المراكز االستشفائية الجامعية  يتضمف التككيف تعميما نظريا كأخر تطبيقيا كتربصات

 كمؤسسات الصحة العمكمية المؤىمة مف طرؼ المجاف البيداغكجية الكطنية لمتخصصات.
 2013أكتكبر سنة  14المؤرخ في  831تمغى جميع األحكاـ المخالفة ليذا القرار السيما القرار رقـ  :6المادة 

 كالمذككر أعبله.
اـ لمتعميـ كالتككيف العالييف بتنفيذ ىذا القػرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ يكمف المدير الع :4المادة 

 العالي كالبحث العممي.
 4302جويمية  36 حـرر بالجزائر في                                                                               

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                             
 األستاذ دمحم مباركي                                                                              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لضمان التكوين تعميم العالييتضمن تاىيل مؤسسات ال 4302جويمية  6مؤرخ في  240قـــرار رقم 

 4302-4302السنة الجامعية  لنيل شيادة الدكتوراه ويحدد عدد المناصب المفتوحة بعنوان
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 ككمة،كالمتضمف تعييف أعضاء الح
غشت سنة  23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279 -03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ، يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعدؿ كالمتمـ،2003
 2005 غشت سنة 16المكافق  1426رجب عػاـ  11المؤرخ في  299 -05كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ -

 كالذي يحدد ميػاـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،
 2008أكت  سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
 يناير سنة 30المكافق  1334ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13سكـ التنفيذي رقـ كبمقتضى المر  -

 ، كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،2013
، كالذي يحدد تنظيـ التككيف في الطكر الثالث 2012جكيمية  16المؤرخ في  191قـ كبمكجب القػرار الكزاري ر  -

 ، المعدؿ كالمتمـ،يادة الدكتكراهأجل الحصكؿ عمى ش مف
 غػرب،، كبػناء عػمى محاضر اجتماع المجاف المختصة لمندكات الجيكية شرؽ، كسط -
 كبناء عمى محضر اجتماع لجنة التأىيل لمتككيف في الطكر الثالث. -



46 |    1024-الثالثي الثالث                                                                                         النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
 

 ـررــــقــي
كالمذككر أعبله ،  2012 جكيمية 16المؤرخ في  191مف القرار  رقـ  2تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

ييدؼ ىذا القرار إلى تػأىيل مؤسسات التعميـ العالي اآلتي عدىا لضماف التككيف لنيل شيادة الدكتكراه 
 .2015-2014بعنكاف السنة الجامعية 

، جامعة 2، جامعة الجزائر 1جامعة العمكـ كالتكنكلكجيا ىكاري بكمديف ، جامعة الجزائر  الجامعات: -
، جامعة امعة تيػز كزك، جامعة بجاية، جامعة بكمرداس، جامعة البكيرة، جامعة البميدة، ج3الجزائر 
جامعة  ، جامعة المدية، جامعة الشمف، جامعة غرداية، جامعة الجمفة، جامعة خميس مميانة،2البميدة 

عمكـ ، جامعة األمير عبد القادر لم3، جامعة قسنطينة 2، جامعة قسنطينة 1األغكاط، جامعة قسنطينة 
اإلسبلمية بقتسنطينة، جامعة عنابة، جامعة باتنة، جامعة بسكرة، جامعة الكادي، جامعة الطارؼ، 
جامعة قالمة، جامعة جيجل، جامعة خنشمة، جامعة المسمية، جامعة كرقمة، جامعة أـ البكاقي، جامعة 

عمـك ، جامعة سكيكدة، جامعة سكؽ أىراس، جامعة تبسة، جامعة ال2، جامعة سطيف 1سطيف 
كالتكنكلكجيا بكىراف، جامعة كىراف، جامعة تممساف، جامعة  مستغانـ، جامعة سيدي بمعباس، جامعة 

 معسكر، جامعة سعيدة، جامعة تيارت، جامعة بشار، جامعة أدرار.
: المدرسة الكطنية العميا لمصحافة كعمكـ اإلعبلـ، المدرسة الكطنية العميا  المدارس خارج الجامعة -

ياسية، المدرسة الكطنية العػميا لئلحصاء كاالقتصادي التطبيقي، مدرسة الدراسات العميا لمعمكـ الس
التجارية، المدرسة العميا لمتجارة، المدرسة الكطنية متعددة التقنيات، المدرسة الكطنية العميا لمفبلحة، 

لكطنية العميا لعمكـ البحر المدرسة الكطنية العميا لمري، المدرسة الكطنية العميا لئلعبلـ اآللي المدرسة ا
 كتييئة الساحل.

 المركز الجامعي بعيف تيمكشنت . المـراكز الجامعية : -
يحدد عػدد لمػناصب المفتكحة لفائدة كل مؤسسة مف مؤسسات التعميـ العالي المذككر أعبله في المادة   :4المادة 

 األكلى كفقا لممبلحق المرفقة بيذا القرار.
( سنكات ابتداء مف تاريخ أكؿ تأىيل مع مراعاة أحكاـ المادة 03كيف في الدكتكراه لمدة ثبلث )يؤىل التك :0المادة 

 المذككر أعبله. 2012جكيمية سنة  16المؤرخ في  191مف القرار رقـ  5
اه يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كرؤساء مؤسسات التعميـ العالي المعنية بمدارس الدكتكر  :2المادة 

 ق كل فيما يخصو، بتنفيذي ىذا القػرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302جويمية  36 حـرر بالجزائر في                                                                               

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                             
 األستاذ دمحم مباركي                                                                              

__________________ 
Doctorats habilités au titre de l’année universitaire 2014-2015 

Université de l’USTHB 
DOMAINE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 
M I- Ar Mathématiques Fondamentales et Cryptographie REZAOUI  Med-Salem H 6 
M I- Ar Probabilités Statistiques et applications DJEDOUR   Mohamed R 6 
M I- Ar Mathématique financière et actuariat BOUKHETALA  Kamal H 3 
M I- Ar Analyse     Option : Systèmes Dynamiques BEBBOUCHI Rachid H 7 
M I- Ar Recherche Opérationnelle et Management AIDER   Meziane H 5 
M I- Ar Mathématiques Discrètes, optimisation et Cryptologie BOUROUBI  Sadek H 6 
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ST Structures et matériaux de génie civil KHARCHI  Fattoum H 7 
ST Sciences et techniques du Bâtiment ELHASSAR SIDI Med Karim R 4 
ST Hydraulique de surface BOUHADEF  Malek H 3 
ST Géomatériaux AKCHICHE Mustapha H 4 
ST Tribologie et fiabilité des Systèmes Mécaniques HAMOUDA  Khaled H 6 
ST Thermo  Energétique DIZENE  Rabah H 4 
ST Développement Durable & Environnement TALEB AHMED Mourad H 6 
ST Génie des Procédés Industriels BENTAHAR Fatiha R 6 
ST Technologie des Matériaux ZAOURAR  Naïma R 5 
ST Génie des procédés AIT AMAR Hamid R 6 
SM Analyse et Contrôle CHELGHOU  Mchabane R 8 
SM Chimie du Médicament FODIL CHERIF  Yazid H 6 

SM 

Physique 
Options : Physique des Matériaux, 
Physique Théorique, 
Physique des Rayonnements, 
Energétique et Mécanique des Fluides 

CHAMI Ahmed Chafik R 20 

 
SNV 

Pharmacologie Expérimentale et Sciences 
Du Médicament dans les Pathologies 
Inflammatoires  et Infectieuses 
PESMPIL 

DJEDOUR   Mohamed H 4 

STU Imageries et Cartographies Numériques et 
Géosciences HAMOUDI   Mohamed H 10 

STU Géophysique BOUNIF Mohand Ou 
Abdellah H 30 

STU Géosciences et Environnement NAAK Mohamed H 5 
STU Sciences de l’Eau et Environnement  (SEE) CHIBANE Brahim R 6 

 
ST 

Instrumentation Electronique 
Option 1 : Instrumentation des Systèmes ( IS) 
Option 2 : Optronique des Systèmes (OS) 

KHEDIR TALHA Malika R 6 

 
 
ST 

Contrôle de Processus et Rendu Interactif (C.P.R.I) 
Option 1 : Contrôle de Processus et Robotique (CPR ) 
Option 2 : Imagerie Médicale et Rendu Interactif 
(ImédRI) 

ACHOUR Nouara R 6 

MI - Ar Arithmétique  Codage et Combinatoire BENSEBA  Boualem H 6 
ST Télécommunications et Traitement de l’information TEFFAHI  Hocine R 6 

MI- Ar Informatique GUESSOUM Ahmed R 12 
ST Energie renouvelables MENAA  Mohamed R 6 
ST Electrotechnique YAZID Karim R 6 

 

Doctorats habilités au titre de l’année universitaire 2014-2015 
Université d’Alger 1 

DOMAINE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 
SHS أصػكؿ الفقػػػو BOUHAMZA  Noureddine R 6 
SHS  شريعػة كالقػانكف MESSADI  Ammar R 6 
SHS العػقيدة DJIDEL  Ammar R 6 
SHS  الفقػو المقػارف DEHINA   Nacira R 8 
DSP قػانكف البيئػة SKENDRI Ahmed R 7 
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DSP القػانكف المدني كقانكف التأميػف MHAMDI   Selaimane H 7 
DSP اإلدارة كالمػالية GHAOUTI  Souad R 7 
DSP قػانكف الدكلي العػاـ كالخػاص SAADALLAH  Omar R 7 
DSP قػانكف األعػماؿ كالممكية الفكرية REBBAH   Mohamed R 7 
DSP قػانكف قػضائي BACHIR   Mohmed H 7 
DSP قػانكف األسػرة TAKIA Abdelfettah H 7 
DSP ػمـ اإلجراـالقػانكف الجنائي كع KHOURI   Omar H 7 

 

2015-Doctorats habilités au titre de l’année universitaire 2014 
Université d’Alger2 

DOMAINE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 
SHS الفمسفة العػامة BOUSMAHA  Omar H 6 
SHS الفمسفة الحديثة كالمعػاصرة DELOUM Abdelmadjid H 6 
SHS Orthophonie DERGUINI Meriem R 6 
SHS Psychologie DOUGA  Ahmed R 9 
SSH زنػادة  دليمة عػمـ نفس الصحػة R 8 
LLE Sociolinguistique et analyse de discours GRINE  Nadia H 10 
LLE Didactique des Langues / sociodidactique AMOKRANE  Saliha R 8 
LLA كنقديو تراثية دراسات  ألدبية BEGUOURA  Mouloud H 6 
LLA قػضػايا األدب KOURAD  Rachid H 10 
LLA الدراسات االفرادية االصطبلحية كتيمية المغة العربية LOUSSIF  Tahar H 10 

 

2015-Doctorats habilités au titre de l’année universitaire 2014 
Université d’Alger3 

DOMAINE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 
SEGC Electronique Business (e- Business) HADID   Noufeyle R 8 
SEGC االقتصاد المالي كالتقنيات الكمػية MESSAR Mensef R 8 
SEGC اإلدارة المالية كالمحاسبة BENMOUSSA Kamel H 10 
SEGC اإلدارة المصرفية DEBBOUB Youcef H 10 
SEGC لكمي المطػبقاالقتصاد ا TOUMI Seleh H 8 
SEGC اقتصاد كتسيير المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة ADDAOUI Chik H 10 
SHS الصحافة المكتكبػة LAGHAB  Mohamed R 4 
SHS االتصػاؿ السياسي االجتماعي BOUKHEBZA  Nabila H 8 
SHS اتصػاؿ مؤسساتي BENROUANE Belkacem R 4 
SHS  إذاعػة كتمفزيػكف BOUDJEMAA  Redouane R 4 
SHS دراسات الجميػكر KESSAISSAIA  Ali R 4 
DSP دراسات سياسية متكسطية DJEFFAL  Amar H 10 
DSP إدارة تنمية المكارد البشرية BOUHOUCHE  Amar R 3 
DSP السياسة العػامة LACHHAB  Ahmed R 4 
DSP دراسات إقػميمية BERKOUK  Salem R 4 

STAPS ارة كالتسيير الرياضياإلد BENAKKI Med Akli R 6 
STAPS  التدريب الرياضي النخبكي DRICI   Bouzid R 6 
STAPS  النشاط البدني الرياضي التربكي NAFI  Rabeh R 8 
DSP دراسات أمنية دكلية BOUMAHDI  Belkacem H 4 

 

5201-Doctorats habilités au titre de l’année universitaire 2014 
Ouzou-Université de Tizi 

DOMAINE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 
LLA األدب كنطريو االتصاؿ ACHI  Nacira H 5 
LLA الدرس المغػكي القديـ كتداكليات الخطاب SALAH  Belai H 5 
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LLA األدب كتحكالت ما بعد الحداثة BELAALA Amina H 5 
SHS Sciences de l’éducation MAROUF  Louisa R 4 
SHS Sociologie du développement sociale  local SALHI  Mohamed Brahim R 4 
DSP Droit Positif TALAB Tahar R 12 
DSP Droit des affaires IGLOULI  Mohamed R 48 
SEGC Entreprenariat et développement local (EDL) DAHMANI  Mohamed H 8 
ST Electronique Laghrouche Mourad R 3 

ST Modélisation et Conception des Systèmes 
Electromagnétiques MOHELLEBI  Hassane R 5 

MI - Ar Analyse Mathématique et applications BEDOUHENE  Fazia H 6 
MI – Ar Recherche Opérationnelle et Optimisation AIDENE  Mohamed H 3 
MI – Ar Intelligence Artificielle et Systèmes D’Information AHMED-OUAMER Rachid H 6 
MI- Ar Réseaux , Mobilité et systèmes Embarqués LALAM Mustapha R 3 
SM Chimie des matériaux et de l’environnement MECHERRI Mohamed Oimar R 8 
SM Physico chimie des matériaux CHAOUCHI  Ahcene H 8 
SM Physique des matériaux et des Composants LAMROUS  Omar H 3 
SNV Parasitologies appliquée BOUKHEMAZA  Mohamed H 4 
SNV Biochimie, microbiologie et sciences alimentaires MATI  Abderrahmane R 3 

MI -Ar 
Ingénierie de la Connaissance et 

Application à la Recherche d’information 
Et à la e-Education ( ICARE). 

SI  MOHAMMED   Malik H 6 

LLE Sciences du Langage et Littératures 
Anglophones RICHE  Bouteldja H 12 

 

2015-Doctorats habilités au titre de l’année universitaire 2014 
Université de Bejaia 

DOMAINE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 
SEGC Sciences de Gestion KHERBACHI  Hamid R 6 
SEGC Economie KHELADI   Mokhtar R 6 
SNV Sciences Biologiques MOUALI  Aissa H 20 
SHS Psychologie Clinique BOUATTA Cherifa R 8 

MI – Ar Recherche Opérationnelle et Aide à la Décision RADJEF Med Said R 4 
SM Chimie Appliquée BOUKERROUI  Abdelhamid R 5 
ST Mécanique & Ingénierie BECHIR Hocine R 6 
ST Electronique KHIREDDINE  Abdelkrim H 6 
ST Electrotechnique MACHOUCHE  Bachir R 6 
SM Matériaux Polymères et composites DJIDELI  Hocine R 5 
ST Génie- Civil TAHAKOURT  Abdelkader R 3 
ST Génie des Procédés SOUALAH  Ahcène R 3 

DSP Droit public ZOUAIMIA Rachid H 9 
 

Doctorats habilités au titre de l’année universitaire 2014-2015 
Université de Boumerdès 

DOMAINE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

ST 
Génie Mécanique 
Option : Modélisation et Simulation en Mécanique 
Acronyme : MESO 

MOHAMMEDI  Kamel  
H 

 
6 



50 |    1024-الثالثي الثالث                                                                                         النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
 

ST sciences et Ingénierie des Matériaux BENMOUNAH  Abdelbaki H 12 

ST Sciences et Techniques du Bois et des 
Eco-matériaux ZERIZER  Abdelatif H 10 

ST Mechanical Engineering –Mechanics and 
Engineering Systèms NOUR  Abdelkader H 10 

SNV Ecologie des Systèmes Vectoriels BITAM  Idir H 16 
 

Doctorats habilités au titre de l’année universitaire 2014-2015 
Université de Bouira 

DOMAINE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 
SM Chimie des Matériaux et de l’Environnement DJAIDJA  Abdelhemid H 6 
SM Physique des Matériaux BADDARI  Kamel H 4 

SEGC دراسات في العػمـك التجارية 
 DJEMIL   Ahmed تخصص االدارة التسكيقية

 
R 

 
6 

ICA Littérature amazighe DJELLAOUI    Med H 12 
 

Doctorats habilités au titre de l’année universitaire 2014-2015 
Université de Blida 1 

DOMAINE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 
ST Aéronautique BOUKRAA Salah H 6 
ST Génie mécanique BACHA  Naceredine H 3 
ST Structure-matériaux- sol BOURAHLA Nouredine H 6 
ST Génie des procédés KHALEF Hussein H 10 

SM Chimie des substances naturelles et de 
Biomolécules DEGHBOUCHE  Yasmina H 4 

SNV Biologie et Santé SAIDI Fairouz R 7 
SNV Biotechnologies végétales et agroalimentaires SNOUSSI Sid Ahmed R 6 

Doctorats habilités au titre de l’année universitaire 2014-2015 
Université de Blida 2 

DOMAINE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 
LLA الدراسات المعجمية كصناعة المصطمح SASSI  Amar R 10 
LLA تحميل الخطػاب FEDALA  Brahim H 7 
LLA عػمـ اجتماع االتصاؿ كالعبلقات العامة KASSIMI Nacer R 20 

 

Doctorats habilités au titre de l’année universitaire 2014-2015 
Université de Médéa 

DOMAINE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 
 

ST 
Modélisation des phénomènes de 
Transports en sciences de l’eau 

et l’Environnement 
HANINI  Salah 

 
H 

 
3 

 
ST 

Conversion d’Energie et Entrainements 
Electriques BOUCHHIDA  Ouahid  

H 5 

SM Physique théorique KOUADIK Smain R 5 
LLA نظريات اإليقاع كتحميل الخطاب BOULAMAALI Nadir H 8 
LLA المسانيات كتعميمة المغة العربية TIRIKI  Mebarek H 10 
DSP القػانكف الخاص OULD KHISSAL  Slimane R 6 

SEGC العػمـك المػالية MEKID Ali R 6 
SEGC إدارة األعػماؿ SELMI   Rachid H 6 
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Doctorats habilités au titre de l’année universitaire 2014-2015 
Université de Chlef 

DOMAINE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 
ST Electrotechnique des Energies Renouvelables TALEB Rachid H 6 

SNV Génomique microbienne SEBAIHIA  Mohamed H 5 
SNV 
 

Valorisation et protection des ressources 
En eau et de l’environnement BOUTHAIBA  Abdelkader R 4 

SM Sécurité , Fiabilité et renforcement 
Des Gazoducs HADJ  MELLANI  Med H 6 

SEGC اقتصاد قياسي تطبيقي BACHIR  Abdelkrim H 6 
SEGC مػالية كمحاسبػة BOUFELLIH  Nabil H 6 
SEGC بنكؾ مؤسسات مالية MEKID Ali R 6 
SEGC تسكيق كإلدارة أعمػاؿ المؤسسات MEZRIK   Achour R 6 
LLA الداللة في المستكيات  المسانية DERKAOUI Mokhtar H 12 

 

2015-és au titre de l’année universitaire 2014Doctorats habilit 
Université de Ghardaïa 

DOMAINE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 
ST القانكف  العػاـ االقتصادي BENCHERHRA Choul H 8 

SHS الفقػو كاألصػكؿ OMAR Mouna H 8 
SEGC Etudes comptables et Fiscales Avancée ADJILA  Mohamed H 6 

 
2015-Doctorats habilités au titre de l’année universitaire 2014 

Université de Djelfa 
DOMAINE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

ST Electronique de Puissance et Qualité de 
l’Energie Electronique (EPQEE) KOUZOU   Abdellah H 8 

 
SHS  تسيير المكارد البشريةعػمـ النفس العػمل ك BENCHRIK  Omar H 7 
SHS  عػمـ االجتماع   التربكي BEKAI   Miloud H 5 

 

2015-Doctorats habilités au titre de l’année universitaire 2014 
Université de Khemis Meliana 

DOMAINE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 
SNV Ecopédologie, eau et environnement DOUAOUI  Abdelkader H 8 

SEGC تحميل اقتصادي كالتنمية  المستدامة BENANAYA  Djelloul H 8 
SHS  1954-1962تاريخ الثكرة الجزائرية TLEMSSANI Be Youcef R 6 

 

Doctorats habilités au titre de l’année universitaire 2014-2015 
Université de Laghouat 

DOMAINE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 
ST Electronique et Energie Renouvelables CHEKNANE  Ali H 5 
ST Ingénierie des matériaux , composants 

Et systèmes MAHI  Djillali  
H 5 

ST Matériaux et Analyse de Structures ZAIDI  Ali R 6 
ST Mécanique ALLAOUI  Omar R 4 
ST Electrotechnique CHETTIH  Saliha H 6 
ST Ressources Hydrauliques CHETTIH  Mohamed R 3 

SHS عػمـ االجتماع كالدارسات الديمغرافية BENCHINIE  Ahmed R 8 
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SHS الصحػة النفسية SELLAMI EL Bahi R 8 
 

SM 
Sciences des Matériaux 

Options : - Physico –chimie des matériaux 
- Chimie Moléculaire 

BENZAOUI  Abdesselam 
H 28 

 

Doctorats habilités au titre de l’année universitaire 2014-2015 
E.N.S.J.S.I 

DOMAINE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 
 
 

SHS 

Sciences de l’information et de la Commination : 
Option 1 : Médias, communication et société (12 

Postes) 
Option 2 : Journalisme, Pratiques et Spécialisation 

(12 postes) 

BENSAOUI  Abdesselam H 28 

 

Doctorats habilités au titre de l’année universitaire 2014-2015 
E. N .S. S. P 

DOMAINE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 
DSP دراسات إستراتيجية BERKOUK M’hamed R 10 
DSP االتصاؿ كالتنمية BOURAS  Khelifa R 10 
DSP دراسات دكلية AMARA  Nadji R 10 
DSP السياسات العػامة HENNAD  Mohamed R 10 

 

Doctorats habilités au titre de l’année universitaire 2014-2015 
C.U Ain Timouchent 

DOMAINE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 
ST Mécanique, Matériaux et Energétique ZIADI  Abdelkader H 6 

ST Sols et Structures  (2S ) AISSA MAMOUNE Sidi 
Mohamed H 6 

ST Eau  et Environnement MAZOUR  Mohamed H 4 
 

Doctorats habilités au titre de l’année universitaire 2014-2015 
Université d’Adrar 

DOMAINE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 
DSP كنػاس يحي قػانكف البيئة كالتنمية المستدامة H 8 
LLA أحمد   جعفري  الدراسات الجزائرية في المغة كاألدب العػربي H 15 

SEGC أقاسـ عمر تسيير محاسبي كتدقيق H 4 
SHS مػحمد  دباغ الفقو كأصكلو H 5 

Doctorats habilités au titre de l’année universitaire 2014-2015 
Université de Bechar 

DOMAINE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 
SEGC تػسكيق BOUDI  Abdelkader H 4 
SEGC مػالية  بنكؾ كتأمينػات BELHADJ Faradji H 3 
ST Réseaux et Télécommunications BASSOU Abdesselam H 6 
ST Automatisme et Informatique Industrielle 2 options HAZZAB  Abdeljhar H 6 
ST La micro fluidique appliquée aux systèmes Thermiques DENNAI Brahim R 3 

 

Doctorats habilités au titre de l’année universitaire 2014-2015 
Université de Tiaret 

DOMAINE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 
LLA عػرابي  أحمد الدراسات المغكية R 4 
LLA زركقي عبد القادر دراسات نقػدية R 4 
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SM Génie des matériaux BELARBI EL Hib H 6 
SNV Adaption et productivité des plantes 

Cultivées LATIGUI  Ahmed H 6 

SNV Ecologie et Préservation des Ecosystèmes 
Terrestres 2  options MAATOUG  Mhamed H 8 

 
ST Energétique Saïd Chemloul Nord 

Eddine H 6 

ST Génie Electrique MIMOUNI   Abdenbi R 6 
Doctorats habilités au titre de l’année universitaire 2014-2015 

Université de Saida 
 

DOMAINE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 
MI Web et Ingénierie des connaissances AMINE Abdelmalek R 4 

SEGC Méthodes  quantitatives et management des 
Projets SOUAR Youcef R 4 

SEGC Gouvernance des Organisations BOUZIANE  Athmen R 6 

SHS األخبلؽ التطبيقي MOUSSA Abdellah R 4 
SHS صعكبات التعمـ المائية كاألكاديمية في الكسط المدرسي BEKRI Abdelhamid R 6 

SM Chimie pour environnement KAID  M’hamed H 4 
SM Physique de la matière et de rayonnement ELKEURTI  Mohammed R 5 
ST Technologie de la Communication BOUAZZA Boubakar 

Seddik R  
6 

 

Doctorats habilités au titre de l’année universitaire 2014-2015 
Université de Mascara 

DOMAINE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 
SEGC Management des Hommes et des 

Organisation TABETI  Habib R 6 

SEGC Economie et Management Publics Mokhtari  Fayçal R 6 
SEGC Management des Entreprise BENTABET  Bouziane R 4 
SHS بكغفمة   كداف الحػكض الغربي لممتكسط تاريخ كحضارة R 4 
SNV Sciences Technologie et Santé Tir Touif Aicha R 6 
SM Chimie pour environnement KAID  M’hamed R 8 
ST Chimie Physique des Colloïdes BOUHADA  Youcef R 3 
ST Electrostatique appliquée à l’environnement BENMIMOUNE Youcef R 4 

STU Hydrogéologie , sol et environnement KHALDI Aek H 6 
 

Doctorats habilités au titre de l’année universitaire 2014-2015 
Université de Sidi Bel Abbes 

DOMAINE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 
LLA Analyse du discours narratif algérien MOUNSI  Habib H 6 

LLA La littérature algérienne ancienne à la lumière des 
Etudes critiques modernes et contemporaines FATHI Mohamed H 5 

LLA Linguistiques informatiques AISSAOUI  Abdelkader H 4 
LLA Sémantique et analyse du discours TAYEBI Amina R 5 
LLA Poétique arabe et critique littérature KAMELI Belhadj R 5 
LLA Critique littérature moderne et Contemporaine BLOUHI  Mohamed R 5 

LLA Langue et littérature à travers les études 
orientaliste BAGUI Mohamed R 5 



54 |    1024-الثالثي الثالث                                                                                         النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
 

LLE Didactique de la langue anglaise ( DLA) MELOUK  Mohamed R 6 
LLE Didactique et études culturelles francophone MISSOURI  Belabbas R 4 
MI Réseaux et sécurité de l’information FERAOUN KAMEL Mohamed R 3 
 

MI 
Statistiques mathématiques appliquées à 
L’économie à la finance 

ATTOUCH Mohammed 
Kadi R 4 

SEGC Economie des organisations OUNANE  Boumediene H 5 
SM Simulation en physique des matériaux KHACHAI  Houari R 3 

SM Concepts théoriques et techniques 
de modélisation en sciences des matériaux CHAHED  Abbes R 3 

SM Modélisation et simulation numérique AMERI  Mohamed R 3 
 

SNV 
Gestion et valorisation des ressources naturelles 
Et développement durable 

TOUMI Née BENALI 
Fouzia R 4 

ST Réseaux, architecture et multimédia ( RAM) TALEB NASREDDINE R 5 
ST Matériaux et composants ABID HAMZA R 4 
ST Réseaux électriques et haute tension MEDLES  Karim R 9 
ST Commande électrique AYADE Abdelghani R 6 
ST Mécanique et conception des systèmes MAZARI Mohamed H 3 

 

Doctorats habilités au titre de l’année universitaire 2014-2015 
Université de Mostaganem 

DOMAINE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 
ARTS كحمي   عػمارة الجماليات البصرية الفنية H 4 
DSP  مزياف  دمحم أميف القػانكف العػقاري H 5 
DSP عػباسة   طػاىر القانكف الدكلي الجنائي H 4 
LLA سبليـ عبد هللا قانكف أساسي خػاص R 5 
LLA مزاري عبد القادر نقػد أدبي حديث كمعػاصر H 6 
LLA ت المسانية الحديثةالدرس النحكي في ضكء الدراسا  H 6 حػاج عمي عبد القادر 
LLA لطركش شريف األدب كالحػضارة العػربية H 6 
LLA بف بشك جيبللي المسانيات التطبيقية R 5 

LLA Didactique de l’anglais et contextes 
d’apprentissage NEDDAR Bel Abbes R 4 

MI Apprentissage  automatique et Web 
Intelligence BELHAMITI  Omar R 6 

SEGC Economie Finance d’interprise et 
Pratique des marches finances 

CHERIF TOUIL 
Noureddine H 6 

SEGC Audit et nouveau système comptable 
Financier ( SCF) LAID Mohamed R 4 

SHS  بكمحرات بمخير عػمـ االجتماع التربكي H 5 
 

SHS 
Stratégie des médias et les enjeux de 

La communication dans les espaces publics MALFI Abdelkader R  
6 

SHS Travail et santé mentale TADJINE  Ali R 4 
SHS Psychométrie et analyse de données GUEMMARI Mohamed R 6 
SNV Production et Biotechnologie animales HOMRANI  Abdelkader H 8 

 

Doctorats habilités au titre de l’année universitaire 2014-2015 
Université d’Oran 

DOMAINE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 
SHS الفقو الممكي كأصكلو ZAKKOUR  Ahcene H 6 
SHS فمسفة الفػف،  التراث كالميف الثقافية HAMADI  Hamid H 10 
SHS Démographie  sociale et économique DELENDA  Aissa H 3 
SHS المنطق فمسفة  العػمكـ DERASS  Chahrazed R 4 
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SHS الفمسفة  العػامة BAHADI Mounir R 4 
SHS مـ النفس العمل كألرغمكنياعػ  MEBERKI  Bouhafs R 4 
SHS اإلرشاد كالتكجيو MANSOURI  Abdelhak R 4 

 
SM 

Nano- physique des lasers et 
optoélectronique KADRI  Abderrahmane H  

3 
SM Chimie verte BELBACHIR Mohamed H 7 
SM Chimie moléculaire et environnement SAIDI   Salima R 4 

 
SNV 

Microbiologie appliquée 
Option : contrôle Microbiologique et Hygiène 

Alimentaire 
KIHAL  Mebrouk H 

 
6 

SNV Nutrition intérêt et risque sur la santé LAMRI  Senhagi Myriem H 6 
 

SNV 
Sciences de la santé et du développement, 

Option :  Nutrition CHELKROUM  Abdallah R  
5 

ST Sciences et activités à risques GUERACHI  Khadidja H 5 
STU Villes et territoires MAACHOU Hadj Mohamed H 5 

 
 
 

STU 

Géosciences 
Option 1 : Géologie Sédimentaire : 06 postes 

Option 2 :  Pétrologie , Géochimie et 
Géodynamique de la Lithosphère : 02 postes 

Option 3 : Risques naturels, Risques 
Géologiques et Gestion : 02 postes 

MANSOUR Bouhameur R 

 
 
 

10 

 
Doctorats habilités au titre de l’année universitaire 2014-2015 

Université d’Oran 
DOMAINE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

ARTS إخراجػي مػسرحي MANSOURI    Lakhdar H 4 
DSP Droit économique privé ZENNAKI Dalila H 6 
DSP القانكف   اإلجرائي ZAHDOUR   Sahli H 4 
DSP Sciences pénales MEROUNE  Mohamed H 6 
DSP Droit public économique YELLES CHAOUCHE  Bachir R 6 
DSP Droit de l’entreprise SALAH Mohamed R 4 
DSP Droit privé approfondi BOULENOUAR Malika R 4 
LLE الترجمة الكتابية كالشفكية TOUHAMI   Ouissam H 6 
LLE الترجمة كعػمـ المصطمحات FERGANI Djazia H 7 

 
LLE 

Langue française en littératures 
Francophones MEBARKI   Belkacem R  

6 
 

MI 
Ingénierie  des  systèmes embarqués 

Et parallélisme BENHAMAMOCUHE Djilali R 4 

SEGC Economie Appliquée Ait Houche  Ouahiba H 4 
SEGC Management et politiques publiques ZATKA  Nadjet R 3 
SEGC Gestion et Marketing  RH  ( GMRH) KHIAT  Assia R 5 
SEGC Finance et commerce international DERBAL Abdelkader R 3 
SEGC Economie Monétaire et Financière BOULENOUAR   Bachir R 5 
SHS في العصكر الكسطى ةالعمـ كمؤسساتو في ببلد المغارب  

ـ(1912-246ىػ /1331-22كالحديثة )  
مناصب( 3: العمـ كمؤسساتو في العصر الكسيط ) 1الفرع   
مناصب( 3: العمـ كمؤسساتو في العصر الحديث )2الفرع   

BOUBAYA Abdelkader H 

 
6 
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Doctorats habilités au titre de l’année universitaire 2014-2015 
U S T O 

DOMAINE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 
MI Analyse Mathématique et Applications HIBER   Djahida R 3 
SM Physique et Technologies des 

Rayonnements (PTR) BELBACHIR  Ahmed Hafid H 4 

SM Physique des  Matériaux AIT SAADI  Bachir H 4 
ST Mécanique OMARI  Abdelhafid H 3 
ST Electronique de puissance et systèmes 

électrique BOURAHLA   Mohamed H 6 

 
ST 

Génie des Procédés 
Ingénierie  Biomoléculaire BELKADI  Mohamed H 4 

ST Energétique YOUCEFI  Abdelkader R 4 
ST Structures Mécaniques SAHLI  Ahmed H 6 
ST Sciences de l’Aéronautique MEFTAH Sidi Mohamed Amine H 6 
 

ST 
Electronique Biomédicale et Systèmes 

Embarqués OUSLIM   Mohamed R 4 

 
ST 

Production d’Energie Electrique  à 
Partir de Sources Renouvelables FLAZI    Samir R 4 

 
ST 

Développement durable de l’énergie 
Electrique et systèmes électro énergétique BOUZEBOUDJA  Hamid R 4 

ST Ingénierie des plasmas et décharges BELARBI Ahmed Wahid R 5 
 

ST 
Electrotechnique des systèmes 

photovoltaïques BACHIR  Ghalem R 4 

 
ST 

Construction Navale et Structures 
Maritimes SEREIR   Zouaoui R 4 

ST Installation Industrielles et environnement TEBBAL  Mohamed R 3 
 

Doctorats habilités au titre de l’année universitaire 2014-2015 
Université de M’Sila 

DOMAINE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 
SM Physique des matériaux DEGHFEL  Bahri H 6 
STU Gestion de la ville et développement durable KHALFALLAH   Boudjemaa H 4 
DSP محفكظ الصغير القانكف الجنائي لؤلعػماؿ H 4 
SSH عبد الكامل  جكيبة الثكرة الجزائرية H 4 
SSH سعيد  بف يمينة عػمـ اجتماع المؤسسة H 6 
SSH ضياؼ زيف الديف عػمـ النفس H 4 

SEGC Management des entreprises BERREOUMA Abdelhamid R 6 
SEGC Banques, finance et comptabilité SAIDI Yahia R 6 

ST Electrotechnique BARKAT  Said R 4 
LLA عػباس بف يحي األدب  العػربي   الحديث R 9 

 

Doctorats habilités au titre de l’année universitaire 2014-2015 
Université de Khenchela 

DOMAINE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 
SSH مكسى  معيرش فمسفة  األدياف R 4 
LLA عمر عػيبلف األدب العربي كاألجنبي H 9 
SM Chimie structurale MESSAI  Ahmed H 4 

 Physique des matériaux Option physique des DJELOUL  Abdelkader R  
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SM Semi –conducteurs 3 
SSH ليندة شنافي التنمية كالسكاف : األسرة كالصحة R 4 

SEGC Finances et management d’entreprise DERBOUCHE Med Tahar R 4 
 

Doctorats habilités au titre de l’année universitaire 2014-2015 
Université de Jijel 

DOMAINE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 
ST Electronique et analyse des systèmes BOUKABOU  Abdelkrim H 5 

ST Machines électriques dans leur 
Environnement 

MEKIDECHE  Mohammed 
Rachid H 4 

ST Comptabilité électromagnétique 
Des systèmes électriques NEKHOOUL Bachir R 4 

 

Doctorats habilités au titre de l’année universitaire 2014-2015 
Université de Guelma 

DOMAINE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 
 

ST 
Mécanique des chaussées, matériaux et 

Géotechnique routière (M.C.M.G.R) GUENFOUD  Mohamed H  
6 

ST Techniques de haute tension ( THT) MOUSSAOUI A. Krim H 3 
SM Chimie –physique moléculaire 

et organométallique KADRI  Mekki H  
5 

MI Analyse non linéaire et modélisation AISSAOUI Mohammed Zine H 5 
SM Physique des matériaux MEDDOUR  Aathmane R 3 

 

Doctorats habilités au titre de l’année universitaire 2014-2015 
Université d’El  Taref 

DOMAINE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 
 

SNV 
Ecologie évolutive, fonctionnelle 

Et des communications LAZLI  Amel H 4 

SNV Biologie et conservation des zones 
Humides TADJINE  Aicha R 4 

SNV Ecotoxicologue, environnement et  santé NASRI  Hihem R 4 
 

Doctorats habilités au titre de l’année universitaire 2014-2015 
Université El Oued 

DOMAINE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 
SHS لشيب  بكبكر الفقو  كأصكلو H 4 
SM Electrochimie- analytique et environnement LAMEZ  Touhami R 3 

 

Doctorats habilités au titre de l’année universitaire 2014-2015 
Université de Biskra 

DOMAINE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 
ST Habitat et ville durables BENABBAS   Moussadek H 8 

SEGC Management des groupes industriels HEDJAZI  Smail H 5 
SEGC Comptabilité TOUMI Miloud H 5 

ST Architecture, environnement et 
patrimoine BELKEHAL  Azeddine R 8 

MI Mathématiques appliquées NECIR  Abdelhakim R 4 
MI Intelligence artificielle KAZAR  Okba R 6 

SSH Psychopathologie de l’aduilte BOUCENNA Abdelwafi- Zoheir R 5 
SSH العػقبي األزىر عػمـ اجتماع  اإلدارة العػمل R 4 
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LLA أحمد مػداس األدب العربي الحديث كالمعاصر R 6 
LLA OPTION  صػالح   مفقكده األدب العربي القديـ R 5 
LLA محمػد خػاف عػمـك المساف  العربي R 6 
SM Chimie moléculaire OMARO  Mahmoud R 3 
SM Physique de couches minces ABDELOUAHAD   Chala R 5 

STAPS  جعػفر بكعػركري  النشاط  البدني كالرياضي  التربكي R 8 
 

Doctorats habilités au titre de l’année universitaire 2014-2015 
Université de Batna 

DOMAINE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 
SSH نادية كزاناجي عػمـك القػراف كالحديث R 5 
SSH صالح    بكشيش الفقو  كاألصكؿ R 5 
SM Matière, rayonnement et astrophysique BOULDEJADRI  Abdelhamid R 3 
STU Gestion des ressources en eau MENANI Mohamed Redha R 3 

 
SNV 

Biotechnologie des molécules bioactives 
Et  pathologies moléculaires YAHIA  Mouloud H 

 

4 

DSP زرارة   صالحي  الكاسعة قػانكف االعماؿ H 5 
 

Doctorats habilités au titre de l’année universitaire 2014-2015 
Université de Batna 

DOMAINE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 
ST Construction en zone sismique KADID Abdelkrim H 4 
ST Géotechnique et ouvrages en interaction KARECH  Toufik H 4 
ST Innovations en structures et matériaux 

Aéronautiques BRIOUA  Mourad H 4 

ST Electronique médicale DIBI   Zohir R 5 
DSP خمفة نادية الحكامة كبناء دكلة المؤسسات H 8 
DSP مزياني فريدة إدارة محمية H 6 
DSP دارة العامة كالتنمية المحميةاإل  H 5 أحمد باي 

LLE Langues et littératures francophones   (LLF) METATHA  Mohamed El 
Kamel H 12 

 
ST 

Systèmes électriques conception, commande 
Et diagnostic, SE -2CD MAKOUF  Abdessalem R  

5 
ST Hyperfréquences et traitement du signal FORTAKI  Tarek R 4 
ST Robotique et intelligence artificielle SLAMANE  Noureddine R 4 
ST Ingénierie de l’énergie SI-AMEUR  Mohamed R 3 
ST Cryptographie et sécurité LEMNOUAR   Noui R 3 
MI Systèmes et réseaux informatiques ( SRI) BILAMI  Azeddi H 4 

SEGC دمحم الطاىر سعكدي محاسبة   مالية كبنكؾ R 3 
SSH بكقرة كماؿ عمـ اجتماع التنضيـ  كالعمل R 4 
SSH دريد فاطمة دكتكراف في الديمغرافيا اختصاص السكاف كالتنمية R 3 
SSH الجمعي خمري  تاريخ الثكرة التحريرية R 5 

 

Doctorats habilités au titre de l’année universitaire 2014-2015 
Université d’Annaba 

DOMAINE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 
MI Equation différentielles et applications REBBANI  Faouzia R 6 
MI Mathématiques appliquées MAKHLOUF  Amar R 4 
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STU Urbanisme et environnement - urbe SPIGA  Sassia R 3 
STU Aménagement des territoires et environnement AICHE  Mouloud R 3 
LLA عمي خفيف النقد كتحميل الخطاب R 4 
LLA  سعيد بكسقطة األدب الجزائري R 4 
LLA عػمر لحسف المسانيات العػربية R 4 
SNV Neurosciences TAHROUI Abdelkrim H 4 
SNV Ecophysiologie animale BOULAKOUD  Mohamed Salah R 3 
SNV Physio-toxicologie animale SOLTANI  Noureddine R 4 
SNV Biodiversité, évolution et écologie de la santé BOUSLMA  Zihad H 3 

SNV Biologie moléculaire et cellulaire ABBACI  BOUTEFNOUCHET 
Nafissa R  

4 
SNV Gestion intégrée des zones côtières DJEBAR ABDELLAH Borhane R 3 
SNV Biochimie LADJAMA  Ali R 2 
SNV Toxicologie KHEBBEB  Mohemed EL Hadi R 4 
STU Hydrogéologie DJABRI  Larbi H 4 
STU Informatique embarquée et mobilité  (IEM) DIB Lynda H 4 

STAPS بكلحباؿ  نكار  مربكحة عػمـك كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية H 4 
SSH بكمنقار مػراد عػمـ   النفس االجتماعي لممنظمات H 6 
SSH خبلصي دمحم بناء  البرامج كالمناىج H 6 

 
SM 

Immunité, stress oxydant et physiologie 
Expérimentale  ( ISO-PE) BOUMENDJEL Amel H  

3 
 

SM 
Etude des surfaces et interfaces de la matière 

Condensée GHERS Mokhtar H  
3 

SM Physique  des matériaux et  nonstractures ALLEG Safia H 3 

ST Télécommunication et instrumentation 
embarqués TOUMI  Salah H 3 

 
ST Mines et environnement BOUNOUALA Mohamed H 5 
ST Valorisation des énergies renouvelables LABAR  Hocine H 3 
SM Matériaux  nanostructures pour l’électronique AMARA   Abdelaziz R 3 

SM 
Physique et technologie de l’optique non 
Linéaire appliquée au télécommunication  
Optique 

EL –AKRIM  Abdessetar R 3 

 
Doctorats habilités au titre de l’année universitaire 2014-2015 

Université d’Annaba 
DOMAINE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

SM Synthèse et développement de molécules 
Bioatives AOUF Nour-Eddine R  

4 
ST Automatique et signaux RAMDANI Messouad R 4 
ST Sécurité  industrielle HAMAIDI  Brahim R 4 
 

MI 
Sciences et technologies de l’information et de la 

Communication SERIDI  Hassina R  
3 

MI Modélisation mathématique BOURAS Mohamed 
Cherif R 4 
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Doctorats habilités au titre de l’année universitaire 2014-2015 
Université El –Amir Abdelkader des Sciences Islamiques-Constantine 

DOMAINE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 
SSH بكركيس ذىبية المغة العربية كالدراسات القرآنية H 4 

SSH لدع كماؿ الفقو  كاألصكؿ R 3 
SSH سكحاؿ نكر الديف دعكى كثقافة   إسبلمية R 3 
SSH ير كعمـك القرافالتفس  R 3 يخمف رمضاف 
SSH حايفي مسعكد مقارنة االدياف R 3 
SSH فرحات عبد الكىاب عػقيدة R 3 
SSH كػافي بكبكر الحديث كعػمكمو R 3 

 
Doctorats habilités au titre de l’année universitaire 2014-2015 

Université  de Constantine 3 
DOMAINE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

STU Urbanisme et dynamique territoriale MESSACI  Nadia H 6 
ST Management des projets urbanis durables SASSI  Boudemagh Souad H 6 
 

SSH 
 إعبلـ كاتصاؿ

Option 1 :    صحافة مكتكبة كسمعية كبصرية (6 postes ) 
Option  2 : عبلقات عامة    ( 4 postes ) 

 R فضيل دليك
 

10 

DSP يخمف رمضاف الدراسات االستراتيجية كاألمنية R 3 
SSH عبد الكريـ كيش مقارنة األدياف H 4 
DSP رياض بكريش السمطة السياسية كالحككمة المحمية H 4 
STU Gestion des villes et développement durables BENMISSI   Ahcene H 6 

 

Doctorats habilités au titre de l’année universitaire 2014-2015 
Université  de Constantine 2 

DOMAINE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 
SHS العػمري مكمف تاريخ الحركات السياسية كالنقابية الغاربية H 3 
SHS Ingénierie de la formation option : psycho- 

pédagogie AZZOUZ  Lakhdar H  
4 

 
SHS 

Psychologie du travail et des organisations : 
Comportements organisationnels et management 

Des organisations 
LAYEB Rabah R 

 
4 

 
SHS 

Psychopathologie des nouvelles désorganisations 
Psychiques : approche  cognitivo 

Comportementale et psychothérapies 
MOHAMED Nadjib  Nini H 

 
4 

MI Systèmes complexes CHAOUI Alloua R 6 
STAPS Sciences et méthodologie  des sciences et 

Techniques des activités physiques et sportives, 
Option : analyse et exploration du mouvement 

humain 

FOUAD  Chiha R 

 
4 

SHS  عمي بكعناقة عمـ  االجتماع التربكي R 4 
SHS  عبد العزيز بككدف التخطيط  الحضري R 4 
SHS رابح كعػباش عمـ االجتماع   التنظيـ كالعػمل R 4 
SHS مجاني بكبة تاريخ المغرب األكسط االقتصادي في العصر الكسيط R 4 
SHS اؿ حمػكدجم فمسفة   العػمكـ كالقيـ في الفسمفة الغربية المعاصرة  R 4 
SHS فاطمة الزىراء قػشي المغارب  الحديث : تاريخ كحضارة R 4 
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SHS 

La numérisation dans les institutions 
documentaires AKNOUCHE  Nabil R  

5 
 

Doctorats habilités au titre de l’année universitaire 2014-2015 
Université  de Constantine 1 

DOMAINE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 
SM Physique  théorique GUECHI  Larbi H 5 
SM Energies renouvelables CHAKER Abla H 5 
DSP Droit économique MOUSSA  Zahia H 4 
DSP Droit foncier (financier) LYACHE  Chaâbane H 4 
DSP Droit des assurances BOUDRAA Bekacem H 4 
MI Equations aux dérivées partielles DENCHE  Mohamed H 4 
MI Probabilités Appliquées BOUSHABA  Mahmoud H 3 
ST Signaux et systèmes de télécommunication LAROUSSI   Toufik R 4 
 

SM 
Analyses physico-chimiques, contrôle de 

La qualité et synthèse de substances  bioactives BENAYACHE  Samir R  
3 

 
SM 

Synthèse, caractérisation et propriétés de 
Nouveau matériaux inorganiques CHEROUANAN  Aouatef R  

4 
 

SM 
Matériaux t nanomatériaux option : 

Nanomatériaux et matériaux avances BOUDJADAR  Smail R  
3 

SM Physique des matériaux et applications BOUCHEAR  Marzoug R 4 
 

DSP 
Droit  des activités économiques : 

Droit des affaires ZAMOUCHE  Mohamed R  
4 

DSP Droit Pénal et sciences criminelles TACGIYR Abdelhafid R 4 
STU Hydrologie et gestion des hydrostèmes MEBARKI  Azedine R 4 

 
SNV 

Biotechnologie, biologie et environnement : 
Gestion durable des écosystèmes et protection 

De l’Environnement. 
ALATOU Djamel R 

 
3 

 

Doctorats habilités au titre de l’année universitaire 2014-2015 
Université  de Constantine 1 

DOMAINE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 
ST Signaux et systèmes de télécommunications LAROUSSI   Toufik R 4 
 

SM 
Analyses physico-chimiques, contrôle  de 

La  qualité et synthèse de substances 
Bioactives 

BENAYACHE  Samir R 
 
3 

 
SM 

Synthèse, caractérisation et propriétés de 
Nouveaux matériaux inorganiques CHEROUNA Aouatef R  

4 
SM Matériaux et nanomatériaux option : 

Et matériaux avancés BOUDJADAR   Smail R  
3 

DSP Physique des matériaux et applications BOUCHEAR Marzoug R 4 
DSP Droit des activités économiques : droit des 

affaires ZAMOUCHE  Mohamed R 4 

DSP Droit pénal et sciences criminelles TACHOUR  Abdelhafid R 4 
STU Hydrologie et gestion des hydrosystèmes MEBARKI  Azeddine R 4 

 
SNV 

Biotechnologie, biologie et environnement : 
Gestion durable des écosystèmes et 

Production   de l’environnement 
ALATOU  Djamel R 

 
 
3 

SNV Biotechnologie, biologie et environnement : 
Option : biochimie appliquée BENSEGUINI  Abderrahmane R  

3 
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LLE Littérature francophone et comparée BOUSSAHA Hassen R 4 
LLE Pratiques langagières et didactique du FLE en 

Contexte plurilingue DERRADJI   Yacine R 4 

LLE Civilisation Bt Littérature Ango-Saxonnes HAROUNI  Brahim R 3 
 

ST 
Contrôle et diagnostic de la conversion 

de l’énergie électrique KHEZZAR Abdelmalek H 6 

ST Génie climatique réfrigération et climatisation, 
Energie et environnement BELHAMRI    Azeddine H 4 

SM Sciences des matériaux KEGHOUCHE   Nassira H 3 
SM Chimie théorique et modélisation moléculaire BELKHRIRI  Lotfi H 4 

 

Doctorats habilités au titre de l’année universitaire 2014-2015 
E N S S M A L 

DOMAINE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 
STU Environnement Marin et Littoral BOULAHDID Mostefa H 12 

 

Doctorats habilités au titre de l’année universitaire 2014-2015 
E N S I 

DOMAINE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 
MI-Ar Informatique BENBOUZID –SI TAYEB Fatima R 11 

Doctorats habilités au titre de l’année universitaire 2014-2015 
E N S H 

DOMAINE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 
ST Hydraulique MEDD Mohamed R 7 

 

Doctorats habilités au titre de l’année universitaire 2014-2015 
E N S A 

DOMAINE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 
SNV Sol, Agriculture et environnement DAOUD  Youcef H 6 

SNV Biologie et écologie en Zoologie agro-sylvo- 
Pastorale DOUMANDJI  Salaheddine R 6 

 

Doctorats habilités au titre de l’année universitaire 2014-2015 
E N P 

DOMAINE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 
ST Génie Minier OULED HAMMOU Malek H 8 
ST Sciences de l’eau et développement Durable KETTAB  Ahmed H 6 
ST Sciences et Techniques de l’Environnement Rabah R 3 
ST Signal et Communication BERRANI Daoud R 7 
 

ST 
Systèmes Mécaniques à énergies propres- 
Renouvelables :- Maintenance industrielle 

-  Production et Contrôle 
SMAILI   Arezki R 

 
5 

ST Sciences des Matériaux MABROUK R 3 
 

ST 
Automatique des Systèmes de Conversion 

D’Energie Med Seghir R  
6 

ST Electrotechnique Spécialité : Technique de la 
Haute Tension. Abdelouahab R  

3 
ST Systèmes Electrotechniques : Conception, 

Alimentation et Commande TAHMI Redouane R  
3 
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Doctorats habilités au titre de l’année universitaire 2014-2015 
E S C 

DOMAINE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 
SEGC Finance BOUSSAFI   Kamel H 6 
SEGC Comptabilité, Audit et contrôle BERRAG Mohamed H 6 
SEGC Management des Organisation KECHAD  Rabah H 6 

 
Doctorats habilités au titre de l’année universitaire 2014-2015 

E H E C 
DOMAINE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

SEGC Marketing et technologies  de 
L’information et de la communication HAMMOUTENE  Ali H 9 

SEGC Sciences de gestion – Spécialité : 
Gouvernance des PME BOUCHAKOUR Mohammed H 9 

 
Doctorats habilités au titre de l’année universitaire 2014-2015 

E N S S E A 
DOMAINE INTITULE RESPONSABLE TYPE POSTES 

SEGC Analyse et politique macroéconomiques ZEKANE Ahmed H 10 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجنة العـممية يحدد قائمة االسمية  ألعضاء 4302جويمية  6مؤرخ في  242قـــرار رقم 

 بوىران والتكنولوجيا عـموماللقسم االلكتروتقني  لكمية اليندسة الكيربائية بجامعة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
كالذي  2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 يتضمف تعييف أعضاء الحككمة ،
غشت سنة  23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279 -03كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -

 كالمتمـ، منو ، المعدؿ 48، يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة 2003
كالمتعمق بتنظيـ جامعة العمـك  1984اكت  18المؤرخ في  212-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالتكنكلكجيا بكىراف المعدؿ كالمتمـ ،
 يناير سنة 30المكافق  1334ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 عميـ العالي كالبحث ا لعممي ،، كالذي يحدد صبلحيات كزير الت2013
 2013مارس  05فيفري ك 26كبناء عمى محاضر اجتماع المجنة العممية لقسـ االلكتركتقني بتاريخ  -

 

 يـــقـرر
 

جمادى الثانية عاـ  04المؤرخ في  279-03مف المرسكـ التنفيذي رقـ  48: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
المعدؿ كالمتمـ كالمذككر أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ،2003غشت سنة  23المكافق  1424

القائمة االسمية  ألعػضاء المجنة  العممية لقسـ االلكتركتقني لكمية اليندسة الكيربائية بجامعة العػمـك 
 كالتكنكلكجيا بكىراف.
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قسـ االلكتركتقني لكمية اليندسة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة االسمية ألعػضاء المجنة  العممية ل :4المادة 
 الكيربائية بجامعة العػمكـ كالتكنكلكجيا بكىراف.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمديرة جامعة العمكـ كالتكنكلكجيا بكىراف كل فيما يخصو،  :0المادة 
 العممي. بتنفيذي ىذا القػرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث

 4302جويمية  36 حـرر بالجزائر في                                                                        
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                    

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                   
_____________ 

 مـمحق بالقـرار يتضمن أعضاء المجنة العـممية
 االسم والمقب الصفة

 بف  جبػار مختار رئيس المجنة العممية لقسـ االلكتركتقني
 بمعربي  أحمد كحيد رئيس القسـ

 عبللي أحمد أستاذ التعميـ العالي
 بكرحمة دمحم العاليأستاذ التعميـ 

 فبلزي سمير أستاذ التعميـ العالي
 طيب براىيمي عبد الحميـ أستاذ التعميـ العالي

 بشير  غػالـ أستاذ محاضر قسـ " أ "
 غكار عديل أستاذ محاضر قسـ " ب"
 زرنة  اليكاري  أستاذ محاضر قسـ " أ "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجنة العـممية يحدد قائمة االسمية ألعضاء 4302يمية جو  6مؤرخ في  242قـــرار رقم 

 بوىران والتكنولوجيا لقسم االلكتروتقني  لكمية اليندسة الكيربائية بجامعة عـموم
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
لذي كا 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 يتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
غشت سنة  23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279 -03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 منو ، المعدؿ كالمتمـ، 48، يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة 2003
كالمتعمق بتنظيـ جامعة العمـك  1984اكت  18خ في المؤر  212-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالتكنكلكجيا بكىراف المعدؿ كالمتمـ،
 يناير سنة 30المكافق  1334ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ، كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،2013
 03/11/2013ع المجنة العممية لقسـ ىندسة الكيمياء  بتاريخ كبناء عمى محاضر اجتما -

 يـــقـرر
جمادى الثانية عاـ  04المؤرخ في  279-03مف المرسكـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعدؿ كالمتمـ كالمذككر أعبله ، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23المكافق  1424
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قائمة االسمية  ألعػضاء المجنة  العممية لقسـ االلكتركتقني لكمية اليندسة الكيمياء  بجامعة تحديد ال
 العػمـك كالتكنكلكجيا بكىراف.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة االسمية  ألعػضاء المجنة  العممية لقسـ ىندسة الكيمياء بجامعة  :4المادة 
 العػمـك كالتكنكلكجيا بكىراف .

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمديرة جامعة العمكـ كالتكنكلكجيا بكىراف كل فيما يخصو،  :0دة الما
 بتنفيذي ىذا القػرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302جويمية  36 ـرر بالجزائر فيح                                                                        
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                    

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                   
_____________ 

 أعضاء المجنة العـمميةمـمحق بالقـرار يتضمن 
 االسم والمقب الصفة

 بف عمك خميل رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة الكيمياء
 حػدك  بكمديف رئيس القسـ

 ياب عبد  القادرد أستاذ التعميـ العالي
 بف يكنس حسيبة أستاذ محاضر قسـ " أ "
 يفي عائشةنخ أستاذ محاضر قسـ " أ "

 مة طاىربنا أستاذ محاضر قسـ " ب "
 بف حمادي سامية أستاذ محاضر قسـ " ب"
 حنكس دمحم أستاذ محاضر قسـ " أ"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجنة العـممية يحدد قائمة االسمية ألعضاء 4302جويمية  6مؤرخ في  246قـــرار رقم 

 انبوىر  والتكنولوجيا لقسم الكيمياء الفيزيائية لكمية الكيمياء بجامعة العـموم
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
كالذي  2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 يتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
غشت سنة  23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279 -03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 منو، المعدؿ كالمتمـ، 48يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  ،2003
كالمتعمق بتنظيـ جامعة العمـك  1984اكت  18المؤرخ في  212-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالتكنكلكجيا بكىراف المعدؿ كالمتمـ،
  2013 يناير سنة 30المكافق  1334ع األكؿ عاـ ربي 18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 /22/10/2013كبناء عمى محاضر اجتماع المجنة العممية لقسـ الكيمياء الفيزيائية  بتاريخ  -

 يـــقـرر
جمادى الثانية عاـ  04المؤرخ في  279-03مف المرسكـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعدؿ كالمتمـ كالمذككر أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23المكافق  1424
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القائمة االسمية ألعػضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء الفيزيائية لكمية اليندسة الكيمياء بجامعة العػمـك 
 كالتكنكلكجيا بكىراف.

حدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة االسمية ألعػضاء المجنة  العممية لقسـ الكيمياء الفيزيائية  بجامعة ت :4المادة 
 العػمـك كالتكنكلكجيا بكىراف بالجدكؿ الممحق بيذا القرار.

يخصو،  يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمديرة جامعة العمكـ كالتكنكلكجيا بكىراف كل فيما :0المادة 
 بتنفيذي ىذا القػرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302جويمية  36 حـرر بالجزائر في                                                                        
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                    

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                   
_____________ 

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العـممية
 االسم والمقب الصفة

 أحمد بقػة رئيس المجنة العممية لقسـ الكيمياء الفيزيائية
 كماؿ بف طيب ئيس القسـر 

 تشكار نكر الديف أستاذ محاضر قسـ " أ "
 معػرؼ دمحم أستاذ محاضر قسـ " ب "
 فصمة  اسماىاف أستاذ محاضر قسـ " ب "
 مبللي فاطمة الزىراء أستاذ محاضر قسـ " أ "
 بذرماس  رشيدة أستاذ محاضر قسـ " أ "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد قائمة االسمية 4302جويمية  6ؤرخ في م 244قـــرار رقم 

 المجمس العـممي لممركز الجامعي بغميزان ألعضاء
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
كالذي  2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 يتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2005غشت سنة  16المكافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299 -05التنفيذي رقـ كبمقتضى المرسكـ  -

 منو، 18الذي يحدد مياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره السيما المادة 
 2008يكليك سنة  9 المكافق 1429رجب عاـ  6المؤرخ في  206-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كز جامعي بغيميزاف،كالمتضمف أنشاء مر 
، 2013 يناير سنة 30المكافق  1334ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 

 ـررـــــــيـــق
 1426رجب  11المؤرخ في  299-05مف المرسـك التنفيذي رقـ   18: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى

المحدد لمياـ المركز الجامعي كالقكاعػد الخاصة بتنظيمو كسيره  2005غشت سنة  16المكافق 
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كالمذككر أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعػضاء المجمس العممي لممركز 
 .الجامعي بغميزاف

 بالجدكؿ الممحق بيذا القرار. عػممي لممركز الجامعي بغيميزافالالمجمس تحدد القائمة االسمية ألعضاء  :4المادة 
 ( ابتداء مف تاريخ إمضائو.01يسػري مفعكؿ ىػذا القػرار لمػدة سنة ) :0المادة 
يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المركز الجامعي بغيميزاف كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا  :2المادة 

 نشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.القػرار الذي سي
 4302جويمية  36 حـرر بالجزائر في                                                                        
 يوزير التعميم العالي والبحث العمم                                                                    

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                   
_____________ 

 مـمحق بالقـرار يتضمن أعضاء المجمس العـممي
 االسم والمقب الصفة

 بكػكش  بف عػسى مدير المركز ، رئيس المجمس العممي لممركز
 سفياف سميماف العممي كالعبلقات  الخارجيةمدير مساعػد لما بعد التدرج كالبحث 

 مػقدـ  محمػد مدير مساعػد لمدراسات في التدرج ، التككيف المتكاصل كالشيادات
 كرة أحمدبع مدير مساعد لمتنمية كاالستشراؼ

 عػمارية عػائشة مػحافع المكتبة المركزية
 يسعػد بف يسعػد مدير معيد العػمـك كالتكنكلكجيا

 بقادة أحمد دمحم عػمي عمـك الدقيقة  كعمـك الطبيعة كالحياةمدير معيد ال
 بديػار أحمد مدير معيد العمـك االقتصادية التجارية كعمـك التسيير

 خميفي  سعػيد مدير معيػد اآلداب كالمغات
 بغدادي باي عبد القادر مدير معيد العمـك االجتماعية كاإلنسانية

 بكعبد هللا بف عطية اريةمدير معيد العمـك القانكنية كاإلد
 محمكد يكسف محمكد ممثل عف سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ " أ "
 مػيدي بخدة ممثل عف سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ " أ "
 خػالدي  سمير ممثل عف سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ب "

 قػادة مػحمد أستاذ بجامعة مستغمنـ
 درسيككؾ  قكي أستاذ بجامعة مستغانـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4302ماي  02المؤرخ في  064يعـدل القرار رقم  4302جويمية  36مؤرخ في  244قـــرار رقم 

 حول المناطق القاحمة الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
كالذي  2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14الرئاسي رقـ بمقتضى المرسـك  -

 يتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ديسمبر سنة  14المكافق  1412جمادى الثانية عاـ  7المؤرخ في  478-91كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

احمة ف المعدؿ كالمتمـ، ال سيما المادة ، كالمتضمف إحداث مركز البحث العممي كالتقني حكؿ المناطق الق1991
 منو، 4
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 2011نػكفمبر سنة  24المكافق  1432ذي الحجة عػاـ  28المؤرخ في  396-11كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 منو، 13كالذي يحدد القانكف األساسي النمػكذجي لممؤسسػة  ذات الطتابع العػممي كالتكنكلكجي ، السيما المادة 

 يناير سنة 30المكافق  1334ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13سكـ التنفيذي رقـ كبمقتضى المر  -
 ، كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،2013

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2014ماي  15المؤرخ في  362كبمقتضى القػرار رقـ  -
 المناطق القاحمة . البحث العممي كالتقني حكؿ

 يـــقـرر
، كالمذككر أعبله كتحرر  2014ماي  15المؤرخ في  362المادة األكلى:  تعدؿ المادة  األكلى مف القرار رقـ 

 كما يأتي :
 " المادة األكلى:.......................... ) بدكف تغيير (..........................................

 ية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي كالتقني حكؿ المناطق القاحمة كما يمي:تحدد القائمة االسم
 بالنسبة لممثمي مؤسسات الدكلة:

 نصيب نبيل،  ممثل كزير التعميـ العالي كالبحث العممي، رئيسا،نالسيد  -
 السيد أكعمر تكفيق، ممثبل عف كزير الدفاع الكطني، -
 ر المكمف بالمالية،السيد بف دراجي عثماف، ممثبل عف الكزي -
 السيدة بكحكش زىرة، ممثمة عف الكزير المكمف بالطاقة، -
 السيد مزياف يمنية، ممثمة عف ا لكزيرة المكمفة بالتييئة العمرانية الريفية، -
 السيد خير الديف عبد الناصر، ممثبل عف الكزير المكمف بالفبلحة كالتنمية الريفية، -
 المكمف بالمكارد المائية، السيد مزركت بالعيد، ممثبل عف الكزير -
 السيد بكخاري لخضر، ممثبل عف المحافظة السامية لتطكير السيكب". -

 

 "............................... والباقي بدون تغيير................................" 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي. :4المادة 

 4302جويمية  36 حـرر بالجزائر في                                                                        
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                    
 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4302ماي  02المؤرخ في  060يتمم القـرار رقم  4302جويمية  6مؤرخ في  244قـــرار رقم 

 نصف النواقل لمطاقوية الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في تكنولوجيا
 

 العممي، إن وزير التعميم العالي والبحث
كالذي  2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 يتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2011نػكفمبر سنة  24المكافق  1432ذي الحجة عػاـ  28المؤرخ في  396-11كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 13ي لممؤسسػة ذات الطابع العػممي كالتكنكلكجي، السيما المادة كالذي يحدد القانكف األساسي النمػكذج
، 2012غشت سنة  21المكافق  1433اـ شكاؿ ع 3المؤرخ في  316-12كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 5المتضمف إنشاء مركز البحث في تكنكلكجيا نصف النكاقل لمطاقكية ، السيما المادة 
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، 2013 يناير سنة 30المكافق  1334ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13ذي رقـ كبمقتضى المرسكـ التنفي -
 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2014ماي  15المؤرخ في  363كبمقتضى القػرار رقـ  -
 .اقكيةتكنكلكجيا نصف النكاقل لمطالبحث في 

 ـررـــــيــق
 

، كالمذككر أعبله كتحرر كما 2014ماي  15المؤرخ في  363ر رقـ تتمـ  المادة  األكلى مف القرا المادة األولى:
 يأتي:

 " المادة األكلى:.......................... ) بدكف تغيير (..........................................
مجمس إدارة مركز البحث العممي كالتقني في تكنكلكجيا نصف النكاقل  تحدد القائمة االسمية ألعضاء

 لمطاقكية  كما يمي:
 :بالنسبة لمشخصيات الممثمة لقطاعات النشاط

 بكارة  جماؿ، -
 بكخالفة " ييايس -

 ."............................... والباقي بدون تغيير................................" 
 ر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي .ينش: 4المادة 

 4302جويمية  36 حـرر بالجزائر في                                                                        
 لبحث العمميوزير التعميم العالي وا                                                                    

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي 4304أفريل  32في  المؤرخ 020يعدل القـرار رقم  4302جويمية  6مؤرخ في  203قـــرار رقم 
 لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، المعدل، جمس إدارة الوكالة الوطنيةيحدد القائمة االسمية ألعضاء م

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
كالذي  2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 يتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
، 1998مايك سنة  3المكافق  1419محـر عاـ  6المؤرخ في  137 -98قـ  كبمقتضى المرسكـ التنفيذي ر  -

 9كالمتضمف إنشاء الككالة الكطنية لتثميف نتائج البحث كالتنمية التكنكلكجية  كتنظيميا كسيرىا ال سيما المادة 
 منو،

، ر سنةيناي 30المكافق  1334ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي، ،2013

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة الككالة   2012أفريل  4المؤرخ في  143كبمقتضى القػرار رقـ  -
 الكطنية لتثميف نتائج البحث كالتنمية التكنكلكجية ، المعدؿ،

 ـررـــيـــق
، كالمذككر أعبله كتحرر كما  2012أفريل  4المؤرخ في  143المادة  األكلى مف القرار رقـ  تعدؿ المادة األولى:

 يأتي:
 (.................................. بدون تغيير"المادة األكلى:......................... ) 

األشخاص  كنكلكجيةيعيف بصفتيـ أعضاء مجمس إدارة الككالة الكطنية لتثميف نتائج البحث كالتنمية الت
 اآلتية أسماؤىـ:
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 السيد ياسع  نكر الديف، ممثل الكزير المكمف بالتعميـ العالي كالبحث العممي رئيسا، -
 السيد أك لصاب عمراف، ممثل الكزير المكمف بالمالية، -
 السيد ممكاح حساف ، ممثل كزير الدفاع الكطني، -
 مف بالفبلحة كالتنمية الريفية،السيدة حمانة مميكة فضيمة، ممثل الكزير المك -
 السيد بف حسيف أشرؼ، ممثل الكزير المكمف بالطاقة، -
 السيدة سعيداني غنية، ممثمة الكزير المكمف بالصناعة كالمناجـ، -
 السيد ناصر كماؿ، ممثل الكزير المكمف بالسكف كالعمراف، -
 (SGP TRAGRAL)  راعية الغذائيةالسيد سككاف بكلنكار، ممثل عف شركة تسيير مساىمات تحكيل الز  -
 SGP)السيد أكلي السعيد، ممثل عف شركة تسيير مساىمات الدكلة لتحكيل الصناعة الحديدية، -

SOMINES) ، 
 SGP)،السيد حمداني جمكؿ، ممثل عف شركة تسيير مساىمات الدكلة لتحكيل الصناعة الحديدية -

TRANSOLB) 
 طنية لمفبلحة،السيد بكارشة سميـ، ممثل الغرفة  الك  -
 السيدة  حشػاد  فاطمة الزىراء،  ممثمة الغرفة الجزائرية التجارة كالصناعة، -
 السيد بكزياف دمحم، مدير عاـ لمككالة المكضكعاتية لمبحث في عػمـك الصحة، -
 السيد فػرعػكف ىكدة إيماف، مديرة عامة لمككالة المكضكعاتية لمبحث في العمـك كالتكنكلكجيا، -
 .بمميدي عبد الحفيط ، مدير عاـ لممعيد الكطني الجزائري لمممكية  الصناعية السيد -

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي. :4المادة 
 4302جويمية  36 حـرر بالجزائر في                                                                        

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                    
 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الذي يحدد 4304أفريل  32المؤرخ في  020ـرار رقم يعدل الق 4302جويمية  6مؤرخ في  200قـــرار رقم 

 القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، المعدل،
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 1985يسمبر سنة د 17المكافق  1406ربيع الثاني عاـ  5المؤرخ في  307-85بمقتضى المرسـك رقـ  -

 كالمتضمف إنشاء مركز البحث في االقتصاد المطبق مف أجل التنمية، المعدؿ كالمتمـ،
كالذي  2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 يتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
نػكفمبر سنة  24المكافق  1432ذي الحجة عػاـ  28المؤرخ في  396-11كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 21كالذي يحدد القانكف األساسي النمػكذجي لممؤسسػة ذات الطابع العػممي كالتكنكلكجي، السيما المادة  2011
 منو،

، 2013 يناير سنة 30المكافق  1334ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 بلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،كالذي يحدد ص

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس العػممي  2014مارس  15المؤرخ في  252كبمقتضى القػرار رقـ  -
 لمركز البحث في االقتصاد المطبق مف أجل التنمية.

 ررــــيـقـ
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، كالمذككر أعبله  كما 2014مارس  15خ في المؤر  143: تعدؿ المادة  األكلى مف القرار رقـ المادة األولى
 يأتي:

 " المادة األكلى:.......................... ) بدكف تغيير (................................
تحدد القائـ االسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز البحث في االقتصاد المطبق مف أجل التنمية ، 

 كما يمي :
 األعضاء بحكـ القػانكف :

 رفارة                    دمحم ياسيف           مدير المركز ".ف -
 ."............................... والباقي بدون تغيير................................" 

 :  ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي .4المادة 
 4302جويمية  36 حـرر بالجزائر في                                                                        

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                    
 ـاركياألستاذ دمحم مب                                                                   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4300أفريل  40المؤرخ في  440 يعدل القـرار رقم 4302جويمية  6مؤرخ في  204قـــرار رقم 

 مجمس إدارة المركز الجامعي بميمة الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
كالذي  2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5ؤرخ في الم 154-14بمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 يتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2005غشت سنة  16المكافق  1426رجب عػاـ  11المؤرخ في  299-05كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 10الذي يحدد مياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره، السيما المادة 
 2008سنة  يكليك 9المكافق  1429رجب عاـ  06المؤرخ في  204-08المرسكـ التنفيذي رقـ  كبمقتضى -

 منو، 2مركز جامعي بميمة، ال سيما المادة كالمتضمف إنشاء 
، 2013 يناير سنة 30المكافق  1334ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 تعميـ العالي كالبحث العممي،كالذي يحدد صبلحيات كزير ال
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  2013أفريل   21المؤرخ في  271كبمقتضى القػرار رقـ  -

 المركز الجامعي بميمة.
 ـررــيــق

كالمذككر أعبله كما ىك محدد  2013أفريل  21المؤرخ في  271يعدؿ الجدكؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 الجدكؿ الممحق ليذا القرار. في

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.  :4المادة 
 4302جويمية  36 حـرر بالجزائر في                                                                        

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                    
 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة  أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بميمة

 المعينون األعضاء  -0
 االسم والمقب الصفة القطـاع

 لعػمارة قػدكر - رئيس ممثل الكزير المكمف بالتعميـ العالي كالبحث العممي،
 عبد الصمد أحمد - عضك ممثل الكزير المكمف بالمالية

 الكافي دمحم - عضك الكزيرة المكمفة بالتربية الكطنية ممثل
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 حسيدة سبتي - عضك ممثل الكزير المكمف بالتككيف كالتعميـ المينييف
 فاطمي أدمحم - عضك ممثل السمطة المكمفة بالكظيفة العمكمية

 ية براىيـمقاس - عضك ممثل الكزير المكمف بالعمل كالتشغيل كالضماف االجتماعي
 فؤاد ةتكتي - عضك زير المكمف بالتجارةممثل الك 

 العماري عز الديف - عضك ممثل الكزير المكمف بالصناعة كالمناجـ
 بكشحبلطة  دمحم - عضك ممثل الكزيرة المكمفة بالثقافة

 صافي رابح - عضك ممثل الكزير المكمف بالمكارد المائية
 جبمي سيف الديف - عضك ممثل الكالي

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

 4300أفريل  40في  المؤرخ 440يعدل القـرار رقم  4302جويمية  6مؤرخ في  200قـــرار رقم 
 ة غردايةمجمس كمية الحقوق والعموم السياسية بجامع الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
كالذي  2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 يتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
غشت سنة  23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 39ك 37 الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعدؿ كالمتمـ، السيما المادتاف، 2003
 2012يكنيك سنة  4المكافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  248-12كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالمتضمف إنشاء جامعة غرداية،
 يناير سنة 30المكافق  1334ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ، كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،2013
كالمتضمف إنشاء األقساـ المككنة لكمية الحقكؽ   2012ديسمبر  16المؤرخ في  471كبمقتضى القػرار رقـ  -

 كالعمـك السياسية بجامعة غػرداية.
 ـررــــيــق

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسكـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  ادة األولى:الم
، المعدؿ كالمتمـ، كالمذككر أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003سنة  غشت 23المكافق  1424

 .تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة غرداية
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة غرداية، في الجدكؿ  :4المادة 

 الممحق ليذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي. :0المادة 

 4302جويمية  36 حـرر بالجزائر في                                                                                               
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                             

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 دايةبجامعة غر  قائمة  أعضاء مجمس كمية الحقوق والعموم السياسية
 االسم والمقب الصفة

 كينتف مصطفى عميد الكمية ، رئيسا
 أكالد سعيد أحمد رئيس المجمس العممي لمكمية

 عجيمة  دمحم رئيس قسـ الحقكؽ 
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 كيحكؿ  بكزيد ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الحقكؽ 
 فركحات سعيد ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف
 دمحم مصطفى زرباني فممثل منتخب عف األساتذة المساعدي

 شبيرة  كىيبة ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعماؿ الخدمات
 مصباح  بمخير ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعماؿ الخدمات

 عبدكد  دمحم ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ الحقكؽ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4300أفريل  40المؤرخ في  440 يعدل القـرار رقم 4302جويمية  6مؤرخ في  202قـــرار رقم 
 مجمس كمية العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة غرداية الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
كالذي  2014مايك سنة  5مكافق ال 1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 يتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
غشت سنة  23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 39ك 37، الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعدؿ كالمتمـ، السيما المادتاف 2003
 منو،

 2012يكنيك سنة  4المكافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  248-12تضى المرسكـ التنفيذي رقـ كبمق -
 كالمتضمف إنشاء جامعة غرداية،

 يناير سنة 30المكافق  1334ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 ممي،، كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث الع2013

كالمتضمف إنشاء األقساـ المككنة لكمية العمـك   2012ديسمبر  16المؤرخ في  470كبمقتضى القػرار رقـ  -
 االجتماعية كاإلنسانية بجامعة غرداية.

 ررــــــيـــق
اـ جمادى الثانية ع 24المؤرخ في  279-03مف المرسكـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، ييدؼ ىذا القرار إلى ، كالمذككر أعبله، المعدؿ كالمتمـ2003غشت سنة  23المكافق  1424
 تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العمـك االجتماعية كاإلنسانية  بجامعة غرداية.

الجدكؿ  تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العمكـ االجتماعية كاالنسانية  بجامعة غرداية، في :4المادة 
 الممحق ليذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي. :0المادة 
 4302جويمية  36 حـرر بالجزائر في                                                                                               

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                             
 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 بجامعة غرداية قائمة  أعضاء مجمس كمية العموم االجتماعية واالنسانية

 االسم والمقب الصفة
 بكسميـ  صالح ، رئيساعميد الكمية

 ابراىيـ ازبح رئيس المجمس العممي لمكمية
 رميمي رضا رئيس قسـ العمـك االجتماعية
 مبلخ عبد الجميل رئيس قسـ العمـك االنسانية
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 خكاجة عبد العزيز ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ العمـك االجتماعية
 باجك مصطفى ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ العمـك اإلنسانية
 مكنة عػمر يةممثل منتخب عف األساتذة لقسـ العمـك اإلسبلم

 أكالد حيمكدة جمعة ممثل منتخب عف  األساتذة المساعديف
 حدبكف دمحم ممثل منتخب عف  األساتذة المساعديف

 سكيمـ دمحم أميف ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعماؿ الخدمات
 دكص فؤايك ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعماؿ الخدمات

 بف مسعكد مراد ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ العمـك االنسانية
 بكحفص بكعػامر ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ العمـك االجتماعية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء 4302جويمية  6مؤرخ في  202قـــرار رقم 

 التسيير بجامعة غردايةوالتجارية وعموم  مجمس كمية العموم االقتصادية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
كالذي  2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 يتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
، 2003غشت سنة  23 المكافق 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -

 منو، 39ك 37الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعدؿ كالمتمـ، السيما المادتاف 
 2012يكنيك سنة  4المكافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  248-12كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ،كالمتضمف إنشاء جامعة غرداية
 يناير سنة 30المكافق  1334ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13ذي رقـ كبمقتضى المرسكـ التنفي -

 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي، ،2013
كالمتضمف إنشاء األقساـ المككنة لكمية العمـك   2012ديسمبر  17المؤرخ في   482كبمقتضى القػرار رقـ  -

 ر  بجامعة غرداية.االقتصادية  كالتجارية كعمـك التسيي
 ـررــــــيـــق

عاـ  جمادى الثانية 24المؤرخ في  279-03مف المرسكـ التنفيذي رقـ  39:  تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
، المعدؿ كالمتمـ، كالمذككر أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23المكافق  1424

العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير بجامعة تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية 
 غرداية.

، بجامعة غردايةتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير   :4المادة 
 في الجدكؿ الممحق ليذا القرار.

 بحث العممي .: ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كال 3المادة 
 4302جويمية  36 حـرر بالجزائر في                                                                                               
 بحث العمميوزير التعميم العالي وال                                                                                             

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 وعـموم التسيير  بجامعة غرداية ية والتجاريةقائمة  أعضاء مجمس كمية العموم االقتصاد
 االسم والمقب الصفة

 بمعػكر سميماف عميد الكمية ، رئيسا
 معراج عبد القادر ىكاري  رئيس المجمس العممي لمكمية
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 تيماكي عبد المجيد رئيس قسـ العمـك التجارية
 عػمي سعيد المجيد رئيس قسـ العمـك االقتصادية

 شنيني عبد الرحيـ سييررئيس قسـ العمـك الت
 غزيل دمحم مكلكد مػدير مخبػر

 مصطفى عبد المطيف ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ العمـك االقتصادية
 بكعبدلي  أحبلـ ممثمة منتخبة عف  األساتذة المساعديف
 بف سانية عبد الرحماف ممثل منتخب عف األستاذة المساعديف
 جػعني أمينة رييف  كالتقنييف كعماؿ الخدماتممثمة منتخبة  عف المستخدميف اإلدا

 محجكب الزىرة ممثمة منتخبة  عف المستخدميف اإلدارييف  كالتقنييف كعماؿ الخدمات
 بف عمي مكلكد ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ العمـك االقتصادية
 محمػدي عبد الرزاؽ ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ العمـك التجارية

 بف كينة الشيخ مبة لقسـ عػمـك التسييرممثل منتخب عف الط
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جامعة باتنة يتضمن تأىيل 4302جويمية  4مؤرخ في  206قـــرار رقم 
 الجامعي ومنحو لمتكوين لمحصول عمى شيادة الدكتوراه وتنظـيم  التأىيل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف إنشاء جامعة باتنة  1989أكت سنة  01المؤرخ في  136-89قـ بمقتضى المرسكـ التنفيذي ر  -

 المعدؿ كالمتمـ،
غشت سنة  17المكافق  1419ربيع الثانية  عاـ  24المؤرخ في  254-98كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

كالمتمـ، السيما  ، المتعمق بالتككيف في الدكتكراه كما بعد التدرج المتخصص كالتأىيل الجامعي ، المعدؿ 1998
 منو ، 113ك 9المادتيف 

غشت سنة  23المكافػق  1424جمادى الثاني عاـ  24المؤرخ في  279 -03كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -
 يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا ، المعدؿ كالمتمـ، 2003

 يناير سنة 30المكافق  1334عاـ ربيع األكؿ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 ، كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،2013

 

 ـررــــــــيـــق
ربيع الثانية   24المؤرخ في  254-98مف المرسكـ التنفيذي رقـ  113ك 9تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:

متمـ ، المذككر أعبله ،  ييدؼ ىذا القرار ، المعدؿ كال 1998غشت سنة  17المكافق  1419عاـ 
 إلى تأىيل جامعة باتنة لمتككيف لمحصكؿ عمى شيادة الدكتكراه كتنظيـ التأىيل الجامعي كمنحو.

 تحدد القائمة التخصصات  المفتكحة لمتأىيل الجامعي في ممحق ىذا القرار :4المادة 
(  سنكات ابتداء مف تاريخ 04المفعكؿ لمدة أربع ) يبقى التأىيل الممنكح بمكجب ىذا القرار ساري  :0المادة 

عاـ المؤرخ في  254-98مف المرسكـ التنفيذي رقـ  115ك  12إمضائو مع التنفيذ بأحكاـ المادتيف 
 ، المعدؿ كالمتمـ، المذككر أعبله.1998غشت سنة  17

 كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار.يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة باتنة،  :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي. :2المادة 

 4302جويمية  34 حـرر بالجزائر في                                                                                               
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                             

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 4302جويمية  4المؤرخ في  206ممحق بالقرار رقم 
 يحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعية

 

 جامعـة باتنـــــــة
 إعــــــالم آلـى -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جامعة مستغانم يتضمن تأىيل 4302جويمية  4مؤرخ في  204قـــرار رقم  قرار

 الجامعي ومنحو لمتكوين لمحصول عمى شيادة الدكتوراه وتنظـيم  التأىيل
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العـممي،
يكليك سنة  07المكافق  1419ربيع األكؿ عاـ  13المؤرخ في  220-98بمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ، كالمتضمف إنشاء جامعة مستغانـ، المعدؿ،1998
غشت سنة  17المكافق  1419ربيع الثانية عاـ  24المؤرخ في  254-98كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ، المتعمق بالتككيف في الدكتكراه كما بعد التدرج المتخصص كالتأىيل الجامعي، المعدؿ كالمتمـ، السيما1998
 منو، 113ك 9المادتيف 

غشت سنة  23المكافػق  1424جمادى الثاني عاـ  24المؤرخ في  279 -03كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -
 يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا، المعدؿ كالمتمـ، 2003

 يناير سنة 30المكافق  1334ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 ، كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،2013

 

 ـررـــــيـــق
ربيع الثانية   24المؤرخ في  254-98مف المرسكـ التنفيذي رقـ  113ك 9: تطبيقا ألحكاـ المادتيف المادة األولى
ييدؼ ىذا القرار إلى ، المذككر أعبله،  ، المعدؿ كالمتمـ1998غشت سنة  17المكافق  1419اـ ع

 تأىيل جامعة مستغانـ لمتككيف لمحصكؿ عمى شيادة الدكتكراه كتنظيـ التأىيل الجامعي كمنحو.
 تحدد القائمة التخصصات  المفتكحة لمتأىيل الجامعي في ممحق ىذا القرار :4المادة 
( سنكات ابتداء مف تاريخ 04يبقى التأىيل الممنكح بمكجب ىذا القرار ساري المفعكؿ لمدة أربع ) :0المادة 

 17المؤرخ في   254-98مف المرسكـ التنفيذي رقـ  115ك 12إمضائو مع التنفيذ بأحكاـ المادتيف 
 ، المعدؿ كالمتمـ، المذككر أعبله.1998غشت سنة 

 .القراريكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة مستغانـ، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا  :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي. :2المادة 

 4302جويمية  34 حـرر بالجزائر في                                                                                               
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                             

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 4302جويمية  4المؤرخ في  204ممحق بالقرار رقم 
 يحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعية

 جامعـة مستغـانم
 .المغة واألدب األنجموساكسوني -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 جامعة بسكـرة يتضمن تأىيل 4302جويمية  4مؤرخ في  204ـرار رقم قــ
 الجامعي ومنحو لمتكوين لمحصول عمى شيادة الدكتوراه وتنظـيم  التأىيل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
يكليك سنة  07المكافق  1419 ربيع األكؿ عاـ 13المؤرخ في  219-98بمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ، كالمتضمف إنشاء جامعة بسكرة، المعدؿ،1998
غشت سنة  17المكافق  1419ربيع الثانية عاـ  24المؤرخ في  254-98كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

، المتعمق بالتككيف في الدكتكراه كما بعد التدرج المتخصص كالتأىيل الجامعي، المعدؿ كالمتمـ، السيما 1998
 منو، 113ك 9المادتيف 

غشت سنة  23المكافػق  1424جمادى الثاني عاـ  24المؤرخ في  279 -03ضى المرسـك التنفيذي رقـ كبمقت -
 يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا، المعدؿ كالمتمـ، 2003

 يناير سنة 30المكافق  1334ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 د صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،كالذي يحد ،2013

 ـررــــــــقيــ
ربيع الثانية   24المؤرخ في  254-98مف المرسكـ التنفيذي رقـ  113ك 9تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعدؿ كالمتمـ، المذككر أعبله،  ييدؼ ىذا القرار إلى 1998غشت سنة  17المكافق  1419اـ ع

 جامعة بسكرة  لمتككيف لمحصكؿ عمى شيادة الدكتكراه كتنظيـ التأىيل الجامعي كمنحو.تأىيل 
 تحدد القائمة التخصصات  المفتكحة لمتأىيل الجامعي في ممحق ىذا القرار :4المادة 
(  سنكات ابتداء مف تاريخ 04يبقى التأىيل الممنكح بمكجب ىذا القرار ساري المفعكؿ لمدة أربع ) :0المادة 

 17المؤرخ في  254-98مف المرسكـ التنفيذي رقـ  115ك 12ضائو مع التنفيذ بأحكاـ المادتيف إم
 ، المعدؿ كالمتمـ، المذككر أعبله.1998غشت سنة 

 يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة بسكرة ، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار :2المادة 
 قرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.ينشر ىذا ال :2المادة 

 4302جويمية  34 حـرر بالجزائر في                                                                                               
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                             

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 4302جويمية  4المؤرخ في  204ممحق بالقرار رقم 
 يحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعية

 جامعة بسكـرة:
 كيمياء صناعية -
 عـموم فالحية -
 عـموم سياسية -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جامعة األغواط لمتكوين يتضمن تأىيل 4302جويمية  4خ في مؤر  204قـــرار رقم 

 الجامعي ومنحو لمحصول عمى شيادة الدكتوراه وتنظـيم  التأىيل
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
غشت سنة  17المكافق  1419ربيع الثانية عاـ  24المؤرخ في  254-98كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

لتككيف في الدكتكراه كما بعد التدرج المتخصص كالتأىيل الجامعي، المعدؿ كالمتمـ، السيما ، المتعمق با1998
 منو، 113ك 9المادتيف 
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سبتمبر سنة  18المكافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ   -
 ، المتضمف إنشاء جامعة األغػكاط ، المعدؿ، 2001

غشت سنة  23المكافػق  1424جمادى الثاني عاـ  24المؤرخ في  279 -03مرسـك التنفيذي رقـ كبمقتضى ال -
 يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا، المعدؿ كالمتمـ، 2003

 يناير سنة 30المكافق  1334ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 حيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،، كالذي يحدد صبل2013

 

 ررـــــيـــقـ
 

ربيع الثانية   24المؤرخ في  254-98مف المرسكـ التنفيذي رقـ  113ك 9تطبيقا ألحكاـ المادتيف   المادة األولى:
، المعدؿ كالمتمـ ، المذككر أعبله ،  ييدؼ ىذا القرار  1998غشت سنة  17المكافق  1419عاـ 

 امعة األغكاط لمتككيف لمحصكؿ عمى شيادة الدكتكراه كتنظيـ التأىيل الجامعي كمنحو.إلى تأىيل ج
 تحدد القائمة التخصصات  المفتكحة لمتأىيل الجامعي في ممحق ىذا القرار :4المادة 
(  سنكات ابتداء مف تاريخ 04يبقى التأىيل الممنكح بمكجب ىذا القرار ساري المفعكؿ لمدة أربع ) :0المادة 

 17المؤرخ في   254-98مف المرسكـ التنفيذي رقـ  115ك  12ضائو مع التنفيذ بأحكاـ المادتيف إم
 المذككر أعبله.  1998غشت سنة 

 يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة األغكاط، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار: 2المادة 
 ة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشر : 2المادة 

 4302جويمية  34 حـرر بالجزائر في                                                                                               
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                             

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 4302جويمية  4المؤرخ في  204ممحق بالقرار رقم 
 يحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعية

 جامعة األغـواط :
 

 الفيزياء -
 عمم النفس وعموم التربية -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات يتضمن تأىيل 4302جويمية  4مؤرخ في  223قـــرار رقم 

 وتنظـيم  التأىيل الجامعي ومنحو لمتكوين لمحصول عمى شيادة الدكتوراه بوىران
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
غشت سنة  17المكافق  1419ربيع الثانية عاـ  24المؤرخ في  254-98كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

لمتعمق بالتككيف في الدكتكراه كما بعد التدرج المتخصص كالتأىيل الجامعي، المعدؿ كالمتمـ، السيما ، ا1998
 منو، 113ك 9المادتيف 

ديسمبر سنة  29المكافق  1426ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 لخاصة بتنظيميا كسيرىا.، الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة كالقكاعد ا2005
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أكتكبر سنة  29المكافق  1433ذي الحجة عاـ  13المؤرخ في  376-12كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
، يتضمف تغيير تسمية المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنكلكجي بكىراف إلى مدرسة كطنية متعددة 2012

 التقنيات بكىراف،
 يناير سنة 30المكافق  1334ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ،ير التعميـ العالي كالبحث العممي، كالذي يحدد صبلحيات كز 2013
 

 ـررــــيـــق
ربيع الثانية   24المؤرخ في  254-98مف المرسكـ التنفيذي رقـ  113ك 9تطبيقا ألحكاـ المادتيف المادة األولى: 

، المذككر أعبله،  ييدؼ ىذا القرار إلى ، المعدؿ كالمتمـ1998شت سنة غ 17المكافق  1419عاـ 
تأىيل المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بكىراف لمتككيف لمحصكؿ عمى شيادة الدكتكراه كتنظيـ 

 التأىيل الجامعي.
 .تحدد القائمة التخصصات  المفتكحة لمتأىيل الجامعي في ممحق ىذا القرار  :4المادة 
( سنكات ابتداء مف تاريخ 04يبقى التأىيل الممنكح بمكجب ىذا القرار ساري المفعكؿ لمدة أربع ) :0 المادة

 17المؤرخ في  254-98مف المرسـك التنفيذي رقـ  115ك  12إمضائو مع التنفيذ بأحكاـ المادتيف 
 المذككر أعبله. 1998غشت سنة 

لييف كمدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بكىراف، كل فيما يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العا :2المادة 
 يخصو، بتنفيذ ىذا القرار

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي. :2المادة 
 4302جويمية  34 رر بالجزائر فيحـ                                                                                               
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                             

 دمحم مبـاركي األستاذ                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 4302جويمية  4المؤرخ في  223ممحق بالقرار رقم 
 يحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعية

 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران:
 ىندسة مدنية -
 ريضيـات -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جامعة الطارف يتضمن تأىيل 4302جويمية  4مؤرخ في  220قـــرار رقم 

 وتنظـيم  التأىيل الجامعي ومنحو لمتكوين لمحصول عمى شيادة الدكتوراه
 مي،إن وزير التعميم العالي والبحث العم

غشت سنة  17المكافق  1419ربيع الثانية عاـ  24المؤرخ في  254-98كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
، المتعمق بالتككيف في الدكتكراه كما بعد التدرج المتخصص كالتأىيل الجامعي، المعدؿ كالمتمـ، السيما 1998

 منو، 113ك 9المادتيف 
 2003سنة  23المكافق  1424جمادى الثاني عاـ  24خ في المؤر  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المحدد لممياـ كالقكاعد الخاصة بتنظيـ كسير الجامعة، المعدؿ كالمتمـ،
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 2012يكنيػك سنة  4المكافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  242-12كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 يتضمف إنشاء جامعة الطارؼ،

، 2013 يناير سنة 30المكافق  1334ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13رقـ كبمقتضى المرسكـ التنفيذي  -
 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 

 ـررــــيـــق
ربيع الثانية   24المؤرخ في  254-98مف المرسكـ التنفيذي رقـ  113ك 9تطبيقا ألحكاـ المادتيف المادة األولى: 

، المعدؿ كالمتمـ، المذككر أعبله،  ييدؼ ىذا القرار إلى 1998غشت سنة  17ق المكاف 1419عاـ 
 .لدكتكراه كتنظيـ التأىيل الجامعيتأىيل جامعة الطارؼ لمتككيف لمحصكؿ عمى شيادة ا

 تحدد القائمة التخصصات  المفتكحة لمتأىيل الجامعي في ممحق ىذا القرار :4المادة 
(  سنكات ابتداء مف تاريخ 04بمكجب ىذا القرار ساري المفعكؿ لمدة أربع ) يبقى التأىيل الممنكح :0المادة 

 17المؤرخ في   254-98مف المرسكـ التنفيذي رقـ  115ك  12إمضائو مع التنفيذ بأحكاـ المادتيف 
 المذككر أعبله.  1998غشت سنة 

 رؼ، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القراريكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة الطا :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي. :2المادة 

 4302جويمية  34 حـرر بالجزائر في                                                                                               
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                             

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 4302جويمية  4المؤرخ في  220ممحق بالقرار رقم 

 يحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعية
 جـامعة الطـارف

 بيولوجيا -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جامعة بجاية يتضمن تأىيل 4302جويمية  4مؤرخ في  224قـــرار رقم 
 وتنظـيم  التأىيل الجامعي ومنحو لمتكوين لمحصول عمى شيادة الدكتوراه

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سنة  يكليك 07المكافق  1419ربيع األكؿ عاـ  13المؤرخ في  218-98كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ، المتضمف إنشاء جامعة بجاية المعدؿ كالمتمـ،1998
غشت سنة  17المكافق  1419ربيع الثانية عاـ  24المؤرخ في  254-98كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

، المتعمق بالتككيف في الدكتكراه كما بعد التدرج المتخصص كالتأىيل الجامعي، المعدؿ كالمتمـ، السيما 1998
 منو، 113ك 9المادتيف 

 2003سنة  23المكافق  1424جمادى الثاني عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المحدد لممياـ كالقكاعد الخاصة بتنظيـ كسير الجامعة، المعدؿ كالمتمـ،

 يناير سنة 30المكافق  1334ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 ، كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،2013
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 ـررـــيـــق
 

ربيع الثانية   24المؤرخ في  254-98مف المرسكـ التنفيذي رقـ  113ك 9:  تطبيقا ألحكاـ المادتيف المادة األولى
ار إلى ، المعدؿ كالمتمـ، المذككر أعبله،  ييدؼ ىذا القر 1998غشت سنة  17المكافق  1419اـ ع

 تأىيل جامعة بجاية لمتككيف لمحصكؿ عمى شيادة الدكتكراه كتنظيـ التأىيل الجامعي كمنحو.
 تحدد القائمة التخصصات المفتكحة لمتأىيل الجامعي في ممحق ىذا القرار :4المادة 

ف تاريخ ( سنكات ابتداء م04يبقى التأىيل الممنكح بمكجب ىذا القرار ساري المفعكؿ لمدة أربع ) :0لمادة ا
 17المؤرخ في  254-98مف المرسـك التنفيذي رقـ  115ك  12إمضائو مع التنفيذ بأحكاـ المادتيف 

 المذككر أعبله.  1998غشت سنة 
 .يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة بجاية ، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار :2المادة 
 في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي. ينشر ىذا القرار :2المادة 

 4302جويمية  34 حـرر بالجزائر في                                                                                               
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                             

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جويمية 4المؤرخ في  224ممحق بالقرار رقم 
 يحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعية

 جـامعة بجاية
 إعـالم آلي -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0جامعة سطيف يتضمن تأىيل 4302جويمية  4مؤرخ في  220قـــرار رقم 

 وتنظـيم  التأىيل الجامعي ومنحو لمتكوين لمحصول عمى شيادة الدكتوراه
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، كالمتضمف إنشاء جامعة  1989غشت سنة  01المؤرخ في  140 -89كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ   -

 ، المعدؿ  كالمتمـ،1سطيف
غشت سنة  17المكافق  1419ربيع الثانية عاـ  24رخ في المؤ  254-98كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

، المتعمق بالتككيف في الدكتكراه كما بعد التدرج المتخصص كالتأىيل الجامعي، المعدؿ كالمتمـ، السيما 1998
 منو، 113ك 9المادتيف 

 2003 سنة 23المكافق  1424جمادى الثاني عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المحدد لممياـ كالقكاعد الخاصة بتنظيـ كسير الجامعة، المعدؿ كالمتمـ،

، 2013 يناير سنة 30المكافق  1334ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 

 ـررــــــيـــق
 

ربيع الثانية   24المؤرخ في  254-98مف المرسكـ التنفيذي رقـ  113ك 9طبيقا ألحكاـ المادتيف ت  المادة األولى:
ىذا القرار إلى  ،  ييدؼ، المذككر أعبله، المعدؿ كالمتمـ1998غشت سنة  17المكافق  1419اـ ع

 .ه كتنظيـ التأىيل الجامعي  كمنحولمتككيف لمحصكؿ عمى شيادة الدكتكرا  1فتأىيل جامعة سطي
 .تحدد القائمة التخصصات  المفتكحة لمتأىيل الجامعي في ممحق ىذا القرار  :4المادة 
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(  سنكات ابتداء مف تاريخ 04يبقى التأىيل الممنكح بمكجب ىذا القرار ساري المفعكؿ لمدة أربع ) :0المادة 
 17رخ في المؤ  254-98مف المرسكـ التنفيذي رقـ  115ك 12إمضائو مع التنفيذ بأحكاـ المادتيف 

 المذككر أعبله.  1998غشت سنة 
 ، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار1يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة سطيف : 2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي. :2المادة 

 4302جويمية  34 حـرر بالجزائر في                                                                                               
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                             

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جويمية 4المؤرخ في  220ممحق بالقرار رقم 
 يحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعية

 0جـامعة سطيف
 كيميــاء -
 ىندسة معـمارية -
 إعـالم آلي -
 عـموم فالحيو -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جامعة المسيمة يتضمن تأىيل 4302جويمية  4مؤرخ في  222قـــرار رقم 

 التأىيل الجامعي ومنحو  وتنظـيم لمتكوين لمحصول عمى شيادة الدكتوراه
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
غشت سنة  17المكافق  1419ربيع الثانية عاـ  24المؤرخ في  254-98كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

، المتعمق بالتككيف في الدكتكراه كما بعد التدرج المتخصص كالتأىيل الجامعي، المعدؿ كالمتمـ، السيما 1998
 منو، 113ك 9ادتيف الم

 2003سنة  23المكافق  1424جمادى الثاني عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المحدد لممياـ كالقكاعد الخاصة بتنظيـ كسير الجامعة، المعدؿ كالمتمـ،

 لتنفيذي رقـ، المعدؿ لممرسكـ ا2004أكت سنة  29المؤرخ في  264-04كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ   -
 المتضمف إنشاء جامعة المسمية . 2001سبتمبر  18المؤرخ في  01-274

، 2013 يناير سنة 30المكافق  1334ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -
 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي ،

 ػررػػػػػػيػػػق
ربيع الثانية   24المؤرخ في  254-98مف المرسكـ التنفيذي رقـ  113ك 9بيقا ألحكاـ المادتيف المادة األكلى: تط
، المعدؿ كالمتمـ ، المذككر أعبله ،  ييدؼ ىذا القرار  1998غشت سنة  17المكافق  1419عاـ 

 منحو .إلى تأىيل جامعة المسمية  لمتككيف لمحصكؿ عمى شيادة الدكتكراه كتنظيـ التأىيل الجامعي  ك 
 .تحدد القائمة التخصصات  المفتكحة لمتأىيل الجامعي في ممحق ىذا القرار :4المادة 
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(  سنكات ابتداء مف تاريخ 04يبقى التأىيل الممنكح بمكجب ىذا القرار ساري المفعكؿ لمدة أربع ) :0المادة 
 17المؤرخ في  254-98مف المرسكـ التنفيذي رقـ  115ك 12إمضائو مع التنفيذ بأحكاـ المادتيف 

 المذككر أعبله.  1998غشت سنة 
 يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة المسمية ، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار: 2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي. :2المادة 

 4302جويمية  34 حـرر بالجزائر في                                                                                               
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                             

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جويمية 4ؤرخ في الم 222ممحق بالقرار رقم 
 يحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعية

 جـامعة المسيمة
 عـمم النفـس -
 التـاريخ -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 غـرداية جامعة يتضمن تأىيل 4302جويمية  4مؤرخ في  222قـــرار رقم 
 وتنظـيم التأىيل الجامعي ومنحو لمتكوين لمحصول عمى شيادة الدكتوراه

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
غشت سنة  17المكافق  1419ربيع الثانية عاـ  24المؤرخ في  254-98كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

، المتعمق بالتككيف في الدكتكراه كما بعد التدرج المتخصص كالتأىيل الجامعي، المعدؿ كالمتمـ، السيما 1998
 منو، 113ك 9المادتيف 

 2003سنة  23المكافق  1424جمادى الثاني عاـ  24المؤرخ في  279-03ضى المرسكـ التنفيذي رقـ كبمقت -
 المحدد لممياـ كالقكاعد الخاصة بتنظيـ كسير الجامعة، المعدؿ كالمتمـ،

 2012يكنيك سنة  04المكافق  1433رجػب عػاـ   14المؤرخ في  248-12كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ   -
 إنشاء جامعة غػرداية ،، كالمتضمف 

، 2013 يناير سنة 30المكافق  1334ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -
 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 ـررــــــيـــق
ربيع الثانية   24المؤرخ في  254-98مف المرسكـ التنفيذي رقـ  113ك 9:  تطبيقا ألحكاـ المادتيف المادة األولى

، المعدؿ كالمتمـ ، المذككر أعبله ،  ييدؼ ىذا القرار  1998غشت سنة  17المكافق  1419عاـ 
 إلى تأىيل جامعة المسمية  لمتككيف لمحصكؿ عمى شيادة الدكتكراه كتنظيـ التأىيل الجامعي  كمنحو .

 أىيل الجامعي في ممحق ىذا القرارتحدد القائمة التخصصات  المفتكحة لمت :4المادة 
(  سنكات ابتداء مف تاريخ 04يبقى التأىيل الممنكح بمكجب ىذا القرار ساري المفعكؿ لمدة أربع ) :0المادة 

 17المؤرخ في  254-98مف المرسـك التنفيذي رقـ  115ك  12إمضائو مع التنفيذ بأحكاـ المادتيف 
 المذككر أعبله.  1998غشت سنة 



84 |    1024-الثالثي الثالث                                                                                         النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
 

 يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة غػرداية ، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار. :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي. :2المادة 

 4302جويمية  34 حـرر بالجزائر في                                                                                               
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                             
 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جويمية 4المؤرخ في  222ممحق بالقرار رقم 

 ل الجامعيةيحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىي
 جـامعة غـرادية

 العـموم االقتصادية وعـموم التسيير -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االجتماعية يتضمن إنشاء لجنة لمخدمات 4302جويمية  4مؤرخ في  226قـــرار رقم 
 الممحقة بمركز تنمية الطاقات المتجددة لدى وحدة البحث التطبيقي في الطاقات المتجددة

 

 ر التعميم العالي والبحث العممي،إن وزي
، 2006يكليك سنة  15المكافق  1427جمادى الثانية عػاـ  19المؤرخ في  03-06كبمقتضى األمر رقـ  -

 المتضمف القانكف األساسي العػاـ لمكظيفة العػمكمية،
حدد ، الذي ي1982مايك سنة  15المكافق  1402رجب عػاـ  21المؤرخ في  179-82كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 محتكى الخدمات االجتماعية ككيفية تمكيميا، المتمـ،
، 1982سبتمبر  سنة  11المكافق   1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 المتعمق بتسيير الخدمات االجتماعػية،
المتضمف  ،1988مارس سنة  22المكافق  1408شعباف عاـ  4المؤرخ في  60-88كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 إنشاء مركز تنمية الطاقات المتجددة، المعدؿ كالمتمـ،
، 2014مػايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ر سنة نكفمب 16المكافق  1420شعباف عاـ  08المؤرخ في  257-99كبمقتضى المرسكـ التنفيذي  رقـ  -

 ، الذي يحدد كيفيات إنشاء كحدات البحث كتنظيميا كسيرىا،1999
، 2013 يناير سنة 30المكافق  1334ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -

 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
، المتضمف إنشاء كحدة البحث التطبيقي في الطاقات  2002نكفمبر سنة  27كبمقتضى القرار المؤرخ في  -

 ،المتجددة لدى  مركز تنمية الطاقات المتجددة
، المتضمف تزكية أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية 2013ديسمبر سنة  11كبناء عمى المحضر المؤرخ في  -

 .مف طرؼ الفركع النقابية لمباحثيف كالعماؿ اإلدارييف التقنييف كعماؿ الخدمة
 

 ـررـــــيـــق
 

بمركز  تنشأ لجنة الخدمات االجتماعية لػدى كحدة البحث التطبيقي في الطاقات المتجػددة الممحقة المادة األولى:
 تنمية الطاقات المتجددة.

 تتشكل لجنة الخدمات االجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماءىـ :  :4المادة 
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 األعضاء الدائمون:
 ،ندير      شنيني                    

 محػمد، بكلحية                       
 ،عبد الكريـ تػامر  

 ،الياشمي عػمار                       
 ،سميماف العػيكرات                   
 لخضػر، بف حػامد                   
 تكفيػق، عػريف                     
 أحمد، بركػة                      
 عبد القادر، بكتدارة                    

 األعضاء اإلضافيـون:
 عبد الحميد،     بف سػاحة                 -
 محمػد،      عػيسى                    -

 .2013ديسمبر سنة  11سنكات إبتداء مف تاريخ  03تسري عػيدة ىذه المجنة لمدة  : 0المادة 
التطبيقي في الطاقات المتجددة الممحقة بمركز تنمية الطاقػات المتجددة بتنفيذ  يكمف مدير كحدة البحث: 2المادة 

 مي.مية لمتعميـ العالي كالبحث العمىذا ا لقرار الذي سينشر في النشرة الرس
 4302مية جوي 4حـرر بالجزائر في                                                                                         
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                         

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المتضمن إعالن نتائج 4302جويمية  4مؤرخ في  224قـــرار رقم 
 ( لمجنة الجامعية الوطنية04الدورة الثانية الثالثون )

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2014ماي سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 مف تعييف أعضاء الحككمة،المتض
، 2008مػايك سنة  3المكافق  1429ربيع الثاني عػاـ  27مؤرخ في  130-08كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 المتضمف القانكف األساسي الخاص باألستاذ الباحث،
ييرىا المتضمف تنظيـ، المجنة الجامعية الكطنية كتس 1994نكفمبر سنة  16كبمقتضى القػرار المؤرخ في  -

 ،يا، المعدؿ كالمتمـكتشكيم
جكاف  19بنػاء عمى قكائـ التأىيل األساتذة المحاضركف قسـ " أ" مف أجل الترقية إلى رتبة أستاذ المؤرخة في  -

2014، 
جكاف سنة  25ك 24( مف 32بناء عمى محاضر اجتماعات فػركع المجنة الكطنية لمدكرة الثانية كالثبلثكف ) -

2014، 
 المجنة الكطنية لمدكرة الثانية كالثبلثكف. بناء عمى محاضر اجتماعات فػركع -

 

 ـررــــيقـ
 

إلى  : يعتبر األساتذة المحاضركف قسـ "أ" اآلتية أسماءىـ حسب الترتيب االستحقاقي مؤىمكف لمترقيةالمادة األولى
 رتبة أستاذ.
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 فـرع العـموم الدقيقة -0
 فـرع الرياضيات :

 ّحػداد الطػاىر -1 رياضيات جامعة جيجل
 عميكش عبد الكريـ -2 رياضيات ة أـ البكاقيجامع

 يادي  كريـ -3 رياضيات جامعة تممساف
 خالدي خالد -4 رياضيات جامعة بكمرداس

 صادقي  أكريدة -5 رياضيات جامعة أـ البكاقي
 سنكساكي عبد الرحماف - 6 رياضيات جامعة كىراف
 بكسطيمة  نجيب -7 رياضيات جامعة قالمة
 عبلش بكعبلـ -8 اضياتري جامعة المدية

 حميسي  نصر الديف -9 رياضيات 1جامعة سطيف 
 مرغني جمػاؿ -10 رياضيات جامعة بسكرة
 داكد  بكنابي -11 رياضيات 1جامعة سطيف
 سمماني دمحم -12 رياضيات 1جامعة سطيف

 سمري أحمد -13 رياضيات جامعة العمـك كالتكنكلكجيا كىراف
 

 فـرع فيزيـــــاء :
 بكرحمة بكعبلـ -1 فيزيػاء تيزي كزك جامعة

 بابا أحمد تكفيق -2 فيزيػاء جامعة العمـك كالتكنكلكجيا كىراف
 عػمراني بكحمكاف -3 فيزيػاء جامعة كىراف
 جديد عػمار -4 فيزيػاء جامعة عنابة

 قبليجي جماؿ -5 فيزيػاء جامعة تممساف
 د دمحم نكر الديفبمقاي -6 فيزيػاء جامعة العمـك كالتكنكلكجيا كىراف

 بكسعيد دمحم -7 فيزيػاء جامعة بكمرداس
 عػميكة كمػاؿ -8 فيزيػاء جامعة سكؽ أىراس

 خالدي فؤاد -9 فيزيػاء جامعة باتنة
 زىاني فكزية -10 فيزيػاء جامعة جيجل
 لعباسي خيرة -11 فيزيػاء جامعة عنابة
 عمرة كرية صبيحة – 12 فيزيػاء جامعة  عنابة

 عميكي بف جاب هللا نكر النجكـ -13 فيزيػاء عمـك كالتكنكلكجيا ىكاري بكمديفجامعة ال
 شافة عػز الديف  -14 فيزيػاء جامعة العمـك كالتكنكلكجيا ىكاري بكمديف

 عيبكط عبد هللا -15 فيزيػاء جامعة مستغانـ
 بف شكاؾ شفيق -16 فيزيػاء جامعة العمـك كالتكنكلكجيا ىكاري بكمديف

 

 كيميــاء :فـرع ال
 حػرارة فرفارة حفيظة -1 كيميػاء جامعة العمـك كالتكنكلكجيا ىكاري بكمديف
 بف قاسي عمى فريد -2 كيميػاء جامعة العمـك كالتكنكلكجيا ىكاري بكمديف

 بكعصيدة  سفياف -3 كيميػاء جامعة أـ البكاقي
 معركؼ خميفة خيرة -4 كيميػاء جامعة مسغانػـ

 جناف بكسماحة سمى -5 كيميػاء كلكجيا ىكاري بكمديفجامعة العمـك كالتكن
 رحمكف  حداديف نبيمة -6 كيميػاء جامعة العمـك كالتكنكلكجيا ىكاري بكمديف
 بف عػدة آماؿ  -7 كيميػاء جامعة العمـك كالتكنكلكجيا ىكاري بكمديف
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 فرناف  فريدة  -8 كيميػاء جامعة تيزي كزك
 ماكي فطيمة البريشي -9 كيميػاء جامعة قالمة

 لعمكري ىػماؿ -10 كيميػاء جامعة العمـك كالتكنكلكجيا ىكاري بكمديف
 مراد بف يارك مريـ -11 كيميػاء جامعة تممساف
 سبع مبركؾ فاطمة الزىراء -12 كيميػاء جامعة كىراف

 رايس عبد المجيد  -13 كيميػاء جامعة سيدي بمعباس
 

 فـرع التكنولوجيـا : -4
 فيزازي إزابطف حضرية -1 اإلعبلـ اآللي كالتكنكلكجيا كىرافجامعة العمـك 

 بعطكش مسحكؿ سكىاـ -2 اإلعبلـ اآللي 2جامعة قسنطينة 
 غػنمي سميـ -3 اإلعبلـ اآللي جامعة عنابة
 أكزالؽ جماؿ -4 الكيرباء التقنية جامعة بجاية

 طكاىرية دمحم -5 اإلعبلـ اآللي 1جامعة سطيف 
 خبابة عبد هللا -6 بلـ اآللياإلع 1جامعة سطيف 

 أككبداف عبد العزيز - 7 ىندسة كيربائية جامعة العمـك كالتكنكلكجيا كىراف
 خميف الربيع -8 ىندسة ميكانيكية جامعة عنابة

 الحيرش أحمد -9 اإلعبلـ اآللي جامعة سيدي بعمباس
 بف منصكر خميفة -10 ىندسة كيربائية جامعة المدية

 حسيف عبد المالؾ -11 كيميائية صناعية كيميائية صناعية
 عايد عبد الكريـ -12 ىندسة ميكانيكية جامعة معسكر

 بكسكاليـ عائشة -13 ىندسة معمارية المدرسة المتعددة العمـك لميندسة المعمارية كالعمراف
 أقكجيل بكجمعة -14 ىندسة ميكانيكية جامعة باتنة

 بركؾىاشمي م -15 آالت كيربائية 1جامعة سطيف 
 مجاىد دمحم -16 ىندسة كيربائية جامعة تيارت
 رحمكني زيف العابديف -17 ىندسة مدنية جامعة المسيمة
 بكدكر رشيد -18 ذكاء صناعي جامعة عنابة
 بابا حامد لطيفة -19 اإلعبلـ اآللي جامعة كىراف
 حرطاني قادة -20 االلكتركتكنيؾ جامعة سعيدة
 عػبلكي طيب -21 االلكتركتكنيؾ جامعة تيارت

 البريشي زكرياء -22 اإلعبلـ اآللي جامعة سيدي بعباس
 راجعي حمكد -23 آالت كيربائية 1جامعة سطيف 
 عػراب أحمد -24 ىندسة مدنية جامعة الشمف
 برانسي الطيب -25 ىندسة مدنية جامعة الشمف

 شاكش صالح -26 العمراف 3جامعة قسنطينة 
 مكالي اسماعيل غمبازة -27 لتربيةميكانيؾ ا جامعة سيدي بعباس

 قبلؿ مسعكد -28 ىندسة الطرائق 1جامعة سطيف 
 بف إدير دمحم -29 ىندسة كيربائية 1جامعة قسنطينة 

 بمكلطة كماؿ -30 ىندسة كيربائية جامعة سيدي بمعابس
 بممداني  دمحم - 31 ىندسة كيميائية جامعة العمـك كالتكنكلكجيا ىكراي بكمديف

 طيبي محمكد -32 آليػات نابةجامعة ع
 زيد السعيد -33 ىندسة كيربائية 1جامعة قسنطينة 

 بف شكية دمحم تكفيق -34 الكيرباء التقنية جامعة بسكرة



88 |    1024-الثالثي الثالث                                                                                         النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
 

 كاري أحمد -35 اإللكتركتقني جامعة عنابة
 أكسميـ دمحم -36 ىندسة كيربائية جامعة العمـك كالتكنكلكجيا كىراف

 الشريف  فتحة -37 تقنيةالكيرباء ال جامعة  باتنة
 حديد دمحم -38 ىندسة كيربائية جامعة بسكرة

 بف عسمة ىكارية -39 االلكتركتكنيؾ جامعة العمـك كالتكنكلكجيا كىراف
 عػميري عػمار -40 تحكـ كيربائي جامعة عنابة

 بكحاؿ غربي نكاؿ -41 اإلعبلـ اآللي جامعة العمـك كالتكنكلكجيا ىكاري بكمديف
 عمقمة زرقي -42 الكيرباء التقنية جايةجامعة ب

 بف ناصر العياشي -43 االلكتركتكنيؾ جامعة عنابة
 نعػماف عبد الرحماف -44 االلكتركتكنيؾ 1جامعة البميدة 

 بمعػكركؼ عػمي -45 االلكتركتكنيؾ جامعة بكمرداس
 ريـعبدلي عبد الك -46 اإلعبلـ اآللي جامعة العمـك كالتكنكلكجيا ىكاري بكمديف

 قطني اليكاري  -47 االلكتركتكنيؾ جامعة العمـك كالتكنكلكجيا كىراف
 عػمارشي حسيف -48 الػري  جامعة عػنابة
 بف زيد رضػا -49 االلكتركتكنيؾ جامعة باتنة

 دركيش زياف -50 االلكتركتكنيؾ جامعة العمـك كالتكنكلكجيا كىراف
 ميبػيبلؾ  عػ -51 ىندسة ميكانيكية جامعة تيزي كزك
 ىمسػاس  كماؿ الديف -52 شبكات كيربائية 1جامعة سطيف 

 حكيشي العربي -53 الػري  جامعة باتنة
 يكنس ميمكف  - -54 اإللكتركتقني جامعة سيدي بمعباس
 العػجرامي  دمحم -55 ىندسة ميكانيكية جامعة سيدي بمعباس

 كفيقغػماري ت -56 ىندسة ميكانيكية جامعة العمـك كالتكنكلكجيا كىراف
 حمداش  حميد -57 ىندسة ميكانيكية جامعة عنابة

 بف تريعة بشير -58 فيزيػاء  المكاد جامعة األغكاط
 ظريف أدمحم -59 االلكتركتكنيؾ جامعة العمـك كالتكنكلكجيا كىراف

 مييكبي مصطفى كماؿ -60 الػري  المدرسة الكطنية العميا لمري البميدة
 بارة كماؿ -61 يةىندسة كيربائ جامعة أـ البكاقي

 أميرة قبايمية حبيبة -62 كيمياء صناعية جامعة قالمة
 بف مارس عبد العزيز -63 ىندسة مدنية جامعة قالمة

 مزعاش عػمار -64 االلكتركتكنيؾ جامعة المسيمة
 بحري مبارؾ -65 ىندسة كيربائية جامعة بسكرة

 كلد كعمي محند -66 ىندسة ميكانيكية جامعة تيزي كزك
 سراج الطيب -67 المنػاجـ امعة عنابةج

 ممياني حمزة -68 ىندسة األلكتركنيؾ 1جامعة البميدة 
 شريط أحمد -69 الكيرباء التقنية جامعة بسكرة

 جبالي جعػفػر -70 ىندسة البيئة المدرسة العميا لؤلساتذة القبة
 بد العزيزلشمت ع -71 ىندسة كيميائية جامعة العمـك كالتكنكلكجيا ىكاري بكمديف

 مفكض قسـك مالية -72 ىندسة الطرائق 1جامعة سطيف 
 مصطفاكي مسعكد -73 االلكتركتكنيؾ جامعة برج بكعريرج

 بكبكري عبد الغني -74 االلكتركتكنيؾ جامعة كرقمة
 جديد عبد القادر -75 المكيانيؾ التربية جامعة تممساف
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 طييكش عػمار -76 آالت كيربائية جامعة جيجل
 تػمي العيد -77 ىندسة كيككميائية ة المسيمةجامع

 قدكري خاسـ - -78 ىندسة ميكانيكية جامعة سيدي بمعباس
 بكدشيشة عبد العزيز -79 ىندسة مدنية جامعة أـ البكاقي
 عبللي عبد الرزاؽ -80 الميكانيػؾ 1جامعة البميدة 
 مخمكؼ عمي -81 ىندسة مدنية جامعة الشمف
 زمكري زىية -82 كانيكةىندسة مي جامعة عنابة

 عقبي دمحم -83 اإللكتركتقني المدرسة الكطنية التحضيرية لدراسات ميندس
 

 فـرع عـموم الطبيعة والحيـاة : -0
 أرحاب  رابح -1 ميكركبيكلكجيا جامعة أـ البكاقي
 مزالي كريـ -2 عمـك الطبيعة جامعة مستغانـ
 ةقكار بف يمس نصير  -3 بيكلكجيػا جامعة تممساف

 جمعي صفكاف -4 عمـك األرض جامعة العمـك كالتكنكلكجيا ىكاري بكمديف
 قيطكني محمكد -5 ميكركبيكلكجيا 1جامعة قسنطينة 

 تساكي حسيني -6 بيكلكجيا جامعة كىراف
 عمركف  منصكر -7 بيكلكجيا جامعة تيزي كزك
 نصري ىشاـ -8 عمـك البحر جامعة الطارؼ

 سمطاني ياسيف -9 عمـك بيكلكجيا ىكاري بكمديف جامعة العمـك كالتكنكلكجيا
 كابكيا رشيد -10 البيطرة 1جامعة قسنطينة 

 سراجي عمى أحمد مكنية -11 بيكلكجيا النبات جامعة عنابة
 بف عزكز مصطفى -12 البيطرة جامعة قسنطينة

 ائشةبمكبير صنصاؿ ع -13 فيزيكلكجيا النبات جامعة العمـك كالتكنكلكجيا ىكاري بكمديف
 الحيت قدكر -14 إنتاج نباتي جامعة تيزي كزك

 معمـ ليمى -15 بيكلكجيا جامعة عنابة
 مسمي لطفي -16 البيئة الحيكانية جامعة تممساف
 عػدة  أحمد -17 بيكلكجيا جامعة تيارت

 زركقي داكدي نصير -18 بيكلكجيا حيكاف جامعة تيزي كزك
 كفيحجاب مخم -19 عمـك األرض جامعة المسيمة
 بػعمي فتحي -20 ىيدركجيكلكجيا جامعة تبسة

 ريبة عػمر -21 عػمـك بيكلكجيا جامعة بكمرداس
 بكعزيز أحمد -22 عمـك الطبيعة جامعة العمـك كالتكنكلكجيا ىكاري بكمديف

 بكخمزة زمكري نبيمة -23 بيكلكجيا جامعة تيزي كزك
 سماعيل سعدكف نكرية -24 عمـك الحياة جامعة تيزي كزك

 ىميمة دمحم العيد -25 عمـك األرض جامعة تبسة
 بف عيسى عبد القادر -26 عمـك زراعية جامعة العمـك كالتكنكلكجيا ىكاري بكمديف

 تكمي دمحم -27 عمـك زراعية المدرسة الكطنية العميا لؤلساتذة القبة
 مخالدي  عبد القادر -28 بيكلكجيا جامعة مستغانـ
 طيبيل صكريا -29 بيكلكجيا 1جامعة قسنطينة
 العيقة عزيز -30 بيكلكجيا جامعة عنابة
 فريحي حسيف  -31 بيكلكجيا جامعة عنابة

 أعراب كريـ -32 بيئة جامعة بكمرداس
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 بف باير حبشي زكبيدة -33 بيكلكجيا جامعة كىراف
 شاكري خمسية -34 بيكلكجيا جامعة عنابة

 رقيق لياس -35 ةفنيات الزراع المدرسة الكطنية العميا لمفبلحة
 سنكسي حر خيرة -36 بيكلكجيا جامعة كىراف

 بخكش فريدة -37 ميككبيكلكجيا 1جامعة قسنطينة
 حاج زكبير صكريا ارمقادر -38 جيكلكجيا جامعة عنابة
 بمقايدة بف نعجة سميمة -39 جيكلكجيا جامعة عنابة

 

 فـرع العموم االقتصادية  والتجارية وعموم التسيير : -2
 ريكة عبد الكىابببف  -1 عػمـك اقتصادية عة بسكرةجام

 سعيدي يحي -2 عػمـك اقتصادية جامعة بسكرة
 رايس حدة -3 عػمـك اقتصادية جامعة بسكرة
 يحياكي إلياـ -4 عػمـك التسيػير جامعة باتنة
 لعمى أحمد -5 عػمـك اقتصادية جامعة كرقمة

 الناصربكثمجة عبد  -6 عػمـك اقتصادية جامعة تمسماف
 عبد المطيف مصطفى -7 عػمـك اقتصادية جامعة غرداية
 جرماف ربيعي -8 عػمـك التسيػير جامعة خنشمة

 خميد عمي -9 عػمـك اقتصادية 3جامعة الجزائر 
 مايدي عبد الكىاب -10 التخطيط جامعة المدية

 دريس رشيد -11 عػمـك اقتصادية 3جامعة الجزائر 
 بف ساسي الياس -12 ػػيرعػمـك التسي جامعة كرقمة

 اليكاري جماؿ -13 عػمـك اقتصادية جامعة سيدي بعمباس
 أمقراف عبد العزيز -14 عػمـك اقتصادية جامعة تيزي كزك

 جا كحدك رضا -15 عػمـك مالية جامعة عنابة
 بيبي يكسف  -16 عػمـك اقتصادية 3جامعة الجزائر 

 لطرش عبد الكىاب -17 اإلحصاء التطبيقي التطبيقي المدرسة الكطنية العميا لئلحصاء كاالقتصاد
 بيدي عيسى -18 عػمـك التسيػػير جامعة كرقمة
 بف عيشاكي احمد -19 عػمـك التسيػػير جامعة كرقمة

 يحيكش حسيف -20 عػمـك اقتصادية 2جامعة قسنطينة 
 سكسي ىكاري  -21 عػمـك التسيػػير جامعة كرقمة

 غريس عبد القادر -22 اديةعػمـك اقتص 3جامعة الجزائر 
 شعباف شامي رشيدة -23 النقكد كالمالية 3جامعة الجزائر 

دارة الصحة الجزائر  سائحي عبد الحق -24 عػمـك التسيػػير المدرسة الكطنية لممناجمنت كا 
 لعبني عمر -25 عػمـك التسيػػير 3جامعة الجزائر

 يل احمدبكجم  -26 عػػمـك اقتصادية المركز الجامعي تيبازة
 

 فـرع العموم القانونية واإلدارية -2
 خمفاف كريـ -1 عػمـك قانكنػية المدرسة الكطنية العميا لمعمـك السياسية

 كلد رابح صفية -2 عػمـك قانكنػية جامعة تيزي كزك
 بنيني احمد -3 قػػػنكف العػاـ جامعة باتنة



91 |    1024-الثالثي الثالث                                                                                         النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
 

 حمميل صالح -4 عػمـك قانكنػية جامعة أدرار
 نقادي عبد الحفيع -5 عػمـك قانكنػية ةجامعة سعيد

 يكسفي أماؿ -6 عػمـك قانكنػية جامعة بكمرداس
 بشير  دمحم -7 قػانكف العػاـ 1جامعة الجزائر 
 أكرحمكف دمحم الطاىر -8 قػانكف العػاـ 1جامعة الجزائر 
 حزاب ربيعة -9 عػمـك قانكنػية جامعة كىراف

 

 انية :فـرع العموم االجتماعية واالنس -6
 آيت حمكدة حكمية -1 عمـ النفس العيادي 2جامعة الجزائر 
 بكمنبر كماؿ -2 فمسفة 2جامعة الجزائر 
 جريتي  حكيـ -3 رياضة بدنية 3جامعة الجزائر 
 بككرمة أغبلؿ فاطمة الزىراء -4 عمـك التربية جامعة بكمرداس
 ضياؼ زيف الديف  -5 عمـ النفس جامعة المسيمة
 صحراكي مراد -6 رياضة بدنية 3ئر جامعة الجزا

 بكغفالة كداف -7 تاريخ جامعة معسكر
 مامي زرارقة فيرزكز -8 عمـ االجتماع 2جامعة سطيف 
 درقيني مريـ -9 عمـ النفس 2جامعة الجزائر 
 براىيمي براىيـ -10 عمـك التربية 2جامعة الجزائر 
 شرادي نادية -11 عمـك التربية 2جامعة البميدة 

 ركاب عػمار -12 تربية بدنية 3معة الجزائر جا
 رميتة أحمد -13 عمـ االجتماع الثقافي 3جامعة الجزائر 
 مراجي  راجي -14 فمسفة 2جامعة قسنطينة 
 بكزازكة  مصطفى -15 عمـ النفس 2جامعة الجزائر 
 ميركد دمحم  -16 عمـ النفس 2جامعة الجزائر 
 بدلي خديجةزنيمي ع -17 فمسفة 2جامعة الجزائر 
 بف خميفة محمكد -18 عمـ النفس العيادي 2جامعة الجزائر 
 زردكني احمد -19 عمـك التربية 2جامعة الجزائر 

 حركش رابح -20 عمـ االجتماع جامعة باتنة
 قاسي عمي -21 عمـ النفس 2جامعة الجزائر 
 لكحل  لخضر -22 عمـك التربية 2جامعة الجزائر 
 لغكؽ الياشمي -23 الجتماععمـ ا 2جامعة سطييف 
 بمقاسـ بككش كريدة -24 عمـ النفس 2جامعة الجزائر 

 جفاظ الطاىر -25 عمـ االجتماع جامعة باتنة
 عبد المي مكلكد -26 تعميمة الرياضيات 1جامعة قسنطينة 

 شرقي دمحم -27 تػاريخ جامعة قالمة
 بارؾ عبد المجيدبف م -28 عمـ االجتماع المدرسة الكطنية العميا لمفبلحة

 حمحامي مختار  -29 عمـك إسبلمية جامعة كىراف
 لحرش اسعد المحاسف -30 الشريعة جامعة الجمفة
 زكاقري الطاىر -31 عمـك إسبلمية جامعة باتنة
 بمـك دمحم -32 عمـك التربية جامعة بسكرة
 قػاسمي فيصل -33 رياضة بدنية جامعة تبسة
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 معاشي جميمة -34 تػاريخ 2جامعة قسنطينة 
 نقار سيد احمد -35 عمـ االجتماع 2جامعة البميدة 
 بكديابة رابح  -36 عمـ االجتماع 2جامعة الجزائر 
 أكقاسيف كماؿ -37 أصكؿ الفقػو 1جامعة الجزائر
 فكركف سعيد -38 عمـ االجتماع جامعة المسيمة
 بكرغدة رمضاف -39 تػاريخ جامعة قالمة

 سبتي رشيدة -40 جتماععمـ اال 3جامعة الجزائر
 لراري عبد السبلـ -41 عػمـ االجتماع 2جامعة البميدة 
 مرزكؽ العمري  -42 العػقيدة جامعة باتنة

 قكيرة تركي عبدة -43 عػمـ النفس 1جامعة قسنطينة 
 رافعي نشيدة -44 تػاريخ 2جامعة الجزائر 
 سعيدي يحي -45 أصكؿ الفقو 1جامعة الجزائر 
 يعيش دمحم -46 عػقيدة كأدياف 1 جامعة الجزائر
 عػياشي صياح -47 عػمـ االجتماع 2جامعة الجزائر
 زكزك رشيد -48 عػمـ االجتماع جامعة بسكرة
 بككركط عز الديف  -49 عػمـ االجتماع جامعة الجمفة
 عزكؽ عبد الكريـ -50 اآلثار اإلسبلمية 2جامعة الجزائر
 دليمة ىالة حساني -51 أصكؿ الديف 1جامعة الجزائر
 كيري غنية -52 شريعة كالقانكف  1جامعة الجزائر 
 يحياكي دمحم -53 فمسفة 2جامعة الجزائر

 

 فـرع اآلداب والمغـات : -4
 بكزياف أحمد -1 أدب عػربي جامعة تيارت

 كذناني بكدا -2 أدب عػربي جامعة األغػكاط
 عػميش العربي -3 أدب عػربي جامعة الشمف
 بسناسي سعاد -4 غة  عػربيةلػ جامعة كىراف
 عبد الخالق رشي -5 لػغة  عػربية جامعة كىراف
 بميردكح كحيل سعيدة -6 لسانيات تطبيقية جامعة عنابة

 رزاؿ صبلح الديف -7 لسانيات 2جامعة سطيف 
 بف ىاشـ خناثة -8 أدب قديـ جامعة تممساف

 العػابد ناصف -9 لغة إنجميزية 1جامعة قسنطينة 
 مرداسي عبد العالي -10 لغة فرنسية 1سنطينة جامعة ق

 مييكبي الشريف -11 لغة عػربية جامعة باتنة
 بكرقبي صالح -12 لغة إنجميزية جامعة عنابة

 قيصر مصطفى -13 أدب عربي 2جامعة الجزائر
 2جامعة الجزائر -14 أدب عربي 2جامعة الجزائر
 عػقاب بمخير -15 أدب عربي 2جامعة الجزائر

 بف منصكر صبيحة -16 فرنسية ة تممسافجامع
 نمكشي عبد الحق -17 لغة إنجيميزية 1جامعة قسنطينة 

 بف مالؾ حسف -18 أدب عػربي جامعة كىراف
 انساعد زبكش سميرة  -19 أدب عػربي المدرسة الكطنية العميا لؤلساتذة بكزريعة
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 لكاتي آماؿ -20 لغة عربية جامعة األمير عبد القادر قسنطينة
 كعػكاف دمحم -21 أدب عػربي المدرسة الكطنية العميا لؤلساتذة قسنطينة

 بف براىيـ السعيد -22 لغة عػربية جامعة باتنة
 بمخير لخضر -23 لغة عػربية جامعة باتنة

 بف يحي عػباس  -24 أدب عػربي جامعة المسيمة
 عػالـ ليمى -25 أدب عػربي جامعة كىراف

 سي رشيديرا -26 لغة فرنسية كرقمةجامعة 
 مدكر عػيسى  -27 أدب عػربي جامعة باتنة

 بكصبيعة  زينب  -28 أدب عػربي جامعة األمير عبد القادر قسنطينة
 زغكاف  ادمحم -29 لغة عػربية جامعة سعيدة
 بمخنشير خدكجة -30 لغة إنجميزية جامعة كىراف
 حي لخضربرك  -31 لغة عػربية جامعة المسيمة
 بكعزة عبد القادر -32 غة عػربيةل جامعة كىراف

 بف سالـ حكرية -33 أدب عػربي جامعة تيزي كزك
 

 كالذي سينشر في 2014جكاف  25يكمف مدير المكارد البشرية بتنفيذ ىذا القػرار الذي يسري مفعػكلو ابتداء مف  : 4المادة 
 النشرة الرسمية لكزارة التعميـ العالي كالبحث العػممي.

 4302جويمية  4حـرر بالجزائر في                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                                  

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4302مارس  30المؤرخ  في  442رقم  يعدل القـرار 4302جويمية  03مؤرخ في  224قـــرار رقم 
 جمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيا قسنطينةم يحدد القائمة االسمية ألعضاء

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2014ماي سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2011ديسمبر سنة  29المكافق   1426عػاـ ذي القعدة  27المؤرخ في  500-05كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 ،كالمتضمف  إنشاء المدرسة الكطنية العميا لمبيكتكنكلكجيا بقسنطينة
 2005نكفمبر سنة  28المكافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  399-11كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ،الذي يحدد مياـ المدرس خارج الجامعة كالقكاعد الخاصة تنظيميا كسيرىا
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
الذي يحدد  االسمية ألعضاء مجمس إدارة  2014مارس سنة  01المؤرخ في  224كبمقتضى القػرار رقـ  -

 ميا لمبيكتكنكلكجيا بقسنطينة،المدرسة الكطنية الع
 يقــرر

كالمذككر أعبله، كما ىك  2014مارس سنة  01المؤرخ في  224يعػدؿ الجدكؿ الممحق بالقرار رقـ المادة األولى: 
 محدد في الجدكؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.: 4المادة 
 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                                  
 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                       

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 بقسنطينة قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمبيوتكنويوجيا
 :المعينون األعـضاء  -0

 االسم والمقب الصفة القطـاع
 بككرزارة حسني - رئيس ممثل الكزير المكمف بالتعميـ العالي كالبحث العممي

 عػقكف عػمر - عضك ممثل الكزير المكمف بالمالية
 بكىالي دمحم - عضك ممثل الكزير المكمف بالتربية الكطنية

 بف المجات سميرة - عضك كيف كالتعميـ المينييفممثل الكزير المكمف بالتك
 بف قدكار  صالح - عضك ممثل السمطة المكمفة بالكظيفة العمكمية
 بكالنح  صالح - عضك ممثل الكزير الكمف بالصناعة كالمناجـ

صبلح المستشفيات  عسمكف لكيزة - عضك ممثمة الكزير المكمف بالصحة كالسكاف كا 
 بف بمقاسـ عبد القادر - عضك بلحة كالتنمية الريفيةممثل الكزير المكمف بالف

 بمـك عمقمة دراجي - عضك ممثل الكزير المكمف بالتييئة العمرانية كالبيئة
 .".....................................والباقي بدون تغيير......................................."
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن إنشاء، 4302جويمية  03خ في مؤر  224قـــرار رقم 
 بقسنطينة األقسام المكونة لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2014ماي سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
الذي  2005ديسمبر سنة  29المكافق  1426ذي القعدة عػاـ  27المؤرخ في  500-05المرسكـ رقـ  كبمقتضى -

 منو، 31يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة كالقكاعػد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، السيما المادة 
 2013سنة  يناير 30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 

 ـررـــيقـ
 

ذي القعدة عػاـ  27المؤرخ في  500-05مف المرسـك التنفيذي قـ  31تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
كالمذككر أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشاء األقساـ  2005ديسمبر سنة  29المكافق  1426

 مككنة لممدرسة الكطنية  المتعددة التقنيات بقسنطينة.ال
 األقساـ التالية: –تنشأ لدى المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة  :4المادة 

 ،قسـ اليندسة الميكانيكية -
 قسـ ىندسة المكاد، -
 قسـ ىندسة الطرائق، -
 قسـ اإللكتركنيؾ كاإللكتركتقني كاآللية. -

، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار لمتعميـ كالتككيف العالييف كمديركل مف السادة المدير العػاـ يكمف  :0المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302جويمية  03لجزائر في حـرر با                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                                  
 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                       

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 4303مـاي  2المؤرخ  في  046رقم  القـرار يتمم 4302جويمية  03مؤرخ في  223قـــرار رقم 
 لكمية التكنولوجيا لدى جامعة تممسان والمتضمن إنشاء األقسام المكونة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2014ماي سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14الرئاسي رقـ كبمقتضى المرسكـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 1989المكافق أكؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  138-89كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 كالمتضمف إنشاء جامعة تممساف، المعدؿ كالمتمـ،
غشت سنة  23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ،منو 34الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسػيرىا، المعدؿ كالمتمـ، ال سيما المادة  2003
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،الذ
لكمية التكنكلكجيا  كالمتضمف إنشاء األقساـ المككنة   2010ماي سنة  4المؤرخ في  126كبمقتضى القػرار رقـ  -

 .جامعة تممساف
 ــررــقـي

 ه كما يأتي :، كالمذككر أعبل 2010ماي سنة  4المؤرخ في  126مف القرار  2تتمـ المادة لمادة األولى: ا
 األقساـ التالية : –جامعة تممساف –تنشأ لدى كمية التكنكلكجيا  :4"المادة 
 قسـ اليندسة المدنية،  -
 قسـ اليندسة الكيربائية كاإللكتركنيؾ،  -
 قسـ اليندسة الميكانيكية،  -
 قسـ اليندسة المعمارية،  -
 قسـ الري،  -
 قسـ االتصاالت كالسمكية،  -
 بيكطبية ".قسـ ىندسة   -

يكمف كل مف السادة المدير العػاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة تممساف، كل فيما يخصو،  :4المادة 
 بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                                  

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4303مـاي  2المؤرخ  في  046رقم  القـرارويتمم يعدل  4302جويمية  03مؤرخ في  220قـــرار رقم 
 لكمية اآلداب والمغات  لدى جامعة تممسان والمتضمن إنشاء األقسام المكونة

 

 ير التعميم العالي والبحث العممي،إن وز 
، 2014ماي سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 1989المكافق أكؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  138-89كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 المعدؿ كالمتمـ،كالمتضمف إنشاء جامعة تممساف، 
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غشت سنة  23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 منو، 34، المعدؿ كالمتمـ، ال سيما المادة القكاعد الخاصة بتنظيميا كسػيرىاالذي يحدد مياـ الجامعة ك  2003

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

كالمتضمف إنشاء األقساـ المككنة لكمية اآلداب   2010ماي سنة  4المؤرخ في  127كبمقتضى القػرار رقـ  -
 جامعة تممساف. -كالمغات 

 ـررـــقـــي
 ، كالمذككر أعبله كما يأتي: 2010ماي سنة  4المؤرخ في  127مف القرار  2المادة األكلى: تتمـ المادة 

 األقساـ التالية : –جامعة تممساف  –تنشأ لدى كمية اآلداب كلمغات  :4المادة "
 قسـ المغة كاألدب العربي،  -
 قسـ الفرنسية،  -
 قسـ اإلنجميزية،  -
 ".قسـ الفػنكف   -

ير العػاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة تممساف ، كل فيما يخصو، : يكمف كل مف السادة المد 2المادة 
 بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302جويمية  03ائر في حـرر بالجز                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                                  

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4303مـاي  2المؤرخ  في  003رقم  القـرارويتمم يعدل  4302جويمية  03مؤرخ في  224قـــرار رقم 
 لكمية عـموم الطبيعة والحياة وعـموم األرض والكون  لدى جامعة تممسان والمتضمن إنشاء األقسام المكونة

 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي، إن
، 2014ماي سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 1989المكافق أكؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  138-89كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 ف، المعدؿ كالمتمـ،كالمتضمف إنشاء جامعة تممسا
غشت سنة  23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 34، المعدؿ كالمتمـ، ال سيما المادة القكاعد الخاصة بتنظيميا كسػيرىاالذي يحدد مياـ الجامعة ك  2003
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
ك المتضمف إنشاء األقساـ المككنة لكمية عػمـك   2010ماي سنة  4المؤرخ في  130كبمقتضى القػرار رقـ  -

 .-جامعة تممساف -الطبيعة كالحياة كعمكـ ألرض كالككف 
 ــررــقـي

 ، كالمذككر أعبله كما يأتي: 2010ماي سنة  4المؤرخ في  130مف القرار  2تتمـ المادة  المادة األولى:
األقساـ  –جامعة تممساف  –تنشأ لدى كمية عػمكـ الطبيعة كالحياة كعػمـك األرض كالككف  :4المادة "

 التالية:
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 قسـ البيكلكجيا،  -
 ،قسـ عمكـ األرض كالككف   -
 ،كجيا كالبيئةاإليككل قسـ  -
 ية،بقسـ ثركة غا  -
 قسـ الفبلحة". -

يكمف كل مف السادة المدير العػاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة تممساف، كل فيما يخصو،  :4المادة 
 بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي .

 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                                  

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4303مـاي  2 المؤرخ  في 000رقم  القـرارويتمم يعدل  4302جويمية  03مؤرخ في  220قـــرار رقم 
 العـموم اإلنسانية واالجتماعية لدى جامعة تممسانلكمية  والمتضمن إنشاء األقسام المكونة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2014ماي سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 1989لمكافق أكؿ غشت سنة ا 1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  138-89كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 كالمتضمف إنشاء جامعة تممساف، المعدؿ كالمتمـ،
غشت سنة  23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ،منو 34، المعدؿ كالمتمـ، ال سيما المادة القكاعد الخاصة بتنظيميا كسػيرىاالذي يحدد مياـ الجامعة ك  2003
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ،ير التعميـ العالي كالبحث العمميالذي يحدد صبلحيات كز 
كالمتضمف إنشاء األقساـ المككنة لكمية العمـك  2010ماي سنة  4المؤرخ في  131كبمقتضى القػرار رقـ  -

 جامعة تممساف. -االجتماعية اإلنسانية ك 
 ــررــقـي

 ، كالمذككر أعبله كما يأتي:2010ماي سنة  4المؤرخ في  131ار مف القر  2تتمـ المادة  المادة األولى:
 األقساـ التالية : –جامعة تممساف  –تنشأ لدى كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية  : 4المادة "

 قسـ العػمـك اإلنسانية،  -
 عػمـك االجتماعية،قسـ ال  -
 قسـ العػمـك اإلسبلمية،  -
 قسـ عػمـ النفس،  -
 قسـ التاريخ، -
 قسـ اآلثار". -

يكمف كل مف السادة المدير العػاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة تممساف، كل فيما يخصو،  :4المادة 
 كالبحث العممي. بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي

 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                               
 والبحث العـممي وزير التعميم العالي                                                                                               

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     
ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ  ػػػ
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 االسمية يحدد القائمة 4302جويمية  03مؤرخ في  222قـــرار رقم 
 بجامعة برج بوعريريج وجياألعضاء مجمس كمية العموم والتكنول

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2014ماي سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
غشت سنة  23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 39ك 37 الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسػيرىا، المعدؿ كالمتمـ، ال سيما المادة 2003
 2012يكنيك سنة  4المكافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  244-12كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالمتضمف إنشاء جامعة برج بكعريريج.
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13نفيذي رقـ كبمقتضى المرسكـ الت -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
كالمتضمف إنشاء األقساـ المككنة لكمية العمـك  2012أكتكبر  11المؤرخ في  339كبمقتضى القػرار رقـ  -
 .التكنكلكجيا بجامعة  برج بكعريرجك 

 

 ــررـــــقــي
اـ جمادى الثانية ع 24المؤرخ في  279 -03مف المرسكـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعدؿ كالمتمـ، كالمذككر أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23المكافق  1424
 يا بجامعة برج بكعريرج.تحديد القائمة االسمية األعضاء مجمس كمية العػمـك كالتكنكلكج

تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العػمكـ كالتكنكلكجيا بجامعة برج بكعريرج، في الجدكؿ  :4المادة 
 الممحق ليذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي. :0المادة 
 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                               

 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                       

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 بجامعة برج بوعريرج- قائمة أعضاء مجمس كمية العـموم والتكنولوجيا

  االسم والمقب الصفـة
 بكبترة جماؿ رئيسا عميد الكمية،

 عيدؿ صميح رئيس المجمس العممي لمكمية
 جابك جماؿ رئيس قسـ العمـك كالتقنيات
 حبلتي عبد الحق رئيس قسـ ىندسة المحيط

 ح خالدبركا رئيس قسـ عمـك المادة
 بمقايد عبد الحكيـ رئيس قسـ اإللكتركميكانيؾ

 فرككس  ىناء رئيسة قسـ اإللكتركنيؾ
 بط ناصرز لق ندسة المدنيةرئيس قسـ الي
 شبللي  نصر الديف مػدير  مخػبر

 زراكي مسعكد ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ العمـك كالتقنيات
 خالدي عبد الغني ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ العمـك كالتقنيات
 عياشي رياض ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ ىندسة المحيط

 مغراكي نجاح ىندسة المحيط ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ
 مكلي بغدادي ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ عػمـك المادة
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 لطرش عبد الحكيـ ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ عػمـك المادة
 طالبي دمحم أميف ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ عػمـك اإللكتركنيؾ

 بمقرع العربي ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ ىندسة المدنية
 بكقرة عبد هللا ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ ىندسة المدنية
 ركابح زىير ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اإللكتركمكانيؾ
 قكيدمي حمزة ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اإللكتركمكانيؾ

 غربي حسيف عبد النكر ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف
 مزعاش صبلح الديف فممثل منتخب عف األساتذة المساعدي

 زيتكني كماؿ ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعماؿ الخدمات
 ىػـر مسعكد ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعماؿ الخدمات

 خياري ببلؿ ممثل منتخب الطمبة لقسـ العمـك كالتقنيات
 تة بسمةبش ممثمة  منتخبة الطمبة لقسـ ىندسة المحيط
 بيمكؿ حمزة ممثل  منتخب الطمبة لقسـ ىندسة المادة

 تيتنكي سالـ ممثل  منتخب الطمبة لقسـ ىندسة اإللكتركنيؾ
 حاي فاىـ ممثل  منتخب الطمبة لقسـ ىندسة المدنية

 بف زياف  خالد ممثل  منتخب الطمبة لقسـ ىندسة اإللكتركميكانيؾ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االسمية يحدد القائمة 4302جويمية  03مؤرخ في  222رقم قـــرار 
 بجامعة برج بوعريريج ألعضاء مجمس كمية العموم االجتماعية واإلنسانية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2014ماي سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 اء الحككمة،المتضمف تعييف أعض
غشت سنة  23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -

 منو، 39ك 37الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسػيرىا، المعدؿ كالمتمـ، ال سيما المادة  2003
 2012يكنيك سنة  4المكافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  244-12كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالمتضمف إنشاء جامعة برج بكعريريج.
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
كالمتضمف إنشاء األقساـ المككنة لكمية العمـك  2012أكتكبر  11المؤرخ في  336كبمقتضى القػرار رقـ  -

 االجتماعية كاالنسانية بجامعة برج بكعريرج.
 ــررــــيق

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279 -03مف المرسكـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ـ، كالمذككر أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى ، المعدؿ كالمتم2003غشت سنة  23المكافق  1424

 تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العػمـك االجتماعية كاالنسانية بجامعة برج بكعريرج.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العػمكـ االجتماعية كاالنسانية بجامعة برج بكعريرج، في  :4المادة 

 الجدكؿ الممحق ليذا القرار.
 الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة  :0المادة 

 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                                  

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                       
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 بجامعة برج بوعريرج- قائمة أعضاء مجمس كمية العـموم االجتماعية واالنسانية
 االسم والمقب الصفـة

 زركاتي  رشيد عميد الكمية ، رئيسا
 مسعكداف أحمد رئيس المجمس العممي لمكمية
 مك حمزةبجغ رئيس قسـ العمـك االجتماعية

 مانع عػمار ـ العمـك االجتماعيةممثل منتخب عف األساتذة لقس
 بمخيري مراد ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف
 سـ الحاجابمق ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف

 بكطيرة سالـ ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعماؿ الخدمات
 عبلب سمير ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف  كالتقنييف كعماؿ الخدمات

 بكشايبي دمحم ممثل منتخب عف الطمبة القسـ العمـك االجتماعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء االسمية يحدد القائمة 4302جويمية  03مؤرخ في  226قـــرار رقم 
 التسيير بجامعة برج بوعريريج مجمس كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم

 

 الي والبحث العممي،إن وزير التعميم الع
، 2014ماي سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
غشت سنة  23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -

 منو، 39ك 37د الخاصة بتنظيميا كسػيرىا، المعدؿ كالمتمـ، ال سيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاع 2003
 2012يكنيك سنة  4المكافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  244-12كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالمتضمف إنشاء جامعة برج بكعريريج.
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
كالمتضمف إنشاء األقساـ المككنة لكمية العمـك  2012أكتكبر  11المؤرخ في  338كبمقتضى القػرار رقـ  -

 .بجامعة  برج بكعريرجاالقتصادية  كالتجارية كعػمـك التسيير 
 

 ـررـــقـــي
جمادى الثانية   24المؤرخ في  279. -03مف المرسكـ التنفيذي رقـ  39كلى: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األ

، ييدؼ ىذا القرار إلى ، المعدؿ كالمتمـ، كالمذككر أعبله2003غشت سنة  23المكافق  1424اـ ع
يير بجامعة برج تحديد القائمة االسمية األعضاء مجمس كمية العػمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التس

 بكعريرج.
: تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العػمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة برج 2المادة 

 بكعريرج، في الجدكؿ الممحق ليذا القرار.
 : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي. 3المادة 

 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                                

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                       
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



101 |    1024-الثالثي الثالث                                                                                         النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
 

 امعة برج بوعريرجوعموم التسيير بج- قائمة أعضاء مجمس كمية العـموم االقتصادية والتجارية
 االسم والمقب الصفـة

 بكعزة  خالد عميد الكمية، رئيسا
 جيطمي دمحم الصغير رئيس المجمس العممي لمكمية
 رزقي دمحم رئيس قسـ العمـك االقتصادية

 لفقير حمزة رئيس قسـ العمـك التسيير
 لحسيني عبد القادر رئيس قسـ العمـك التجارية

 براىيمي السعيد لقسـ العمـك االقتصادية ممثل منتخب  عف األساتذة
 حمكد سميـ ممثل  منتخب عف األساتذة لقسـ العمـك االقتصادية

 عيسات العربي ممثل منتخب  عف األساتذة لقسـ عمـك التسيير
 نزيو ميدي ممثل منتخب  عف األساتذة لقسـ عمـك التسيير

 ة دمحمعباد ممثل  منتخب عف األساتذة لقسـ العمـك التجارية
 سنتكجي جماؿ ممثل  منتخب عف األساتذة لقسـ العمـك التجارية

 خكضري رشيد ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف  كالتقنييف كعماؿ الخدمات
 مالؾ سمير ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف  كالتقنييف كعماؿ الخدمات

 ت حمكدة عبد الغنيأي ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ  العمـك االقتصادية
 جبلب   أمينة ممثمة منتخبة عف الطمبة لقسـ  عمـك التسيير

 ىجرس  أسامة ممثل منتخب  عف الطمبة لقسـ  العمـك التجارية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االسمية ألعضاء يحدد القائمة 4302جويمية  03مؤرخ في  224قـــرار رقم 
 عموم األرض والكون  بجامعة برج بوعريريجو  مجمس كمية عموم الطبيعة والحياة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2014ماي سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
غشت سنة  23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -

 ،منو 39ك 37تمـ، ال سيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسػيرىا، المعدؿ كالم 2003
 2012يكنيك سنة  4المكافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  244-12كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالمتضمف إنشاء جامعة برج بكعريريج.
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13ضى المرسكـ التنفيذي رقـ كبمقت -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
كالمتضمف إنشاء األقساـ المككنة لكمية عػمكـ الطبيعة  2012أكتكبر  11المؤرخ في  334كبمقتضى القػرار رقـ  -

 األرض كالككف  بجامعة  برج بكعريرج.كالحياة كعمـك 
 ــررـــقـي

اـ جمادى الثانية ع  24المؤرخ في  279 -03مف المرسكـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ كالمتمـ، كالمذككر أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23المكافق  1424

عضاء مجمس كمية عمكـ الطبيعة كالحياة كعمكـ األرض كالككف  بجامعة تحديد القائمة االسمية األ
 برج بكعريرج.
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تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية عمـك الطبيعة كالحياة كعمكـ األرض كالككف بجامعة برج  :4المادة 
 بكعريرج، في الجدكؿ الممحق ليذا القرار.

 ة لمتعميـ العالي كالبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمي :0المادة 
 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                                  
 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                       

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 بجامعة برج بوعريرج- مية عـموم الطبيعة واالرض والكون قائمة أعضاء مجمس ك

 االسم والمقب الصفـة
 بف كاضح عمي عميد الكمية، رئيسا

 بكمرفق  صباح رئيس المجمس العممي لمكمية
 بمحاج دمحم الطيب رئيس قسـ العمـك البيكلكجية
 دحك معتصـ رئيس قسـ العمـك الزراعية

 بف تابث عبد الكىاب مدير مخبػر
 زياد عبد العزيز ممثل منتخب  عف األساتذة لقسـ العمـك البيكلكجية
 زغيب فؤاد ممثل  منتخب عف األساتذة لقسـ العمـك البيكلكجية
 لعزازقة عبد العالي ممثل منتخب  عف األساتذة لقسـ عمـك الزراعية
 عمياط تكفيق ممثل منتخب  عف األساتذة لقسـ عمـك الزراعية

 برجي سميرة ف المستخدميف اإلدارييف  كالتقنييف كعماؿ الخدماتممثمة منتخبة ع
 بف يطك خديجة ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف  كالتقنييف كعماؿ الخدمات

 كنكغ ببلؿ ممثل منتخب  عف األساتذة لقسـ عمـك البيكلكجية
 قصابي عادؿ ممثل منتخب  عف األساتذة لقسـ عمـك الزراعية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 االسمية يحدد القائمة 4302جويمية  04مؤرخ في  262قـــرار رقم 

 والتقنيات بوىـران ألعضاء مجمس العميم لممدرسة التحضيرية في العموم
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2014 ماي سنة 5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ديسمبر سنة  29المكافق  1426ذك القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ،19ظيميا كسيرىا ، السيما المادة الذي يحدد ميػاـ المدرسة خارج الجامعة كالقكاعد الخاصة بتن 2005
 2010يكنيك سنة  28المكافق  1431رجب عاـ  15المؤرخ في  160-10كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالمتضمف إنشاء المدرسة التحضيرية في العػمكـ كالتقنيات بكىػراف.
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 عممي،الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث ال
كبنػاء عمى محػضر انتخاب ممثمي األساتذة في المجمس العػميـ لممدرسة التحضيرية في العػمكـ كالتقنيات بكىػراف  -

 .2014مػايك  5بتاريخ 
 ــررـــقـي
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ذك القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05مف المرسـك التنفيذي رقـ  19تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
الذي يحدد ميػاـ المدرسة خارج الجامعة كالقكاعد الخاصة  2005يسمبر سنة د 29المكافق  1426

بتنظيميا كسيرىا كالمذككر أعبله ، ييػدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس 
 العػممي لممدرسة التحضيرية في العمكـ كالتقنيات بكىراف.

لعػممي لممدرسة التحضيرية في العمـك كالتقنيات بكىراف، بالجدكؿ تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس ا: 4المادة 
 الممحق بيػذا القػرار.

 ( ابتداء مف تاريخ إمضائو.01يسري مفعػكؿ ىػذا القرار لمدة سنة ) :0المادة 
 يكمف كل مف السادة المدير العػاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة التحضيرية في العمـك :2المادة 

كالتقنيات بكىراف، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث 
 العممي.

 4302جويمية  04حـرر بالجزائر في                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                                  

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                       
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مـمحق بالقـرار يتضمن أعضاء المجمس العـممي
 االسم والمقب الصفـة

 سيب جماؿ الديف مدير المدرسة ، رئيس المجمس العممي لممدرسة
 د سميـمابػراىيـ جمكؿ أح مػدير مساعػد لمعبلقات  الخػارجية

 تػكتػاكي فاطمة الزىراء بيداغكجيةمػديرة مساعػدة لم
 إلس نادية ممثة عف األساتذة المحاضريف قسـ " ب "
 أحمد باشا دمحم رضػا ممثل عف األساتذة المحاضريف قسـ "أ "

 بكعػيـز يحي ممثل     أستاذ التعػميـ  العػالي بجامعة كىػراف
 كبػاب عيسى أستاذ التعػميـ  العػالي بجامعة كىػراف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد تواريخ مسابقـات 4302جويمية  02مؤرخ في  262قـــرار رقم 

 4302اصة )اإلقامة ( دورة أكتوبر االلتحـاق بالدراسات الطبية الخ
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2014ماي سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 ،المتضمف تعييف أعضاء الحككمة
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
ات الطبية الخاصة، يحدد شركط التككيف بالدراس 2001جكيمية  18المؤرخ في  594كبمقتضى القػرار رقـ  -

 المعدؿ كالمتمـ،
 ــررــــيق

المعدؿ كالمتمـ  2001جكيمية  18المؤرخ في  594مف القرار رقـ  2تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
كالمذككر أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد تكاريخ المسابقات لبللتحاؽ بالدراسات الطبية الخاصة 

 ات التالية:)اإلقامة( بالنسبة لمكمي
 1كمية الطػب بجامعة الجزائر، 
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 ،كمية الطػب بجامعة تيزي كزك 
 ، كمية الطػب بجامعة البميدة 
 3كمية الطػب بجامعة قسنطينة، 
 ،كمية الطػب بجامعة سطيف 
 نةكمية الطػب بجامعة بات، 
 ،كمية الطػب بجامعة عػنابة 
 ،كمية الطػب بجامعة كىراف 
 ،كمية الطػب بجامعة تممساف 
 لطػب بجامعة سيدي بمعباس،كمية ا 

 سابقات بالنسبة لمكميات المذككرة في المادة األكلى أعبله كما يمي :م: تحدد تػكاريخ ال2المادة 
 2014أكتكبر  20أكتكبر كيـك االثنيف  19: يـك األحد مسـابقة الطب، 
 2014أكتكبر  23ككيـك الخميس  22: يـك االربعاء مسـابقة الصيدلية وطب األسنان. 

، تيزي 1المدير العػاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كالسادة رؤساء جامعات الجزائر يديكمف كل مف الس :0مادة ال
، باتنة ، عنابة ، كىراف، تممساف، سيدي بمعباس، كل فيما يخصو، 1، سطيف3كزك، البميدة ، قسنطينة 

 كالبحث العممي.بتنفيذ ىذا ا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي 
 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                                  
 لعالي والبحث العـمميوزير التعميم ا                                                                                                  

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية 4302جويمية  02مؤرخ في  266قـــرار رقم 
 بجامعة تيارت ة اآلداب والمغاتألعضاء المجمس العممي لكمي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
كالذي  2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 يتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
غشت سنة  23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 منو ، المعدؿ كالمتمـ، 44يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا ال سيما المادة  2003
سبتمبر سنة  18المكافق  1422جمادى  الثانية عاـ  30المؤرخ في  271-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف أنشاء جامعة تيارت المعدؿ كالمتمـ، 2001
جانفي سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13تضى المرسكـ التنفيذي رقـ كبمق -

 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي، 2013
 2014أفريل  29كبنػاء عمى محضػر اجتماع المجمس العممي لكمية األداب كالمغات بتاريخ  -

 

 يقــــــرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسكـ التنفيذي رقـ  44ا ألحكاـ المادة تطبيق المادة األولى:

المعدؿ كالمتمـ كالمذككر أعبله ، ييدؼ ىذا القرار تحديد  2003غشت سنة  23المكافق  1424
 القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب كالمغات بجامعة تيارت .
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ئمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب كالمغات بجامعة تيارت بالجدكؿ الممحق تحدد القا :4المادة 
 بيذا القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة تيارت ، كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار  :0المادة 
 . الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي

 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                                  
 العـممي وزير التعميم العالي والبحث                                                                                                  

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                       
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقـرار يتضمن اعضاء المجمس العـممي
 سم  والمقباإل الصفـة

 عػكني أحمد دمحم رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب كالمغات
 بف جامعة الطيب عميد الكمية

 قيدـك  دمحم نائب العميد المكمف لما بعد التدرج كالبحث العممي كالعبلقات الخارجية
 زكري عبد الرحماف نائب العميد المكمف بالدراسات كالمسائل المرتبطة بالطمبة

 بكلخراص دمحم قسـ المغة كاألدب العربيرئيس 
 بمعربي بالقاسـ رئيس قسـ اآلداب  كالمغات األجنبية

 بكىػادي عػابد رئيس المجنة  العػممية لقسـ المغة كاألدب العربي
 بف يمينة رشيد ممثل عف مصف األستاذية

 مػيدي أمير ممثل عف األساتذة المساعديف
 عرابي عبد القادر مػدير مػخبر
 زركقي عبد القادر مػدير مػخبر

 بكقميل عبد القادر مسؤكؿ المكتبة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء 4302جويمية  02مؤرخ في  264قـــرار رقم 
 لكمية اآلداب والمغات بجامعة تيارت المجنة العـممية لقسم المغـة واألدب العربي

 

 والبحث العممي،إن وزير التعميم العالي 
كالذي  2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 يتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
غشت سنة  23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 منو، المعدؿ كالمتمـ، 48الخاصة بتنظيميا ال سيما المادة يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد  2003
سبتمبر سنة  18المكافق  1422جمادى  الثانية عاـ  30المؤرخ في  271-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة تيارت المعدؿ كالمتمـ، 2001
جانفي سنة  30المكافق  1434عاـ ربيع األكؿ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي، 2013
 نكفمبر 14كبنػاء عمى محضػر اجتماع المجنة العممية لقسـ المغة كاألدب العربي لكمية اآلداب كالمغات بتاريخ  -

2013. 
 يقــــــرر
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جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03ـ التنفيذي رقـ مف المرسك  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
المعدؿ كالمتمـ كالمذككر أعبله، ييدؼ ىذا القرار  2003غشت سنة  23المكافق  1424عاـ 

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة كاألدب العربي لكمية اآلداب كالمغات 
 بجامعة تيارت.

 االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة كاألدب العربي لكمية اآلداب كالمغاتتحدد القائمة  :4المادة 
 بجامعة تيارت بالجدكؿ الممحق بيذا القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة تيارت ، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار  :0المادة 
 ـ العالي كالبحث العممي.الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعمي

 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                                  
 التعميم العالي والبحث العـمميوزير                                                                                                   

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                       
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جنة العـمميةممحق بالقـرار يتضمن أعضاء الم
 اإلسم  والمقب الصفـة

 بكىادي عػابد رئيس المجنة العممية لقسـ المغة ك األدب العربي
 بكلخراص دمحم رئيس القػسـ

 شاكر عبد القادر أستاذ التعميـ العالي
 عػرابي احمد أستاذ التعميـ العالي

 حدكارة عػمر أستاذ محاضر قسـ " أ '
 د القادرمكفق عب أستاذ محاضر قسـ " ب"
 عػمالك أحمد أستاذ مساعد  قسـ " أ '
 يكسفي يكسف أستاذ مساعد  قسـ " أ '

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات 4302جويمية  02مؤرخ في  264قـــرار رقم 

 وتقييميا في مجاالت المواد األولية والطاقة ي وتنسيقياببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوج المكمفة
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1998غشت سنة  22المكافق  1419ربيع الثاني عاـ  29المؤرخ في  11-98بمقتضى القانكف رقـ  -
 لمعدؿ كالمتمـ،القانكف التكجييي كالبرنامج الخماسي حكؿ البحث العممي كالتطكير التكنكلكجي، ا

كالذي  2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 يتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

 ،1992يناير سنة  13المكافق  1412رجب عاـ  8المؤرخ في  22-92كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
قطاعات لترقية البحث العممي كالتطكير التكنكلكجي كبرمجتو كتقكيمو المتضمف إنشاء المجاف المشتركة بيف ال
 كيضبط سيرىا كتنظيميا، المعدؿ كالمتمـ،

 جانفي سنة 30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي ك البحث العممي، 2013

، المتضمف المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة 2009جكاف  7ى القرار الكزاري المشترؾ المؤرخ في كبمقتض -
ببرمجة نشاطات  البحث العممي كالتطكير التكنكلكجي كبرمجتو كتنسيقيا كترقيتيا كتقييميا في مجاالت المكاد 

 األكلية كالطاقة.
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 يقــــــرر
، كالمذككر أعبله ، 2009جكاف  7مف القرار الكزاري  المشترؾ المؤرخ في  2 : تطبيقا ألحكاـ المادةالمادة األولى

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشػطات البحث 
العػممي كالتطكير التكنكلكجي كبرمجتو كتنسيقيا كترقيتيا كتقييميا في مجاالت المكاد األكلية كالطاقة، 

 يمي :كما 
 عـن وزارة التعميم العـالي والبحث العـممي:  -

 شريفي كيزة،  -
 بف زياف عبد القادر،  -
 ياسع نكر الديف،  -
 حمانة جػماؿ،  -
 بكزكية إبراىيـ،  -

 ،: مزيغػش عبد المجيد عـن وزارة الدفاع الوطني  -
 : معيكؼ بمقاسـ، عن وزارة الطاقة -
 : بكخاري لخضر. يفيةعن وزارة الفالحة والتنمية الر  -

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي. :4المادة 
 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                                  
 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة 4302جويمية  02مؤرخ في  264قـــرار رقم 

 وتقييميا في مجاالت العـموم األساسية ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا
 

 بحث العممي،إن وزير التعميم العالي وال
المتضمف  1998غشت سنة  22المكافق  1419ربيع الثاني عاـ  29المؤرخ في  11-98بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي كالبرنامج الخماسي حكؿ البحث العممي كالتطكير التكنكلكجي، المعدؿ كالمتمـ،
كالذي  2014مايك سنة  5كافق الم 1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 يتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 ،1992يناير  سنة  13المكافق  1412رجب عاـ  8المؤرخ في  22-92كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

المتضمف إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي كالتطكير التكنكلكجي كبرمجتو كتقكيمو 
 ظيميا، المعدؿ كالمتمـ،كيضبط سيرىا كتن

جانفي سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي ك البحث العممي، 2013

قطاعات المكمفة ، المتضمف المجنة المشتركة بيف ال2009جكاف  7كبمقتضى القرار الكزاري المشترؾ المؤرخ في  -
ببرمجة نشاطات  البحث العممي كالتطكير التكنكلكجي كبرمجتو كتنسيقيا كترقيتيا كتقييميا في مجاالت العػمـك 

 األساسية.
 يقــــــرر
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، كالمذككر أعبله، 2009جكاف  7مف القرار الكزاري  المشترؾ المؤرخ في  2: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
سمية ألعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشػطات البحث العػممي تحدد القائمة اال

 كالتطكير التكنكلكجي كبرمجتو كتنسيقيا كترقيتيا كتقييميا في مجاالت العػمـك األساسية، كما يمي:
 عـن وزارة التعميم العـالي والبحث العـممي:  -

 غػك بف عػمي،ا بف ز   -
 غػكالي نكر الديف،  -
 دردكر عػائشة،  -
 شكري عػمي،  -
 فرعػكف ىدى إيماف،  -
 ربػاح حكرية،  -
 لطرش اليػادي، -

 : رزيف حساف،عـن وزارة الدفاع الوطني  -
صالح المستشفيات -  : منصكري بف سميماف، عن وزارة الصحة والسكان وا 

 ممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث الع :4المادة 
 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                                  
 حث العـمميوزير التعميم العالي والب                                                                                                  

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة 4302جويمية  02مؤرخ في  243ـــرار رقم ق
 ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي المكمفة المشتركة بين القطاعات

 وتقييميا في مجاالت التييئة اإلقميمية، البيئة والمخاطر الكبرى  وتنسيقيا وترقيتيا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1998غشت سنة  22المكافق  1419ربيع الثاني عاـ  29المؤرخ في  11-98بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي كالبرنامج الخماسي حكؿ البحث العممي كالتطكير التكنكلكجي، المعدؿ كالمتمـ،
كالذي  2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 يتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 ،1992يناير سنة  13المكافق  1412رجب عاـ  8خ في المؤر  22-92كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

المتضمف إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي كالتطكير التكنكلكجي كبرمجتو كتقكيمو 
 كيضبط سيرىا كتنظيميا، المعدؿ كالمتمـ،

جانفي سنة  30افق المك  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي ، 2013

، المتضمف المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة 2009جكاف  7كبمقتضى القرار الكزاري المشترؾ المؤرخ في  -
يا في مجاالت التييئة ببرمجة نشاطات  البحث العممي كالتطكير التكنكلكجي كبرمجتو كتنسيقيا كترقيتيا كتقييم

 اإلقميمية  البيئة كالمخاطر الكبرى.
 يقــــــرر
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، كالمذككر أعبله، 2009جكاف  7مف القرار الكزاري  المشترؾ المؤرخ في  2: تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األكلى
 تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشػطات البحث
العػممي كالتطكير التكنكلكجي كبرمجتو كتنسيقيا كترقيتيا كتقييميا في مجاالت التييئة اإلقميمية، البيئة 

 كالمخاطر الكبرى كما يمي:
  

 حناشي ناصر الديف، لخضاري فػطكـ  عػف كزارة التعميـ العػالي كالبحث العػممي: -
 مراتي عبد الناصر، عػف كزارة الدفاع الكطني: -
 يمس شاكش عبد الكريـ، الداخمية كالجماعات المحمية:عػف كزارة  -
صبلح المستشفيات: -  األمير بركاىـ، عػف كزارة الصحة كالسكاف كا 
 ،شكاقي صالح عػف كزارة الفبلحة كالتنمية الريفية: -
 بكتفميقة مراد، عػف كزارة الثػقافة: -
 عبكب رتيبة فاطمة الزىراء، عػف كزارة التييئة العمرانية كالبيئة: -
 بمعزكقي دمحم، عػف كزارة السكف كالعمراف كالمدينة: -
 قزكلة عبد الرحماف، عػف كزارة الصناعة كالمناجـ :   -
 ترغيني عبد الحميد، عػف كزارة السياحة كالصناعة التقميدية: -
 أكسعيد رمضاف، عػف كزارة الصيد البحري كالمكارد الصيدية: -
 د  المطيف،مكستيري عب عػف كزارة المكارد المائية:   -
 لحمر عبد القادر، عػف كزارة األشغاؿ العمكمية:   -
 الحي سالـ.ص عػف كزارة النقػل: -

 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي. :4المادة 
 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             
 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة 4302جويمية  02مؤرخ في  240قـــرار رقم 

 ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي المشتركة بين القطاعات المكمفة
 ائية والصيد البحري ، الموارد الموتقييميا في مجاالت الفالحة وتنسيقيا وترقيتيا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1998غشت سنة  22المكافق  1419ربيع الثاني عاـ  29المؤرخ في  11-98بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي كالبرنامج الخماسي حكؿ البحث العممي كالتطكير التكنكلكجي، المعدؿ كالمتمـ،
كالذي  2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14ضى المرسكـ الرئاسي رقـ كبمقت -

 يتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 ،1992يناير  سنة  13المكافق  1412رجب عاـ  8المؤرخ في  22-92كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
العممي كالتطكير التكنكلكجي كبرمجتو كتقكيمو  المتضمف إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث -

 كيضبط سيرىا كتنظيميا، المعدؿ كالمتمـ،
جانفي سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي، 2013
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، المتضمف إنشاء  المجنة المشتركة بيف القطاعات 2009جكاف  7شترؾ المؤرخ في كبمقتضى القرار الكزاري الم -
المكمفة ببرمجة نشاطات  البحث العممي كالتطكير التكنكلكجي كبرمجتو كتنسيقيا كترقيتيا كتقييميا في مجاالت 

 الفبلحة ، المكارد المائية كالصيد البحري.
 يقــــــرر

 

، كالمذككر أعبله، 2009جكاف  7مف القرار الكزاري  المشترؾ المؤرخ في  2لمادة تطبيقا ألحكاـ ا المادة األولى:
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشػطات البحث 

 العػممي كالتطكير التكنكلكجي في مجاالت  الفبلحة ، المكارد لمائية كالصيد البحري كما يمي:
 

 قاسي فرحات،  حمدي بكعبلـ، التعميـ العػالي كالبحث العػممي: عػف كزارة -
 جبايرية  لمنكر، عػف كزارة الدفاع الكطني: -
 خير الديف عبد الناصر، عػف كزارة الفبلحة كالتنمية الريفية: -
 جميمي عبد الكريـ، عػف كزارة الصناعة كالمناجـ:   -
 بكصناجي رمضاف، عػف كزارة التجارة: -
 حركادي  فريد،  لصيد البحري كالمكارد الصيدية:عػف كزارة ا -
 بستاني صميحة، عػف  كزارة العمل كالتشغيل كالضماف االجتماعي: -
 بكقركة  عػمار. عػف كزارة المكارد المائية:   -

 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي. :4المادة 

 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة 4302جويمية  02مؤرخ في  244قـــرار رقم 
 وتقييميا في مجاالت الصحة وعـموم األحياء شاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتياببرمجة ن

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1998غشت سنة  22المكافق  1419ربيع الثاني عاـ  29المؤرخ في  11-98بمقتضى القانكف رقـ  -

 خماسي حكؿ البحث العممي كالتطكير التكنكلكجي، المعدؿ كالمتمـ،القانكف التكجييي كالبرنامج ال
كالذي  2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 يتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 ،1992نة يناير س 13المكافق  1412رجب عاـ  8المؤرخ في  22-92كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

المتضمف إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي كالتطكير التكنكلكجي كبرمجتو كتقكيمو 
 كيضبط سيرىا كتنظيميا، المعدؿ كالمتمـ،

جانفي سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 ات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،كالذي يحدد صبلحي 2013

، المتضمف إنشاء  المجنة المشتركة بيف القطاعات 2009جكاف  7كبمقتضى القرار الكزاري المشترؾ المؤرخ في  -
المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي كالتطكير التكنكلكجي كبرمجتو كتنسيقيا كترقيتيا كتقييميا في مجاالت 

 .الصحة كعػمـك األحياء
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 يقــــــرر
، كالمذككر أعبله، 2009جكاف  7مف القرار الكزاري المشترؾ المؤرخ في  2تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشػطات البحث 
تقييميا في مجاالت الصحة كعػمكـ األحياء العػممي كالتطكير التكنكلكجي كبرمجتو كتنسيقيا كترقيتيا ك 

 كما يمي:
 حمدي باشا يكسف، - عػف كزارة التعميـ العػالي كالبحث العػممي: -

 بنبكزة حميمة، - 
 باقي  شكيب أ رسبلف، - 
 مقػني قػكاؿ، - 

 بمقاسـ عبد الكريـ، عػف الدفػاع الكطنػي: -
صبلح المستشفيات: -  كداد نصيرة، عف كزارة الصحة كالسكاف كا 
 بكغالـ احمد شكقي الكريـ، عػف كزارة الفبلحة كالتنمية الريفية: -
 بمقاسمي جاب هللا، عػف كزارة الصناعة كالمناجـ: -
 بستاني صميحة، عػف  كزارة  التشغيل كالضماف االجتماعي: -
 قػمي سامي. :عػف كزارة التجارة -
 

 لبحث العممي .ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كا :4المادة 
 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              
 حث العـمميوزير التعميم العالي والب                                                                                             

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة 4302جويمية  02مؤرخ في  240قـــرار رقم 
 ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي قطاعات المكمفةالمشتركة بين ال

 وتقييميا في مجاالت القـانون، االقتصاد والمجتمع وتنسيقيا وترقيتيا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 المتضمف 1998غشت سنة  22المكافق  1419ربيع الثاني عاـ  29المؤرخ في  11-98بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي كالبرنامج الخماسي حكؿ البحث العممي كالتطكير التكنكلكجي، المعدؿ كالمتمـ،
كالذي  2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 يتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
سنة  يناير 13المكافق  1412جب عاـ ر  8المؤرخ في  22-92كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

،المتضمف إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي كالتطكير التكنكلكجي كبرمجتو 1992
 كتقكيمو كيضبط سيرىا كتنظيميا، المعدؿ كالمتمـ،

نفي سنة جا 30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي، 2013

، المتضمف إنشاء  المجنة المشتركة بيف القطاعات 2009جكاف  7كبمقتضى القرار الكزاري المشترؾ المؤرخ في  -
في مجاالت المكمفة ببرمجة نشاطات  البحث العممي كالتطكير التكنكلكجي كبرمجتو كتنسيقيا كترقيتيا كتقييميا 

 القانكف ، االقتصاد كالمجتمع.
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 يقــــــرر
، كالمذككر أعبله، 2009جكاف  7مف القرار الكزاري  المشترؾ المؤرخ في  2تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشػطات البحث 
التكنكلكجي كبرمجتو كتنسيقيا كترقيتيا كتقييميا في مجاالت القػانكف، االقتصاد العػممي كالتطكير 
 كالمجتمع كما يمي:

 فرفارة دمحم ياسيف، بككرا إدريس، عػف كزارة التعميـ العػالي كالبحث العػممي: -
 عػمي ىػادي، عػف كزارة الدفاع الكطني: -
 ،طػالبي دمحم  عػف كزارة الداخمية كالجماعات المحمية: -
 شػافعي أحمد، عػف العػدؿ: -
 زبيري عبد الحكيـ ، عػف  التجػارة: -
صبلح المستشفيات: -  كالي عػمر، عػف كزارة الصحة كالسكاف كا 
 شرفاكي دمحم العػربي، عػف كزارة الفبلحة كالتنمية الريفية : -
 ميمكني إيماف ، عػف كزارة البريد كتكنكلكجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ: -
 بف زعػركر شكري، حة كالصناعة التقميدية:عػف كزارة السيا -
 شطكح  رشيد، عػف كزارة الصيد البحري كالمكارد الصيدية: -

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي . :4المادة 
 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             
 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة 4302جويمية  02مؤرخ في  242قـــرار رقم 

 يا في مجاالت التربية والثقافة واالتصالوتقييم ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1998غشت سنة  22المكافق  1419ربيع الثاني عاـ  29المؤرخ في  11-98بمقتضى القانكف رقـ  -

 ،القانكف التكجييي كالبرنامج الخماسي حكؿ البحث العممي كالتطكير التكنكلكجي، المعدؿ كالمتمـ
كالذي  2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 يتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 ،1992يناير سنة  13المكافق  1412رجب عاـ  8المؤرخ في  22-92كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

البحث العممي كالتطكير التكنكلكجي كبرمجتو كتقكيمو  المتضمف إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية
 كيضبط سيرىا كتنظيميا، المعدؿ كالمتمـ،

جانفي سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي، 2013

، المتضمف إنشاء  المجنة المشتركة بيف القطاعات 2009جكاف  7ري المشترؾ المؤرخ في كبمقتضى القرار الكزا -
المكمفة ببرمجة نشاطات  البحث العممي كالتطكير التكنكلكجي كبرمجتو كتنسيقيا كترقيتيا كتقييميا في مجاالت 

 التربية كالثقافة كاالتصاؿ.
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 يقــــــرر
، كالمذككر أعبله، 2009جكاف  7ف القرار الكزاري  المشترؾ المؤرخ في م 2تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشػطات البحث 
العػممي كالتطكير التكنكلكجي كبرمجتو كتنسيقيا كترقيتيا كتقييميا في مجاالت التربية كالثقافة 

 :كاالتصاؿ كما يمي
 بف زاكي عبد السبلـ، بف مالؾ رشيد، عػف كزارة التعميـ العػالي كالبحث العػممي:

 بكركينة عبد القادر، عػف كزارة الدفاع الكطني:
 آيت مصباح نعػيمة، عػف كزارة التييئة العمرانية كالبيئة:  
 سعيداني رشيدة، عػف كزارة السكف كالعمراف كالمدينة:

 بكبكر سمير، نية:عػف كزارة التربية الكط
 مصمكح عصماف، عػف كزارة التككيف كالتعميـ المينييف:

 ىػكاـ  فكزي، عػف كزارة العمل كالتشغيل كالضماف االجتماعي:
 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي. :4المادة 
 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             
 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة 4302جويمية  02مؤرخ في   242قـــرار رقم 

 ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي المشتركة بين القطاعات المكمفة
 وتقييميا في مجاالت السكن والتعمير والبناء والنقل واألشغال العمومية وتنسيقيا وترقيتيا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1998غشت سنة  22المكافق  1419ربيع الثاني عاـ  29المؤرخ في  11-98بمقتضى القانكف رقـ  -

 ر التكنكلكجي، المعدؿ كالمتمـ،القانكف التكجييي كالبرنامج الخماسي حكؿ البحث العممي كالتطكي
كالذي  2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 يتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 ،1992يناير  سنة  13المكافق  1412رجب عاـ  8المؤرخ في  22-92كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي كالتطكير التكنكلكجي كبرمجتو كتقكيمو  المتضمف إنشاء المجاف -

 كيضبط سيرىا كتنظيميا، المعدؿ كالمتمـ،
جانفي سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 العممي، كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث 2013
، المتضمف إنشاء  المجنة المشتركة بيف القطاعات 2009جكاف  7كبمقتضى القرار الكزاري المشترؾ المؤرخ في  -

المكمفة ببرمجة نشاطات  البحث العممي كالتطكير التكنكلكجي كبرمجتو كتنسيقيا كترقيتيا كتقييميا في مجاالت 
 السكف كالتعمير كالبناء كالنقل كاألشغاؿ العمكمية.

 يقــــــرر



114 |    1024-الثالثي الثالث                                                                                         النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
 

، كالمذككر أعبله، 2009جكاف  7مف القرار الكزاري  المشترؾ المؤرخ في  2تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشػطات البحث 

تقييميا في مجاالت السكف كالتعمير كالبناء العػممي كالتطكير التكنكلكجي كبرمجتو كتنسيقيا كترقيتيا ك 
 كالنقل كاألشغاؿ العمكمية  كما يمي :

  عػف كزارة التعميـ العػالي كالبحث العػممي: -
 زركالة محػمد صالح، - 

 زرزكر عمي، - 
 خالد عبد القادر، - 
 صادمي عمػار، - 

 تاني عبد الحميد،بخ عػف كزارة الدفاع الكطني:  -
 ناصري كماؿ، راف كالمدينة: عػف كزارة السكف كالعم -
 مجاؾ لياس، عػف كزارة الصناعة كالمناجـ:  -
 ،صالحي سالـ عػف كزارة النقػل:  -
 اسي حسنية،ف عػف كزارة األشغاؿ العمكمية:  -

 
 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي. :4المادة 
 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             
 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة 4302جويمية  02مؤرخ في  246قـــرار رقم 
 وتقييميا في مجاالت العـموم اإلنسانية والتاريخ بحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتياببرمجة نشاطات ال

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1998غشت سنة  22المكافق  1419ربيع الثاني عاـ  29المؤرخ في  11-98بمقتضى القانكف رقـ  -

 اسي حكؿ البحث العممي كالتطكير التكنكلكجي، المعدؿ كالمتمـ،القانكف التكجييي كالبرنامج الخم
كالذي  2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 يتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 ،1992ة يناير  سن 13المكافق  1412رجب عاـ  8المؤرخ في  22-92كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

المتضمف إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي كالتطكير التكنكلكجي كبرمجتو كتقكيمو 
 كيضبط سيرىا كتنظيميا، المعدؿ كالمتمـ،

جانفي سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 ،ير التعميـ العالي كالبحث العمميت كز كالذي يحدد صبلحيا 2013

، المتضمف إنشاء  المجنة المشتركة بيف القطاعات 2009جكاف  7كبمقتضى القرار الكزاري المشترؾ المؤرخ في  -
المكمفة ببرمجة نشاطات  البحث العممي كالتطكير التكنكلكجي كبرمجتو كتنسيقيا كترقيتيا كتقييميا في مجاالت 

 كالتاريخ.العػمكـ  اإلنسانية  
 يقــــــرر
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، كالمذككر أعبله، 2009جكاف  7مف القرار الكزاري  المشترؾ المؤرخ في  2تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشػطات البحث 

كترقيتيا كتقييميا في مجاالت العػمكـ اإلنسانية العػممي كالتطكير التكنكلكجي كبرمجتو كتنسيقيا 
 كالتاريخ كما يمي:

 : بكسنة محمكد ، حػاج سماحة جيبللي، عػف كزارة التعميـ العػالي كالبحث العػممي -
 : بمخادـ دمحم، عػف كزارة الدفاع الكطني  -
 : عػباسي إبراىيـ، عػف كزارة التربية الكطنية  -
 : بكزيد بكمديف، كقاؼ عػف كزارة الشؤكف الدينية كاأل -
 : حػاشي سميماف، عػف كزارة الثقافة  -
 : بميل بكعبلـ، عػف كزارة الرياضة  -
 : يحياكي جماؿ، عػف كزارة المجاىديف  -
 : مكمف كىيبة، عػف كزارة السياحة كالصناعة التقميدية  -
 : شطكح  رشيد، الصيد البحري كالمكارد الصيدية  -

 

 ر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.ينشر ىذا القرا :4المادة 

 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ركة بين القطاعات المكمفةالمشت يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة 4302جويمية  02مؤرخ في  244قـــرار رقم 
 وتقييميا في مجاالت التكنولوجية والصناعـة وتنسيقيا وترقيتيا ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي

 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
متضمف ال 1998غشت سنة  22المكافق  1419ربيع الثاني عاـ  29المؤرخ في  11-98بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي كالبرنامج الخماسي حكؿ البحث العممي كالتطكير التكنكلكجي، المعدؿ كالمتمـ،
كالذي  2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 يتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
يناير سنة  13المكافق  1412رجب عاـ  8ي المؤرخ ف 22-92كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

،المتضمف إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي كالتطكير التكنكلكجي كبرمجتو 1992
 كتقكيمو كيضبط سيرىا كتنظيميا، المعدؿ كالمتمـ،

 2013جانفي سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

، المتضمف إنشاء  المجنة المشتركة بيف القطاعات 2009جكاف  7كبمقتضى القرار الكزاري المشترؾ المؤرخ في  -
يميا في مجاالت المكمفة ببرمجة نشاطات  البحث العممي كالتطكير التكنكلكجي كبرمجتو كتنسيقيا كترقيتيا كتقي

 التكنكلكجيا كالصناعة.
 يقــــــرر
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، كالمذككر أعبله، 2009جكاف  7مف القرار الكزاري  المشترؾ المؤرخ في  2تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشػطات البحث العػممي 

 تكنكلكجي كبرمجتو كتنسيقيا كترقيتيا كتقييميا في مجاالت التكنكلكجيا كالصناعة  كما يمي:كالتطكير ال
 دبياش دمحم، برامة جماؿ الديف، عػف كزارة التعميـ العػالي كالبحث العػممي:   
 ،بمخادـ دمحم عػمكر حكسيف عػف كزارة الدفاع الكطني:   
 فرناني سكفياف، عػف كزارة الطاقػة:  

صبلح المستشفيات:عػف   ىبللي عبد العزيز، كزارة الصحة كالسكاف كا 
 العػابد سيف الديف، عػف كزارة البريد كتكنكلكجيات كاإلعبلـ كاالتصاؿ:

 دكزاف مميكة، عػف كزارة الفبلحة كالتنمية الريفية:
 أكريف مصطفى، :عػف كزارة الثقافة

 ،بشاري أسيا عػف كزارة التييئة العمرانية كالبيئة:
 عػفرة حميد، :عػف كزارة السكف كالعمراف كالمدينة

 بمقاسمي جاب هللا، عػف كزارة الصناعة كالمناجـ:
 زكبير سفياف، عػف كزارة السياحة كالصناعة التقميدية:

 جبراكي دمحم،   عػف كزارة الرياضة:
 بكيػر نادية،  :عػف كزارة العمل كالتشغيل كالضماف االجتماعي

 بمعسل عػمر.  صيد البحري كالمكارد الصيدية:عػف كزارة ال
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي. :4المادة 

 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تأىيل الماستر 4302جويمية  02مؤرخ في  244قـــرار رقم 
 بجامعة أدرار 4302-4302المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99كبمقتضى القانكف رقـ  -

 كف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،القان
 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
سبتمبر سنة  18المكافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  269 -01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف أنشاء جامعة أدرار، المعدؿ، 2001
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه ،
جانفي سنة  30المكافق  1434بيع األكؿ عاـ ر  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي ك البحث العممي، 2013
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المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 كصبلحيتيا كسيرىا،

 .2014جكاف  19تأىيل بتاريخ كبنػاء عمى محضػر اجتماع المجنة الكطنية لم -
 

 يقــــــرر
 

بجامعة أدرار ، كفقا لممحق ىذا  2015 -2014تؤىػل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية  المادة األولى:
 القػرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة أدرار،  كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار  :4المادة 
 لذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.ا

 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جامعة أدرار- مـمحق : تأىـيل الماستر
 4302 -4302السنة الجامعة 

 الميداف الفػرع تخصص طبيعة
 حقكؽ كعمـك سياسية حػقكؽ  تسيير المؤسسات ـ
 آداب كلغات  أجنبية ميزيةلغة  أنج أدب كحضارة انجمكفكنية أ
 عمـك اإلعبلـ كاالتصاؿ –عمـك إنسانية  صحافة مكتكبة أ

 أصكؿ الديف –عمـك إسبلمية  التفسير كعمـك القراف أ عمـك إنسانية كاجتماعية
 الحديث كعمكمو أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الماستريتضمن تأىيل  4302جويمية  02مؤرخ في  244قـــرار رقم 

 0بجامعة الجزائر  4302-4302المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
كالمتضمف  2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14قـ كبمقتضى الرئاسي ر  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 2008غشت سنة  19المكافق  1404ذي القعدة عاـ  21مؤرخ في  209-84كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -

 المتعمق كتسيير جامعة الجزائر، المعدؿ،
 2008غشت سنة  19المكافق  1429اـ شعباف ع 17ؤرخ في الم 265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
 2010يكليك سنة  14المكافق  1431شعباف عاـ  2المؤرخ في  183 – 10كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ -

 ،المتضمف تغيير تسمية جامعة الجزائر
جانفي سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ ك  -

 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي ك البحث العممي، 2013
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المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 سيرىا،كصبلحيتيا ك 

 .2014جكاف  19بنػاء عمى محضػر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -
 

 يقــــــرر
، كفقا لممحق ىذا 1بجامعة الجزائر 2015 -2014عية تؤىػل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجام المادة األولى:

 القػرار.
، كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار 1ر جامعة الجزائرف العالييف كمدييكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككي :4المادة 

 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             
 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 0جامعة الجزائر  - مـمحق : تأىـيل الماستر
 4302 -4302السنة الجامعة 

 الميداف الفػرع تخصص طبيعة
 أصكؿ الديف -ـك إسبلميةعم الحديث كعاػكمو أ

 عػمـك إنسانية كاجتماعية
 القرأف الكريـ كعمكمو أ
 الشريعة -عمـك إسبلمية فقو األحكاؿ الشخصية أ

لغة  عربية  –عمـك إنسانية  إعجاز القراف كالدراسات البيانية أ
 كحضارة إسبلمية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر 4302 جويمية 02مؤرخ في  243قـــرار رقم 

 4بجامعة الجزائر 4302-4302المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
كالمتضمف  2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ر كشيادة الدكتكراه،المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماست
أكتكبر سنة  22المكافق   1430ذي القعدة عاـ  03المؤرخ في   340-09كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف تغيير تسمية جامعة بكزريعة، 2009
 2010يكليك سنة  14المكافق  1431شعباف عاـ  2المؤرخ في  184-10كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 سمية جامعة الجزائر،المتضمف تغيير ت
جانفي سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ،ر التعميـ العالي كالبحث العمميكالذي يحدد صبلحيات كزي 2013
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تشكيمتيا المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل ك  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 كصبلحيتيا كسيرىا،

 .2014جكاف  19كبنػاء عمى محضػر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -
 قػػػػػػرريػػػ

، كفقا لممحق ىذا 2بجامعة الجزائر 2015 -2014تؤىػل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية  المادة األولى:
 القػرار.

، كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار 2العالييف كمدير جامعة الجزائر كالتككيف يكمف المدير العاـ لمتعميـ :4المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 4جامعة الجزائر - مـمحق : تأىـيل الماستر
 4302 -4302السنة الجامعة 

 

 انالميد الفـرع تخصص طبيعة
 عمـ االجتماع –عمـك إجتماعية  عمـ االجتماع الثقافي أ

 عمـ االجتماع التربكي  أ عمـك إنسانية كاجتماعية
 عمـ السكاف –عمـك إجتماعية  السكاف كالصحة أ
 عمـك التربية –عمـك إجتماعية  القياس كالتقكيـ التربكي  أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر 4302جويمية  02ي مؤرخ ف 240قـــرار رقم 

 0بجامعة الجزائر 4302-4302المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 دؿ كالمتـ،القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المع
كالمتضمف  2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 شيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ  عمى شيادة الميسانس ك 
أكتكبر سنة  22المكافق   1430ذي القعدة عاـ  03المؤرخ في  341-09كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف تغيير تسمية جامعة دالي ابراىيـ، 2009
 2010يكليك سنة  14المكافق  1431شعباف عاـ  2المؤرخ في  185-10كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف تغيير تسمية جامعة  دالي ابراىيـ،
جانفي سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي ك البحث العممي ، 2013
المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا المتضمف إنشاء  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 كصبلحيتيا كسيرىا،
 .2014جكاف  19كبنػاء عمى محضػر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -



120 |    1024-الثالثي الثالث                                                                                         النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
 

 يقــــــرر
، كفقا لممحق ىذا 3بجامعة الجزائر 2015 -2014عية تؤىػل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجام المادة األولى:

 القػرار.
، كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار 3العالييف كمدير جامعة الجزائر المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف يكمف: 4لمادة ا

 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302جويمية  02ر في حـرر بالجزائ                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             

 دمحم مبـاركي األستاذ                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 0جامعة الجزائر  - مـمحق : تأىـيل الماستر
 4302 -4302السنة الجامعة 

 الميدان الفـرع تخصص يعةطب
 حقكؽ كعػمـك سياسية عمـك سياسية إدارة الجماعات المحمية أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  244قـــرار رقم 

 بجامعة عـنابة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 

 

 عممي،إن وزير التعميم العالي والبحث ال
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
غشت سنة  18المكافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في   214 -14كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 نابة كسيرىا، المعدؿ كالمتمـ،المتعمق بتنظيـ جامعة ع 1984
 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 حصكؿ  عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه ،المتضمف  نظاـ الدراسات لم
جانفي سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي، 2013
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 كصبلحيتيا كسيرىا،
 .2014جكاف  19كبنػاء عمى محضػر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -

 

 قــــــرريــ
بجامعة عػنابة، كفقا لممحق ىذا  2015 -2014المادة األكلى: تؤىػل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية 

 .القػرار
يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة عنابة، كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار  :4المادة 

 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 جامعة عـنـابة- مـمحق : تأىـيل الماستر
 4302 -4302السنة الجامعة 

 الميدان الفـرع تخصص طبيعة
 ري  تييئة كمنشآت الري  أ عػمـك كتكنكلكجيا ىندسة ميكانيكية ميكانيكا المتقدمة أ
 رياضيات كا عبلـ آلي إعبلـ ألي إعبلـ آلي صناعي أ
  عمـك تجارية تسكيق سياحي أ

 عمـك اقتصادية، تسيير
 كعمـك تجارية

 عمـك مالية كمحاسبة محاسبة ـ
 عػمـك التسيير إدارة الميزانية العمكمية أ
 قانكف دكلي خػاص أ

 
 حقكؽ 
 حقكؽ كعمـك سياسية 

 قانكف المؤسسة أ
 قانكف قضائي أ
 القضاء اإلداري  أ
 القانكف الجنائي األساسي كالعدالة  الجنائية أ
د أ عػمـك سياسية : عبلقات دكليةدراسات متكسطية أ  اريةتنظيمات سياسية كا 
ظطرابات الصكت أ  عمـك إنسانية كاجتماعية أرطكفكنيا–عمـك اجتماعية  اإلعاقة السمعية كا 
 عمـك كتقنيات النشاطات تربكي  نشاط بدني رياضي التربية كعمـك الحركة أ

 تدريب رياضي تدريب رياضي أ البدنية كالرياضية
 لغة كأدب عربي دراسات لغكية تعميمة المغة العربية أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  240قـــرار رقم 

 بجامعة باتنة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف ، 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
غشت سنة  1المكافق  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  136-89كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة بػاتنة  المعدؿ كالمتمـ، 1989
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ،كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراهالمتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ  عمى شيادة الميسانس 
جانفي سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18مؤرخ في ال 77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي، 2013
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 كصبلحيتيا كسيرىا،
 .2014جكاف  19الكطنية لمتأىيل بتاريخ  كبنػاء عمى محضػر اجتماع المجنة -

 يقــــــرر
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بجامعة باتنة، كفقا لممحق ىذا  2015-2014تؤىػل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية  المادة األولى:
 القػرار.

قرار ، كل فيما يخصو بتطبيق ىذا الباتنةيكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة  :4المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جامعة باتنة- مـمحق : تأىـيل الماستر
 4302 -4302السنة الجامعة 

 الميدان الفـرع تخصص طبيعة
 الكتركتقني تصميـ األنظمة اإللكتركتقنية أ

 ىندسة المنػاخ لتكييفىندسة ا أ عػمـك كتكنكلكجيا
نتاجية أ  ىندسة  صناعية ىندسة صناعية كا 
شعاع أ  عمـك المادة فيزياء مادة كا 
 رياضيات كا عبلـ آلي إعبلـ آلي ىندسة األنظمة كشبكات اإلعبلـ اآللي أ
 عمـك الطبيعة كالحياة عمـك فبلحية تربية الدكاجف أ
 عمـك األرض كالككف  يكلكجياج الجيكديناميكية كتنمية األحكاض الرسكبية أ
 حقكؽ كعمـك سياسية حقكؽ  قانكف عقاري  أ
 عمـ السكاف-عمـك اجتماعية صحة كسكاف أ

 عمـك إنسانية كاجتماعية

تفكؽ  -عمـ النفس المدرسي: صعكبات التعمـ أ
 عمـ النفس -عمـك اجتماعية دراسي

 ديثعمـك القرآف كالح أ أصكؿ الديف-عمـك إسبلمية فقو كأصكؿ أ
لغة عربية -عمـك إسبلمية األقميات المسممة في الغرب أ

 دعكة كثقافة إسبلمية أ كحضارة إسبلمية

 عمـك كتقنيات النشاطات تدريب رياضي القاعدي رياضيالتدريب ال أ
 البدنية كالرياضية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الماستر المفتوحةيتضمن تأىيل  4302جويمية  02مؤرخ في  242قـــرار رقم 

 بجامعة بشـار 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 

 إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14سي رقـ كبمقتضى المرسكـ الرئا -

 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كراه،المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكت
جانفي سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي، 2013
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المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 يتيا كسيرىا،كصبلح

 .2014جكاف  19كبنػاء عمى محضػر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -
 قــــــررــي

بجامعة بشػار، كفقا لممحق ىذا  2015-2014تؤىػل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية  المادة األولى:
 القػرار.

كمدير جامعة بشار،  كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف  :4المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي .

 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جامعة بشـار- مـمحق : تأىـيل الماستر
 4302 -4302السنة الجامعة 

 الميدان الفـرع تخصص طبيعة
 عػمـك كتكنكلكجيا ىندسة معمارية كعمراف مبني في الصحراءالحفاظ عمى التراث ال أ
 عػمـك المادة كيمياء التحفيز كالكيمياء الخضراء أ
 عمـك اقتصادية، تسيير عمـك مالية كمحاسبة محاسبة كجباية أ

 عمـك تجارية مالية كتجارة دكلية أ كعمـك تجارية
 حقكؽ كعمـك سياسية حقكؽ  قانكف اقتصادي أ
 عمـك إنسانية كاجتماعية عمـ االجتماع –عمـك اجتماعية  جتماع كاالتصاؿعمـ ال أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  242قـــرار رقم 

 بجامعة بجاية 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 

 إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99انكف رقـ بمقتضى الق -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
يكليك سنة  7المكافق سنة  1419ربيع األكؿ عاـ  13المؤرخ في   218-98تنفيذي رقـ كبمقتضى المرسكـ ال -

 المتضمف إنشاء جامعة بجاية، المعدؿ كالمتمـ، 2008
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 سانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة المي
جانفي سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي، 2013
الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  المتضمف إنشاء المجنة 2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 كصبلحيتيا كسيرىا،
 .2014جكاف  19كبنػاء عمى محضػر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -

 قــــــررـي
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بجامعة بجاية، كفقا لممحق ىذا  2015-2014تؤىػل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية  المادة األولى:
 القػرار.

، كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار بجايةلعاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة يكمف المدير ا :4المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302ية جويم 02حـرر بالجزائر في                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             

 ياألستاذ دمحم مبـارك                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعة  بجاية- مـمحق : تأىـيل الماستر

 4302-4302السنة الجامعة 
 لميدانا الفـرع تخصص طبيعة
 بيكمكارد حيكانية كبيكلكجيا تكاممية أ

 عػمـك بيكلكجية
 

 عػمـك الطبيعة كالحياة
 

 عمـ حفع األحياء كالتنمية المستدامة أ
 البيئة كالصحة العامة أ
 عمـك التغذية بيكطرائق كتكنكلكجيا غذائية أ
 عمـك التغذية : صناعة المكاد الدسمة أ
 عة األلبافعمـك التغذية : صنا أ
 التصنيف الكراثي كالتطكر في عمـ النبات أ  عمـك الطبيعة البيئية أ
 أداب كلغات أجنبية لغة أنجيميزية حضارات كأدأب انجمكسكاسكنية أ
 لغة كثقافة أمازيغية لغة كأداب أدب مكتكب ناطق باألمازيغية أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  246قـــرار رقم 

 بجامعة بسكرة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 ـ،القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمت
 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
يكليك سنة  7المكافق سنة  1419ربيع األكؿ عاـ  13المؤرخ في   219-98كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ـ،المتضمف إنشاء جامعة بسكرة، المعدؿ كالمتم 1998
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
سنة  جانفي 30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي، 2013
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 كصبلحيتيا كسيرىا،
 .2014جكاف  19كبنػاء عمى محضػر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -

 ريقــــــر 
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بجامعة بسكرة، كفقا لممحق ىذا  2015 -2014: تؤىػل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية المادة األولى
 القػرار.

: يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة بسكرة، كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار 4المادة 
 ي كالبحث العممي.الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العال

 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              
 البحث العـمميوزير التعميم العالي و                                                                                              

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعة  بسكرة -مـمحق : تأىـيل الماستر

 4302 -4302السنة الجامعة 
 الميدان الفـرع تخصص طبيعة
 رياضيات كا عبلـ آلي إعبلـ آلي شبكات كتكنكلكجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ أ
 إنتاج كتحسيف نباتي أ عمـك الطبيعة كالحياة فبلحية عمـك تنمية الصناعة الغذائية في المناطق الجافة أ
ستراتيجية أ حقكؽ كعمـك سياسية حقكؽ  قانكف األعماؿ أ  عمـك سياسية عبلقات دكلية كا 
 االنثركبكلكجيا -عمـك اجتماعية انتركبكلكجيا اجتماعية كثقافية أ

 عمـ اجتماع التربية أ عػمـ االجتماع –اعية عمـك اجتم عمـ االجتماع إدارة كعمل أ عمـك إنسانية كاجتماعية
عمـك كتقنيات النشاطات  نشاط بدني رياضي تربكي  النشاط البدني كالرياضي المدرسي أ

 تدريب رياضي التدريب الرياضي النخبكي  أ البدنية كالرياضية
 دراسة لغكية عػمـك المساف أ

 المسانيات التعميمية أ لغة كأدب عػربي
 دراسات أدبية بي الحديث كالمعاصرر دب العاأل أ
 دراسات نقدية النقد األدبي أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  244قـــرار رقم 

 0بجامعة البميدة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99ضى القانكف رقـ بمقت -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
المكافق أكؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89سكـ التنفيذي رقـ كبمقتضى المر  -

 المتضمف إنشاء جامعة البميدة، المعدؿ كالمتمـ، 1989
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ،كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراهسانس المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة المي
جانفي سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي، 2013
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الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  المتضمف إنشاء المجنة 2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 كصبلحيتيا كسيرىا،

 .2014جكاف  19كبنػاء عمى محضػر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -
 يقــــــرر

، كفقا لممحق ىذا 1بجامعة البميدة  2015 -2014تؤىػل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية  المادة األولى:
 القػرار.

، كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار 1يف العالييف كمدير جامعة البميدةير العاـ لمتعميـ كالتكك يكمف المد :4المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي .

 4302جويمية  02 حـرر بالجزائر في                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             

  مبـاركياألستاذ دمحم                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 0جامعة البميدة  -مـمحق : تأىـيل الماستر

 4302 -4302السنة الجامعة 
 الميدان الفـرع خصصت طبيعة
 عػمـك كتكنكلكجيا ىندسة معمارية كعػمراف ىندسة معمارية بيكمناخية أ
 الحماية الدائمة لمنبات أ

 عػـك الغابات أ عمـك الطبيعة  كالحياة عمـك فبلحية
 األمف كالبيئة في الصناعة الغذائية أ
 النشكية تكنكلكجيا الغذاء: تحكيل الحبكب كالنباتات البركتينية أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  244قـــرار رقم 

 4بجامعة البميدة  4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 1999أبريل  4ق المكاف 1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2008غشت سنة  19ق المكاف 1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ،كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراهالمتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ  عمى شيادة الميسانس 
جانفي سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي، 2013
أبريل سنة  15المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  162-13المرسكـ التنفيذي رقـ  كبمقتضى -

 ،2المتضمف إنشاء جامعة البميدة  2013
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 كصبلحيتيا كسيرىا،
 .2014جكاف  19ع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ كبنػاء عمى محضػر اجتما -
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 يقــــــرر
، كفقا لممحق ىذا 2بجامعة البميدة  2015 -2014ية تؤىػل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامع المادة األولى:

 القػرار.
صو بتطبيق ىذا القرار ، كل فيما يخ2يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة البميدة :4 المادة

 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             
 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 4جامعة البميدة - مـمحق : تأىـيل الماستر

 4302 -4302السنة الجامعة 
 الميدان الفـرع تخصص طبيعة
 سيةحقكؽ كعمـك سيا عمـك سياسية عبلقات دكلية كتعاكف  أ
 عمـ النفس العيادي أ

 عمـ النفس -عػمـك اجتماعية

 عمـك إنسانية اجتماعية

 عمـ النفس الصحي أ
 عمـ نفس العمل كالتنظيـ أ
 إرشاد كصحة نفسية أ
 سكسيكلكجيا االتصاؿ كالعبلقات العاـ أ

 عمـ االجتماع –عػمـك اجتماعية 
 عمـ االجتماع الصحة أ
 ربيةعمـ االجتماع الت أ
 عمـ االجتماع المنظمة أ
 سكسيكلكجية العنف كعمـ العقكبات أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  244قـــرار رقم 

 بجامعة برج بوعريريج 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99مقتضى القانكف رقـ ب -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08لمرسكـ التنفيذي رقـ كبمقتضى ا -

 ،كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراهنظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس  المتضمف
 2012يكنيك سنة  4المكافق  1433رجب عاـ 14المؤرخ في  244-12المرسكـ التنفيذي رقـ  كبمقتض -

 ،اء جامعة برج بكعريرجالمتضمف إنش
 2013جانفي سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13المرسكـ التنفيذي رقـ  كبمقتضى -

 البحث العممي،د صبلحيات كزير التعميـ العالي ك كالذي يحد
كتشكيمتيا  المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل 2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 كصبلحيتيا كسيرىا،
 .2014جكاف  19كبنػاء عمى محضػر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -
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 يقــــــرر
، كفقا لممحق بجامعة برج بكعريرج 2015 -2014ة تؤىػل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعي المادة األولى:

 ىذا القػرار.
، كل فيما يخصو بتطبيق ىذا عالييف كمدير جامعة برج بكعريرجيـ كالتككيف اليكمف المدير العاـ لمتعم :4المادة 

 القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي .
 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جامعة برج بوعريرج- مـمحق : تأىـيل الماستر
 4302 -4302السنة الجامعة 

 الميدان عالفـر  تخصص طبيعة
  ىندسة ميكانيكية طاقكية أ

 اتصاالت السمكية كالمآلسمكية شبكات كتكنكلكجيات االتصاؿ أ عػمـك كتكنكلكجيا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  243قـــرار رقم 
 بجامعة البويرة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 

 

 ن وزير التعميم العالي والبحث العممي،إ
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،ك 
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ  عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
 2012يكنيك سنة  4المكافق  1433رجب عاـ 14المؤرخ في  241-12كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة البكيرة،
جانفي سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي، 2013
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 كصبلحيتيا كسيرىا،
 .2014جكاف  19كبنػاء عمى محضػر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -

 يقــــــرر
بجامعة البكيرة، كفقا لممحق ىذا  2015 -2014تؤىػل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية  :المادة األولى

 القػرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة البكيرة، كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار  :4المادة 

 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي .
 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             
 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 جامعة البويرة- مـمحق : تأىـيل الماستر
 4302 -4302السنة الجامعة 

 الميدان الفـرع تخصص طبيعة
  ىندسة مدنية بناء أ

 عػمـك كتكنكلكجيا
 
 

 رياضيات كا عبلـ ألي

 اتصاالت السمكية كاآلسمكية تكنكلكجيا االتصاالت عف بعد أ
 ىندسة ميكانيكية طاقات جديدة كمتجددة ـ
 ري  ىندسة ىيدركتقية أ
 إعبلـ آلي ىندسة أنظمة اإلعبلـ اآللي أ
 حقكؽ كعمـك سياسية حػقػكؽ  قانكف األعماؿ أ
  عمـك االتصاؿ -عمـك إنسانية إتصاؿ أ

 عمـك إنسانية اجتماعية
 

 تاريخ –عمـك إنسانية  (1881 -1492تاريخ حديث ) أ
 عػمـ االجتماع-عػمـك اجتماعية عمـ االجتماع الشيخكخة ـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  240قـــرار رقم 

 بجامعة بـومرداس 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 كالمتـ،القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ 
 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 1998يكنيك سنة  2المكافق  1419صفػر عاـ  7المؤرخ  في  189-98كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة بكمرداس، المعدؿ كالمتمـ،
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08بمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ ك  -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
 جانفي سنة 30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي، 2013
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 كصبلحيتيا كسيرىا،
 .2014جكاف  19كبنػاء عمى محضػر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -

 يقــــــرر
بجامعة بكمرداس ، كفقا لممحق  2015 -2014تؤىػل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية  مادة األولى:ال

 ىذا القػرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة  بكمرداس ،  كل فيما يخصو بتطبيق ىذا  :4المادة 

 لعالي كالبحث العممي .القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ ا
 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              
 الي والبحث العـمميوزير التعميم الع                                                                                             

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 جامعة بومرداس- مـمحق : تأىـيل الماستر
 4302 -4302السنة الجامعة 

 الميدان الفـرع تخصص طبيعة
 عمـك الطبيعة كالحياة عمـك فبلحية مراقبة النكعية كالتغذية في مجاؿ الفبلحي الغذائي أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  244قـــرار رقم 

 بجامعة الشمف 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 ي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،القانكف التكجيي
 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
يكليك سنة  23المكافق  1422جمادى األكلى عاـ  2المؤرخ في  209-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 جامعة الشمف، المعدؿ كالمتمـ، المتضمف إنشاء 2001
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ،كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراهالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس 
جانفي سنة  30المكافق  1434ؿ عاـ ربيع األك  18المؤرخ في  77-13المرسكـ التنفيذي رقـ  كبمقتضى -

 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي، 2013
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 كصبلحيتيا كسيرىا،
 .2014جكاف  19ريخ كبنػاء عمى محضػر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتا -

 يقــــــرر
بجامعة الشمف ، كفقا لممحق ىذا  2015 -2014: تؤىػل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية المادة األولى

 القػرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة الشف، كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار : 4المادة 

 لنشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي .الذي ينشر في ا
 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             
 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعة الشمف- مـمحق : تأىـيل الماستر

 4302 -4302السنة الجامعة 
 

 الميدان الفـرع تخصص طبيعة
 ري  اليياكل الييدركليكية أ

 عمـك كتكنكلكجيا
 ري حضري  أ
 كنيؾاإللكتر  آلية كمراقبة صناعية أ
 اتصاالت سمكية كالسمكية اتصاالت سمكية كالسمكية أ
 ىندسة مدنية ىندسة مقاكمة الزالزؿ أ
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  الغابات : تييئة األحكاض النيرية كالغابية أ
 التجديد كالتسميف التقنيات البيكتكنكلكجية ـ عمـك الطبيعة كالحياة عمـك فبلحية

عبلـ عمـك اإل –عمـك إنسانية  اتصاؿ مؤسساتي أ
 كاالتصاؿ

 تاريخ –عمـك إنسانية  تاريخ العالـ الحديث كالمعاصر أ عػمـك إنسانية اجتماعية
 عمـ االجتماع –عمـك اجتماعية  عمـ االجتماع التربكي  أ
 عمـ االجتماع –عمـك اجتماعية  فمسفة العػمـك أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  240قـــرار رقم 

 0بجامعة قسنطينة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14قتضى المرسكـ الرئاسي رقـ كبم -

 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
غشت سنة  18المكافق  1404ذي القعدة عاـ   24المؤرخ في  213-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ـ،كالمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة  كسيرىا، المعدؿ كالمتم 1984
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
 2013سنة  يناير 30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 كصبلحيتيا كسيرىا،
 .2014جكاف  19كبنػاء عمى محضػر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -

 ريقــــــر 
، كفقا لممحق ىذا 1بجامعة قسنطينة 2015-2014تؤىػل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية  المادة األولى:

 القػرار.
، كل فيما يخصو بتطبيق ىذا 1يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة  قسنطينة :4المادة 

 العالي كالبحث العممي . القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ
 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              
 لعالي والبحث العـمميوزير التعميم ا                                                                                             

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 0جامعة قسنطينة  مـمحق : تأىـيل الماستر
 4302 -4302السنة الجامعة 

 الميدان الفـرع تخصص طبيعة
 عمـك األرض كالككف  جغرافيا كتييئة اإلقميـ جيكماتيؾ أ
 حقكؽ كعمـك سياسية حقػكؽ  إدارة عػامة ـ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  242قـــرار رقم 
 4بجامعة قسنطينة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 لقانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،ا
 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 نظاـ الدراسات لمحصكؿ  عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،  المتضمف
 2011نكفمبر سنة  28المكافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  401 -11كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ،2المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة 
 2013يناير سنة  30المكافق  1434عاـ ربيع األكؿ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي ك البحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 كصبلحيتيا كسيرىا،
 .2014جكاف  19يخ كبنػاء عمى محضػر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتار  -

 يقــــــرر
، كفقا لممحق  2بجامعة قسنطينة  2015 -2014: تؤىػل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية المادة األولى

 ىذا القػرار.
، كل فيما يخصو بتطبيق ىذا 2: يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة  قسنطينة4المادة 

 نشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.القرار الذي ي
 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             
 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 4جامعة قسنطينة - مـمحق : تأىـيل الماستر
 4302 -4302السنة الجامعة 

 الميدان الفـرع تخصص طبيعة
 رياضيات كا عبلـ آلي إعبلـ آلي شبكات كأنظمة مكزعة أ
 عػمـك إنسانية كاجتماعية فمسفة –ـك إجتماعية عم فمسفة عربية إسبلمية أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  242قـــرار رقم 

 0بجامعة قسنطينة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18خ في المؤر  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
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 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17مؤرخ في ال 265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،

 2011نكفمبر سنة  28المكافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  402-11كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 ،3المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة 

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13تضى المرسكـ التنفيذي رقـ كبمق -
 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 ا،كصبلحيتيا كسيرى

 .2014جكاف  19كبنػاء عمى محضػر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -
 يقــــــرر

، كفقا لممحق 3بجامعة قسنطينة 2015 -2014: تؤىػل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية المادة األولى
 ىذا القػرار.

، كل فيما يخصو بتطبيق ىذا 3معة  قسنطينة يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جا: 4المادة 
 القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي .
 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             
 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 0جامعة قسنطينة - مـمحق : تأىـيل الماستر
 4302 -4302السنة الجامعة 

 الميدان الفـرع تخصص طبيعة
 دبمكماسية  كتعػاكف دكلي أ عمـك  األرض كالككف  تسيير التقنيات الحضرية عة في الكسط الحضري تسيير األخطار الطبي أ
 عمـك سياسيةحقكؽ ك  عمـك سياسية سياسات عػامة أ
 عمـك إنسانية كاجتماعية عمـك اإلعبلـ كاالتصاؿ –عمـك إنسانية  سمعي بصري  أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تحديد مدونة الفروع 4302جويمية  02في  مؤرخ 246قـــرار رقم 

 "فـنـون" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر لميدان
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 عدؿ كالمتـ،القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، الم
 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
يكليك سنة  23المكافق  1422جمادى األكلى عاـ  2المؤرخ في  208-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالندكة الكطنية لمجامعات،المحدد لمياـ كسير اليياكل الجيكية  2001
غشت سنة   23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 يرىا،سكالقكاعد الخاصة بتنظيمو ك  الجامعة المحدد لمياـ 2003
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 2005 غشت سنة 16المكافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المحدد لمياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،

 29 غشت سنة 16المكافق  1426ذك القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -
 المحدد لمياـ المدرسة خارج الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيره، 2005ديسمبر سنة 

 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08نفيذي رقـ كبمقتضى المرسكـ الت -
 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،كالذي يحدد 

المتضمف إنشاء تككيف، صبلحيات كسير المجنة  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 الكطنية لمتأىيل،

المتضمف إنشاء، تككيف، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  2012مارس  26المؤرخ في  75كبمقتضى القرار رقـ  -
 لمميداف،الكطنية 

 المتضمف إنشاء ندكة العمداء لكل ميداف، 2013مارس  26المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
كبنػاء عمى محضػر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء عمداء الكميات،  -

 .2014ماي 05إلى  03، مف 1المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة 
 

 يقــــــرر
 ييػدؼ ىذا القرار إلى تحديد مدكنة الفركع  لميداف " فػنكف " لنيل شيادة ليسانس كشيادة الماستر. المادة األولى:

 تحدد مدكنة الفركع لميداف "فػنكف" كما يمي: :4المادة 
 فػنكف بصرية  -
 فػنكف العػرض -

لتككيف العالييف كرؤساء الندكات الجيكرية لمجامعات كرؤساء مؤسسات يكمف المدير العاـ لمتعميـ كا :0المادة 
التعميـ كالتككيف العالييف كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ 

 العالي كالبحث العممي.
 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             
 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تحديد مدونة الفروع لميدان 4302جويمية  02مؤرخ في  244قـــرار رقم 

 لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر "لغة وثقافة آمازيغية"
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
يكليك سنة  23المكافق  1422جمادى األكلى عاـ  2المؤرخ في  208-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المحدد لمياـ كسير اليياكل الجيكية كالندكة الكطنية لمجامعات، 2001
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غشت سنة   23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 يرىا،سخاصة بتنظيمو ك كالقكاعد ال الجامعة المحدد لمياـ 2003

 2005غشت سنة  16المكافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المحدد لمياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،

 29 غشت سنة 16المكافق  1426ذك القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -
 المحدد لمياـ المدرسة خارج الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيره، 2005ديسمبر سنة 

 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه ،

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13قتضى المرسكـ التنفيذي رقـ كبم -
 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

المتضمف إنشاء تككيف ، صبلحيات كسير المجنة  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 الكطنية لمتأىيل،

المتضمف إنشاء، تككيف، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  2012مارس  26المؤرخ في  75مقتضى القرار رقـ كب -
 الكطنية لمميداف،

 المتضمف إنشاء ندكة العمداء لكل ميداف، 2013مارس  6المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
برنامج التعميـ القاعدي المشترؾ  المتضمف تحديد 2013جكيمية  28المؤرخ في  489كبمقتضى القرار رقـ  -

 لشاىدات لميسانس  ميداف "لغة كثقافة أمازيغية".
كبنػاء عمى محضػر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء عمداء الكميات،  -

 .2014ماي 05إلى  03، مف 1المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة
 يقــــــرر

ييػدؼ ىذا القرار إلى تحديد مدكنة الفركع  لميداف " لغة كثقافة أمازيغية  " لنيل شيادة الميسانس  المادة األولى:
 كشيادة الماستر.

 تحدد مدكنة الفركع لميداف "لغة كثفافة آمازيغية" كما يمي : :4المادة 
 لسانيات كتعميمية  -
 فػنكف العػرض لغة  كآداب -
 حضارةلغة ك  -

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كرؤساء الندكات الجيكرية لمجامعات كرؤساء مؤسسات  :0لمادة ا
التعميـ كالتككيف العالييف كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ 

 العالي كالبحث العممي.
 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             
 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تحديد مدونة الفروع لميدان 4302جويمية  02مؤرخ في  244رقم  قػػػرار

 لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر " آداب ولغـات أجنبية"
 

 العالي والبحث العممي، إن وزير التعميم
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
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 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 أعضاء الحككمة،كالمتضمف تعييف 

يكليك سنة  23المكافق  1422جمادى األكلى عاـ  2المؤرخ في  208-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المحدد لمياـ كسير اليياكل الجيكية كالندكة الكطنية لمجامعات، 2001

ت سنة  غش 23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 يرىا،سكالقكاعد الخاصة بتنظيمو ك  الجامعة المحدد لمياـ 2003

 2005غشت سنة  16المكافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المحدد لمياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،

 29 غشت سنة 16المكافق  1426ذك القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -
 المحدد لمياـ المدرسة خارج الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيره، 2005ديسمبر سنة 

 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 لميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه ،المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ  عمى شيادة ا

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

كيف، صبلحيات كسير المجنة المتضمف إنشاء تك 2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 الكطنية لمتأىيل،

المتضمف إنشاء، تككيف، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  2012مارس  26المؤرخ في  75كبمقتضى القرار رقـ  -
 الكطنية لمميداف،

 المتضمف إنشاء ندكة العػمداء لكل ميداف، 2013مارس  6المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء عمداء الكميات،  كبنػاء عمى محضػر -

 .2014ماي 05إلى  03، مف 1المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة 
 يقــــــرر

ة " لنيل شيادة الميسانس : ييػدؼ ىذا القرار إلى تحديد مدكنة الفركع  لميداف " آداب كلغات أجنبيالمادة األولى
 كشيادة الماستر.

 كما يمي :  : تحدد مدكنة الفركع لميداف "آداب كلغػات أجنبية"2المادة 
 لغػة ألمانية -
 لغػة إنجميزية -
 لغػة إسبانية -
 لغػة فرنسية -
 لغػة إيطالية -
 لغػة ركسية -
 لغػة تركية -

الييف كرؤساء الندكات الجيكرية لمجامعات كرؤساء مؤسسات يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف الع :0المادة 
التعميـ كالتككيف العالييف كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ 

 العالي كالبحث العممي.
 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             
 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن تحديد مدونة الفروع لميدان 4302جويمية  02مؤرخ في  244قـــرار رقم 
 لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر "عــموم المادة"

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
يكليك سنة  23المكافق  1422جمادى األكلى عاـ  2ي المؤرخ ف 208-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المحدد لمياـ كسير اليياكل الجيكية كالندكة الكطنية لمجامعات، 2001
غشت سنة   23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 يرىا،سكالقكاعد الخاصة بتنظيمو ك  الجامعةالمحدد لمياـ  2003
 2005غشت سنة  16المكافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المحدد لمياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،
 29 غشت سنة 16المكافق  1426ذك القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -

 المحدد لمياـ المدرسة خارج الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيره، 2005ديسمبر سنة 
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ  عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13تنفيذي رقـ كبمقتضى المرسكـ ال -

 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضمف إنشاء تككيف، صبلحيات كسير المجنة  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 الكطنية لمتأىيل،
المتضمف إنشاء، تككيف، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  2012مارس  26المؤرخ في  75 كبمقتضى القرار رقـ -

 الكطنية لمميداف،
 المتضمف إنشاء ندكة العػمداء لكل ميداف، 2013مارس  6المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
كرؤساء عمداء الكميات، كبنػاء عمى محضػر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف  -

 .2014ماي 05إلى  03، مف 1المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة 
 يقــــــرر

: ييػدؼ ىذا القرار إلى تحديد مدكنة الفركع  لميداف "آداب كلغات أجنبية" لنيل شيادة الميسانس المادة األولى
 كشيادة الماستر.

 " كما يمي:عػمـك المادةلفركع لميداف "تحدد مدكنة ا :4المادة 
 فيزيػاء -
 كيميػاء -

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كرؤساء الندكات الجيكرية لمجامعات كرؤساء مؤسسات  :0المادة 
التعميـ كالتككيف العالييف كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ 

 الي كالبحث العممي.الع
 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              
 والبحث العـممي وزير التعميم العالي                                                                                             

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن تحديد مدونة الفروع لميدان 4302جويمية  02مؤرخ في  233قـــرار رقم 
 لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر "عموم األرض والكون"

 

 إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99قتضى القانكف رقـ بم -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
يكليك سنة  23المكافق  1422جمادى األكلى عاـ  2المؤرخ في  208-01مرسكـ التنفيذي رقـ كبمقتضى ال -

 المحدد لمياـ كسير اليياكل الجيكية كالندكة الكطنية لمجامعات، 2001
غشت سنة   23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 يرىا،سكالقكاعد الخاصة بتنظيمو ك  الجامعةالمحدد لمياـ  2003
 2005غشت سنة  16المكافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المحدد لمياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،
 29 غشت سنة 16كافق الم 1426ذك القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -

 المحدد لمياـ المدرسة خارج الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيره، 2005ديسمبر سنة 
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 يادة الدكتكراه،المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ  عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كش
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضمف إنشاء تككيف، صبلحيات كسير المجنة  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 لكطنية لمتأىيل،ا
المتضمف إنشاء، تككيف، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  2012مارس  26المؤرخ في  75كبمقتضى القرار رقـ  -

 الكطنية لمميداف،
 المتضمف إنشاء ندكة العػمداء لكل ميداف، 2013مارس  6المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
لمجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء عمداء الكميات، كبنػاء عمى محضػر االجتماع المشترؾ لرؤساء ا -

 .2014ماي 05إلى  03، مف 1المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة
 يقــــــرر

ييػدؼ ىذا القرار إلى تحديد مدكنة الفركع  لميداف "عػمكـ األرض كالككف" لنيل شيادة الميسانس المادة األولى: 
 دة الماستر.كشيا

 تحدد مدكنة الفركع لميداف "عػمكـ األرض كالككف"  كما يمي: :4المادة 
 جيكلكجيا -
 جغرافيا كتييئة اإلقميـ -
 تسيير التقنيات الحضرية -
 جيكفيزياء. -
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يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كرؤساء الندكات الجيكرية لمجامعات كرؤساء مؤسسات  :0المادة 
تككيف العالييف كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ التعميـ كال

 العالي كالبحث العممي.
 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             
 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تحديد مدونة الفروع لميدان 4302جويمية  02مؤرخ في  230ار رقم قـــر 

 لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر "نيات النشاطات البدنية والرياضية"عموم وتق
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
كليك سنة ي 23المكافق  1422جمادى األكلى عاـ  2المؤرخ في  208-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المحدد لمياـ كسير اليياكل الجيكية كالندكة الكطنية لمجامعات، 2001
غشت سنة   23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 يرىا،سكالقكاعد الخاصة بتنظيمو ك  الجامعةالمحدد لمياـ  2003
 2005غشت سنة  16المكافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المحدد لمياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،
 29 غشت سنة 16المكافق  1426ذك القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -

 قكاعد الخاصة بتنظيميا كسيره،المحدد لمياـ المدرسة خارج الجامعة كال 2005ديسمبر سنة 
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ  عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
 2013يناير سنة  30المكافق  1434كؿ عاـ ربيع األ 18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضمف إنشاء تككيف، صبلحيات كسير المجنة  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 الكطنية لمتأىيل،
اء، تككيف، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية المتضمف إنش 2012مارس  26المؤرخ في  75كبمقتضى القرار رقـ  -

 الكطنية لمميداف،
 المتضمف إنشاء ندكة العػمداء لكل ميداف، 2013مارس  6المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
كبنػاء عمى محضػر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء عمداء الكميات،  -

 .2014ماي 05إلى  03، مف 1دكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة المنعقد بمقر الن
 يقــــــرر

المادة األكلى : ييػدؼ ىذا القرار إلى تحديد مدكنة الفركع  لميداف "عػمكـ كتقنيات النشاطات البدنية كالنشاطات  " 
 لنيل شيادة الميسانس كشيادة الماستر.
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 "عمكـ كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية"  كما يمي: تحدد مدكنة الفركع لميداف :4المادة 
 ،نشاط بدني رياضي تربكي  -
 ،تدريب رياضي -
 ،نشاط بدني رياضي مكيف -
 ،إدارة كتسيير رياضي -
 ،إعبلـ كاتصاؿ رياضي -

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كرؤساء الندكات الجيكرية لمجامعات كرؤساء مؤسسات  :0لمادة ا
ميـ كالتككيف العالييف كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ التع

 العالي كالبحث العممي.
 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             
 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تحديد مدونة الفروع لميدان 4302جويمية  02مؤرخ في  234قـــرار رقم 

 لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر "عموم إنسانية واجتماعية"
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ف ، المتضم1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
يكليك سنة  23المكافق  1422جمادى األكلى عاـ  2المؤرخ في  208-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المحدد لمياـ كسير اليياكل الجيكية كالندكة الكطنية لمجامعات، 2001
غشت سنة   23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 يرىا،سكالقكاعد الخاصة بتنظيمو ك  الجامعةالمحدد لمياـ  2003
 2005غشت سنة  16المكافق  1426رجب عاـ  11في  المؤرخ 299-05كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المحدد لمياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،
 29 غشت سنة 16المكافق  1426ذك القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -

 صة بتنظيميا كسيره،المحدد لمياـ المدرسة خارج الجامعة كالقكاعد الخا 2005ديسمبر سنة 
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ 
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 البحث العممي،د صبلحيات كزير التعميـ العالي ك كالذي يحد
المتضمف إنشاء تككيف، صبلحيات كسير المجنة  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 الكطنية لمتأىيل،
تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية المتضمف إنشاء، تككيف،  2012مارس  26المؤرخ في  75كبمقتضى القرار رقـ  -

 الكطنية لمميداف،
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 المتضمف إنشاء ندكة العػمداء لكل ميداف، 2013مارس  6المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
كبنػاء عمى محضػر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء عمداء الكميات،  -

 .2014 ماي 05إلى  03، مف 1لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة  المنعقد بمقر الندكة الجيكية
 يقــــــرر

: ييػدؼ ىذا القرار إلى تحديد مدكنة الفركع  لميداف "عػمكـ انسانية كاجتماعية" لنيل شيادة الميسانس المادة األولى
 كشيادة الماستر.

 يمي: تحدد مدكنة الفركع لميداف "عمكـ إنسانية كاجتماعية"  كما: 4المادة 
 عمـ اآلثار –عػمكـ إنسانية  -
 عمـ المكتبات –عػمكـ إنسانية  -
 تاريخ –عػمكـ إنسانية  -
 عمـك اإلعبلـ كاالتصاؿ –عػمكـ إنسانية  -
 األنثركبكلكجيا –عػمـك اجتماعية  -
 عمـ االجتماع –عػمـك اجتماعية  -
 عمـ النفس –عػمـك اجتماعية  -
 ارطكفكنيا –عػمـك اجتماعية  -
 مـ السكافع –عػمـك اجتماعية  -
 عمـك التربية –عمػـك اجتماعية  -
 فمسفة –عػمـك اجتماعية  -
 أصكؿ الديف -عػمكـ إسبلمية  -
 الشريعة  –عػمكـ إسبلمية  -
 لغة عربية كحضارة إسبلمية . –عػمكـ إسبلمية  -

ت التعميـ يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كرؤساء الندكات الجيكرية لمجامعات مدراء مؤسسا :0المادة 
كالتككيف العالييف كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي 

 كالبحث العممي.
 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             
 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تحديد مدونة الفروع لميدان 4302جويمية  02مؤرخ في  230قـــرار رقم 

 لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر "حقوق وعـموم سياسية"
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ضمف ، المت1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 يكليك سنة 23المكافق  1422جمادى األكلى عاـ  2المؤرخ في  208-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المحدد لمياـ كسير اليياكل الجيكية كالندكة الكطنية لمجامعات، 2001
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غشت سنة   23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 يرىا،سكالقكاعد الخاصة بتنظيمو ك  الجامعةالمحدد لمياـ  2003

 2005غشت سنة  16المكافق  1426رجب عاـ  11رخ في المؤ  299-05كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 ،هعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسير المحدد لمياـ المركز الجام

 غشت سنة 16المكافق  1426ذك القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 خاصة بتنظيميا كسيره،المحدد لمياـ المدرسة خارج الجامعة كالقكاعد ال 2005ديسمبر سنة  29 -
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ  عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضمف إنشاء تككيف، صبلحيات كسير المجنة  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 الكطنية لمتأىيل،
ف، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية المتضمف إنشاء، تككي 2012مارس  26المؤرخ في  75كبمقتضى القرار رقـ  -

 الكطنية لمميداف،
 المتضمف إنشاء ندكة العػمداء لكل ميداف، 2013مارس  6المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
كبنػاء عمى محضػر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء عمداء الكميات،  -

 .2014ماي 05إلى  03، مف 1كية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة المنعقد بمقر الندكة الجي
 يقــــــرر

ييػدؼ ىذا القرار إلى تحديد مدكنة الفركع  لميداف "حقكؽ كعمكـ سياسية" لنيل شيادة الميسانس المادة األولى: 
 وشيادة الماستر.

 تحدد مدكنة الفركع لميداف "حقكؽ كعمكـ سياسية"  كما يمي: :4المادة 
 ؽ حقك  -
 عػمـك سياسية -

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كرؤساء الندكات الجيكرية لمجامعات رؤساء مؤسسات : 0المادة 
التعميـ كالتككيف العالييف كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ 

 العالي كالبحث العممي.
 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             
 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تحديد مدونة الفروع لميدان 4302جويمية  02مؤرخ في  232قـــرار رقم 

 لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر " لغة وأدب عـربي"
 

 تعميم العالي والبحث العممي،إن وزير ال
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،



143 |    1024-الثالثي الثالث                                                                                         النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
 

 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 عييف أعضاء الحككمة،كالمتضمف ت

يكليك سنة  23المكافق  1422جمادى األكلى عاـ  2المؤرخ في  208-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المحدد لمياـ كسير اليياكل الجيكية كالندكة الكطنية لمجامعات، 2001

غشت سنة   23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 يرىا،سكالقكاعد الخاصة بتنظيمو ك  الجامعةالمحدد لمياـ  2003

 2005غشت سنة  16المكافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المحدد لمياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،

 29 غشت سنة 16المكافق  1426ذك القعدة عاـ  27خ في المؤر  500-05كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -
 المحدد لمياـ المدرسة خارج الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيره، 2005ديسمبر سنة 

 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 ادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ  عمى شي

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

ء تككيف، صبلحيات كسير المجنة المتضمف إنشا 2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 الكطنية لمتأىيل،

المتضمف إنشاء، تككيف، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  2012مارس  26المؤرخ في  75كبمقتضى القرار رقـ  -
 الكطنية لمميداف،

 المتضمف إنشاء ندكة العػمداء لكل ميداف، 2013مارس  6المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
حضػر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء عمداء الكميات، كبنػاء عمى م -

 .2014ماي 05إلى  03، مف 1المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة
 

 يقــــــرر
 

ي" لنيل شيادة الميسانس كشيادة ييػدؼ ىذا القرار إلى تحديد مدكنة الفركع  لميداف "لغة كأدب عربلمادة األولى: ا
 الماستر.

 تحدد مدكنة الفركع لميداف " لغة كأدب عربي"  كما يمي: :4المادة 
 دراسات لغكية -
 دراسات أدبية -
 دراسات نقدية -

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كرؤساء الندكات الجيكرية لمجامعات رؤساء مؤسسات  :0المادة 
العالييف كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ  التعميـ كالتككيف

 العالي كالبحث العممي.
 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             
 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن تحديد مدونة الفروع لميدان 4302جويمية  02مؤرخ في  232م قـــرار رق
عالم آلي""  لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر رياضيات وا 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 يي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،القانكف التكجي
 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
يكليك سنة  23المكافق  1422جمادى األكلى عاـ  2المؤرخ في  208-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كسير اليياكل الجيكية كالندكة الكطنية لمجامعات، المحدد لمياـ 2001
غشت سنة   23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 يرىا،سكالقكاعد الخاصة بتنظيمو ك  الجامعةالمحدد لمياـ  2003
 2005غشت سنة  16المكافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المحدد لمياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،
 29 غشت سنة 16المكافق  1426ذك القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -

 ه،المحدد لمياـ المدرسة خارج الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسير  2005ديسمبر سنة 
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ  عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
 2013ير سنة ينا 30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضمف إنشاء تككيف، صبلحيات كسير المجنة  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 الكطنية لمتأىيل،
مجنة المتضمف إنشاء ، تككيف ، تنظيـ كسير ال 2012مارس  26المؤرخ في  75كبمقتضى القرار رقـ  -

 البيداغكجية الكطنية لمميداف،
 المتضمف إنشاء ندكة العػمداء لكل ميداف، 2013مارس  6المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
كبنػاء عمى محضػر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء عمداء الكميات،  -

 .2014ماي 05إلى  03، مف 1ؽ بجامعة قسنطينةالمنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشر 
 يقــــــرر

ييػدؼ ىذا القرار إلى تحديد مدكنة الفركع  لميداف "رياضيات كا عبلـ ألي  " لنيل شيادة الميسانس المادة األولى: 
 كشيادة الماستر.

 تحدد مدكنة الفركع لميداف "رياضيات كا عبلـ آلي"  كما يمي: :4المادة 
 رياضايت -
 يإعبلـ آل -

: يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كرؤساء الندكات الجيكرية لمجامعات رؤساء مؤسسات التعميـ 3المادة 
كالتككيف العالييف كل فيما يخصو ، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي 

 كالبحث العممي.
 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             
 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن تحديد مدونة الفروع لميدان 4302جويمية  02مؤرخ في  236قـــرار رقم 
 لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر "عموم الطبيعة والحياة"

 

 لعالي والبحث العممي،إن وزير التعميم ا
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 ضاء الحككمة،كالمتضمف تعييف أع
يكليك سنة  23المكافق  1422جمادى األكلى عاـ  2المؤرخ في  208-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المحدد لمياـ كسير اليياكل الجيكية كالندكة الكطنية لمجامعات، 2001
سنة  غشت  23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 يرىا،سكالقكاعد الخاصة بتنظيمو ك  الجامعةالمحدد لمياـ  2003
 2005غشت سنة  16المكافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المحدد لمياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،
 غشت سنة 16المكافق  1426ذك القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المحدد لمياـ المدرسة خارج الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيره، 2005ديسمبر سنة  29 -
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ،كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراهيسانس المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ  عمى شيادة الم
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
، صبلحيات كسير المجنة المتضمف إنشاء تككيف 2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 الكطنية لمتأىيل،
المتضمف إنشاء، تككيف، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  2012مارس  26المؤرخ في  75كبمقتضى القرار رقـ  -

 الكطنية لمميداف،
 المتضمف إنشاء ندكة العػمداء لكل ميداف، 2013مارس  6المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
جتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء عمداء الكميات، كبنػاء عمى محضػر اال -

 .2014ماي 05إلى  03، مف 1المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة 
 يقــــــرر

اة  " لنيل شيادة الميسانس : ييػدؼ ىذا القرار إلى تحديد مدكنة الفركع  لميداف " عػمكـ الطبيعة كالحيلمادة األولىا
 كشيادة الماستر.

 تحدد مدكنة الفركع لميداف " عػمـك الطبيعة كالحياة "  كما يمي:: 4المادة 
 عػمـك فبلحية -
 عمـك بيكلكجية -
 ىيدركبيكلكجيا بحرية كقارية -
 عمكـ التمريض -
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ة لمجامعات رؤساء مؤسسات يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كرؤساء الندكات الجيكري :0المادة 
التعميـ كالتككيف العالييف كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ 

 العالي كالبحث العممي.
 4302يمية جو  02حـرر بالجزائر في                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             

 ركياألستاذ دمحم مبـا                                                                                                     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تحديد مدونة الفروع لميدان 4302جويمية  02مؤرخ في  234قـــرار رقم 
 لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية ""

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419لحجة عاـ ذي ا 18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
يكليك سنة  23المكافق  1422ادى األكلى عاـ جم 2المؤرخ في  208-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المحدد لمياـ كسير اليياكل الجيكية كالندكة الكطنية لمجامعات، 2001
غشت سنة   23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كيرىا، الجامعةالمحدد لمياـ  2003
 2005غشت سنة  16المكافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05بمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ ك  -

 المحدد لمياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،
 29 غشت سنة 16المكافق  1426ذك القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -

 ،كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيره لمياـ المدرسة خارج الجامعة المحدد 2005ديسمبر سنة 
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ  عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13رقـ كبمقتضى المرسكـ التنفيذي  -

 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضمف إنشاء تككيف، صبلحيات كسير المجنة  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 الكطنية لمتأىيل،
المتضمف إنشاء، تككيف، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  2012مارس  26ؤرخ في الم 75كبمقتضى القرار رقـ  -

 الكطنية لمميداف،
 المتضمف إنشاء ندكة العػمداء لكل ميداف، 2013مارس  6المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
عمداء الكميات، كبنػاء عمى محضػر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء  -

 .2014ماي 05إلى  03، مف 1المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة 
 يقــــــرر

ييػدؼ ىذا القرار إلى تحديد مدكنة الفركع  لميداف " اقتصادية كالتسيير كعمكـ تجارية " لنيل شيادة المادة األولى: 
 الميسانس كشيادة الماستر.



147 |    1024-الثالثي الثالث                                                                                         النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
 

 عػمـك اقتصادية كالتسيير كعمـك تجارية"  كما يمي:مدكنة الفركع لميداف " تحدد: 4ة الماد
 عػمـك اقتصادية -
 عػمـك التسيير -
 عػمـك تجارية -
 عػمـك مالية كمحاسبة -

: يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كرؤساء الندكات الجيكرية لمجامعات رؤساء مؤسسات 0المادة 
ف كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ التعميـ كالتككيف العاليي
 العالي كالبحث العممي.

 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تحديد مدونة الفروع لميدان 4302جويمية  02رخ في مؤ  234قـــرار رقم 
 لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر "عموم وتكنولوجيا"

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 العالي، المعدؿ كالمتـ،القانكف التكجييي لمتعميـ 
 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
يكليك سنة  23المكافق  1422جمادى األكلى عاـ  2المؤرخ في  208-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كل الجيكية كالندكة الكطنية لمجامعات،المحدد لمياـ كسير الييا 2001
غشت سنة   23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 يرىا،سكالقكاعد الخاصة بتنظيمو ك  الجامعةالمحدد لمياـ  2003
 2005غشت سنة  16 المكافق 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المحدد لمياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،
 29 غشت سنة 16المكافق  1426ذك القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -

 المحدد لمياـ المدرسة خارج الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيره، 2005ديسمبر سنة 
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08المرسكـ التنفيذي رقـ كبمقتضى  -

 ،كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراهالمتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ  عمى شيادة الميسانس 
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 البحث العممي،د صبلحيات كزير التعميـ العالي ك كالذي يحد
المتضمف إنشاء تككيف، صبلحيات كسير المجنة  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 الكطنية لمتأىيل،
جية المتضمف إنشاء، تككيف، تنظيـ كسير المجنة البيداغك  2012مارس  26المؤرخ في  75كبمقتضى القرار رقـ  -

 الكطنية لمميداف،
 المتضمف إنشاء ندكة العػمداء لكل ميداف، 2013مارس  6المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
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كبنػاء عمى محضػر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء عمداء الكميات،  -
 .2014ماي 05إلى  03، مف 1ينة المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنط
 يقــــــرر

: ييػدؼ ىذا القرار إلى تحديد مدكنة الفركع  لميداف " عػمكـ كتكنكلكجيا " لنيل شيادة الميسانس المادة األولى
 كشيادة الماستر.

 عػمكـ كتكنكلكجيا"  كما يمي:اف ": تحدد مدكنة الفركع لميد2المادة 
 افىندسة معمارية كعػمر  - عػمـ الطيراف -
 كيركميكانيؾ - أليات -
 ىندسة بيكطبية - كيركتقني -
 ىندسة المناخ - ىندسة مدنية -
 ىندسة  بحرية - ىندسة صناعية -
 ىندسة منجمية - ىندسة ميكانيكية -
 محركقات - ري  -
 ةصناعات بيترككمياكي - نظافة  كأمف صناعي -
 تعديف - ىندسة النقل -
 اتصاالت سمكية كالسمكية - بصريات كميكانيؾ الدقة -
  ميةشغاؿ عمك أ -

 

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كرؤساء الندكات الجيكرية لمجامعات رؤساء مؤسسات  :0المادة 
التعميـ كالتككيف العالييف كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ 

 العالي كالبحث العممي.
 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             
 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  234قـــرار رقم 

 بجامعة الجمفـة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 

 حث العممي،إن وزير التعميم العالي والب
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 ة،كالمتضمف تعييف أعضاء الحككم
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ  عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
 2009يناير سنة  4المكافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  09-09كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف إنشاء  جامعة الجمفة،
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 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

نية لمتأىيل كتشكيمتيا المتضمف إنشاء المجنة الكط 2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 كصبلحيتيا كسيرىا،

 .2014جكاف  19كبنػاء عمى محضػر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -
 يقــــــرر

بجامعة الجمفة ، كفقا لممحق ىذا  2015-2014تؤىػل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية  المادة األولى:
 القػرار.

لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة الجمفة ، كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار  يكمف المدير العاـ :4المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 جويمية 02حـرر بالجزائر في                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعة الجـمفة- مـمحق : تأىـيل الماستر

 4302 -4302ة السنة الجامع
 الميدان الفـرع تخصص طبيعة
 عمـك  المػادة فيزياء فيزياء المادة المكثفة أ
 عمـك الطبيعة كالحياة عمـك كبيكلكجيا تكنكلكجيا حيكية ميكركبية أ
 عمـك إنسانية كاجتماعية عمـ االجتماعية–عمـك اجتماعية  عمـ اجتماعية االتصاؿ كعبلقات عامة أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  203قـــرار رقم 

 بجامعة الوادي 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ، القانكف 
 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه، المتضمف  نظاـ
 2012يكنيك سنة  4المكافق  1434رجب عاـ  14المؤرخ  243-12كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة الكادي،
 2013يناير سنة  30 المكافق 1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 كصبلحيتيا كسيرىا،
 .2014جكاف  19كبنػاء عمى محضػر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -
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 يقــــــرر
بجامعة الكادي، كفقا لممحق ىذا  2015 -2014المادة األكلى: تؤىػل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية 

 القػرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة  الجمفة الكادي، كل فيما يخصو بتطبيق ىذا : 4المادة 

 رسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي .القرار الذي ينشر في النشرة ال
 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              
 زير التعميم العالي والبحث العـمميو                                                                                              

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جامعة الوادي- مـمحق : تأىـيل الماستر
 4302 -4302السنة الجامعة 

 الميدان الفـرع تخصص طبيعة
 عمـك كتكنكلكجيا ىندسة ميكانيكية طاقكية كطاقات متجددة أ
 حقكؽ كعمـك سياسية عمـك سياسية مة سياسية مقارنة كالحكـ الراشدأنظ أ
 عمـ اجتماع –عمـك اجتماعية  عمـ االجتماع البيئة أ عمـك إنسانية كاجتماعية أصكؿ الديف –عمـك إسبلمية  الحديث كعمكمو أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الماستر المفتوحةيتضمن تأىيل  4302جويمية  02مؤرخ في  200قـــرار رقم 

 بجامعة الطارف 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14اسي رقـ كبمقتضى المرسكـ الرئ -

 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ،دكتكراهاستر كشيادة الالمتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ  عمى شيادة الميسانس كشيادة الم
 2012يكنيك سنة  4المكافق  1434رجب عاـ  14المؤرخ  242-12كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة الطارؼ،
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 لبحث العممي،كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كا
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 كصبلحيتيا كسيرىا،
 .2014جكاف  19كبنػاء عمى محضػر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -

 يقــــــرر
بجامعة الطارؼ، كفقا لممحق ىذا  2015 -2014ة الجامعية تؤىػل الماستر المفتكحة بعنكاف السن المادة األولى:

 القػرار.
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يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة  الطارؼ ، كل فيما يخصو بتطبيق ىذا : 4المادة 
 القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي .

 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعة الطـارف- مـمحق : تأىـيل الماستر

 4302 -4302السنة الجامعة 
 الميدان الفـرع تخصص طبيعة
 عمـك الطبيعة كالحياة عػمـك فبلحية جكدة المنتكج كاألمف الداخمي أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  204قـــرار رقم 

 بجامعة غرداية 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14تضى المرسكـ الرئاسي رقـ كبمق -

 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ،ماستر كشيادة الدكتكراهكشيادة الالمتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس 
 2012يكنيك سنة  4المكافق  1434رجب عاـ  14المؤرخ  248-12كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة غرداية،
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 تعميـ العالي كالبحث العممي،كالذي يحدد صبلحيات كزير ال
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 كصبلحيتيا كسيرىا،
 .2014جكاف  19كبنػاء عمى محضػر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -

 يقــــــرر
بجامعة غرداية، كفقا لممحق ىذا  2015 -2014كحة بعنكاف السنة الجامعية تؤىػل الماستر المفت المادة األولى:

 القػرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة غرداية، كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار  :4المادة 

 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي .
 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             
 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعة غرداية- مـمحق : تأىـيل الماستر

 4302 -4302السنة الجامعة 
 الميدان الفـرع تخصص طبيعة
 ىندسة الطرائق التحميل كمراقبة النكعية أ

 إلكتركنيؾ طاقات متجددة أ عمـك كتكنكلكجيا
 ري  ري حضري  أ
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 رياضيات تحميل تابعي كتطبيقات أ رياضيات كا عبلـ ألي إعبلـ آلي ة الستخراج المعارؼاألنظمة الذكي أ
 حقكؽ كعمـك سياسية حقكؽ  قانكف عقػاري  أ
 عمـك إنسانية كاجتماعية عمـك اإلعبلـ كاالتصاؿ –عمـك إنسانية  اتصاؿ كعبلقات عامة أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  200قـــرار رقم 

 بجامعة قالمة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 ـ،القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمت
 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
سبتمبر سنة  18المكافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  273-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 مـ،المتضمف إنشاء جامعة قالمة ، المعدؿ كالمت 2001
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ،كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراهالمتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ  عمى شيادة الميسانس 
 2013اير سنة ين 30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ،ر التعميـ العالي كالبحث العمميكالذي يحدد صبلحيات كزي
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 كصبلحيتيا كسيرىا،
 .2014جكاف  19كبنػاء عمى محضػر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -

 ــرريقــــ
بجامعة قالمة، كفقا لممحق ىذا  2015-2014تؤىػل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية لمادة األولى: ا

 القػرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة قالمة، كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار  :4المادة 

 الي كالبحث العممي.الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ الع
 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              
 والبحث العـممي وزير التعميم العالي                                                                                             

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جامعة قالمة-  مـمحق : تأىـيل الماستر
 4302 -4302السنة الجامعة 

 الميدان الفـرع تخصص طبيعة
 عمـك كتكنكلكجيا ىندسة مدنية شآت فنيةنطرقات كم أ
 عمـك الطبيعة كالحياة عمـك بيكلكجية عمـ الطفيميات أ
 عمـك األرض كالككف  جيكلكجيا ىيدركجيكلكجيا كالطاقة الحرارية األرضية أ
داري  أ  حقكؽ كعمـك سياسية عمـك سياسية تنظيـ سياسي كا 
 عمـ اجتماع التنظيـ كالعمل أ عمـك إنسانية كاجتماعية عمـ اجتماع –عمـك اجتماعية  عمـ اجتماع االتصاؿ أ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  202قـــرار رقم 
 بجامعة جيجل 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 انكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،الق
 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
يكليك سنة  22المكافق  1424جمادى األكلى عاـ  22المؤرخ في  258-03كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة جيجل، المعتدؿ كالمتمـ، 2003
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18 المؤرخ في 77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 كصبلحيتيا كسيرىا،
 .2014جكاف  19ة لمتأىيل بتاريخ كبنػاء عمى محضػر اجتماع المجنة الكطني -

 يقــــــرر
بجامعة جيجل  ، كفقا لممحق ىذا  2015 -2014تؤىػل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية المادة األولى: 

 القػرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة جيجل ، كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار : 4المادة 

 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي .
 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             
 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعة جيجل- مـمحق : تأىـيل الماستر

 4302 -4302السنة الجامعة 
 الميدان الفـرع تخصص طبيعة
 كلكجياعمـك كتكن ىندسة مدنية طرقات كمنشآت فنية أ

 آليات آليات كا عبلـ آلي صناعي أ 
 عمـك المادة كيمياء كيمياء صيدالنية أ
 رياضيات كا عبلـ آلي رياضيات تحميل أ

 رياضيات أ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  202قـــرار رقم 
 بجامعة خميس مميانة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
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 2014مايك سنة  5افق المك  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ  عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه ،

 2012يكنيك سنة  4المكافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  247-12كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ   -
 المتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة،

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 ،البحث العمميكالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي ك 

المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 كصبلحيتيا كسيرىا،

 .2014جكاف  19كبنػاء عمى محضػر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -
 يقــــــرر

، كفقا لممحق مميانةبجامعة خميس  2015 -2014ة تؤىػل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعي المادة األولى:
 ىذا القػرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة خميس مميانة، كل فيما يخصو بتطبيق ىذا  :4المادة 
 القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعة خميس مميانة- مـمحق : تأىـيل الماستر
 4302 -4302السنة الجامعة 

 الميدان الفـرع تخصص طبيعة
 عمـك الطبيعة كالحياة عمـك فبلحية ات النباتيةشتعايملتكنكلكجيا حيكية  أ
 حقكؽ كعمـك سياسية حقػكؽ  القانكف الدستكري كالمؤسسات العمكمية أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  206قـــرار رقم 

 بجامعة خنشـمة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 ف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،القانك 
 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه، المتضمف نظاـ
 2012يكنيك سنة  4المكافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  246-12كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ   -
 المتضمف إنشاء جامعة خنشمة، -
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 2013يناير سنة  30افق المك  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 كصبلحيتيا كسيرىا،

 .2014جكاف  19كبنػاء عمى محضػر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -
 يقــــــرر

بجامعة خنشمة، كفقا لممحق ىذا  2015-2014تؤىػل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية المادة األولى: 
 القػرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة خنشمة، كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار  :4المادة 
 تعميـ العالي كالبحث العممي.الذي ينشر في النشرة الرسمية لم

 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              
 يم العالي والبحث العـمميوزير التعم                                                                                             

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جامعة خنشمة- مـمحق : تأىـيل الماستر
 4302 -4302السنة الجامعة 

 الميدان الفـرع تخصص طبيعة
 عمـك كتكنكلكجيا ىندسة مدنية طرقات كمنشآت فنية أ
يككلك  أ  عمـك الطبيعة كالحياة عمـك بيكلكجية جيا مفصميات األرجلتنكع بيكلكجي كا 
 حقكؽ كعمـك سياسية حقكؽ  قانكف دستكري  أ
 عمـك إنسانية كاجتماعية عمـ النفس –عمـك اجتماعية  عمـ النفس الصحة أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  204قـــرار رقم 

 بجامعة األغواط 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5لمؤرخ في ا 154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
سبتمبر سنة  18المكافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالمتضمف إنشاء جامعة األغكاط المعدؿ، 2001
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17في  المؤرخ 265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ  عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 لعالي كالبحث العممي،كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ ا
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 كصبلحيتيا كسيرىا،
 .2014جكاف  19كبنػاء عمى محضػر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -
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 يقــــــرر
بجامعة األغكاط، كفقا لممحق ىذا  2015-2014كاف السنة الجامعية تؤىػل الماستر المفتكحة بعنالمادة األولى: 

 القػرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة األغكاط ، كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار  :4المادة 

 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي .
 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             
 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعة األغواط- مـمحق : تأىـيل الماستر

 4302 -4302السنة الجامعة 
 الميدان الفـرع تخصص طبيعة
 الببلغة بيف القديـ كالحديث أ لغة أدب عربي دراسات لغكية تعميمية المغة العربية كأدبيا أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  204ــرار رقم قـ

 بجامعة معـسكر 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 تعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،القانكف التكجييي لم
 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 صكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،المتضمف نظاـ الدراسات لمح
المتضمف  2009يناير سنة  4المكافق  1430محـر عاـ  7مؤرخ في  12-09كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 إنشاء جامعة معسكر،
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 كصبلحيتيا كسيرىا،
 .2014جكاف  19كبنػاء عمى محضػر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -

 يقــــــرر
، كفقا لممحق ىذا بجامعة معسكر 2015 -2014لجامعية تؤىػل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة اادة األولى: الم

 القػرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة معسكر، كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار : 4المادة 

 بحث العممي.الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كال
 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              
 العـممي وزير التعميم العالي والبحث                                                                                             

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 جامعة معسكر- مـمحق : تأىـيل الماستر
 4302 -4302السنة الجامعة 

 الميدان الفـرع تخصص طبيعة
 عمـك بيكلكجية لنباتات كالبيئةحماية ا ـ عمـك الطبيعة كالحياة عمـك فبلحية عمـ الحشرات كالطفيميات في األكسط الزراعية ـ
 أداب كلغات أجنبية لغة إنجميزية تعيميمة المغة اإلنجميزية كلسانيات تطبيقية أ
 تاريخ –عمـك انسانية  تاريخ كحضارة الغرب اإلسبلمي أ

 كحضارة ( تاريخ1492-1912الحكض الغربي لممتكسط ) أ عمـك انسانية كاجتماعية 
 البشريةسكسيكلكجية المكارد  أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  204قـــرار رقم 

 بجامعة المـدية 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ  عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
المتضمف  2009يناير سنة  4المكافق  1430محـر عاـ  7مؤرخ في  11-09كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 إنشاء جامعة المدية،
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 كصبلحيتيا كسيرىا،
 .2014جكاف  19لمتأىيل بتاريخ كبنػاء عمى محضػر اجتماع المجنة الكطنية  -

 يقــــــرر
بجامعة المدية، كفقا لممحق ىذا  2015-2014تؤىػل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية  المادة األولى:

 القػرار.
 : يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة المدية ، كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار 02المادة 

 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي .
 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             
 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 جامعة المدية- مـمحق : تأىـيل الماستر
 4302 -4302السنة الجامعة 

 الميدان الفـرع تخصص طبيعة
 يات إعبلـ آليرياض رياضيات يةتتحميل كنمذجة  رياضيا أ
 عمـك بيكلكجية مناعة كأمراض معدية أ عػمـك الطبيعة كالحياة عػمـك فبلحية تكنكلكجيا حيكية كصحة نباتية أ
دارة  المخاطر أ عمـك اقتصادية ، تسيير  عمـك التسيير مالية كا 

 عمـك تجارية تسكيق الخدمات أ كعمـك تجارية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  243قم قـــرار ر 
 بجامعة مستغانم 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 العالي، المعدؿ كالمتـ،القانكف التكجييي لمتعميـ 
 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 1998يكليك سنة  7المكافق  1419ربيع األكؿ عاـ  13المؤرخ في  220-98كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 نـ، المعدؿ كالمتمـ،المتضمف إنشاء جامعة مستغا
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ،اهالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكر 
المتضمف  2009يناير سنة  4المكافق  1430محـر عاـ  7مؤرخ في  11-09كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -

 إنشاء جامعة مستغانـ،
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
ء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا المتضمف إنشا 2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 كصبلحيتيا كسيرىا،
 .2014جكاف  19كبنػاء عمى محضػر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -

 

 يقــــــرر
 

بجامعة مستغانـ ، كفقا لممحق ىذا  2015 -2014: تؤىػل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية المادة األولى
 القػرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة مستغانـ ، كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار  :4المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي .
 4302جويمية  02لجزائر في حـرر با                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             

 ستاذ دمحم مبـاركياأل                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ستغانمجامعة م- مـمحق : تأىـيل الماستر
 4302 -4302السنة الجامعة 

 الميدان الفـرع تخصص طبيعة
 عمـك كتكنكلكجيا ىندسة الطرائق ىندسة الطرائق كتقنيات المكاد أ

التأقمـ لمتغيرات المناخية كتسيير األخطار  أ
 عمـك المادة كيمياء الطبيعية

 عمـك بيكلكجية تحميبلت بيكلكجية كبيككيميائية أ ياةعمـك الطبيعة كالح عمـك فبلحية زراعة الكرـك كصناعة تحكيل العنب ـ
 حقكؽ كعمـك سياسية عمـك سياسية حككمات مقارنة أ
 أدب بريطاني أ أداب كلغات أجنبية لغة إنجميزية لغة كلسانيات إنجميزية أ
 عمـك اإلعبلـ كاالتصاؿ –عمـك إنسانية  اتصاؿ سياحي أ

 عمـ المكتبات–عمـك إنسانية  كنظـ المعمكمات التكنكلكجيةتكثيق  أ عمـك إنسانية كاجتماعية
 أرطكفكنيا -عمـك اجتماعية  أرطكفكنيا أ
 فػنكف  فنكف العرض الممارسة النقدية لمعرض المسرحي أ
 لغة كأدب عربي دراسات لغكية تعميمية المغة العربية أ

 دراسات أدبية ببلغة عربية أ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  240ـــرار رقم ق
 بجامعة المسيمة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،القانكف التكجييي 
 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
سبتمبر سنة  18المكافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  274-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ء جامعة المسيمة، المعدؿ كالمتمـ،المتضمف إنشا 2001
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
المتضمف  2009يناير سنة  4المكافق  1430 محـر عاـ 7مؤرخ في  11-09بمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ ك  -

 إنشاء جامعة مستغانـ،
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 كصبلحيتيا كسيرىا،
 .2014جكاف  19كبنػاء عمى محضػر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -

 يقــــــرر
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بجامعة المسمية، كفقا لممحق ىذا  2015-2014تؤىػل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية  المادة األولى:
 القػرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة المسمية، كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار  :4المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي .

 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             
 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعة المسيمة- ـمحق : تأىـيل الماسترم

 4302 -4302السنة الجامعة 
 الميدان الفـرع تخصص طبيعة
 عمـك الطبيعة كالحياة عمـك فبلحية عمـك التربة كالبيئة أ
عمـك اقتصادية، تسيير كعمـك  عمـك التسيير تسيير عمكمي أ

 إدارة مالية لممؤسسات أ تجارية
 حقكؽ كعمـك سياسية حقكؽ  أحكاؿ شخصية أ
 عمـك إنسانية كاجتماعية فمسفة –عمـك اجتماعية  ة القيـفمسف أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  244قـــرار رقم 

 بجامعة وىـران 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
 1984غشت سنة  18المكفق  1404ذي القعدة  21المؤرخ في  211 -84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتعمق بتنظيـ جامعة كىراف كسيرىا، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14ى المرسكـ الرئاسي رقـ كبمقتض -

 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
سبتمبر سنة  18المكافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  274-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعدؿ كالمتمـ، 2001
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08تضى المرسكـ التنفيذي رقـ كبمق -

 ،كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراهالمتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ  عمى شيادة الميسانس 
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ،ر التعميـ العالي كالبحث العمميكالذي يحدد صبلحيات كزي
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 كصبلحيتيا كسيرىا،
 .2014جكاف  19كبنػاء عمى محضػر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -

 يقــــــرر
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بجامعة كىراف ، كفقا لممحق ىذا  2015 -2014تؤىػل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية  ادة األولى:الم
 القػرار.

، كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار ككيف العالييف كمدير جامعة كىرافيكمف المدير العاـ لمتعميـ كالت :4المادة 
 لبحث العممي .الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كا

 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              
 حث العـمميوزير التعميم العالي والب                                                                                             

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جامعة وىران- مـمحق : تأىـيل الماستر
 4302 -4302السنة الجامعة 

 الميدان الفـرع تخصص طبيعة
 رياضيات كا عبلـ آلي إعبلـ آلي أنظمة منتشرة كىياكل متكازية أ
 أكبئة كصحة ،الطفيميات : بيكلكجيا أ عمـك الطبيعة كالحياة بيكلكجية عمـك بيككيمياء أ
 عمـ المكتبات –عمـك إنسانية  أرشيف أ

 عمـك انسانية كاجتماعية

 تنظيـ كتسيير أنظمة المعمكمات كالكثائق أ
 عمـك االعبلـ كاالتصاؿ –عمـك انسانية  اتصاؿ كمجتمع أ
 تاريخ –نسانية إعمـك  تاريخ المغرب العربي الحديث كالمعاصر أ
 االنثركبكلكجيا –عمـك اجتماعية  أنثركبكلكجيا حضرية أ
 عمـ االجتماع االتصاؿ أ

 عمـ اجتماع الصحة أ عمـ االجتماع –عمـك اجتماعية 
 عمـ اجتماع العمل كالتنظيـ أ
 أصكؿ الديف –عمـك إسبلمية  الحديث كعمكمو أ
لغة عربية كحضارة  – عمـك إسبلمية دراسات قرآنية أ

 تاريخ كحضارة إسبلمية أ إسبلمية
 لسانيات تطبيقية  كتعميمية المغة العربية أ

 الداللة في المستكيات المسانية أ لغة كأدب عربي لغكية ات دراس
 دراسات أسمكبية أ
 دراسات أدبية ادب  جزائري  أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02خ في مؤر  240قـــرار رقم 

 بجامعة ورقـمة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 عدؿ كالمتـ،القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، الم
 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
يكليك سنة  23المكافق  1422جمادي األكلى عاـ  2المؤرخ في  210 -01كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -

 كالمتمـ، المتضمف إنشاء جامعة كرقمة، المعدؿ 2001
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 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 ،دكتكراهالمتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة ال

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 كصبلحيتيا كسيرىا،

 .2014جكاف  19كبنػاء عمى محضػر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -
 قــــــرري

بجامعة كرقمة، كفقا لممحق ىذا  2015-2014تؤىػل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية  المادة األولى:
 القػرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة كرقمة، كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار : 4المادة 
 ـ العالي كالبحث العممي.الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعمي

 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              
 لعالي والبحث العـمميوزير التعميم ا                                                                                             

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جامعة ورقمة- مـمحق : تأىـيل الماستر
 4302 -4302السنة الجامعة 

 الميدان الفـرع تخصص طبيعة
 تركنيؾإلك تجييزات ـ عمـك كتكنكلكجيا ىندسة مدنية دراسات كمراقبة العمارات كالطرؽ  ـ
 عمـك المادة كيمياء التمكث الكيميائي كاإلدارة البيئية أ
حصاء أ  رياضيات كا عبلـ آلي رياضيات احتماالت كا 
 عمـك األرض كالككف  جيكلكجيا جيكلكجيا األحكاض الرسكبية أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 توحةيتضمن تأىيل الماستر المف 4302جويمية  02مؤرخ في  242قـــرار رقم 

 بجامعة أم البواقي 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ  عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
 2009يناير سنة  4المكافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  06-09كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة أـ البكاقي،
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 حث العممي،البد صبلحيات كزير التعميـ العالي ك كالذي يحد
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المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 كصبلحيتيا كسيرىا،

 .2014جكاف  19كبنػاء عمى محضػر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -
 يقــــــرر

بجامعة أـ البكاقي كفقا لممحق ىذا  2015 -2014الجامعية تؤىػل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة  المادة األولى:
 القػرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة أـ البكاقي، كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار  :4المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعة أم البواقي- مـمحق : تأىـيل الماستر
 4302 -4302السنة الجامعة 

 الميدان الفـرع تخصص طبيعة
 حقكؽ كعمـك سياسية حقكؽ  منازعات عمكمية أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 استر المفتوحةيتضمن تأىيل الم 4302جويمية  02مؤرخ في  242قـــرار رقم 

 بجامعة سعـيدة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14رقـ  كبمقتضى المرسكـ الرئاسي -

 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كراه،المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ  عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكت
 2009يناير سنة  4المكافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  10-09كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة سعيدة،
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 حث العممي،كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالب
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 كصبلحيتيا كسيرىا،
 .2014جكاف  19كبنػاء عمى محضػر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -

 يقــــــرر
بجامعة سعيدة، كفقا لممحق ىذا  2015 -2014الجامعية تؤىػل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة المادة األولى: 

 القػرار.
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، كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار ككيف العالييف كمدير جامعة سعيدةيكمف المدير العاـ لمتعميـ كالت :4المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي .

 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعة سعـيدة- مـمحق : تأىـيل الماستر

 4302 -4302السنة الجامعة 
 الميداف الفػرع تخصص طبيعة
 عمـك كتكنكلكجيا ري  ري حضري  أ
 عمـك المادة كيمياء كيمياء حاسكبية أ

إيككلكجيا تطبيقية : المحافظة عمى التنكع  أ
 عمـك الطبيعة كالحياة عمـك بيكلكجية كي البيكلكجي السيبي كالصحرا

 حقكؽ كعمـك سياسية حقكؽ  قانكف الكظيفية العامة أ
 أداب كلغات أجنبية لغة إنجميزية آداب كحضارة االنجمكسكاسكنية أ
 كاالتصاؿ عمـك اإلعبلـ – عمـك إنسانية عبلقات عامة كاتصاؿ أ

 تاريخ –عمـك إنسانية  دلستاريخ سياسي كحضاري لؤلن أ عمـك إنسانية كاجتماعية
 عمـ النفس –عمـك اجتماعية  عمـ النفس المدرسي أ
 فػنكف  فنكف العػرض تكرجيا العرض المسرحيادرام أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  246قـــرار رقم 

 لعموم اإلسالمية "األمير عبد القادر"بجامعة ا 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
المتضمف إنشاء جامعة العمـك  1984أكت سنة  4المؤرخ في  182-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 عبد القادر"، المعدؿ كالمتمـ،األمير اإلسبلمية " 
 2008غشت سنة  19المكافق  1429ف عاـ شعبا 17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ،كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراهالمتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس 
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 العممي، البحثد صبلحيات كزير التعميـ العالي ك كالذي يحد
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 كصبلحيتيا كسيرىا،
 .2014جكاف  19كبنػاء عمى محضػر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -

 

 يقــــــرر



165 |    1024-الثالثي الثالث                                                                                         النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
 

اإلسبلمية "األمير  بجامعة العمكـ 2015 -2014لجامعية تؤىػل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة االمادة األولى: 
 ، كفقا لممحق ىذا القػرار.عبد القادر"

عبد القادر"، كل األمير " يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة العمكـ االسبلمية: 4المادة 
 يـ العالي كالبحث العممي.فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعم
 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              
 العالي والبحث العـمميوزير التعميم                                                                                              

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جامعة  العموم اإلسالمية  " األمير عبد القادر"-  مـمحق : تأىـيل الماستر
 4302 -4302السنة الجامعة 

 الميدان الفـرع تخصص طبيعة
 عمـك إنسانية كاجتماعية تاريخ –عمـك إنسانية  حفع المخطكطات كالكثائق أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  244ـــرار رقم ق

 0بجامعة سطيف 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419عاـ ذي الحجة  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 1989ت المكافق أكؿ غش 1409حجة عاـ ذي ال 29المؤرخ في  140-89كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ   -

 ، المعدؿ المتمـ،المتضمف إنشاء جامعة سطيف
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ،كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراهعمى شيادة الميسانس المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ 
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13رسكـ التنفيذي رقـ كبمقتضى الم -

 البحث العممي،دد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالذي يح
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 كصبلحيتيا كسيرىا،
 .2014جكاف  19ء عمى محضػر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ كبنػا -

 يقػػػػػػرر
، كفقا لممحق ىذا 1بجامعة سطيف 2015 -2014تؤىػل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية المادة األولى: 

 القػرار.
ل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار ك 1يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة سطيف: 4المادة 

 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي .
 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             
 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 



166 |    1024-الثالثي الثالث                                                                                         النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
 

 0جامعة  سطيف- مـمحق : تأىـيل الماستر
 4302 -4302السنة الجامعة 

 الميدان الفـرع تخصص طبيعة
 رياضيات كا عبلـ آلي رياضيات ت تطبيقيةرياضيا أ
 تسيير كعمـك تجارية –عمـك اقتصادية  عمـك اقتصادية في المؤسسات الشاممة إدارة الجكدة أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  244قـــرار رقم 

 4سطيفبجامعة  4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
 2014ة مايك سن 5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
 2011نكفمبر سنة  28المكافق  1433حـر عاـ م 3المؤرخ في  404-11كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ،2المتضمف إنشاء جامعة سطيف
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005سنة يكنيك  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 كصبلحيتيا كسيرىا،
 .2014جكاف  19لمتأىيل بتاريخ كبنػاء عمى محضػر اجتماع المجنة الكطنية  -

 يقػػػػػػرر
، كفقا لممحق 2بجامعة سطيف  2015 -2014تؤىػل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية  المادة األولى:

 قػرار.ىذا ال
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار  2يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة سطيف  :4المادة 

 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي .
 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             
 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 4جامعة  سطيف - ماسترمـمحق : تأىـيل ال

 4302 -4302السنة الجامعة 
 الميدان الفـرع تخصص طبيعة
 آداب كلغات أجنبية لغة فرنسية حضارة كأدب ذك التعبير الفرنسي أ
 عمـ اآلثار –عمـك إنسانية  عمـ اآلثار الكبلسيكي : مناىج كتطبيقات أ

 عمـك إنسانية كاجتماعية
 تاريخ –انية عمـك إنس تاريخ الحضاري القديـ أ
 عمـ النفس– عمـك اجتماعية عمـ النفس التربكي  
 عمـ اجتماع االتصاؿ أ عمـ االجتماع –عمـك اجتماعية  تسيير كتنمية المكارد البشرية أ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  244قـــرار رقم 
 بجامعة سيدي بمعباس 4302-4302جامعية بعنوان السنة ال

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
المكافق أكؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  141-89كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ   -

 المتضمف  إنشاء جامعة سيدي بمعباس، المعدؿ كالمتمـ، 1989
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالبحث العممي، كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 كصبلحيتيا كسيرىا،
 .2014جكاف  19كبنػاء عمى محضػر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -

 يقــــــرر
بجامعة سيدي بمعباس، كفقا لممحق  2015-2014لسنة الجامعية تؤىػل الماستر المفتكحة بعنكاف ا المادة األولى:

 ىذا القػرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة سيدي بمعباس كل فيما يخصو بتطبيق ىذا  :4المادة 

 القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             
 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعة  سيدي بمعبـاس- مـمحق : تأىـيل الماستر
 4302 -4302السنة الجامعة 

 الميدان الفـرع تخصص طبيعة
 إلكتركتقني تشخيص كتحكـ في األنظمة الكيربائية أ

 إلكتركنيؾ مككنات كأجيزة اإللكتركنية لمطاقة أ عمـك كتكنكلكجيا
 ىندسة ميكانيكية طػاقكية أ
 أشغاؿ عمكمية منشآت كبني تحتية لؤلشغاؿ العمكمية أ
 كية كالمكاد المتقدمةنفيزياء البنية النا أ عمـك المادة فيزياء مكاد مغناطيسية كتطبيقاتيا أ
 رياضيات كا عبلـ ألي رياضيات احتماالت كتطبيقات في اإلعبلـ اآللي أ
 بلحيةعمـك ف إنتاج نباتي أ

عمـ األحياء الدقيقة كالتنكع البيكلكجي لمنظـ  أ عمـك الطبيعة كالحياة
 عمـك بيكلكجية اإليككلكجية الميكركبية
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 حقكؽ كعمـك سياسية حقػكؽ  قانكف أعػماؿ أ
 أداب كلغات أجنبية لغة إنجميزية تعميمية األدب كتحميل الخطاب أ
 تاريخ –عمـك انسانية  تاريخ االستعمار كالتحرر أ

 عمـك إنسانية كاجتماعية
 

 عمـ اإلعبلـ كاالتصاؿ –عمـك إنسانية  صحافة مكتكبة أ
 فمسفة حديثة كمعاصرة أ فمسفة –عمـك اجتماعية  تيقا العمـكا  فمسفة ك  أ
 عمـ النفس –عمـك اجتماعية  قياس الشخصية في عمـ النفس العيادي أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  203 قـــرار رقم

 بجامعة سكيكدة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 الي، المعدؿ كالمتـ،القانكف التكجييي لمتعميـ الع
 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
سبتمبر سنة  18المكافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  272-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كدة، المعدؿ كالمتمـ،المتضمف إنشاء جامعة سكي 2001
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 البحث العممي،د صبلحيات كزير التعميـ العالي ك كالذي يحد
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 كصبلحيتيا كسيرىا،
 .2014اف جك  19كبنػاء عمى محضػر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -

 يقــــــرر
بجامعة سكيكدة، كفقا لممحق ىذا  2015-2014تؤىػل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية مادة األولى: اؿ

 القػرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة سكيكدة، كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار  :4المادة 

 رسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي .الذي ينشر في النشرة ال
 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              
 زير التعميم العالي والبحث العـمميو                                                                                              

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جامعة  سكيكدة- مـمحق : تأىـيل الماستر
 4302 -4302السنة الجامعة 

 الميداف الفػرع تخصص طبيعة
 ـك تجاريةكعم عمـك اقتصادية كالتسيير عمـك اقتصادية اقتصاد مالي كبنكي أ
دارية أ  حقكؽ كعمـك سياسية حقكؽ  مؤسسات دستكرية كا 
 عمـك إنسانية كاجتماعية عمـ النفس –عمـك اجتماعية  عمـ النفس اإلجرامي ـ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  200قـــرار رقم 
 بجامعة سوق أىراس 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
 2014مايك سنة  5فق المكا 1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
 2012يكينيك سنة  4المكافق  1433رجب عاـ  14مؤرخ في ال 245-12كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة سكؽ أىراس،
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13ضى المرسكـ التنفيذي رقـ كبمقت -

 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 ،كصبلحيتيا كسيرىا
 .2014جكاف  19كبنػاء عمى محضػر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -

 يقــــــرر
بجامعة سكؽ أىراس ،كفقا لممحق  2015-2014تؤىػل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية المادة األولى: 

 ىذا القػرار.
عة سكؽ أىراس، كل فيما يخصو بتطبيق ىذا يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جام :4المادة 

 القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             
 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعة  سوق أىراس- مـمحق : تأىـيل الماستر
 4302 -4302السنة الجامعة 

 الميداف الفػرع تخصص طبيعة
 رياضيات كا عبلـ آلي إعبلـ آلي كيب كالذكاء االصطناعي أ
 تربية األبقار كتحسيف إنتاج الحميب أ عمـك الطبيعة كالحياة عمـك فبلحية إدارة كحماية األنظمة األيككلكجيا الزراعية أ
 ىيدركيكلكجيا بحرية كقارية أكسط بيئية مائية كتسيير الماء أ

عمـك اقتصادية، تسيير  عمـك اقتصادية ليةنقكد كمالية دك  أ
 كعمـك تجارية

 حقكؽ كعمـك سياسية حقػكؽ  قانكف اجتماعي أ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



170 |    1024-الثالثي الثالث                                                                                         النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
 

 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  204قـــرار رقم 
 بجامعة تبسة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 

 

 والبحث العممي،إن وزير التعميم العالي 
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 حككمة،كالمتضمف تعييف أعضاء ال
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ  عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه ،
 2009ة سنيناير  4المكافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  08-09كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ،المتضمف إنشاء جامعة تبسة
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
كطنية لمتأىيل كتشكيمتيا المتضمف إنشاء المجنة ال 2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 كصبلحيتيا كسيرىا،
 .2014جكاف  19كبنػاء عمى محضػر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -

 يقــــــرر
بجامعة تبسة، كفقا لممحق ىذا  2015-2014تؤىػل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية المادة األولى: 

 القػرار.
، كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار تككيف العالييف كمدير جامعة تبسةلمتعميـ كاليكمف المدير العاـ  :4المادة 

 . لعمـالذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث ا
 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جامعة  تبسة- مـمحق : تأىـيل الماستر
 4302 -4302السنة الجامعة 

 الميدان الفـرع تخصص طبيعة
 عمـك كتكنكلكجيا ىندسة مدنية ىػياكل أ
 رياضيات كا عبلـ آلي رياضيات معادالت ذات مشتقات جزئية كتطبيقات أ
 تحاليل سمية كالبيككيميئية أ عمـك الطبيعة كالحياة عمـك بيكلكجية عمـ البيئة الحيكانية أ
 كؽ كعمـك سياسيةحق حقكؽ  سياسة جنائية كعقابية أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  200قـــرار رقم 

 بجامعة تيارت 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 1999أبريل  4فق المكا 1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
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 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

سبتمبر سنة  18المكافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  271-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف إنشاء جامعة تيارت، المعدؿ كالمتمـ، 2001

 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ  عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كـ التنفيذي رقـ كبمقتضى المرس -
 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 كصبلحيتيا كسيرىا،

 .2014جكاف  19عمى محضػر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  كبنػاء -
 يقــــــرر

بجامعة تيارت، كفقا لممحق ىذا  2015-2014تؤىػل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية المادة األولى: 
 القػرار.

فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار  يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة تيارت، كل :4المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي .

 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جامعة  تيارت- مـمحق : تأىـيل الماستر
 4302 -4302السنة الجامعة 

 الميدان الفـرع تخصص طبيعة
 عمـك المادة كيمياء فيزياء المكاد، كيمياء أ
 رياضيات تحميل دالي كمعادالت تفاضمية أ رياضيات كا عبلـ آلي إعبلـ آلي ىندسة البرنامج أ
 الحيكاني عمـ التكاثر أ عمـك الطبيعة كالحياة عمـك فبلحية تكنكلكجيا حيكية زراعية أ
 بيكلكجيةعػمـك  تنكع بيكلكجي كمحافظة عمى األنظمة الغذائية أ
 تاريخ –عمـك إنسانية  تاريخ الحضارات القديمة أ

 عمـك إنسانية كاجتماعية
 فمسفة عامة أ فمسفة –عمـك اجتماعية  المنطق كالتيارات الفمسفية الكبرى  أ
 عمـ النفس –عمـك اجتماعية  عمـ النفس المدرسي أ
 عمـ االجتماع –عمـك اجتماعية  عمـ االجتماع الحضري  أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  202قـــرار رقم 

 بجامعة تيزي وزو 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
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 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

 1989غشت  1المكافق  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف إنشاء جامعة تيزي كزك، المعدؿ كالمتمـ،

 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18لمؤرخ في ا 77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 كصبلحيتيا كسيرىا،

 .2014جكاف  19ة الكطنية لمتأىيل بتاريخ كبنػاء عمى محضػر اجتماع المجن -
 يقــــــرر

بجامعة تيزي كزك، كفقا لممحق ىذا  2015-2014تؤىػل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية  المادة األولى:
 القػرار.

ىذا  يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة تيزي كزك، كل فيما يخصو بتطبيق :4المادة 
 القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي .

 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جامعة  تيزي وزو- مـمحق : تأىـيل الماستر
 4302 -4302السنة الجامعة 

 الميدان الفـرع تخصص طبيعة
 رياضيات كا عبلـ آلي رياضيات ييررياضيات التطبيقية لمتس ـ
 تسيير الغابات كالمناطق الطبيعية أ

 
 عمـك فبلحية

 
 عمـك الطبيعة كالحياة

 تسيير الجكدة الشاممة كاألمف الصحي لؤلغذية أ
 إعادة التأىيل كاستعادة التربة أ
 إنتاج  نباتي كزارعة مستدامة أ
 المكارد الحيكانية في المناطق الجبمية أ
 حقكؽ كعمـك سياسية عمـك سياسية دراسات سياسية مقارنة أ
 لغة كثقافة آمازيغية لسانيات كتعميمية لسانيات تطبيقية أمازيغية : تعميـ اتصاؿ أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  202قـــرار رقم 

 بجامعة تممسان 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
 2014مايك سنة  5كافق الم 1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
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المكافق اكؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  138-89كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 ،ـالمتضمف إنشاء جامعة تممساف، المعدؿ كالمتم  1989

 2008غشت سنة  19افق المك  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 ،كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراهالمتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس 

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129ى القرار رقـ كبمقتض -
 كصبلحيتيا كسيرىا،

 .2014جكاف  19كبنػاء عمى محضػر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -
 يقــــــرر

بجامعة تممساف، كفقا لممحق ىذا  2015-2014تؤىػل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية  المادة األولى:
 القػرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة تممساف، كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار : 4المادة 
 .ية لمتعميـ العالي كالبحث العمميالذي ينشر في النشرة الرسم

 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعة  تممسان- مـمحق : تأىـيل الماستر

 4302 -4302السنة الجامعة 
 الميدان الفـرع تخصص طبيعة
  تسيير الغابات كالمناطق الطبيعية أ

 عمـك فبلحية
  

 
 عمـك الطبيعة كالحياة

 

 الغابات تسيير األنظمة البيئية السيبية أ
 يةإدارة الجكدة في الصناعات الغذائ أ
 تكنكلكجيا الصناعات الغذائية أ
 حياة برية كبيئة أ

 عمـك بيكلكجية
 عمـ المناعة أ
 ميكركبيكلكجيا  التطبيقية أ
 إليككلكجيا كالبيئة : عمـ البيئةا أ
 اإليككلكجيا كالبيئة : عمـ كراثة المجتمعات أ
 عمـك األرض كالككف  جيكلكجيا جيكلكجيا أ
 عمـ اآلثار –عمـك إنسانية  المغرب اإلسبلمي عمـ اآلثار أ

 عمـ السكاف –عمـك اجتماعية  عمـ السكاف أ عمـك إنسانية كاجتماعية
 أصكؿ الديف –عمـك اسبلمية  الفقو المالكي كأصكلو أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  206قـــرار رقم 

 بجامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا 4302-4302نوان السنة الجامعية بع
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
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غشت سنة  18المكافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84كـ التنفيذي رقـ كبمقتضى المرس -
 ، المعدؿ كالمتمـ،يف لمعػمكـ كالتكنكلكجيا كسيرىاالمتعمق بتنظيـ جامعة ىكاري بكمد 1984

 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 أعضاء الحككمة، كالمتضمف تعييف

 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،

 2013يناير سنة  30كافق الم 1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 كصبلحيتيا كسيرىا،

 .2014جكاف  19كبنػاء عمى محضػر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -
 يقــــــرر

كاري بكمديف لمعمـك بجامعة ى 2015-2014تؤىػل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية المادة األولى: 
 ، كفقا لممحق ىذا القػرار.كالتكنكلكجيا

ا يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة ىكاري بكمديف لمعمكـ كالتكنكلكجيا، كل فيم: 4المادة 
 يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا مـمحق : تأىـيل الماستر
 4302 -4302السنة الجامعة 

 الميدان الفـرع تخصص طبيعة
  طاقات متجددة أ

 ىندسة ميكانيكية
 عمـك كتكنكلكجيا 

 خبرة تحكـ كقابمية المكاد أ
 مكاد مساحات ككاجيات أ
 ىندسة المناخ أ
 اتصاالت سمكية كالسمكية أجيزة ذكية لبلتصاالت سمكية كالسمكية أ
 رياضيات ياضيات كتطبيقاتيار  أ رياضيات كا عبلـ آلي إعبلـ آلي رياضيات كا عبلـ آلي قراري  أ
 جغرافيا كتييئة اإلقميـ مناخ كأخطار الطبيعة أ

 جيكفيزياء ىندسة الخزانات ـ عمـك األرض كالككف 
 اجيكلكجي عمـك الجيكلكجية البحرية ـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  204قـــرار رقم 

 بجامعة لمعموم والتكنولوجيا وىـران 4302-4302ان السنة الجامعية بعنو 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
غشت سنة  18المكافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  212-84يذي رقـ كبمقتضى المرسكـ التنف -

 ، المعدؿ كالمتمـ،اف  لمعػمـك كالتكنكلكجيا كسيرىاالمتعمق بتنظيـ جامعة كىػر  1984
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 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 ة،كالمتضمف تعييف أعضاء الحككم

 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،

 2013سنة  يناير 30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي ك البحث العممي،

المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 كصبلحيتيا كسيرىا،

 .2014جكاف  19كبنػاء عمى محضػر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -
 رريقــــــ

بجامعة لمعمـك كالتكنكلكجيا كىػراف،  2015-2014تؤىػل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية  المادة األولى:
 كفقا لممحق ىذا القػرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمديرة جامعة لمعمكـ كالتكنكلكجيا بكىػراف، كل فيما يخصو : 4المادة 
 ار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي .بتطبيق ىذا القر 

 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جامعة  لمعموم والتكنولوجيا بوىـران- مـمحق : تأىـيل الماستر
 4302 -4302السنة الجامعة 

 الميدان الفـرع تخصص طبيعة
  ة كتصميـ حضري ىندسة معماري أ

 ىندسة معػمارية كعمراف
 

 
 
 

 عمـك كتكنكلكجيا
 
 
 

 ىندسة معمارية مدينة كمناطق أ
 تسيير مشاريع البناء ـ
 ىندسة معمارية كمشركع حضري  أ
 الكتركتقني ك محركات كيربائيةذ تحكـ أنظمة أ
 ىندسة الطرائق ىندسة الطرائق البيئية أ
 إلكتركنيؾ تجييز أ
 ري  ىندسة المػياه أ
 عػمـك المادة كيمياء كيمياء نظرية كحاسكبية أ
 عمـك الطبيعة كالحياة عمـك بيكلكجية بيكلكجيا نباتات طبية كعطرية أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  204قـــرار رقم 

 بالمركز الجامعي عين تيموشنت 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
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 2008يكليك سنة  09المكافق  1429رجب عاـ  06المؤرخ في  205-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف إحداث مركز جامعي بعيف تيمكشنت،

 2008غشت سنة  19ق المكاف 1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129لقرار رقـ كبمقتضى ا -
 كصبلحيتيا كسيرىا،

 .2014جكاف  19كبنػاء عمى محضػر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -
 يقــــــرر

مركز الجامعي بعيف تيمكشنت، الب 2015-2014تؤىػل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية لمادة األولى: ا
 كفقا لممحق ىذا القػرار.

لمركز الجامعي بعيف تيمكشنت، كل فيما يخصو ايكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير : 4المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي .

 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     
ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ

 المركز الجامعي بيعن تيموشنت- مـمحق : تأىـيل الماستر
 4302 -4302السنة الجامعة 

 الميدان الفـرع تخصص طبيعة
 عمـك كتكنكلكجيا إلكتركنيؾ تحكـ في األنظمة الكيربائية أ
 لغة كأدب عربي دراسات أدبية أدب جزائري  أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  204قـــرار رقم 

 بالمركز الجامعي البيض 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
لمتضمف ، ا1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
 2010سبتمبر سنة  9المكافق  1434رمضاف عاـ  30المؤرخ في  204-10كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -

 المتضمف إنشاء مركز جامعي بالبيض،
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ع األكؿ عاـ ربي 18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 كصبلحيتيا كسيرىا،
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 .2014جكاف  19يل بتاريخ كبنػاء عمى محضػر اجتماع المجنة الكطنية لمتأى -
 يقــــــرر

، كفقا مركز الجامعي بالبيضالب 2015 -2014تؤىػل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية المادة األولى: 
 لممحق ىذا القػرار.

 يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المركز الجامعي بالبيض، كل فيما يخصو بتطبيق :4المادة 
 .ية لمتعميـ العالي كالبحث العمميىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسم

 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المركز الجامعي بالبيض- مـمحق : تأىـيل الماستر
 4302 -4302السنة الجامعة 

 الميدان الفـرع تخصص طبيعة
 عمـك إنسانية كاجتماعية فمسفة–ـ اجتماعية عمك  فمسفة العػمـك أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  223قـــرار رقم 

 بالمركز الجامعي بميـمة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18لمؤرخ في ا 05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ 
 2008يكليك سنة  9المكافق  1429رجب عاـ  6المؤرخ في  204-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف إنشاء مركز جامعي بميمة،
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13مقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ كب -

 البحث العممي،د صبلحيات كزير التعميـ العالي ك كالذي يحد
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 رىا،كصبلحيتيا كسي
 .2014جكاف  19كبنػاء عمى محضػر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -

 يقــــــرر
مركز الجامعي بميمة، كفقا الب 2015 -2014تؤىػل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية  المادة األولى:

 لممحق ىذا القػرار.
كمدير المركز الجامعي بميمة، كل فيما يخصو بتطبيق ىذا : يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف 4المادة 

 القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             
 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ميمةالمركز الجامعي - مـمحق : تأىـيل الماستر
 4302 -4302السنة الجامعة 

 الميدان الفـرع تخصص بيعةط
 رياضيات كا عبلـ آلي إعبلـ آلي عمـك كتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ ـ

 رياضيات رياضيات أساسية كتطبيقية أ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  220قـــرار رقم 
 بالمركز الجامعي بالنعامة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ،كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراهالمتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس 
 2010سبتمبر سنة  9المكافق  1431رمضاف عاـ  30مؤرخ في  205 -10كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف إنشاء مركز جامعي بالنعامة،
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129رقـ  كبمقتضى القرار -

 كصبلحيتيا كسيرىا،
 .2014جكاف  19كبنػاء عمى محضػر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -

 يقــــــرر
ز الجامعي بالنعامة، كفقا مركالب 2015-2014تؤىػل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية المادة األولى: 

 لممحق ىذا القػرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المركز الجامعي بالنعامة، كل فيما يخصو بتطبيق  :4المادة 

 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي .
 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             
 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المركز الجامعي بالنعامة مـمحق : تأىـيل الماستر
 4302 -4302السنة الجامعة 

 الميداف الفػرع تخصص طبيعة
 رياضيات كا عبلـ ألي إعبلـ آلي نظـ المعمكمات أ
 دراسات لغكية تالنحك العربي : أصكؿ كنظريا أ لغة كأدب عربي دراسات نقدية النقد األدبي المعاصر أ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  224قـــرار رقم 
 بالمركز الجامعي غـميزان 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419 ذي الحجة عاـ 18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2008يكليك سنة  9المكافق  1429رجب عاـ  06مؤرخ في 206-10كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 يزاف،مالمتضمف إنشاء مركز جامعي بغ
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ  عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13رقـ كبمقتضى المرسكـ التنفيذي  -

 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 كصبلحيتيا كسيرىا،
 .2014جكاف  19جتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ كبنػاء عمى محضػر ا -

 

 يقــــــرر
مركز الجامعي بغميزاف، كفقا الب 2015-2014تؤىػل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية المادة األولى: 

 لممحق ىذا القػرار.
بغميزاف، كل فيما يخصو بتطبيق يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المركز الجامعي : 4المادة 

 .ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي
 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             
 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     

ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ
 المركز الجامعي بغميزان- مـمحق : تأىـيل الماستر
 4302 -4302السنة الجامعة 

 الميدان الفـرع تخصص طبيعة
 عمـك كتكنكلكجيا ىندسة ميكانيكية ميكانيكا الطاقة أ
 عمـك الطبيعة كالحياة عمـك فبلحية مراقبة الجكدة كالتكنكلكجيا األغذية أ
  فمسفة –عمـك اجتماعية  فمسفة االتصاؿ كنظريات الترجمة أ

 عمـك إنسانية كاجتماعية
 

 جتماععمـ اال –عمـك اجتماعية  عمـ اجتماع التربية أ
 عمـك التربية –عمـك اجتماعية  التكجيو كاإلرشاد التربكي كالميني أ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  220قـــرار رقم 
 بالمركز الجامعي تمنراست 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 

 

 لعممي،إن وزير التعميم العالي والبحث ا
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2005غشت سنة  16المكافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ  في  301-05بمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ ك  -

 المتضمف إنشاء مركز جامعي بتمنراست،
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 س كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسان
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
كطنية لمتأىيل كتشكيمتيا المتضمف إنشاء المجنة ال 2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 كصبلحيتيا كسيرىا،
 .2014جكاف  19كبنػاء عمى محضػر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -

 يقــــــرر
مركز الجامعي بتمنراست، كفقا الب 2015-2014تؤىػل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية المادة األولى: 

 لممحق ىذا القػرار.
، كل فيما يخصو بتطبيق المركز الجامعي بتمنراستالمدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير يكمف  :4المادة 

 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302جويمية  02بالجزائر في  حـرر                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كز الجامعي بتمنراستالمر - مـمحق : تأىـيل الماستر
 4302 -4302السنة الجامعة 

 الميدان الفـرع تخصص طبيعة
 عمـك اقتصادية، تسيير كعمـك تجارية عمـك اقتصادية بنكؾ كتأمينات أ
 حقكؽ كعمـك سياسية حقػكؽ  تسيير المؤسسات ـ
 أدب كلغات أجنبية لغة فرنسية عمـك المغة أ
 دب عربيلغة كأ دراسات نقدية النقد األدبي  أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  222قـــرار رقم 

 بالمركز الجامعي تيسمسيمت 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 1999أبريل  4لمكافق ا 1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
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 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

 2008يكليك سنة  9افق المك  1429رجب عاـ  6المؤرخ في  203-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف إنشاء مركز جامعي بتيسمسيمت،

 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 كصبلحيتيا كسيرىا،

 .2014جكاف  19ع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ كبنػاء عمى محضػر اجتما -
 يقــــــرر

 ، مركز الجامعي بتيسمسيمتالب 2015-2014تؤىػل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية  المادة األولى:
 كفقا لممحق ىذا القػرار.

يسمسمت، كل فيما يخصو بتطبيق يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المركز الجامعي بت :4المادة 
 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     
ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـ

 المركز الجامعي بتيسمسيمت- مـمحق : تأىـيل الماستر
 4302 -4302السنة الجامعة 

 الميدان عالفـر  تخصص طبيعة
 عمـك المادة فيزياء بنية النانك ألنصاؼ النكاقل أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 4302جويمية  02مؤرخ في  222قـــرار رقم 

 بالمدرسة الوطنية العـميا لمتكنولوجيا 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 

 عممي،إن وزير التعميم العالي والبحث ال
، المتضمف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08مقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ كب -

 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
 2009جانفي سنة  20المكافق  1430محـر عاـ  23المؤرخ في  20-09كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -

 كالمتضمف إنشاء المدرسة الكطنية العميا لمتكنكلكجيا،
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
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إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  المتضمف 2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 كصبلحيتيا كسيرىا،

 .2014جكاف  19كبنػاء عمى محضػر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -
 يقــــــرر

بالمدرسة الكطنية العميا لمتكنكلكجيا،  2015-2014تؤىػل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية  المادة األولى:
 ذا القػرار.كفقا لممحق ى

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية العميا لمتكنكلكجيا كل فيما يخصو  :4المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302جويمية  02حـرر بالجزائر في                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     
ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ــــ  ــ

 المدرسة الوطنية العـميا لمتكنولوجيا- مـمحق : تأىـيل الماستر
 4302 -4302السنة الجامعة 

 الميدان الفـرع تخصص طبيعة
 عمـك كتكنكلكجيا ىندسة النقػل ىندسة اإلمداد كالنقل أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المؤرخ في 402 يعدل القـرار رقم 4302جويمية  06مؤرخ في  226قـــرار رقم 

 مجمس إدارة جامعة بجاية الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 4300أول ديسمبر سنة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
كالذي  2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 يتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 1998يكليك سنة  7المكافق  1419ربيع األكؿ عاـ  13المؤرخ في  218-98رسكـ التنفيذي رقـ كبمقتضى الم -

 منو، 3المتضمف إنشاء  جامعة بجاية، المعدؿ كالمتمـ، السيما المادة 
غشت سنة  23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 39ك 37ياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعدؿ كالمتمـ، السيما المادتاف ، الذي يحدد م2003
 منو،

 يناير سنة 30المكافق  1334ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 ، كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،2013

الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة  2013المؤرخ في أكؿ ديسمبر  935ـ كبمقتضى القػرار رق -
 جامعة بجاية.

 يـــقـرر
، كالمذككر أعبله، كما ىك 2013المؤرخ في أكؿ ديسمبر  935يعػدؿ الجدكؿ الممحق بالقػرار رقـ المادة األولى: 

 محدد في الجدكؿ الممحق بيذا القرار.
 قرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.ينشر ىذا ال :4المادة 

 4302جويمية  06حـرر بالجزائر في                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 قائمة  أعضاء مجمس إدارة جامعة بجاية
 ون:األعضاء المعين -0

 االسم والمقب الصفة القـطاع
 بداري كماؿ - رئيس ممثل الكزير المكمف بالتعميـ العالي كالبحث العممي

 عسكؿ السعيد - عضك ممثل الكزير المكمف بالمالية
 عبيدات الحبيب - عضك ممثل الكزيرة المكمفة بالتبربية الكطنية

 لكحي رشيد - عضك ممثل الكزير المكمف بالتككيف كالتعميـ المينييف
 ىكب احسفعمارة مك  - عضك ضماف االجتماعيالممثل الكزير المكمف بالعمل كالتشغيل ك 
 سيدي معمر يكسف - عضك ممثل السمطة المكمفة بالكظيفة العمكمية

 سعيد يبيط - عضك ممثل الكزير المكمف بالعدؿ
 مكمف حسيف - عضك ممثل الكزير المكمف بالتجارة
 ريغي خبلؼ - عضك ممثل الكزيرة المكمفة بالثقافة

 ربارة بشي - عضك ممثل الكزير المكمف بالصناعة كالمناجـ
 بكعزيز نكي  - عضك ممثل الكزير المكمف بالفبلحة كالتنمية الريفية

 سبع عمػر - عضك ممثل الكزير المكمف بالطاقة
 مخكخ رشيد - عضك ممثل الكزير المكمف بالمكارد المائية

 كرطكس أرزقي - عضك ممثل الكالي.
 

 :ون األعضاء المنتخب -4
 االسم والمقب الصفة الييئة

 لقادرادمحم مزياني عبد  - عضك ف األساتذة لكمية العمـك الدقيقةممثل منتخب ع
 ديب عبد الحفيع - عضك ممثل منتخب عف األساتذة لكمية التكنكلكجيا

 خمفي عبد الرحماف - عضك ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الحقكؽ كالعمـك السياسية
 حػداد زىير - عضك ية  كعمـك التسييرممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـك االقتصادية كالتجار 

 مبارؾ المكلكدة صبلكتي تاكميت - عضك ممثمة منتخب عف األساتذة لكمية اآلداب كالمغات
 زعبار سميـ - عضك ممثل  منتخب عف األساتذة لكمية العمـك االنسانية كاالجتماعية

 كة سعيدبف عبل - عضك ممثل  منتخب عف األساتذة لكمية عمـك الطبيعة كالحياة
 ي نكر الديفر لخدا - عضك ممثل  منتخب عف األساتذة لكمية الطػب

 جرادة عبد الرحماف - عضك ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف
 عزي عبد المالؾ - عضك ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف

 ماني فريددح - عضك ممثل منتخب عف المكظفيف اإلدارييف كالتقنييف كعماؿ الخدمات
 قاسي سفياف - عضك منتخب عف المكظفيف اإلدارييف كالتقنييف كعماؿ الخدمات ممثل

 بف كرك يمينة - عضك ممثمة منتخبة عف الطمبة
 كيتاف يكبا - عضك ممثل منتخب  عف الطمبة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المتضمن إعالن نتائج  4302جويمية سنة  06في مؤرخ قـــرار 

 ( لمجنة الجامعية الوطنية04ة الثانية الثالثون )الدور 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2014ماي سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
، 2008مػايك سنة  3المكافق  1429ربيع الثاني عػاـ  27مؤرخ في  130-08كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 المتضمف القانكف األساسي الخاص باألستاذ الباحث،
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المتضمف تنظيـ، المجنة الجامعية الكطنية كتسييرىا  1994نكفمبر سنة  16كبمقتضى القػرار المؤرخ في  -
 كتشكيميا، المعدؿ كالمتمـ،

جكاف  19ية إلى رتبة أستاذ المؤرخة في بنػاء عمى قكائـ التأىيل األساتذة المحاضركف قسـ "أ" مف أجل الترق -
2014، 

 2014جكاف  25ك 24 مف( 32بناء عمى اجتماع المجنة الجامعية الكطنية في دكرتيا الثانية كالثبلثكف ) -
 بناء عمى محاضر اجتماعات فػركع المجنة الكطنية لمدكرة الثانية كالثبلثكف. -

 

 ـررـــــقـي
 

اضركف قسـ "أ" االتية أسماءىـ حسب الترتيب االستحقاقي مؤىمكف لمترقية إلى يعتبر األساتذة  المح: لمادة األولىا
 رتبة أستاذ.

  فـرع العـموم الدقيقة: -0
 بدون تغييــــر

  فـرع التكنولوجيـا : -4
 بدون تغييــــر

  فـرع عـموم الطبيعة والحياة : -0
 بدون تغييــــر

  :وم التسييرفـرع العموم االقتصادية والتجارية وعم -2
 بدون تغييــــر

    :فـرع العموم القانونية واإلدارية -2
 بدون تغييــــر

 
 

 فـرع العموم االجتماعية واإلنسانية: -6
  

 4جامعة الجزائر  عمم النفس عيادي أيت حمودة  حكيمة -0
 4جامعة الجزائر  فمسفة بومنير كمال -4
 0زائر جامعة الج رياضة بدنية حريتي حكيم -0
 جامعة بومرداس عموم التربية بوكرمة أغالل فاطمة الزىراء -2
 4جامعة الجزائر  عمم االجتماع التجاني ثريا -2
 جامعة المسيمة عمم النفس ضياف زين الدين -6
 0جامعة الجزائر  تربية بدنية صحراوي مراد -4
 جامعة مـعسكر تاريخ بوغفمة ودان -4
 4جامعة سطيف   عمم االجتماع مامي زرارقة فيرو ز -4

 4جامعة الجزائر  عمم النفس درقيني مـريم -03
 4جامعة الجزائر  عموم التربية براىيمي براىيم – 00
 4جامعة البميدة  عمم النفس شرادي نادية -04
 0جامعة الجزائر  تربية بدنية رواب عمار -00
 4ر جامعة الجزائ عمم االجتماع الثقافي رميتة أحمد -02
 4جامعة قسنطينة  فمسفة مراجي رابح -02
 4جامعة الجزائر  عمم النفس بوزازوة مصطفى -06
 4جامعة الجزائر  عمم النفس ميرود ادمحم -04
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 4جامعة الجزائر  فمسفة زتيمي عبدلي خديجة -04
 4جامعة الجزائر  عياديالعمم النفس  بن خميفة محمود -04
 4جامعة الجزائر  بيةعموم التر  زردومي ادمحم -43
 جامعة باتنة عمم االجتماع حروش رابح -40
 4جامعة الجزائر  عمم النفس قاسي عمي -44
 4جامعة الجزائر  عموم التربية لكحل لخضر -40
 4جامعة سطيف  عمم االجتماع لغوق الياشمي -42
 4جامعة الجزائر  عمم النفس بمقاسم بكوش وريدة -42
 جامعة باتنة م االجتماععم فاظ الطاىرح -46
 0جامعة قسنطينة  تعميمة الرياضيات عبد المي مولود -44
 جامعة قالمة تاريخ شرقي دمحم -44
 المدرسة الوطنية العميا لمفالحة عمم االجتماع بن مبارك عبد المجيد -44
 جامعة وىران عموم االسالمية حمحامي مختار -03
 معة جمفةجا الشريعة لحرش اسعد المحاسن -00
 جامعة باتنة عموم االسالمية زواقري الطاىر -04
 جامعة بسكرة عموم التربية بموم دمحم -00
 جامعة تبسة بدنية ةرياضي قاسمي فيصل -02
 4جامعة قسنطينة  تاريخ معاشي جميمة -02
 4جامعة البيدة  عمم االجتماع نقاز سيد احمد -06
 4ة الجزائر جامع عمم االجتماع بودبابة رابح -04
 0جامعة الجزائر أصول الفقو أوقاسين كمال -04
 جامعة المسمية عمم االجتماع فكرون السعيد -04
 جامعة قالمة تاريخ بورغدة رمضان -23
 0جامعة الجزائر  عمم االجتماع سبتي رشيدة -20
 4جامعة البيدة   عمم االجتماع لراري عبد السالم -24
 جامعة باتنة يدةالعق مرزوق  العمري  -20
 0جامعة قسنطينة  عمم النفس قويرة تركي عيدة -22
 4جامعة الجزائر  تاريخ رافعي نشيدة -22
 0جامعة الجزائر أصول الفقو سعيدي يحي -26
 0جامعة الجزائر عقيدة وأديان يعيش دمحم -24
 4جامعة الجزائر عمم االجتماع عياشي صباح -24
 جامعة بسكرة ععمم االجتما زوزو رشيد -24
 جامعة الجمفة عمم االجتماع بوكربوط عز الدين -23
 4جامعة الجزائر  اآلثار االسالمية عزوق عبد الكريم -20
 0جامعة الجزائر اصول الدين ىالة حساني دليمة -24
 0جامعة الجزائر شريغة والقانون  ري غنيةيك -20
 4جامعة الجزائر فمسفة يحياوي دمحم -22

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 مخابر بحث يتضمن إنشاء، 4302جويمية  43مؤرخ في  224قـــرار رقم 
 لدى بعض مؤسسات التعميم العالي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
كالذي  2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 يتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
، 1999أكتكبر سنة  31المكافق 1420رجب عاـ  21المؤرخ في  243-99كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث العميـ كالتطكير التكنكلكجي كسيرىا،
 1999أكتكبر سنة  31المكافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  244-99كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 7المادة الذي يحدد قكاعد إنشاء مخابر البحث كتنظيمو كسيره، ال سيما 
غشت سنة  23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ظيميا كسيرىا، المعدؿ كالمتمـ،، الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتن2003
، 2005أكت سنة  16المكافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد مياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،
ديسمبر سنة  29المكافق  1426ذك القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 خارج الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المدرسة،  الذي يحدد مياـ 2005
 يناير سنة 30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13التنفيذي رقـ  كبمقتضى المرسكـ -

 ، كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،2013
، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة 2011أفريل سنة  11المؤرخ في  203كبمقتضى القػرار رقـ  -

 كير التكنكلكجي لكزارة التعميـ العالي كالبحث العممي،طكالت القطاعية الدائمة لمبحث العممي
كير التكنكلكجي لكزارة التعميـ العالي كالبحث العممي طكبناء عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي كالت -

 ،2014أفريل  29ك 28المنعقدة في  2014في دكرتيا األكلى 
 العالي.كبناء عمى اقتراح مدراء مؤسسات التعميـ  -

 ررـــــيـــقـ
 

 1420رجب عاـ  21المؤرخ في  244-99مف المرسكـ التنفيذي رقـ  7طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
عبله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشاء مخابر بحث لدى أ ، كالمذككر 1999أكتكبر سنة  31المكافق 

 بعض مؤسسات التعميـ العالي.
 بحث المنشأة لدى بعض مؤسسات التعميـ العالي في ممحق ىذا القرار.تحدد قائمة مخابر ال :4المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي. :0المادة 

 4302جويمية  43حـرر بالجزائر في                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                             

 األستاذ دمحم مبـاركي                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 التعميم العالي ممحق القرار المتضمن انشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات
 

 :0جـامعة البميـدة
 مخبر البيئة والتقنية لميندسة المعمارية والتراث،    0
 مخبر حماية وتثمين الموارد االقروبيولوجية،    4

 

 :4جـامعة البميـدة
 مخبر الدراسات السكانية ، الصحة والتنمية المستدامة في الجزائر،   2
 الموىبة واالبداع، مخبر الصحة النفسية التربية   2
 مخبر الدراسات األدبية والنقدية،   6

 جـامعة البـويرة:
 مخبر األبحاث األدبية والمسانية والتعميمية واألمازيغية ،     4
 مخبر التربية العمل والتوديو،     4
 مخبر اإلعالم اآللي ، الرياضيات والفيزياء من أجل الفالحة والغابات،     4

 قضايا األدب المغربي، مخبر   03
 

 :0جـامعة الجزائر
 مخبر التظاىر في التخدير واإلنعاش والطب اإلستعجالي،     00
 مخبر عمم الثدي العممياتي الموجو بالصورة الطبية في التشخيص األولي ومعالجة سرطان الثدي،     04
 مخبر بيوياتولوجيا ومرض السرطان،     00
 ض القمب واألوعية عند مرضة مرزروعي الكمي،مخبر خظر أمرا     02

 

 :4جـامعة الجزائر
 مخبر ترجمة الوثائق التاريخية ،    02

 

 :0جـامعة الجزائر
 مخبر حقوق االنسان في األنظمة المقارنة في ظل التحوالت الدولية الراىنة،    06

 

 جـامعة أم البـواقي:
 نص األدبي في ا لنظام التعميمي الواقع،مخبر تعميمية المغة العربية وال    04
 مخبر اليندسة الكيربائية واآللية،    04

 

 :جـامعة برج بوعريريج
 اإلشعاعات والبنية الناتومترية ، –مخبر فيزياء المواد      04
 رج،مخبر دراسات اقتصادية حول المناظق الصناعية في ظل الدور الجديد لمجامعة " حالة برج بوعري     43

 

 جـامعة بـومرداس:
 مخبر الدراسات السياسية والدولية،    40

 

 جـامعة تمسمان:
 ،مخبر إعـالم آلي    44
 ،ت تعبيرات أدبية وتفاعالت ثقافيةمخبر تعدد المغا    40
 مخبر سياسة المغات االجنبية في الجزائر واحترافية األستاذ،    42
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 :جـامعة تيزي وزو
 رؤية اصطناعية وألية األنظمة،مخبر    42
 مخبر جودة  وأمن األغذية ،  46
 مخـبر عمم البيئة وبيولوجية ألرضية والنظام البيئ،  44

 

 :0جـامعة سظيف 
 مخبر أمراض القمب واألوعية الدموية الوراثية والغذائية،  44

 

 :4جـامعة سطيف 
 مخبر المثقافة العربية في األدب ونقده ،  44
 مخبر الجماليات في الدراسات األدبية والنقدية،   03

 

 جـامعة سكيكدة:
 مخبر التراث األدبي الجزائري " الرسمي واليامشي"،   00

 

 جـامعة سيدي بمعباس:
 مخبر النشاط العقاري،   04
 مخبر النمذجة والمحاكات متعدد القياسات ،   00
 لمتوسط،مخبر الجزائر والحوض الغربي لمبحر ا   02
 ،مخبر دراسة المواد والوسائل الضوئية   02
 مخبر ميكروبيولوجيا الجزئية الصحة والدراسة البروتنية،   06
 مخبر الفيزياء الحاسوبية لممواد،   04
 مخبر المواد المتقدمة والكيمياء والفيزيائية والصحة،   04

 

 جـامعة عـنابة:
 والبيئة،مخبر إثراء الموارد المنجمية    04

 

 :جـامعة معـسكر
 مخبر  ىندسة برامج المغات في شعب التخصص،   23

 

 جـامعة ىـواري بومدين لمعمـوم والتكنولوجيـا:
 مخبر ىندسة األنظمة الذكية والتواصمية ،  20

 

 جـامعة ورقمة:
 مخبر المكامن الجوقية البترولية، الغازية والمائية،    24

 

 جـامعة وىـران:
 مخبر الرياضيات األساسية والتطبيقية لـوىران،   20
 مخبر األمن الصناعي والتنمية المستدامة،   22
 مخبر وسائل التقصي وتقنيات العالج الضطربات السموكية،   22
 مخبر العموم البيئية والمواد،   26
 مخبر مراقبة األمراض الناتجة عن العالج في وىران،   24
 يجات معالجة الكالم،مخبر الم   24
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 المركز الجامعـي لمنعـامة:
 مخبر الجرائم العابرة لمحدود،   24

 

 المـركز الجامعـي لتسيمسيمت:
 مخبر القياس والتقويم في النشاطات الرياضية،   23

 

 الـمركز الجامعـي لغيمزان:
 مخبر المغة والتواصل،  20

 

 :درسـة العـميا لألساتذة باألغواطالم
 مخبر العـموم الكيميائية والفيزيائية التطبيقية،  24

 

 المدرسـة العـميا لألساتذة بالقبـة:
 مخبر الفيزياء الرياضيات وتطبيقاتـيا،  20
 مخبر النباتات المستعممة شعبيا والمواد الطبيعية،  22

 

 المدرسـة الوطنية العـميا لمعـموم التجارية والمالية:
 وحوكمة ، تجديد وأداء المنظمات، مخبر إدارة 22

 

 المدرسة الوطنية العـميا لممنادم والمعادن:
 ، معادن ومواد.مخبـر مناجم  26

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية، 3152جويمية  32مـؤرخ في  555قــرار رقم 

 "فرع "عـمم الطيران "ميدان "عـموم وتكنولوجيا لنيل شيادة الميسانس في 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانكف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
كالمتضمف  2014مايك سنة  5مكافق ال 1434رجب عاـ  5 المؤرخ في 154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 2001 سنة يكليك 23 المكافق 1422 جمادى األكلى عاـ 2المؤرخ في  208-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المحدد لمياـ كسير اليياكل الجيكية كالندكة الكطنية لمجامعات،
غشت سنة  23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعدؿ كالمتمـ، 2003
الذي  2005غشت سنة  16المكافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 نظيمو كسيره،  يحدد المياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بت
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ  عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه ،
 2013يناير سنة  30لمكافق ا 1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
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المتضمف إنشاء تككيف، صبلحيات كسير المجنة  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 الكطنية لمتأىيل، 

نظيـ كسير المجنة البيداغكجية المتضمف إنشاء، تككيف، ت 2012مارس  26المؤرخ في  75كبمقتضى القرار رقـ  -
 الكطنية لمميداف،

 المتضمف إنشاء ندكة العػمداء لكل ميداف، 2012 مارس 6 المؤرخ في 129كبمقتضى القرار رقـ  -
الذي يحدد برنامج  التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات  2014جكيمية  23 المؤرخ في 576كبمقتضى القرار رقـ  -

 يا".ليسانس ميداف " عمكـ كتكنكلكج
كبنػاء عمى محضػر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء ندكات عمداء  -

 .2014ماي 05إلى  03، مف 1الكميات، المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة 
 يقػػػػػػرر

"عمـك ميداف  لنيل شيادة الميسانس في يـ لمسنة الثانيةبرنامج التعمييػدؼ ىذا القرار إلى تحديد  المادة األولى:
 كتكنكلكجيا" فرع "عمـ الطيراف" طبقا لممحق ىذا القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ  :4المادة 
لذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالتككيف العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار ا

 كالبحث العممي.
 4302جويمية  40حـرر بالجزائر في                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس

 ميدان "عموم وتكنولوجيا" فرع "عمم الطيران"
 السداسي الثالث

 *أخرى  نكع التقييـ
 اُؾغْ اُغبػ٢

 اُغذاع٢
 باعجٞػ 15 

 الحجـ الساعي  األسبكعي

مل
معا

ال
صدة 

ألر
ا

 

 المكاد
 أعماؿ كحدات التعميـ

 تطبيقية
 عماؿأ 

 العنكاف دركس مكجية
 متكاصل امتحاف 

 كحدة التعميـ األساسية 3رياضيات  6 3 30سا  3 30سا 1  30سا  67 30سا 82 40% 60%
 1.1.2الرمز : كت/ 
 10ألرصدة :
 مكجيات كاىتزازات 4 2 30سا  1 30سا 1  00سا  45 00سا  55 %40 %60 5المعامل: 

 كحدة التعميـ األساسية مكانيؾ المكانع 4 2 30سا  1 30سا  1  00سا  45 00سا   55 40% 60%
 2.1.2الرمز : ك ت / 
 4األرصدة : 
 ميكانيكا عقبلنية 4 2 30سا  1 30سا  1  00سا  45 00سا  55 %40 %60 2المعامل :

حصائيات 4 2 30سا  1 30سا  1  00سا  45 00سا  55 40% 60%  احتماالت كا 
 منيجيةكحدة التعميـ ال
 2.1الرمز: كت ـ 
 9األرصدة :
 5المعامل :

 3إعبلـ آلي  2 1   30سا 1 30سا  22 30سا  22 100% 
 الرسـ التقني 2 1   30سا 1 30سا  22 30سا  27 100% 

أعماؿ تطبيقية  1 1   00سا 1 00سا  15 00سا  10 100% 
 مكجات كاىتزازات

التكنكلكجيا  1 1 30سا  1   30سا  22 30سا  2  % 100
 األساسية

كحدة التعميـ 
 االستكشافية
 2.1الرمز: ك ت إ س 
 2األرصدة: 
 عػمـ القياس 1 1 30سا  1   30سػا  22   % 100 2المعامل : 



191 |    1024-الثالثي الثالث                                                                                         النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
 

 30سا  1   30سا  22 30سا  2  % 100
 انجميزية تقنية 1 1 

 

 كحدة  التعميـ األفقية
 2.1الرمز: ك ت أ ؼ 
 1األرصدة :
 1المعامل 

 مجموع السداسي الثالث 03 04 03سا  00 03سا  4 33سا  2 33سا  042 33سا  042  
 

 
 ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس

 ميدان " عموم وتكنولوجيا " فرع "عمم الطيران "
 السداسي الرابع

 *أخرى  نكع التقييـ
 اُؾغْ اُغبػ٢

 اُغذاع٢
 باعجٞػ 15 

 سبكعيالحجـ الساعي  األ

مل
معا

ال
صدة 

ألر
ا

 

 المكاد
 أعماؿ كحدات التعميـ

 تطبيقية
 أعماؿ
 العنكاف دركس مكجية

 متكاصل امتحاف 

اإللكتركنيؾ  4 2 30سا 1 30سا 1  30سا  45 00سا 55 40% 60%
لكتركنيؾ الطائرات  كا 

 كحدة التعميـ األساسية
 1.2.2الرمز : كت/ 
 10ألرصدة :
 بناء الطائرات 2 1 30سا  1   30سا  22 00سا  45 %40 %60 5المعامل: 

 كحدة التعميـ األساسية 4رياضيات  4 2 30سا  1 30سا  1  00سا  45 00سا 55 40% 60%
 2.1.2الرمز: ك ت/ 
 4األرصدة : 
 الطرؽ الرقمية 4 2 30سا  1 30سا  1  00سا  45 00سا  55 %40 %60 2المعامل :

 مقاكمة المكاد 4 2 30سا  1 30سا  1  00سا  45 00سا  55 40% 60%

 كحدة التعميـ األساسية
 2.2.3الرمز: ك.ت 

 4األرصدة : 
 2المعامل :

الرسـ بمساعدة  2 1   30سا  1 30سا  22 30سا  27 % 100 
 الكمبيكتر

 كحدة التعميـ المنجية
 2.2الرمز : ز ت ـ 
 9األرصدة: 
 5المعامل : 
 

أعماؿ تطبقيو ميكانيكا  2 1   30سا  1 30سػا  22 30سا  27 % 100 
 المكانع

أعماؿ تطبيقية الطرؽ  2 1   30سا  1 30سػا  22 30سا  27 % 100 
 الرقمية

أعماؿ تطبيقية مقاكمة  1 1   00سا 1 00سا  15 00سا  10 % 100 
 المكاد

أعماؿ تطبيقية  2 1   30سا  1 30سا  22 30سا  27 % 100 
 إلكتركنيؾ

 المبلحة الجكية 1 1 30سا  1   30سا  22 30سا  2  % 100
كحدة التعميـ 
 االستكشافية
 2.2الرمز: ك ت إس 
 2األرصدة :
 2المعامل: 

 نظـ عمـ الطيراف 1 1 30سا  1   30سا  22 30سا  2  % 100

 
تقنيات التعبير  1 1 30سا  1   30سا  22 30سا  2  % 100

 كالتكاصل

 كحدة العميـ األفقية
 2.2مز: ك ت أ ؼالر 

 1األرصدة : 
 1المعامل :

 مجموع السداسي الرابع 03 04 33سا  04 33سا  6 33سا  4 33سا  042 33سا  042  
 عمل إضافي عن طريق التشاور* 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 عميم لمسنة الثانيةيحدد برنامج الت، 4302جويمية  40في مؤرخ  224رقم قـــرار 
 فرع "آليـات" ميدان "عـموم وتكنولوجيا" لنيل شيادة الميسانس في

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانكف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
كالمتضمف  2014مايك سنة  5المكافق  1434رجب عاـ  5 المؤرخ في 154-14قتضى المرسكـ الرئاسي رقـ كبم -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 2001 سنةيكليك  23 المكافق 1422 جمادى األكلى عاـ 2المؤرخ في  208-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 لمجامعات، المحدد لمياـ كسير اليياكل الجيكية كالندكة الكطنية
 2003غشت سنة  23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعدؿ كالمتمـ،
الذي  2005سنة غشت  16المكافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد المياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،  
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ  عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه ،
كالذي  2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13مرسكـ التنفيذي رقـ كبمقتضى ال -

 يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضمف إنشاء تككيف، صبلحيات كسير المجنة  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 الكطنية لمتأىيل، 
المتضمف إنشاء ، تككيف ، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  2012مارس  26المؤرخ في  75لقرار رقـ كبمقتضى ا -

 الكطنية لمميداف،
 المتضمف إنشاء ندكة العػمداء لكل ميداف، 2013 مارس 6 المؤرخ في 129كبمقتضى القرار رقـ  -
التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات  الذي يحدد برنامج  2014جكيمية  23 المؤرخ في 576كبمقتضى القرار رقـ  -

 ليسانس ميداف "عمكـ كتكنكلكجيا".
كبنػاء عمى محضػر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء ندكات  عمداء  -

 .2014ماي 05إلى  03، مف 1الكميات، المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة 
 

 ـــــرريقـ
ميداف "عػمـك  لنيل شيادة الميسانس في برنامج التعميـ لمسنة الثانيةييػدؼ ىذا القرار إلى تحديد  المادة األولى:

 طبقا لممحق ىذا القرار.                                            فرع "آليػات" كتكنكلكجيا"
ييف، رؤساء الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ كالتككيف يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العال :4المادة 

العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث 
 العممي.

 4302جويمية  40زائر في حـرر بالج                                                                                         
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

  مباركي      األستاذ دمحم                                                                                                
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس
 " ميدان " عموم وتكنولوجيا "  فرع "آليـة

 السداسي الثالث

 نكع التقييـ
 أخرى*

 اُؾغْ اُغبػ٢

 اع٢اُغذ

 باعجٞػ 15 

 الحجـ الساعي  األسبكعي  

مل
معا

ال
صدة 

ألر
ا

 

 المكاد 

 أعماؿ أعماؿ كحدات التعميـ
 مكجية تطبيقية  متكاصل امتحاف العنكاف دركس

 كحدة التعميـ األساسية  3رياضيات  6 3 00سا 3 30سا 1   30سا   67 00سا 82  40% 60%
 2.1.1الرمز : كت/
 10ألرصدة :
 مكجيات كاىتزازات 4 2 30سا 1 30سا 1   00سا  45 00سا  55 %40 %60 5المعامل: 

إلكتركنيؾ أساسية  4 2 30سا 1 30سا  1   00سا  45  00سا 55 40% 60%
1 

 كحدة التعميـ األساسية 
 2.1.2الرمز  : ك ت / 

 8األرصدة : 
كير كتقنية   4 2 30سا 1 30سا  1   00سا  45 00سا  55 %40 %60  4المعامل :

 1أساسية 

احتماالت   4 2 30سا 1 30سا  1    00سا  45 00سا  55 40% 60%
حصائيات     كا 

 كحدة التعميـ المنيجية  
 2.1الرمز : ك ت ـ 
 9األرصدة : 
 5المعامل : 

  

 3إعبلـ آلي  2 1     30سا  1 30سا  22 30سا  27 100%  

 2 1       30سا  22 30سا  27 100%  
أعماؿ تطبيقية 

 1إلكتركنيؾ 
 1ككنير كتقنية 

أعماؿ تطبيقية  1 1   00سا  1 30سا  15   00سا  10 100%  
 مكجات كاىتزازات 

كضع تقدـ   1 1 30سا 1     30سا  22 30سا  2    100%
 اليندسة الكيربائية 

 كحدة التعميـ االستكشافية
 .2الرمز: ك ت إ س  1

 2األرصدة: 
 طاقات كبيئة 1 1       30سا  22 30سا  2   %100 2المعامل : 

 إنجميزية تقنية 1 1 30سا 7     30سا  22      

 كحدة التعميـ األفقية  
 2.1الرمز : ك ت أ ؼ 
 1األرصدة :  

 1المعامل : 

تقنيات التعبير  1 1 30سا  1     30سا  22 30سا  2    
 كالتكاصل

 كحدة العميـ األفقية 
 2.2أ ؼالرمز : ك ت 

 1األرصدة : 
 1المعامل :

 مجموع السداسي الثالث 03 04 03سا 00 33سا  4 33سا  2 33سا  042 33سا  042    
 

 برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس
 آليـة"»ميدان " عموم وتكنولوجيا " فـرع 

  

 السداسي الرابع

 ٗٞع اُزو٤٤ْ
 *أخشٟ

 اُؾغْ اُغبػ٢
 اُغذاع٢

 باعجٞػ 15 

 اُؾغْ اُغبػ٢  ا٧عجٞػ٢  

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

ذح 
ط

س
٧

ا
 

 أُٞاد 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 أػٔبٍ أػٔبٍ
 اُؼ٘ٞإ دسٝط

 ٓٞعٜخ رطج٤و٤خ  ٓزٞاطَ آزؾبٕ

 6 3 00عب  3 30عب 1   30عب   67 00عب 82  40% 60%
ا٧ٗظٔخ أُزػ٘خ 

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ  اُخط٤خ ٝأُزٞاطِخ
 2.2.1ٝد/اُشٓض : 

 ٧10سطذح :
 4 2 30عب  1 30عب 1   00عب  45 00عب  55 %40 %60 5أُؼبَٓ: 

ٓ٘طن اُزٞاكن 
 ٝاُززبثغ 
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 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ  اُطشم اُشه٤ٔخ   4 2 30عب  1 30عب  1   00عب  45  00عب 55 40% 60%
 2.1.2اُشٓض  : ٝ د / 

 8ا٧سطذح : 
 ٗظش٣خ ا٩شبسح    4 2 30عب  1 30عب  1   00عب  45 00عب  55 %40 %60  4أُؼبَٓ :

 3 2 30عب  1   00عب  1  30عب  37 30عب  37 40% 60%
ه٤بعبد ًٜشثبئ٤خ  

 ٝاٌُزش٤ٗٝخ 

  
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ أُٜ٘غ٤خ  

 2.1اُشٓض : ٝ د ّ 
 9ا٧سطذح : 
 5أُؼبَٓ : 

 2 1     30عب  1 30عب  22 30عب  27 100%  
أػٔبٍ رطج٤و٤خ 

ُزٞاكن ٓ٘طن ا
 ٝاُززبثغ 

 2 1     30عب  1 30عب  22 30عب  27 100%  
أػٔبٍ رطج٤و٤خ 

ا٧ٗظٔخ أُزػ٘خ 
 اُخطجخ ٝأُزٞاطِخ

 2 1     30عب  1 30عب  22 30عب  27 100%  
أػٔبٍ رطج٤و٤خ  

 اُطشم اُشه٤ٔخ

 1 1 30عب 1     30عب  22   30عب  2   100%
ٛ٘ذعخ ا٧ٗظٔخ 

 ا٤ُ٥خ
  

 ٤ْ ا٫عزٌشبك٤خٝؽذح اُزؼِ
 اُشٓض: ٝ د اط2.2

 2ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ : 

 ا٧ٖٓ اٌُٜشثبئ٢ 1 1 30عب  1     30عب  22 30عب  2   100%

 1 1 30عب  1     30عب  22 30عب  2   100%
رو٤٘بد اُزؼج٤ش 

 ٝاُزٞاطَ

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧كو٤خ
 2.2اُشٓض : ٝ د أ ف 

 1ا٧سطذح " 
 1أُؼبَٓ : 

 يجًىع انسذاسي انزابغ 30 17 30سا  13 30سا  6 30سا  5  00سا  375 00سا  375    

 ػًم إضافي ػٍ طزيق انخشاور* 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية، 4302جويمية  40في مؤرخ  220قــرار رقم 

 نيك"فرع " كيروميكا "عـموم وتكنولوجيالنيل شيادة الميسانس في ميدان "
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانكف 1999أبريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
كالمتضمف  2014 مايك سنة 5المكافق  1434رجب عاـ  5 المؤرخ في 154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 2001 سنةيكليك  23 المكافق 1422 جمادى األكلى عاـ 2المؤرخ في  208-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المحدد لمياـ كسير اليياكل الجيكية كالندكة الكطنية لمجامعات،
 2003غشت سنة  23المكافق  1424اـ جمادى الثانية ع 24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعدؿ كالمتمـ،
الذي  2005غشت سنة  16المكافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد المياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،  
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08بمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ ك  -

 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ  عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه ،
كالذي  2013سنة يناير  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي ك البحث العممي،
المتضمف إنشاء تككيف، صبلحيات كسير المجنة  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 الكطنية لمتأىيل، 
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ة البيداغكجية المتضمف إنشاء، تككيف، تنظيـ كسير المجن 2012مارس  26المؤرخ في  75كبمقتضى القرار رقـ  -
 الكطنية لمميداف،

 المتضمف إنشاء ندكة العػمداء لكل ميداف، 2013 مارس 6 المؤرخ في 129كبمقتضى القرار رقـ  -
الذي يحدد برنامج  التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات  2014جكيمية  23 المؤرخ في 576كبمقتضى القرار رقـ  -

 ليسانس ميداف "عمكـ كتكنكلكجيا".
محضػر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء ندكات عمداء الكميات، كبنػاء عمى  -

 .2014ماي 05إلى  03، مف 1المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة 
 

 يقــــــرر
"عمـك ميداف  لنيل شيادة الميسانس في ةبرنامج التعميـ لمسنة الثانيييػدؼ ىذا القرار إلى تحديد  المادة األولى:

 كتكنكلكجيا" فرع " كيركميكانيؾ"  طبقا لممحق ىذا القرار.             
يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ كالتككيف  :4المادة 

لذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار ا
 العممي.

 4302جويمية  40حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس
 ميدان " عموم وتكنولوجيا "  فرع " كيروميكانيك "

 السداسي الثالث

 *أخشٟ ٗٞع اُزو٤٤ْ
 اُؾغْ اُغبػ٢

 اُغذاع٢
 باعجٞػ 15 

 اُؾغْ اُغبػ٢  ا٧عجٞػ٢

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

ذح 
ط

س
٧

ا
 

 أُٞاد
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 أػٔبٍ
 رطج٤و٤خ

 ػٔبٍأ
 ٓٞعٜخ

 دسٝط
 اُؼ٘ٞإ

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ 3س٣بض٤بد  6 3 00عب  3 30عب 1  30عب   67 00عب 82 40% 60%
 1.1.2اُشٓض : ٝد/.
 ٧10سطذح :
 5أُؼبَٓ: 

 ٓٞعبد ٝاٛزضاصاد 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 40% 60%

 1اٌُزش٤ٗٝي أعبع٤خ  4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 40% 60%
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ

 2.1.2اُشٓض : ٝد/
 ٧18سطذح :
 1ًٜش ٝرو٤٘خ أعبع٤خ  4 2 30عب  1 30عب  1  00عب   45 00عب  55 % 40 % 60 4أُؼبَٓ: 

 4 2 30عب  1 30عب  1  ٣00ـب  45 00عب  55 % 40 % 60
 اؽزٔب٫د   ٝاؽظبئ٤بد

  
 ٜ٘غ٤خٝؽذح اُزؼ٤ِْ أُ

 2.1اُشٓض : ٝ د  ّ 
 9ا٧سطذح:  
 5أُؼبَٓ : 

 3اػ٬ّ آ٢ُ  2 1 30عـب 1   ٣30غب   22 30عب  27 %  100 

 2 1 30عب  1   30عب  22 30عب  27 % 100 
 1أػٔبٍ رطج٤و٤خ  اٌُزش٤ٗٝي

 1ًٜٝشٝرو٤٘خ 
 أػٔبٍ رطج٤و٤خ ٓٞعبد ٝاٛزضاصاد 1 1   00عب  1 00عب  15 00عب  10 % 100 
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٫عزٌشبك٤خ ٝضغ روذّ اُٜ٘ذعخ اٌُٜشثبئ٤خ 1 1 30عب  1   00عب  22 00عـب  2  100%

 2.1اُشٓض : ٝ د  ّ 
 2ا٧سطذح:  
 2أُؼبَٓ :  

 طبهبد ٝث٤ئخ 1 1 30عـب 1   ٣30غب   22 30عب  2 %  100 100%

 اٗغ٤ِض٣خ 1 1 30عب  1   30عب  22 30عب  2  100%

 ٧كو٤خٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا
 2.1اُشٓض : ٝ د أ ف 

 1ا٧سطذح :
 1أُؼبَٓ : 

  يجًىع انسذاسي انثانذ 30 17 30سا  13 30سا  7 00سا  4 00سا  375 00سا  375  
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 ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس
 ميدان " عموم وتكنولوجيا "  فرع كيروميكانيك"

     :السداسي الرابع

 ْٗٞع اُزو٤٤
 *أخشٟ

 اُؾغْ اُغبػ٢
 اُغذاع٢

 باعجٞػ 15 

 اُؾغْ اُغبػ٢  ا٧عجٞػ٢

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

ذح 
ط

س
٧

ا
 

 أُٞاد

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ
 أػٔبٍ
 رطج٤و٤خ

 أػٔبٍ
 ٓٞعٜخ

 دسٝط
 اُؼ٘ٞإ

 
 ٓزٞاطَ آزؾبٕ

 عبع٤خٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧ ا٤ُٜذس٤ٌ٤ُٝخ ٝاُٜٞائ٤خ 6 3 00عب  3 30عب 1  30عب   67 00عب 82 40% 60%
 1.2.2اُشٓض : ٝد/
 ٧10سطذح : 
 ٓ٘طن اُزٞاكن ٝاُززبثغ 4 2 30عب  1 30عب 1  00عب  45 00عب  55 %40 %60 5أُؼبَٓ: 

 اُطشم اُشه٤ٔخ 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب 55 40% 60%
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ

 2.2.2اُشٓض  : ٝ د / 
 8ا٧سطذح :
 4أُؼبَٓ :

 ٓوبٝٓخ أُـٞاد 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00ب ع 55 40% 60%

 ه٤بعبد ًٜشثبئ٤خ ٝاٌُزش٤ٗٝخ 3 2 30عب  1  00عب  1 30عب  37 30عب  37 40% 60%
 

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ أُٜ٘غ٤خ
 2.2اُشٓض : ٝ د ّ 
 9ا٧سطذح : 
 5أُؼبَٓ :

 ٝاُززبثغ أػٔبٍ رطج٤و٤خ ٓ٘طن اُزٞاكن 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 % 100 

 أػٔبٍ رطج٤و٤خ ا٤ُٜذس٤ٌ٤ُٝخ ٝاُٜٞائ٤خ 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 % 100 

 أػٔبٍ رطج٤و٤خ اُطشم اُشه٤ٔخ 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 % 100 

 رؾ٣َٞ اُطبهخ 1 1 30عب 1   30عب  22 30عب  2  % 100
 

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٫عزٌشبك٤خ
 اُشٓض: ٝ د اط2.2

 2طذح: ا٧س
 2أُؼبَٓ : 

 ا٧ٖٓ اٌُٜشثبئ٢ 1 1 30عب  1   30عب  22 30عب  2  % 100

 رو٤٘بد اُزؼج٤ش ٝاُزٞاطَ 1 1 30عب  1   30عب  22 30عب  2  % 100

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧كو٤خ
 2.2اُشٓض : ٝ د أ ف 

 1ا٧سطذح " 
 1أُؼبَٓ : 

 يجًىع انسذاسي انزابغ 30 17 30سا  13 30سا  6 30سا  5 00سا  375 00سا  375  

 ػًم إضافي ػٍ طزيق انخشاور* 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية، 3152جويمية  32في مؤرخ  552قــرار رقم 

 فرع "إلكترونيك" ميدان "عـموم وتكنولوجيا" لنيل شيادة الميسانس في
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانكف 8444أبريل  1المكافق  8184ذي الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44قتضى القانكف رقـ بم -

 التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
كالمتضمف  4581مايك سنة  0المكافق  8141رجب عاـ  0 المؤرخ في 801-81كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 4558 سنةيكليك  44 المكافق 8144 جمادى األكلى عاـ 4المؤرخ في  453-58مرسكـ التنفيذي رقـ كبمقتضى ال -

 المحدد لمياـ كسير اليياكل الجيكية كالندكة الكطنية لمجامعات،
 4554غشت سنة  44المكافق  8141جمادى الثانية عاـ  41المؤرخ في  424-54كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -

 كالمتمـ، ؿالجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعد الذي يحدد مياـ
الذي  4550غشت سنة  81المكافق  8141رجب عاـ  88المؤرخ في  444-50كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد المياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،  
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 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،

 

كالذي  4584يناير سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 كالبحث العممي، يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي

المتضمف إنشاء تككيف، صبلحيات كسير المجنة الكطنية  4550يكنيك سنة  1المؤرخ في  844كبمقتضى القرار رقـ  -
 لمتأىيل، 

المتضمف إنشاء، تككيف، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  4584مارس  41المؤرخ في  20كبمقتضى القرار رقـ  -
 الكطنية لمميداف،

 المتضمف إنشاء ندكة العػمداء لكل ميداف، 4584 مارس 1 المؤرخ في 844ـ كبمقتضى القرار رق -
الذي يحدد برنامج التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات  4581جكيمية  44 المؤرخ في 021كبمقتضى القرار رقـ  -

 ليسانس ميداف "عمكـ كتكنكلكجيا".
عمداء الكميات،  تالكطنية لمميداف كرؤساء ندكاكبنػاء عمى محضػر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية  -

 .4581ماي 50إلى  54، مف 8المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة 
 

 يقــــــرر
"عمـك  ميداف لنيل شيادة الميسانس في برنامج التعميـ لمسنة الثانيةييػدؼ ىذا القرار إلى تحديد  المادة األولى:

 " طبقا لممحق ىذا القرار.  فرع  "إلكتركنيؾ" كتكنكلكجيا

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ كالتككيف  :3المادة 
العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث 

 العممي.
 4302جويمية  40حـرر بالجزائر في                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 سبرنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسان
 ميدان " عموم وتكنولوجيا "  فرع " إلكترونيك "

 السداسي الثالث

 *أخشٟ ٗٞع اُزو٤٤ْ
 اُؾغْ اُغبػ٢

 اُغذاع٢
 باعجٞػ 15 

 اُؾغْ اُغبػ٢  ا٧عجٞػ٢

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

ذح 
ط

س
٧

ا
 

 أُٞاد
 أػٔبٍ ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 رطج٤و٤خ
 أػٔبٍ
 ٓٞعٜخ

 دسٝط
 اُؼ٘ٞإ

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ 3س٣بض٤بد  6 3 00عب  3 30عب 1  30عب   67 00عب 82 40% 60%
 1.1.2اُشٓض : ٝد/.
 ٧10سطذح :
 5أُؼبَٓ: 

 ٓٞعبد ٝاٛزضاصاد 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 40% 60%

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ 1اٌُزش٤ٗٝي أعبع٤خ  4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 40% 60%
 2.1.2/اُشٓض : ٝد

 ٧8سطذح :
 4أُؼبَٓ: 

 1ًٜشٝ رو٤٘خ أعبع٤خ  4 2 30عب 1 30عب 1  00عب  45 00عب  55 40% 60%

 اؽزٔب٫د ٝاؽظبئ٤بد 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 % 100 
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ أُٜ٘غ٤خ

 1.2اُشٓض : ٝد ّ /.
 ٧9سطذح :
 4أُؼبَٓ: 

 اؽزٔب٫د  ٝاؽظبئ٤بد 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 40% 60%

 3اػ٬ّ آ٢ُ  2 1   30عب 1 30عب  22 30عب  27 % 100 
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 2 1   00عب 1 30عب  22 30عب  27 % 100 
ًٜٝش  1أػٔبٍ رطج٤و٤خ اٌُزش٤ٗٝي 

 1ٝرو٤٘خ 

 أػٔبٍ رطج٤و٤خ  ٓٞعبد ٝاٛزضاصاد 1 1   00عب  1 00عب  15 00عب  10  % 100

 ٝضغ روذّ اُٜ٘ذعخ اٌُٜشثبئ٤خ 1 1 30عب  1   30عب  22 30عب  2  % 100
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٫عزٌشبك٤خ

 2.1اُشٓض: ٝ د ا ط 
 2ا٧سطذح : 
 طبهبد ٝث٤ئخ 1 1 30عب  1   30عب  22 30عب  2  % 100 2أُؼبَٓ : 

 اٗغ٤ِض٣خ  رو٤٘خ  1 1 30عب  1   30عب  22 30عب  2  % 100

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧كو٤خ
 2.2ٝ د أ ف اُشٓض : 

 1ا٧سطذح " 
 1أُؼبَٓ : 

 يجًىع انسذاسي انثانذ 30 17 30سا 13 30سا  7 30سا  4 00سا  375 00سا  375  

 ػًم إضافي ػٍ طزيق انخشاور*

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية، 3152جويمية  32في مؤرخ  555قــرار رقم 

 "يفرع " كير وتقن "عـموم وتكنولوجياميدان " س في لنيل شيادة الميسان
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانكف 8444أبريل  1المكافق  8184ذي الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
كالمتضمف  4581مايك سنة  0المكافق  8141رجب عاـ  0 المؤرخ في 801-81كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 4558 سنةيكليك  44 المكافق 8144 جمادى األكلى عاـ 4المؤرخ في  453-58كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المحدد لمياـ كسير اليياكل الجيكية كالندكة الكطنية لمجامعات،
 4554غشت سنة  44المكافق  8141جمادى الثانية عاـ  41المؤرخ في  424-54يذي رقـ كبمقتضى المرسـك التنف -

 كالمتمـ، ؿالذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعد
الذي  4550غشت سنة  81المكافق  8141رجب عاـ  88المؤرخ في  444-50كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،   يحدد المياـ المركز
 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
كالذي  4584يناير سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83 المؤرخ في 22-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضمف إنشاء تككيف، صبلحيات كسير المجنة الكطنية  4550يكنيك سنة  1المؤرخ في  844كبمقتضى القرار رقـ  -

 لمتأىيل، 
المتضمف إنشاء ، تككيف ، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  4584مارس  41المؤرخ في  20كبمقتضى القرار رقـ  -

 الكطنية لمميداف،
 المتضمف إنشاء ندكة العػمداء لكل ميداف، 4584 مارس 1 المؤرخ في 844كبمقتضى القرار رقـ  -
الذي يحدد برنامج  التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات  4581جكيمية  44 المؤرخ في 021كبمقتضى القرار رقـ  -
 يسانس ميداف " عمكـ كتكنكلكجيا".ل
عمداء الكميات،  تكبنػاء عمى محضػر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء ندكا -

 .4581ماي 50إلى  54، مف 8المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة 
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 يقــــــرر
"عمـك  ميداف لنيل شيادة الميسانس في برنامج التعميـ لمسنة الثانيةقرار إلى تحديد ييػدؼ ىذا ال المادة األولى:

 كتكنكلكجيا " كيرك تقني" طبقا لممحق ىذا القرار. 
يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ كالتككيف  :3المادة 

و، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العالييف، كل فيما يخص
 العممي.

 4302جويمية  40حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس
 ة  "يميدان " عموم وتكنولوجيا "  فرع " كير وتفن

 السداسي الثالث

*أخشٟ ٗٞع اُزو٤٤ْ  
 اُؾغْ اُغبػ٢

 اُغذاع٢
 باعجٞػ 15 

 اُؾغْ اُغبػ٢  ا٧عجٞػ٢

َ
بٓ

ٔؼ
 اُ

ذح
ط

س
٧

 ا

 أُٞاد
 ٤ْٝؽذاد اُزؼِ

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رط٤جوخ
 اُؼ٘ٞإ

30عب  82 0% 4 % 60 30عب  67  30عب  1   00عب 3  3س٣بض٤بد  6 3   ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ 
1.1.2اُشٓض : ٝد ّ /.  
٧10سطذح :   
5أُؼبَٓ:  

30عب  55 % 40 % 60 00عب  45  30عب  1   30عب  1   ٓٞعبد ٝاٛزضاصاد 4 2 

00عب  55 40% % 60 00عب  45  30عب  1   30عب  1  1اٌُزش٤ٗٝي أعبع٤خ  4 2   ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ 
.2.1.2اُشٓض : ٝ د أ ف   
8ا٧سطذح :   
4أُؼبَٓ :  

00عب  55 % 40 % 60 00عب  45  30عب  1   30عب  1  1ًٜشٝ رو٤٘خ أعبع٤خ  4 2   

00عب  55 % 40 % 60 00عب  45  30عب 1   30عب  1  د ٝاؽظبئ٤بداؽزٔب٫ 4 2   

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ أُٜ٘غ٤خ
2.1اُشٓض : ٝد ّ   
9ا٧سطذح :   
5أُؼبَٓ :   

30عب  27 % 100  30عب  22  30عب  1  3ا٫ ػ٬ّ آ٢ُ  2 1     

30عب  27 % 100  30عب  22  30عب  1     1 2 
 1أػٔبٍ رطج٤و٤خ اٌُزش٤ٗٝي 

1ًٜٝش ٝرو٤٘خ   

00عب  10  % 100 00عب   15  00عب  1  30عب 1     1 
أػٔبٍ رطج٤و٤خ ٓٞعبد 

 ٝاٛزضاصاد
 

30عب  2  % 100 30عب  22  30عب  1     ٝضغ روذّ اُٜ٘ذعخ اٌُٜشثبئ٤خ 1 1 
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٫عزٌشبك٤خ

2.1اُشٓض : ٝ د ا ط   
2ا٧سطذح :   
2أُؼبَٓ :   

 
100 % 

 
 

30عب  2  
 

30عب  22  
  

 
30عب 1  

 
1 

 
1 

 
 طبهبد ٝث٤ئخ

 
100 % 

 
 

30عب  2  
 

30عب  22  
  

 
30عب 1  

 
1 

 
1 

 
 ا٫ٗغ٤ِض٣خ رو٤٘خ

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧كو٤خ
2.1اُشٓض : ٝ د أ ف   

1ا٧سطذح ى   
1أُؼبَٓ ى   

00سا  375   00سا  375  00سا  4  30سا  7  30سا  13   يجًىع انسذاسي انثانذ 30 17 

 

 ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس
 "ةكير وتقني " فرع  ميدان " عموم وتكنولوجيا "

 الرابع      يالسداس
 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 *أخشٟ
 اُؾغْ اُغبػ٢

 اُغذاع٢
 باعجٞػ 15 

 اُؾغْ اُغبػ٢  ا٧عجٞػ٢

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

ذح 
ط

س
٧

ا
 

 أُٞاد
 أػٔبٍ ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 رطج٤و٤خ
 أػٔبٍ
 ٓٞعٜخ

 اُؼ٘ٞإ دسٝط
 ٓزٞاطَ آزؾبٕ

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ 3س٣بض٤بد  6 3 00عب  3 30عب 1  30عب   67 00عب 82 40% 60%
 2.2.1اُشٓض : ٝد/
 ٧10سطذح : 
 5أُؼبَٓ: 

 ٓٞعبد ٝاٛزضاصاد 4 2 30عب  1 30عب 1  00عب  45 00عب  55 40% 60%

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ 1اٌُزش٤ٗٝي أعبع٤خ  4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب 55 40% 60%
 2.2.2اُشٓض  : ٝ د / 
 8ا٧سطذح :
 4أُؼبَٓ :

 ًٜشٝ رو٤٘خ أعبع٤خ 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 40% 60%

  اؽزٔب٫د ٝاؽظبئ٤بد 4 2 30عب  1 30عب  1  30عب  37 30عب  37 40% 60%
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 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 % 100 
ًٜٝش  1أػٔبٍ رطج٤و٤خ اٌُزش٤ٗٝي 

 1ٝرو٤٘خ 
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ أُٜ٘غ٤خ

 2.2اُشٓض : ٝ د ّ 
 9ا٧سطذح : 
 أػٔبٍ  رطج٤و٤خ ٓٞعبد ٝاٛزضاصاد 1 1   00عب  1 30عب  15 30عب  10 % 100  5أُؼبَٓ :

 ٝضغ روذّ اُٜ٘ذعخ اٌُٜشثبئ٤خ 1 1 30عب  1   30عب  22 30عب 2  %  100
 ا٫عزٌشبك٤خ اُزؼ٤ِْ  ٝؽذح

 
 1.2اُشٓض : ٝ د أ ط 

 2ا٧سطذح :
 2أُؼبَٓ:   

 طبهبد ٝث٤ئخ 1 1 30عب  1   30عب  22 30عب  2  % 100

 اٗغ٤ِض٣خ رو٤٘خ 1 1 30عب  1   30عب  22 30عب  2  % 100

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧كو٤خ
 2.1اُشٓض : ٝ د أ ف 

 1ا٧سطذح : 
 1أُؼبَٓ ى 

 يجًىع انسذاسي انزابغ 30 17 30سا  13 30سا  7 00سا  4 00سا  375 00سا  375  

 ػٍ طزيق انخشاور ػًم إضافي*

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية، 3152جويمية  32في مؤرخ  555قــرار رقم 

 لنيل شيادة الميسانس في ميدان "عـموم وتكنولوجيا" فرع "ىندسة  بيوطبية"
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانكف 8444أبريل  1المكافق  8184ذي الحجة عاـ  83في  المؤرخ 50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
كالمتضمف  4581مايك سنة  0المكافق  8141رجب عاـ  0 المؤرخ في 801-81كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 4558 سنةيكليك  44 المكافق 8144 جمادى األكلى عاـ 4ؤرخ في الم 453-58كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المحدد لمياـ كسير اليياكل الجيكية كالندكة الكطنية لمجامعات،
 4554غشت سنة  44المكافق  8141جمادى الثانية عاـ  41المؤرخ في  424-54كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -

 كالمتمـ، ؿيميا كسيرىا، المعدالذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظ
الذي  4550غشت سنة  81المكافق  8141رجب عاـ  88المؤرخ في  444-50كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد المياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،  
 4553شت سنة غ 84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
كالذي  4584يناير سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضمف إنشاء تككيف، صبلحيات كسير المجنة الكطنية  4550يكنيك سنة  1المؤرخ في  844رقـ  كبمقتضى القرار -

 لمتأىيل، 
المتضمف إنشاء، تككيف، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  4584مارس  41المؤرخ في  20كبمقتضى القرار رقـ  -

 الكطنية لمميداف،
 متضمف إنشاء ندكة العػمداء لكل ميداف،ال 4584 مارس 1 المؤرخ في 844كبمقتضى القرار رقـ  -
الذي يحدد برنامج  التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات  4581جكيمية  44 المؤرخ في 021كبمقتضى القرار رقـ  -

 ليسانس ميداف "عمكـ كتكنكلكجيا".
عمداء الكميات،  تكبنػاء عمى محضػر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء ندكا -

 .4581ماي 50إلى  54، مف 8المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة 
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 يقــــــرر
"عمـك  ميداف لنيل شيادة الميسانس في برنامج التعميـ لمسنة الثانيةييػدؼ ىذا القرار إلى تحديد  المادة األولى:

 ق ىذا القرار. ىندسة بيكطبية" طبقا لممح"كتكنكلكجيا"  فرع 
يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ كالتككيف  :3المادة 

العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث 
 العممي.

 4302جويمية  40حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس
 فرع "ىندسة بيوطبية"  ميدان " عموم وتكنولوجيا "

 السداسي الثالث

*أخشٟ ٗٞع اُزو٤٤ْ  
 اُؾغْ اُغبػ٢

اُغذاع٢ 
 ا٧عجٞػ15٢

 اُؾغْ اُغبػ٢  ا٧عجٞػ٢

َ
بٓ

ٔؼ
 اُ

ذح
ط

س
٧

 ا

 أُٞاد
أػٔبٍ  ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 رط٤جوخ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

 دسٝط
 اُؼ٘ٞإ

30عب  82 0% 4 % 60 30عب  67  30عب  1   00عب 3  ٤3بد س٣بض 6 3   ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ 
1.1.2اُشٓض : ٝد ّ /.  
٧10سطذح :   
5أُؼبَٓ:  

30عب  55 % 40 % 60 00عب  45  30عب  1   30عب  1   ٓٞعبد ٝاٛزضاصاد 4 2 

00عب  55 40% % 60 00عب  45  30عب  1   30عب  1  1اٌُزش٤ٗٝي أعبع٤خ  4 2   ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ 
.2.1.2اُشٓض : ٝ د أ ف   

8ذح : ا٧سط  
4أُؼبَٓ :  

00عب  55 % 40 % 60 00عب  45  30عب  1   30عب  1  1ًٜشٝ رو٤٘خ أعبع٤خ  4 2   

00عب  55 % 40 % 60 00عب  45  30عب 1   30عب  1   اؽزٔب٫د ٝاؽظبئ٤بد 4 2 
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ أُٜ٘غ٤خ

2.1اُشٓض : ٝد ّ   
9ا٧سطذح :   
5أُؼبَٓ :   

30عب  27 % 100  30عب  22  30عب  1  3ا٫ ػ٬ّ آ٢ُ  2 1     

30عب  27 % 100  30عب  22  30عب  1     1 2 
ًٜٝش  1أػٔبٍ رطج٤و٤خ اٌُزش٤ٗٝي 

1ٝرو٤٘خ   
00عب  10 % 100  00عب   15  00عب  1  30عب 1   طج٤و٤خ ٓٞعبد ٝاٛزضاصادأػٔبٍ ر 1 1   

30عب  2  % 100 30عب  22   
 
 

30عب  1   ٝضغ روذّ اُٜ٘ذعخ اٌُٜشثبئ٤خ 1 1 
٤ِْ ا٫عزٌشبك٤خٝؽذح اُزؼ  

2.1اُشٓض : ٝ د ا ط   
2ا٧سطذح :   
2أُؼبَٓ :  30عب  3  % 100  30عب  22  30عب  1     طبهبد ٝث٤ئخ 1 1 

30عب  22   % 100 30عب  1     اٗغ٤ِض٣خ رو٤٘خ 1 1 

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧كو٤خ
2.1اُشٓض : ٝ د أ ف :   

1ا٧سطذح :  
1أُؼبَٓ :   

00سا  375   00سا  375  00سا  4  30سا  7  30سا  13   يجًىع انسذاسي انثانذ 30 17 

 

 ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس س
 ميدان " عموم وتكنولوجيا " فرع " ىندسة بيوطبية "

 السداسي الرابع
 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 أخشٟ
 اُؾغْ اُغبػ٢

 اُغذاع٢
 باعجٞػ 15 

 اُؾغْ اُغبػ٢  ا٧عجٞػ٢

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

ذح 
ط

س
٧

ا
 

 ٞادأُ
 أػٔبٍ ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 رطج٤و٤خ
 أػٔبٍ
 ٓٞعٜخ

 اُؼ٘ٞإ دسٝط
 ٓزٞاطَ آزؾبٕ

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ أعٜضح اعزشؼبس ا٤ٌُٔبد اُل٤ض٣بئ٤خ 6 3 00عب  3 30عب 1  30عب   67 00عب 82 40% 60%
 اُشٓض :  1.2.2ٝ د /

 ٧10سطذح : 
 5أُؼبَٓ: 

 ٓ٘طن اُزٞاكن ٝاُززبثغ 4 2 30عب  1 30عب 1  00عب  45 00عب  55 %  40 60%

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ اُطشم اُشه٤ٔخ 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب 55 40% 60%
 2.2.2اُشٓض  : ٝ د / 
 8ا٧سطذح :
 4أُؼبَٓ :

 ٗظش٣خ ا٩شبسح 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 40% 60%

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ أُٜ٘غ٤خ ه٤بعبد ًٜشثبئ٤خ  ٝاٌُزش٤ٗٝخ 3 2 30عب  1  00عب  1 30عب  37 30عب  37 40% 60%
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 2.2اُشٓض : ٝ د ّ  أػٔبٍ رطج٤و٤خ ٓ٘طن اُزٞاكن ٝاُززبثغ 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 % 100 
 9ا٧سطذح : 
 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 % 100  5أُؼبَٓ :

ح اعزضٔبس ا٤ٌُٔبد  أػٔبٍ رطج٤و٤خ أعٜض
 اُل٤ض٣بئ٤خ

 اُطشم اُشه٤ٔخأػٔبٍ رطج٤و٤خ  2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 % 100 

 اُزشش٣ؼ ٝاُٞظبئق اُؼض٣ٞخ 1 1 30عب ا1   30عـب  22 30عب  2  % 100
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٫عزٌشبك٤خ

 2.1اُشٓض : ٝ د ا ف 
 1ا٧سطذح: 
 اُزظ٣ٞش اُطج٢ 1 1 30عب 1   30عب  22 30عب  2  % 100 1أُؼبَٓ : 

 اُزو٤٘بد اُزؼج٤ش ٝاُزٞاطَ 1 1 30عب 1   30عب  22 30عب  2  % 100

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧كو٤خ
 2.1اُشٓض : ح ا أ ف 
 1ا٧سطذح ى 
 1أُؼبَٓ: 

 انًجًىع انسذاسي انزابغ 30 17 30سا  13 00سا  6 30سا  5 00سا  375 00سا  375  

 نخشاورػًم إضافي ػٍ طزيق ا*

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية، 3152جويمية  32في مؤرخ  555قــرار رقم 

 فرع " ىندسة مدنية" لنيل شيادة الميسانس في ميدان "عـموم وتكنولوجيا"
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانكف 8444أبريل  1المكافق  8184حجة عاـ ذي ال 83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
كالمتضمف  4581مايك سنة  0المكافق  8141رجب عاـ  0 المؤرخ في 801-81كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 4558 سنةيكليك  44 المكافق 8144 دى األكلى عاـجما 4المؤرخ في  453-58كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المحدد لمياـ كسير اليياكل الجيكية كالندكة الكطنية لمجامعات،
 4554غشت سنة  44المكافق  8141جمادى الثانية عاـ  41المؤرخ في  424-54كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -

 كالمتمـ، ؿالمعد الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
الذي  4550غشت سنة  81المكافق  8141رجب عاـ  88المؤرخ في  444-50كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد المياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،  
 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
كالذي  4584يناير سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي ك البحث العممي،
المتضمف إنشاء تككيف، صبلحيات كسير المجنة الكطنية  4550يكنيك سنة  1مؤرخ في ال 844كبمقتضى القرار رقـ  -

 لمتأىيل، 
المتضمف إنشاء ، تككيف ، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  4584مارس  41المؤرخ في  20كبمقتضى القرار رقـ  -

 الكطنية لمميداف،
 اء ندكة العػمداء لكل ميداف،المتضمف إنش 4584 مارس 1 المؤرخ في 844كبمقتضى القرار رقـ  -
الذي يحدد برنامج  التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات  4581جكيمية  44 المؤرخ في 021كبمقتضى القرار رقـ  -

 ليسانس ميداف "عمكـ كتكنكلكجيا".
ميات، عمداء الك تكبنػاء عمى محضػر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء ندكا -

 .4581ماي 50إلى  54، مف 8المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة
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 يقــــــرر
"عمـك  ميداف لنيل شيادة الميسانس في برنامج التعميـ لمسنة الثانيةييػدؼ ىذا القرار إلى تحديد : المادة األولى

                                                           ىندسة مدنية" طبقا لممحق ىذا القرار."كتكنكلكجيا" فرع 
يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ كالتككيف  :3المادة 

حث العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالب
 العممي.

 4302جويمية  40حـرر بالجزائر في                                                                                          
  وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 نيل شيادة الميسانسبرنامج التعميم لمسنة الثانية ل

 عموم وتكنولوجيا"  فرع " ىندسة مدنية" ميدان "
 السداسي الثالث

 ٗٞع اُزو٤٤ْ
 *أخشٟ

 اُؾغْ اُغبػ٢
 اُغذاع٢

 باعجٞػ 15 

 اُؾغْ اُغبػ٢  ا٧عجٞػ٢

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

ذح 
ط

س
٧

ا
 

 أُٞاد
أػٔبٍ  ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 رط٤جوخ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

 دسٝط
 ٓزٞاطَ آزؾبٕ

 اُؼ٘ٞإ

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ 3س٣بض٤بد  6 3 00عب 3 30عب  1  30عب  67 30عب  82 0% 4 % 60
 1.1.2اُشٓض : ٝد ّ /.
 ٧10سطذح : 
 5أُؼبَٓ:

 ٓٞعبد ٝاٛزضاصاد 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 30عب  55 % 40 % 60

 ٌب٤ٌٗب أُٞاهغ٤ٓ 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 40% % 60
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ

 .2.1.2اُشٓض: ٝ د أ ف 
 8ا٧سطذح : 
 ٤ٌٓب٤ٌٗب ػو٤ٗ٬خ 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 %40 % 60 4أُؼبَٓ :

 اؽزٔب٫د ٝاؽظبئ٤بد 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 40% % 60
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ أُٜ٘غ٤خ

 2.1اُشٓض : ٝ د ّ 
 9ا٧سطذح : 
 5أُؼبَٓ: 

 3اػ٬ّ آ٢ُ  2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  22 %  100 
 اُشعْ اُزو٢٘ 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 %  100 

 1 1   30عب 1 00عب  15 00عب  10 %  100 
أػٔبٍ رطج٤و٤خ ٓٞعبد 

 ٝاٛزضاصاد

 ا٧عبع٤خاُزٌُ٘ٞٞع٤ب  1 1 30عب  1   30عب  22 30عب  2  %  100
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٫عزٌشبك٤خ

 1.2اُشٓض : ٝ د.ا .ط
 2ا٧سطذح : 
 2أُؼبَٓ: 

 ػـِْ اُو٤بط 1 1 30عب  1   30عب  22 30عب  2  %  100

 
100  % 

 
 

 30عب  2
 

 30عب  22
  

 
 30عب  1

 
1 

 
1 

 
 اٗغ٤ِض٣خ رو٤٘خ

 

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧كو٤خ
 1.2اُشٓض : ٝ د أ ف 

 1ا٧سطذح :  
 1 أُؼبَٓ :

 يجًىع  انسذاسي انثانذ 30 17 30سا  13 00سا  1 00سا  4 00سا  375 00سا  375  
 

 برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس
 ميدان " عموم وتكنولوجيا " فرع " ىندسة مدنية"

 السداسي الرابع
 ٗٞع اُزو٤٤ْ

*أخشٟ  
 اُؾغْ اُغبػ٢

 اُغذاع٢
 باعجٞػ 15 

عجٞػ٢اُؾغْ اُغبػ٢  ا٧  

َ
بٓ

ٔؼ
 اُ

ذح
ط

س
٧

 ا

 أُٞاد
أػٔبٍ  ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 رط٤جوخ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

 دسٝط
 ٓزٞاطَ آزؾبٕ

 اُؼ٘ٞإ

00عب  55 40% % 60 00عب  45  30عب  1   30عب 1   ٤ٌٓب٤ٌٗب اُزشثخ 4 2 
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ

1.2.2اُشٓض : ٝد ّ /.  
٧6سطذح :   
3أُؼبَٓ: 30عب  27  %  100  30عب  22  30عب  1     ٓـٞاد اُج٘ـبء 2 1 

00عب  55 40% % 60 00عب  45  30عب  1   30عب  1  4س٣بض٤بد  4 2   ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ 
.2.1.2اُشٓض: ٝ د أ ف   
8ا٧سطذح :   
4أُؼبَٓ :  

00عب  55 40% % 60 00عب  45  30عب  1   30عب  1   اُطشم اُشه٤ٔخ 4 2 

00عب   55 40% % 60 00عب  45   
 
 
 

30عب  1 30عب  1   
 

2 
 

 
4 
 

 ٓوبٝٓخ أُـٞاد
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ

3.2.2اُشٓض : ٝ د ّ   
4ا٧سطذح :   
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2ُٔؼبَٓ:    

30عب  27 % 100  30عب  22  30عب  1     
 

1 
2 

أػٔبٍ رطج٤و٤خ ٤ٌٓب٤ٌٗب 
 اُزشثخ

 
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ أُٜ٘غ٤خ

2.2اُشٓض : ٝ د ّ   
9ا٧سطذح :   
5 أُؼبَٓ :  

 
 

30عب  22 %  100  30عب  22  30عب  1   أػٔبٍ رطج٤و٤خ ٓٞاد اُج٘بء 2 1   

30عب  27 %  100  30عب  22  30عب  1   اُشعْ ثٔغبػذح أٌُج٤ٞرش 2 1   

00عب  27 %  100  00عب  22  00عب  1     1 2 
أػٔبٍ رطج٤و٤خ اُطشم 

 اُشه٤ٔخ

00عب  10 %  100  00عب  15  00عب  1  رطج٤و٤خ ٓوبٝٓخ أُٞادأػٔبٍ  1 1     

30عب   2  %  100 30عب  22  30عب  1     ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٫عزٌشبك٤خ عـ٤ُٞٞعـ٤ب 1 1 
2.2اُشٓض : ٝ د.ا .ط  

2ا٧سطذح :   
2أُؼبَٓ:   

30عب  2  %  100 30عب  22  30عب  1     طجـٞؿـشاك٤خ 1 1 

 
100  % 

 
 

30عب  2  
 

30عب  22  
  

 
30عب  1  

 
1 

 
1 

 
٤ش ٝاُزٞاطَروـ٤٘بد اُزؼج  
 

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧كو٤خ
2.2اُشٓض : ٝ د أ ف   

1ا٧سطذح :    
1أُؼبَٓ :   

00سا  375   00سا  375  00سـا 7  00سا  6  00سا  12   يجًىع انسذاسي انزابغ 30 17 

 ػًم إضافي ػٍ طزيق انخشاور*

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 امج التعميم لمسنة الثانيةيحدد برن، 3152جويمية  32في مؤرخ  555قــرار رقم 

 لنيل شيادة الميسانس في  ميدان "عـموم وتكنولوجيا" فرع "ىندسة المنـاخ"
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانكف 8444أبريل  1المكافق  8184ذي الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 عدؿ كالمتـ،التكجييي لمتعميـ العالي، الم
كالمتضمف  4581مايك سنة  0المكافق  8141رجب عاـ  0 المؤرخ في 801-81كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 4558 سنةيكليك  44 المكافق 8144 جمادى األكلى عاـ 4المؤرخ في  453-58كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالندكة الكطنية لمجامعات،المحدد لمياـ كسير اليياكل الجيكية 
 4554غشت سنة  44المكافق  8141جمادى الثانية عاـ  41المؤرخ في  424-54كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -

 كالمتمـ، ؿالذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعد
الذي  4550غشت سنة  81المكافق  8141رجب عاـ  88المؤرخ في  444-50كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد المياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،  
 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 اه،المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ  عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكر 
كالذي  4584يناير سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضمف إنشاء تككيف، صبلحيات كسير المجنة الكطنية  4550يكنيك سنة  1المؤرخ في  844كبمقتضى القرار رقـ  -

 يل، لمتأى
المتضمف إنشاء ، تككيف ، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  4584مارس  41المؤرخ في  20كبمقتضى القرار رقـ  -

 الكطنية لمميداف،
 المتضمف إنشاء ندكة العػمداء لكل ميداف، 4584 مارس 1 المؤرخ في 844كبمقتضى القرار رقـ  -
ي يحدد برنامج التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات الذ 4581جكيمية  44 المؤرخ في 021كبمقتضى القرار رقـ  -

 ليسانس ميداف "عمكـ كتكنكلكجيا".
عمداء الكميات،  تكبنػاء عمى محضػر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء ندكا -

 .4581ايم 50إلى  54، مف 8المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة 
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 يقــــــرر
 ييػدؼ ىذا القرار إلى تحديد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس في ميداف "عمـك المادة األولى:

 " طبقا لممحق ىذا القرار كتكنكلكجيا "فرع ىندسة المناخ
كرؤساء مؤسسات التعميـ كالتككيف يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء الندكات الجيكية  :3المادة 

العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث 
 العممي.

 4302جويمية  40حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحـق  برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس
 ميدان " عموم وتكنولوجيا "  فرع " ىندسة المنـاخ  "

 السداسي الثالث
 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 *أخشٟ
 اُؾغْ اُغبػ٢

 اُغذاع٢
 بجٞػاع 15 

 اُؾغْ اُغبػ٢  ا٧عجٞػ٢

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

ذح 
ط

س
٧

ا
 

 أُٞاد
أػٔبٍ  ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 رط٤جوخ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

 دسٝط
 ٓزٞاطَ آزؾبٕ

 اُؼ٘ٞإ

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ 3س٣بض٤بد  6 3 00عب 3 30عب  1  30عب  67 30عب  82 0% 4 % 60
 1.1.2اُشٓض : ٝد ّ /.

 10: ا٧سطذح 
 5أُؼبَٓ:

 ٓٞعبد ٝاٛزضاصاد 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 30عب  55 % 40 % 60

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ ٤ٌٓب٤ٌٗب أُٞاهغ 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 40% % 60
 .2.1.2اُشٓض: ٝ د أ ف 
 8ا٧سطذح : 
 4أُؼبَٓ :

 ٤ٌٓب٤ٌٗب ػو٤ٗ٬خ 4 2 30 عب 1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 40% % 60

  اؽزٔب٫د ٝاؽظبئ٤بد 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 40% % 60
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ أُٜ٘غ٤خ

 1.2اُشٓض : ٝ د ّ 
 9ا٧سطذح : 
 5أُؼبَٓ: 

 3اػ٬ّ آ٢ُ  2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  22 %  100 

 عْ اُزو٢٘اُش 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 %  100 

 1 1   30عب 1 00عب  15 00عب  10 %  100 
أػٔبٍ رطج٤و٤خ ٓٞعبد 

 ٝاٛزضاصاد

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٫عزٌشبك٤خ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب ا٧عبع٤خ 1 1 30عب  1   30عب  22 30عب  2  %  100
 1.2اُشٓض: ٝ د.ا .ط

 2ا٧سطذح : 
 2أُؼبَٓ: 

 ُو٤بطػـِْ ا 1 1 30عب  1   30عب  22 30عب  2  %  100

 
100  % 

 
 

 30عب  2
 

 30عب  22
  

 
 30عب  1

 
1 

 
1 

 
 اٗغ٤ِض٣خ رو٤٘خ

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧كو٤خ
 1.2اُشٓض : ٝ د أ ف 

 1ا٧سطذح :  
 1أُؼبَٓ : 

 يجًىع انسذاسي انثانذ 30 17 30سا  13 30سا  7 00سا  4 00سا  375 00سا  375  
 

 دة الميسانسممحـق  برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيا
 ميدان " عموم وتكنولوجيا " فرع " ىندسة المنـاخ "

 السداسي الرابع
 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 *خشٟأ
 اُؾغْ اُغبػ٢

 اُغذاع٢
 باعجٞػ 15 

 اُؾغْ اُغبػ٢  ا٧عجٞػ٢

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

ذح 
ط

س
٧

ا
 

 أُٞاد
أػٔبٍ  ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 رط٤جوخ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

 دسٝط
 ٓزٞاطَ آزؾبٕ

 اُؼ٘ٞإ

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ اُزذكئخ ٝر٤٤ٌق اُٜـٞاء 4 2 30عب 1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 40% % 60
 1.2.2اُشٓض : ٝد ّ /.
 ٧6سطذح : 
 ًـٜشثبء 2 1 30عب  1   30عب  22 30عب  27  %  100 3أُؼبَٓ:

 4س٣بض٤بد  4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 40% % 60
 ذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خٝؽ

 .2.2.2اُشٓض: ٝ د أ ف 
 4ا٧سطذح : 
 اُطشم اُشه٤ٔخ 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 %40 % 60 2أُؼبَٓ :
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 00عب  45 00عب   55 40% % 60
 
 

 ا٫ٗزوـبٍ اُؾـشاس١ 4 2 30عب  1 30عب  1

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ
 3.2.2اُشٓض : ٝ د ّ 
 4ا٧سطذح : 

 2بَٓ: ُٔؼ

30عب  27 % 100  30عب  22  30عب  1   اُشعْ ثٔغبػذح أٌُج٤ٞرش 2 1   

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ أُٜ٘غ٤خ
2.2اُشٓض : ٝ د ّ   
9ا٧سطذح :   
5أُؼبَٓ :   

30عب  22 %  100  30عب  22  30عب  1   أػٔبٍ رطج٤و٤خ ٤ٌٓب٤ٌٗب أُٞاٗغ 2 1   

30عب  27 %  100  30عب  22  30عب  1  طج٤و٤خ اُطشم اُشه٤ٔخأػٔبٍ ر 2 1     

00عب  10 %  100  00عب  15  00عب  1   أػٔبٍ رطج٤و٤خ ًٜشثبء 1 1   

30عب  27 %  100  30عب  22  00عب  1   أػٔبٍ رطج٤و٤خ ا٫ٗزوبٍ اُؾشاس١ 2 1   

30عب   2  %  100 30عب  22  30عب  1     ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٫عزٌشبك٤خ ٓلب٤ْٛ اُٜ٘ذعخ أُؼٔبس٣خ 1 1 
2.2ٝ د.ا .ط اُشٓض :  

2ا٧سطذح :   
2أُؼبَٓ:   

30عب  2  %  100 30عب  22  30عب  1     ٓلب٤ْٛ ك٢ اُزؾٌْ ٝاُز٘ظ٤ْ 1 1 

100 %  2 sh 30 2  30عب 30عب  1   2  رو٤٘بد اُزؼج٤ش ٝاُزٞاطَ 1 1 

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧كو٤خ
2.2اُشٓض : ٝ د ا ط   

1ا٧سطذح :   
1أُؼبَٓ :   

00سا  375   00سا  375  00سا  7  00سا  6  00سا  12   يجـًىع انسذاسي انزابغ 30 17 

 ػًم إضافي ػٍ طزيق انخشاور*

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية، 3152جويمية  32في مؤرخ  555قــرار رقم 

 لنيل شيادة الميسانس في  ميدان "عـموم وتكنولوجيا" فرع "ىندسة  الطرائق"
 

 ر التعميم العالي والبحث العممي،إن وزي
، المتضمف القانكف 8444أبريل  1المكافق  8184ذي الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
مف كالمتض 4581مايك سنة  0المكافق  8141رجب عاـ  0 المؤرخ في 801-81كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 4558 سنةيكليك  44 المكافق 8144 جمادى األكلى عاـ 4المؤرخ في  453-58كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المحدد لمياـ كسير اليياكل الجيكية كالندكة الكطنية لمجامعات،
 4554غشت سنة  44افق المك  8141جمادى الثانية عاـ  41المؤرخ في  424-54كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -

 كالمتمـ، ؿالذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعد
الذي  4550غشت سنة  81المكافق  8141رجب عاـ  88المؤرخ في  444-50كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد المياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،  
 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53كـ التنفيذي رقـ كبمقتضى المرس -

 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ  عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
ي كالذ 4584يناير سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضمف إنشاء تككيف، صبلحيات كسير المجنة الكطنية  4550يكنيك سنة  1المؤرخ في  844كبمقتضى القرار رقـ  -

 لمتأىيل، 
المتضمف إنشاء، تككيف، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  4584مارس  41المؤرخ في  20كبمقتضى القرار رقـ  -

 الكطنية لمميداف،
 المتضمف إنشاء ندكة العػمداء لكل ميداف، 4584 مارس 1 المؤرخ في 844كبمقتضى القرار رقـ  -
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الذي يحدد برنامج  التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات  4581جكيمية  44 المؤرخ في 021كبمقتضى القرار رقـ  -
 ليسانس ميداف "عمكـ كتكنكلكجيا".

عمداء الكميات،  تالمشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء ندكا محضػر االجتماعكبنػاء عمى  -
 .4581ماي 50إلى  54، مف 8المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة

 

 
 يقــــــرر

الميسانس في ميداف "عمـك ييػدؼ ىذا القرار إلى تحديد برنامج التعميـ لمسنة الثانية  لنيل شيادة  المادة األولى:
 كتكنكلكجيا"  فرع ىندسة الطرائق " طبقا لممحق ىذا القرار. 

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ كالتككيف  :3المادة 
ية لمتعميـ العالي كالبحث العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسم

 العممي.
 4302جويمية  40حـرر بالجزائر في                                                                                          
 العالي والبحث العممي   وزير التعميم                                                                                          

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 رنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانسممحـق  ب
 ميدان " عموم وتكنولوجيا "  فرع " ىندسة الطرائق "

 السداسي الثالث
 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 أخشٟ
 اُؾغْ اُغبػ٢

 اُغذاع٢
 باعجٞػ 15 

 اُؾغْ اُغبػ٢  ا٧عجٞػ٢

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

ذح 
ط

س
٧

ا
 

 أُٞاد
أػٔبٍ  ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 رط٤جوخ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

 دسٝط
 ٓزٞاطَ آزؾبٕ

 اُؼ٘ٞإ

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ 3س٣بض٤بد  6 3 00عب 3 30عب  1  30عب  67 30عب  82 0% 4 % 60
 1.1.2اُشٓض : ٝد ّ /.
 10ا٧سطذح : 
 ٓٞعبد ٝاٛزضاصاد 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 30عب  55 % 40 % 60 5أُؼبَٓ:

 ٤ٌٓب٤ٌٗب أُٞاهغ 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 40% % 60
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ

 .2.1.2اُشٓض: ٝ د أ 
 8ا٧سطذح : 
 ا٤ٔ٤ٌُبء أُؼـذ٤ٗخ 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 %40 % 60 4أُؼبَٓ :

 اؽزٔب٫د ٝاؽظبئ٤بد 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 40% % 60
 ُزؼ٤ِْ أُٜ٘غ٤خٝؽذح ا

 1.2اُشٓض : ٝ د ّ 
 9ا٧سطذح : 
 5أُؼبَٓ: 

 3اػ٬ّ آ٢ُ  2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  22 %  100 

 اُشعْ اُزو٢٘ 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 %  100 

 1 1   00عب 1 00عب  15 00عب  10 %  100 
أػٔبٍ رطج٤و٤خ ٓٞعبد 

 ٝاٛزضاصاد

 1 1 30عب  1   30عب  22 30عب  2  %  100
ٗظبكخ ٝأٖٓ أُئعغبد 

 ٝأُ٘شآد اُظ٘بػ٤خ
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٫عزٌشبك٤خ

 1.2اُشٓض: ٝ د.ا . ط
 2ا٧سطذح : 
 ٗـظْ ٝٓؼب٤٣ش 1 1 30عب  1   30عب  22 30عب  2  %  100 2أُؼبَٓ: 

 
100  % 

 
 

 30عب  2
 

 30عب  22
  

 
 30عب  1

 
1 

 
1 

 
 اٗغ٤ِض٣خ رو٤٘خ

 

 ا٧كو٤خ ٝؽذح اُزؼ٤ِْ
 1.2اُشٓض : ٝ د أ ف 

 1ا٧سطذح :  
 1أُؼبَٓ : 

 يجًىع انسذاسي انثانذ 30 17 30سا  13 30سا  7 00سا 4 00سا  375 00سا  375  
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 ممحـق  برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس
 ميدان " عموم وتكنولوجيا " فرع " ىندسة االطرائق "

 السداسي الرابع
 اُزو٤٤ْٗٞع 

 *أخشٟ
 اُؾغْ اُغبػ٢

 اُغذاع٢
 باعجٞػ 15 

 اُؾغْ اُغبػ٢  ا٧عجٞػ٢

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

ذح 
ط

س
٧

ا
 

 أُٞاد
أػٔبٍ  ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 رط٤جوخ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

 دسٝط
 ٓزٞاطَ آزؾبٕ

 اُؼ٘ٞإ
 اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خٝؽذح  ٤ٔ٤ًبء أُؾب٤َُ 4 2 30عب 1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 40% % 60

 1.2.2اُشٓض : ٝد ّ /.
 ٧8سطذح : 
 4أُؼبَٓ:

 ا٤ٔ٤ٌُبء اُؼض٣ٞخ 4 2 30عب  1 30عب  1  30عب  45 30عب  55 40% % 60

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ د٣٘ب٤ٓي ؽشاس٣خ ٤ٔ٤ًبئ٤خ 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 40% % 60
 .2.2.2اُشٓض: ٝ د أ ف 
 8ا٧سطذح : 

 4ُٔؼبَٓ :ا
 اُطشم اُشه٤ٔخ 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 40% % 60

 30عب  22 30عب  27  % 100

 
 
 
 

 ؽش٤ًخ ٤ًٔبئ٤خ 2 1 30عب  1 30عب  1

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ
 3.2.2اُشٓض : ٝ د ّ 
 2ا٧سطذح : 
 1ُٔؼبَٓ: 

 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 % 100 
٤ٔ٤ًبء أػٔبٍ رطج٤و٤خ 
 أُؾب٤َُ

 
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ أُٜ٘غ٤خ

 2.2اُشٓض : ٝ د ّ 
 9ا٧سطذح : 
 5أُؼبَٓ : 

 

 1 1   00عب  1 30عب  15 30عب  10 %  100 
أػٔبٍ رطج٤و٤خ ا٤ٔ٤ٌُبء 

 اُؼض٣ٞخ

 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 %  100 
أػٔبٍ رطج٤و٤خ ٤ٌٓب٤ٌٗب 

 أُٞاٗغ

 2 1   00عب  1 00عب  22 00عب  27 %  100 
أػٔبٍ رطج٤و٤خ اُطشم 

 اُشه٤ٔخ

 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 %  100 
أػٔبٍ رطج٤و٤خ ؽش٤ًخ 

 ٤ًٔبئ٤خ

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٫عزٌشبك٤خ ٓذخَ ُِزٌش٣ش ٝاُجش٤ٔ٤ًٝبء 1 1 30عب  1   30عب  22 30عب   2  %  100
 2.2اُشٓض : ٝ د.ا .ط

 2ا٧سطذح : 
 2أُؼبَٓ: 

 ٓلب٤ْٛ ك٢ ظٞاٛش اُزؾ٣َٞ 1 1 30عب  1   30عب  22 30عب  2  %  100

 رو٤٘بد اُزؼج٤ش ٝاُزٞاطَ 1 1 30عب  1   30عب  22 30عب  2  % 100

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧كو٤خ
 2.2اُشٓض : ٝ د ا ط.ف  

 1ا٧سطذح : 
 1أُؼبَٓ : 

 انزابغيجـًىع انسذاسي  30 17 00سا  12 00سا  6 00سا  7 00سا  375 00سا  375  

 ػًم إضافي ػٍ طزيق انخشاور*

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية، 3152جويمية  32في مؤرخ  551قــرار رقم 

 فرع "ىندسة صناعية"عـموم وتكنولوجيا" ميدان " لنيل شيادة الميسانس في 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانكف 8444أبريل  1المكافق  8184ذي الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44رقـ  بمقتضى القانكف  -

 التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
كالمتضمف  4581مايك سنة  0المكافق  8141رجب عاـ  0 المؤرخ في 801-81كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 4558 سنةيكليك  44 المكافق 8144 جمادى األكلى عاـ 4المؤرخ في  453-58ذي رقـ كبمقتضى المرسكـ التنفي -

 المحدد لمياـ كسير اليياكل الجيكية كالندكة الكطنية لمجامعات،
 4554غشت سنة  44المكافق  8141جمادى الثانية عاـ  41المؤرخ في  424-54كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -

 كالمتمـ، ؿقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعدالذي يحدد مياـ الجامعة كال
الذي  4550غشت سنة  81المكافق  8141رجب عاـ  88المؤرخ في  444-50كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد المياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،  
 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ  عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
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كالذي  4584يناير سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 مي،يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العم

المتضمف إنشاء تككيف، صبلحيات كسير المجنة الكطنية  4550يكنيك سنة  1المؤرخ في  844كبمقتضى القرار رقـ  -
 لمتأىيل، 

المتضمف إنشاء، تككيف، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  4584مارس  41المؤرخ في  20كبمقتضى القرار رقـ  -
 الكطنية لمميداف،

 المتضمف إنشاء ندكة العػمداء لكل ميداف، 4584 مارس 1 في المؤرخ 844كبمقتضى القرار رقـ  -
الذي يحدد برنامج  التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات  4581جكيمية  44 المؤرخ في 021كبمقتضى القرار رقـ  -

 ليسانس ميداف "عمكـ كتكنكلكجيا".
عمداء الكميات،  تيداف كرؤساء ندكاكبنػاء عمى محضػر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمم -

 .4581ماي 50إلى  54، مف 8المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة 
 

 يقــــــرر
ييػدؼ ىذا القرار إلى تحديد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس في ميداف "عمـك  المادة األولى:

  " طبقا لممحق ىذا القرار.صناعية ىندسة"كتكنكلكجيا"  فرع 
يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ كالتككيف  :3المادة 

العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث 
 العممي.

 4302جويمية  40حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحـق  برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس
 ميدان " عموم وتكنولوجيا "  فرع " ىندسة صناعـية  "

 السداسي الثالث
 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 أخشٟ
 اُؾغْ اُغبػ٢

 اُغذاع٢
 باعجٞػ 15 

 اُؾغْ اُغبػ٢  ا٧عجٞػ٢

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

ذح 
ط

س
٧

ا
 

 أُٞاد
أػٔبٍ  ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 رط٤جوخ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

 دسٝط
 ٓزٞاطَ آزؾبٕ

 اُؼ٘ٞإ

 3س٣بض٤بد  6 3 00عب 3 30عب  1  30عب  67 30عب  82 0% 4 % 60
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ

 1.1.2اُشٓض : ٝد ّ /.
 10ا٧سطذح : 
 ٓٞعبد ٝاٛزضاصاد 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 30عب  55 % 40 % 60 5أُؼبَٓ:

 1 اٌُزش٤ٗٝي أعبع٤خ 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 40% % 60
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ

 .2.1.2اُشٓض: ٝ د أ 
 8ا٧سطذح : 
 1ًٜش ٝرو٤٘خ أعبع٤خ  4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 %40 % 60 4أُؼبَٓ :

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ أُٜ٘غ٤خ اؽزٔب٫د ٝاؽظبئ٤بد 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 40% % 60
 1.2اُشٓض : ٝ د ّ 
 9ا٧سطذح : 
 5أُؼبَٓ: 

 3اػ٬ّ آ٢ُ  2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 %  100 

 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 %  100 
 1أػٔبٍ رطج٤و٤خ اٌُزش٤ٗٝي 

 1ًٜٝش ٝرو٤٘خ 
 
 

  00عب  1 00عب  15 00عب  10 %  100
 
 

1 1 
أػٔبٍ رطج٤و٤خ ٓٞعبد 

 ٝاٛزضاصاد
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٫عزٌشبك٤خ

 1.2د أ ف  اُشٓض : ٝ
 2ا٧سطذح :  
 2أُؼبَٓ : 

 ٝضغ روذّ اُٜ٘ذعخ اٌُٜشثبئ٤خ 1 1 30عب  1   30عب  22 30عب  2  100%

 طبهبد ٝث٤ئخ 1 1 30عب  1   30عب  22 30عب  2  100%

 
100% 

 
 

 30عب  2
 

 30عب  22
  

 
 30عب  1

 
1 

 
1 

 اٗغ٤ِض٣خ رو٤٘خ

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧كو٤خ
 .1.2اُشٓض : ٝ د أ ف 

 ٧1سطذح : ا
 1أُؼبَٓ : 

 يجًىع انسذاسي انثانذ 30 17 30سا 13 30سا 7 00سا 4 00سا  375 00سا  375  
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 ممحـق  برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس
 ميدان " عموم وتكنولوجيا " فرع " ىندسة صناعية

 السداسي الرابع
 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 أخشٟ
 اُؾغْ اُغبػ٢

 اُغذاع٢
 بٞػاعج 15

 اُؾغْ اُغبػ٢  ا٧عجٞػ٢

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

ذح 
ط

س
٧

ا
 

 أُٞاد
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رط٤جوخ
 ٓزٞاطَ آزؾبٕ

 اُؼ٘ٞإ

 اُزغ٤٤ش اُظ٘بػ٢ 6 3 00عب  3 30عب  1  30عب  67 30عب  82 40% % 60
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ

 1.2.2اُشٓض : ٝد ّ /.
 8طذح : ٧س

 ٓ٘طن اُزٞاكن ٝاُززبثغ 4 2 30عب  1 30عب  1  30عب  45 30عب  55 %40 % 60 4أُؼبَٓ:

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ اُطشم اُشه٤ٔخ 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 40% % 60
 2.2.2اُشٓض: ٝ د  

 8ا٧سطذح : 
 4أُؼبَٓ :

 اُزؾو٤وبد اُؼ٤ِٔخ 4 2 30ب ع 1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 40% % 60

 2 30عب  1  00عب  1 30عب  37 30عب  37 40% % 60
3 

 
 اداسح أُشبس٣غ

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ أُٜ٘غ٤خ
 2.2اُشٓض : ٝ د ّ 
 9ا٧سطذح : 
 5أُؼبَٓ : 

 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 %  100 
أػٔبٍ رطج٤و٤خ ٓ٘طن 

 اُزٞاكن ٝاُززبثغ

 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 %  100 
أػٔبٍ رطج٤و٤خ اُزؾو٤وبد 

 اُؼـ٤ِٔخ
100  
% 

 اهزظـبد أُئعغبد 1 1 30عب  1   30عب  22 30عب   2 
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٫عزٌشبك٤خ

 2.2اُشٓض : ٝ د.ا .ط
 2ا٧سطذح : 
 2أُؼبَٓ: 

100  
% 

 هبٕٗٞ أُئعغبد 1 1 30عب  1   30عب  22 30عب  2 

100 
% 

 رو٤٘بد اُزؼج٤ش ٝاُزٞاطَ 1 1 30عب  1   302 عب 2 30عب  2 

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧كو٤خ
 2.2اُشٓض : ٝ د ا ط.ف  

 1ا٧سطذح : 
 1أُؼبَٓ : 

 يجًىع انسذاسي انزابغ 30 17 30سا  13 00سا  6 30سا  5 00سا  375 00سا  375  

 ػًم إضافي ػٍ طزيق انخشاور*

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية، 3152جويمية  32في مؤرخ  555قــرار رقم 

 لنيل شيادة الميسانس في  ميدان "عـموم وتكنولوجيا" فرع "ىندسة بحرية"
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ف ، المتضمف القانك 8444أبريل  1المكافق  8184ذي الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
كالمتضمف  4581مايك سنة  0المكافق  8141رجب عاـ  0 المؤرخ في 801-81كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 4558 سنةيكليك  44 المكافق 8144 جمادى األكلى عاـ 4المؤرخ في  453-58كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 دد لمياـ كسير اليياكل الجيكية كالندكة الكطنية لمجامعات،المح
 4554غشت سنة  44المكافق  8141جمادى الثانية عاـ  41المؤرخ في  424-54كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -

 كالمتمـ، ؿالذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعد
الذي  4550غشت سنة  81المكافق  8141رجب عاـ  88المؤرخ في  444-50كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد المياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،  
 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه، المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ  عمى شيادة الميسانس
كالذي  4584يناير سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي ك البحث العممي،
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حيات كسير المجنة الكطنية المتضمف إنشاء تككيف، صبل 4550يكنيك سنة  1المؤرخ في  844كبمقتضى القرار رقـ  -
 لمتأىيل، 

المتضمف إنشاء، تككيف، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  4584مارس  41المؤرخ في  20كبمقتضى القرار رقـ  -
 الكطنية لمميداف،

 المتضمف إنشاء ندكة العػمداء لكل ميداف، 4584 مارس 1 المؤرخ في 844كبمقتضى القرار رقـ  -
الذي يحدد برنامج  التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات  4581جكيمية  44 المؤرخ في 021كبمقتضى القرار رقـ  -

 ليسانس ميداف " عمكـ كتكنكلكجيا".
عمداء الكميات،  تكبنػاء عمى محضػر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء ندكا -

 .4581ماي 50إلى  54، مف 8جامعة قسنطينة المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ ب
 

 يقــــــرر
ييػدؼ ىذا القرار إلى تحديد برنامج التعميـ لمسنة الثانية  لنيل شيادة الميسانس في ميداف "عمـك  المادة األولى:

 كتكنكلكجيا "فرع ىندسة بحرية" طبقا لممحق ىذا القرار.
لعالييف ، رؤساء الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف ا :3المادة 

كالتككيف العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي 
 كالبحث العممي.

 4302جويمية  40بالجزائر في  حـرر                                                                                         
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 ذ دمحم مباركي      األستا                                                                                                
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحـق  برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس
 ميدان " عموم وتكنولوجيا "  فرع " ىندسة بحرية  "

 لسداسي الثالث 
 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 ٟأخش
 اُؾغْ اُغبػ٢

اُغذاع٢ 
 ا٧عجٞػ15٢

 اُؾغْ اُغبػ٢  ا٧عجٞػ٢

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

ذح 
ط

س
٧

ا
 

 أُٞاد
أػٔبٍ  ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 رط٤جوخ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

 دسٝط
 ٓزٞاطَ آزؾبٕ

 اُؼ٘ٞإ

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ 3س٣بض٤بد  6 3 00عب 3 30عب  1  30عب  67 30عب  82 0% 4 % 60
 1.1.2اُشٓض : ٝد ّ /.
 10ا٧سطذح : 
 5أُؼبَٓ:

 ٓٞعبد ٝاٛزضاصاد 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 30عب  55 % 40 % 60

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ ٤ٌٓب٤ٌٗب أُٞاٗغ 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 40% % 60
 .2.1.2اُشٓض: ٝ د أ 

 8ا٧سطذح : 
 4أُؼبَٓ :

 ٤ٌٓب ٤ٌٗب ػو٤ٗ٬خ 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00ب ع 55 40% % 60

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ أُٜ٘غ٤خ اؽزٔب٫د ٝاؽظبئ٤بد 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 40% % 60
 1.2اُشٓض : ٝ د ّ 
 9ا٧سطذح : 
 5أُؼبَٓ: 

 3اػ٬ّ آ٢ُ  2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 %  100 

 اُشعْ اُزو٢٘ 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 %  100 

 
 

  00عب  1 00عب  15 00عب  10 %  100
 
 

1 1 
أػٔبٍ رطج٤و٤خ ٓٞعبد 

 ٝاٛزضاصاد
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٫عزٌشبك٤خ

 1.2اُشٓض : ٝ د أ ف 
 2ا٧سطذح :  
 2أُؼبَٓ : 

 رٌُ٘ٞٞع٤ب ا٧عبع٤خ 1 1 30عب  1   30عب  22 30عب  2  100%

 ػِْ اُو٤بط 1 1 30عب  1   30عب  22 30عب  2  100%

 
100% 

 
 

 30عب  2
 

 30عب  22
  

 
 30عب  1

 
1 

 
1 

 
 اٗغ٤ِض٣خ رو٤٘خ

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧كو٤خ
 .1.2اُشٓض : ٝ د أ ف 

 1ا٧سطذح : 
 1أُؼبَٓ : 

 يجًىع انسذاسي انثانذ 30 17 30سا 13 30سا 7 00سا 4 00سا  375 00سا  375  
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 مسنة الثانية لنيل شيادة الميسانسممحـق  برنامج التعميم ل
 ميدان " عموم وتكنولوجيا "  فرع " ىندسة بحرية  "

  الرابعلسداسي 
 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 أخشٟ
 اُؾغْ اُغبػ٢

 اُغذاع٢
 بأعجٞػ٤ 15

 اُؾغْ اُغبػ٢  ا٧عجٞػ٢

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

ذح 
ط

س
٧

ا
 

 أُٞاد
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 ٓزٞاطَ آزؾبٕ
أػٔبٍ 
 رط٤جوخ

أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

 ؼ٘ٞإاُ دسٝط

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ د٣٘ب٤ٓي اُغٞائَ 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 40% % 60
 1.2.2اُشٓض : ٝد ّ /.
 ٧6سطذح : 
 3أُؼبَٓ:

 رظ٤ْٔ اُغلٖ 2 1 30عب  1   30عب  22 30عب  27  % 100

 ؼ٤ِْ ا٧عبع٤خٝؽذح اُز 4س٣بض٤بد  4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 40% % 60
 2.2.2اُشٓض: ٝ د  

 8ا٧سطذح : 
 4أُؼبَٓ :

 اُطشم اُشه٤ٔخ 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 40% % 60

 100  % 
 30عب  55

 
 30عب  45

 
 ٓـوبٝٓخ أُـٞاد 4 2 30عب  1 30عب  1 

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ
 3.1.2اُشٓض : ٝ د ّ ا 
 4ا٧سطذح : 
 2أُؼبَٓ : 

60 % 
100% 
 

 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27
2 

 
 اُشعْ ثٔغبػذح أٌُج٤ٞرش

 
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ أُٜ٘غ٤خ

 2.2اُشٓض : ٝ د ّ 
 9ا٧سطذح: 
 5أُؼبَٓ : 

 

 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 %  100 
أػٔبٍ رطج٤و٤خ ٤ٌٓب٤ٌٗب 

 أُٞاٗغ

 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 %  100 
٤خ اُطشم أػٔبٍ رطج٤و

 اُشه٤ٔخ

 1 1   00عب  1 00عب  15 00عب  10 %  100 
أػٔبٍ رطج٤و٤خ ٓوبٝٓخ 

 أُٞاد

 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 %  100 
أػٔبٍ رطج٤و٤خ د٣٘ب٤ٓي 

 اُغٞائَ

 جؾش٣خاُأٗظٔخ اُذكغ  1 1 30عب  1   30عب  22 30عب  2  % 100
ٝؽذح اُزؼ٤ِْ 
 ا٫عزٌشبك٤خ

 2.2. طاُشٓض: ٝ د.ا
 2ا٧سطذح : 
 2أُؼبَٓ: 

 ث٘بء اُغلٖ 1 1 30عب  1   30عب  22 30عب  2  % 100

 رو٤٘بد اُزؼج٤ش ٝاُزٞاطَ 1 1 30عب  1   30عب  22 30عب  2  % 100

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧كو٤خ
 2.2اُشٓض : ٝ د أ ف 

 1ا٧سطذح : 
 1أُؼبَٓ : 

 يجًىع انسذاسي انزابغ 30 17 00سا  12 00سا  6 00سا 7 00سا  375 00سا   375  

 ػًم إضافي ػٍ طزيق انخشاور*

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية، 3152جويمية  32في مؤرخ  553قــرار رقم 

 فرع "ىندسة ميكانيكية" لنيل شيادة الميسانس في ميدان "عـموم وتكنولوجيا"
 

 العممي، إن وزير التعميم العالي والبحث
، المتضمف القانكف 8444أبريل  1المكافق  8184ذي الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
كالمتضمف  4581مايك سنة  0المكافق  8141رجب عاـ  0 المؤرخ في 801-81كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 4558 سنةيكليك  44 المكافق 8144 جمادى األكلى عاـ 4المؤرخ في  453-58كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المحدد لمياـ كسير اليياكل الجيكية كالندكة الكطنية لمجامعات،
 4554غشت سنة  44المكافق  8141جمادى الثانية عاـ  41المؤرخ في  424-54كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -

 كالمتمـ، ؿي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعدالذ
الذي  4550غشت سنة  81المكافق  8141رجب عاـ  88المؤرخ في  444-50كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد المياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،  
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 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،

كالذي  4584يناير سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 ميـ العالي كالبحث العممي،يحدد صبلحيات كزير التع

المتضمف إنشاء تككيف، صبلحيات كسير المجنة الكطنية  4550يكنيك سنة  1المؤرخ في  844كبمقتضى القرار رقـ  -
 لمتأىيل، 

المتضمف إنشاء، تككيف، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  4584مارس  41المؤرخ في  20كبمقتضى القرار رقـ  -
 الكطنية لمميداف،

 المتضمف إنشاء ندكة العػمداء لكل ميداف، 4584 مارس 1 المؤرخ في 844القرار رقـ  كبمقتضى -
الذي يحدد برنامج  التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات  4581جكيمية  44 المؤرخ في 021كبمقتضى القرار رقـ  -

 ليسانس ميداف "عمكـ كتكنكلكجيا".
عمداء الكميات،  تلبيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء ندكاكبنػاء عمى محضػر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف ا -

 .4581ماي 50إلى  54، مف 8المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة 
 

 يقــــــرر
ـ ييػدؼ ىذا القرار إلى تحديد برنامج التعميـ لمسنة الثانية  لنيل شيادة الميسانس في ميداف  " عمك  المادة األولى:

 كتكنكلكجيا "فرع ىندسة ميكانيكية" طبقا لممحق ىذا القرار.                                                          
يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ كالتككيف  :3المادة 

ذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق ى
 العممي.

 4302جويمية  40حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحـق  برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس
 ميدان " عموم وتكنولوجيا "  فرع " ىندسة ميكانيكية "

 السداسي الثالث 
 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 أخشٟ
 اُؾغْ اُغبػ٢

اُغذاع٢ 
 بأعجٞػ15

 اُؾغْ اُغبػ٢  ا٧عجٞػ٢

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

ذح 
ط

س
٧

ا
 

 أُٞاد
أػٔبٍ  ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 رط٤جوخ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

 دسٝط
 ٓزٞاطَ آزؾبٕ

 اُؼ٘ٞإ

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ 3س٣بض٤بد  6 3 00عب 3 30عب  1  30عب  67 30عب  82 0% 4 % 60
 1.1.2اُشٓض : ٝد ّ /.
 10ا٧سطذح : 
 ٓٞعبد ٝاٛزضاصاد 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 30عب  55 % 40 % 60 5أُؼبَٓ:

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ ٤ٌٓب٤ٌٗب أُٞاٗغ 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 40% % 60
 .2.1.2اُشٓض: ٝ د أ 

 8ا٧سطذح : 
 4أُؼبَٓ :

 ٤ٌٓب٤ٌٗب ػو٤ٗ٬خ 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 40% % 60

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ أُٜ٘غ٤خ اؽزٔب٫د ٝاؽظبئ٤بد 4 2 30ب ع 1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 40% % 60
 1.2اُشٓض : ٝ د ّ 
 9ا٧سطذح : 
 5أُؼبَٓ: 

 3اػ٬ّ آ٢ُ  2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 %  100 

 اُشعْ اُزو٢٘ 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 %  100 

 
 

  00عب  1 00عب  15 00عب  10 %  100
 
 

1 1 
ٓٞعبد  أػٔبٍ رطج٤و٤خ

 ٝاٛزضاصاد
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٫عزٌشبك٤خ

 1.2اُشٓض : ٝ د أ ف 
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 2ا٧سطذح :   رٌُ٘ٞٞع٤ب ا٧عبع٤خ 1 1 30عب  1   30عب  22 30عب  2  %  100
 2أُؼبَٓ : 

 ػـِْ اُو٤بط 1 1 30عب  1   30عب  22 30عب  2  %  100

 
100  % 

 
 
 30عب 

 
 30عب  22

  
 

 30عب  1
 
1 

 
1 

 
 ٤٘خاٗغ٤ِض٣خ رو

 

 ٝؽـذح اُزؼ٤ِْ ا٧كو٤خ
 1.2اُشٓض : ٝ د أ ف  

 1ا٧سطذح : 
 1أُؼبَٓ :

 يجًىع انسذاسي انثانذ 30 17 30سا  13 30سا  7 00سا  4 00سا  375 00سا  375  
 

 ممحـق  برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس
 ميدان " عموم وتكنولوجيا " فرع " ىندسة ميكانيكية "

  الرابعسداسي ال
 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 أخشٟ
 اُؾغْ اُغبػ٢

اُغذاع٢ 
 بأعجٞػ15

 اُؾغْ اُغبػ٢  ا٧عجٞػ٢

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

ذح 
ط

س
٧

ا
 

 أُٞاد
أػٔبٍ  ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 رط٤جوخ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

 دسٝط
 ٓزٞاطَ آزؾبٕ

 اُؼ٘ٞإ

 ٤2ي ؽشاس٣خ د٣٘بٓ 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 40% % 60
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ

 1.2.2اُشٓض : ٝد ّ /.
 ٧6سطذح : 
 3أُؼبَٓ:

 رظ٤٘غ ا٤ٌُٔب٢ٌ٤ٗ 2 1 30عب  1   30عب  22 30عب  27  % 100

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ 4س٣بض٤بد  4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 40% % 60
 2.2.2اُشٓض: ٝ د  

 8ا٧سطذح : 
 4أُؼبَٓ :

 اُطشم اُشه٤ٔخ 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 40% % 60

 ٓـوبٝٓخ أُـٞاد 4 2 30عب  1 30عب  1  30عب  45 30عب  55 %  40 % 60

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ
اُشٓض : ٝ د ّ ا 

3.2.2 
 4ا٧سطذح : 
 2أُؼبَٓ : 

 ٌٔج٤ٞرشاُشعْ ثٔغبػذح اُ 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 %  100 

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ أُٜ٘غ٤خ
 2.2اُشٓض : ٝ د ّ.
 9ا٧سطذح : 
 5أُؼبَٓ : 

 أػٔبٍ رطج٤و٤خ ٤ٌٓب٤ٌٗب أُٞاٗغ 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 %  100 

 أػٔبٍ رطج٤و٤خ اُطشم اُشه٤ٔخ 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 %  100 

 أػٔبٍ رطج٤و٤خ ٓوبٝٓخ أُٞاد 1 1   00عب  1 00عب  15 00عب  10 %  100 

 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 %  100 
أػٔبٍ رطج٤و٤خ اُزظ٤٘غ 

 ا٤ٌُٔب٢ٌ٤ٗ

100  
% 

 ًٜشثبء ط٘بػ٤خ 1 1 30عب  1   30عب  22 30عب  2 
ٝؽذح اُزؼ٤ِْ 
 ا٫عزٌشبك٤خ

 2.2اُشٓض : ٝ د ا ط 
 2ا٧سطذح : 
 2أُؼبَٓ : 

100  
% 

 30عب  1   30عب  22 30عب  2 
 
1 

1 
 

 ػِّٞ أُٞاد

100  
% 

 30عب  1   30عب  22 30عب  2 

 
 
 
1 

1 
 

 رو٤٘بد اُزؼج٤٤ش ٝاُزٞاطَ

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٫كو٤خ
 2.2اُشٓض : ٝ د ا ف 

 1ا٧سطذح : 
 1أُؼبَٓ : 

 يجًىع انسذاسي انزابغ 30 17 00سا  12 00سا  6 00سا  7 00سا  375 00سا  375  

 نخشاورػًم إضافي ػٍ طزيق ا*

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية، 3152جويمية  32في مؤرخ  552قــرار رقم 

 فرع "ىندسة منجمية" لنيل شيادة الميسانس في ميدان "عـموم وتكنولوجيا"
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانكف 8444أبريل  1المكافق  8184حجة عاـ ذي ال 83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
كالمتضمف  4581مايك سنة  0المكافق  8141رجب عاـ  0 المؤرخ في 801-81كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 4558 سنةيكليك  44 المكافق 8144 دى األكلى عاـجما 4المؤرخ في  453-58كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المحدد لمياـ كسير اليياكل الجيكية كالندكة الكطنية لمجامعات،
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 4554غشت سنة  44المكافق  8141جمادى الثانية عاـ  41المؤرخ في  424-54كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -
 كالمتمـ، ؿالمعد الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،

الذي  4550غشت سنة  81المكافق  8141رجب عاـ  88المؤرخ في  444-50كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد المياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،  

 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،

كالذي  4584يناير سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي ك البحث العممي،

المتضمف إنشاء تككيف، صبلحيات كسير المجنة الكطنية  4550يكنيك سنة  1مؤرخ في ال 844كبمقتضى القرار رقـ  -
 لمتأىيل، 

المتضمف إنشاء، تككيف، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  4584مارس  41المؤرخ في  20كبمقتضى القرار رقـ  -
 الكطنية لمميداف،

 ندكة العػمداء لكل ميداف، المتضمف إنشاء 4584 مارس 1 المؤرخ في 844كبمقتضى القرار رقـ  -
الذي يحدد برنامج التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات  4581جكيمية  44 المؤرخ في 021كبمقتضى القرار رقـ  -

 ليسانس ميداف "عمكـ كتكنكلكجيا".
ت، عمداء الكميا تكبنػاء عمى محضػر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء ندكا -

 .4581ماي 50إلى  54، مف 8المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة 
 

 يقــــــرر
ييػدؼ ىذا القرار إلى تحديد برنامج التعميـ لمسنة الثانية  لنيل شيادة الميسانس في ميداف "عمـك  المادة األولى:

 ر. ىندسة منجمية" طبقا لممحق ىذا القرا"كتكنكلكجيا"  فرع 
ؤسسات التعميـ كالتككيف يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء الندكات الجيكية كرؤساء م: 3المادة 

، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العالييف
 العممي.

 4302جويمية  40حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحـق  برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس
 ع " ىندسة منجمية  "ميدان " عموم وتكنولوجيا "  فر 

 السداسي الثالث
 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 *أخشٟ
 اُؾغْ اُغبػ٢

اُغذاع٢ 
 ا٧عجٞػ15٢

 اُؾغْ اُغبػ٢  ا٧عجٞػ٢

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

ذح 
ط

س
٧

ا
 

 أُٞاد
أػٔبٍ  ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 رط٤جوخ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

 دسٝط
 ٓزٞاطَ آزؾبٕ

 اُؼ٘ٞإ

 3س٣بض٤بد  6 3 00عب 3 30عب  1  30عب  67 30عب  82 0% 4 % 60
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ

 1.1.2اُشٓض : ٝد ّ /.
 10ا٧سطذح : 
 ٓٞعبد ٝاٛزضاصاد 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 30عب  55 % 40 % 60 5أُؼبَٓ:

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ ٤ٌٓب٤ٌٗب أُٞاٗغ 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 40% % 60
 .2.1.2ٝ د أ  اُشٓض:

 8ا٧سطذح : 
 ا٤ٔ٤ٌُبء أُؼذ٤ٗخ 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 %40 % 60 4أُؼبَٓ :

 اؽزٔب٫د ٝاؽظبئ٤بد 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 40% % 60
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ أُٜ٘غ٤خ

 1.2اُشٓض : ٝ د ّ 
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 9ا٧سطذح :  3اػ٬ّ آ٢ُ  2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 %  100 
 اُشعْ اُزو٢٘ 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 %  100  5أُؼبَٓ: 

 
 

  00عب  1 00عب  15 00عب  10 %  100
 
 

1 1 
أػٔبٍ رطج٤و٤خ ٓٞعبد 

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٫عزٌشبك٤خ ٝاٛزضاصاد
 1.2اُشٓض : ٝ د أ ف 

 2ا٧سطذح :  
 2أُؼبَٓ : 

 1 1 30عب  1   30عب  22 30عب  2  %  100
ٗظبكخ ٝأٖٓ أُئعغبد 

 ٝأُ٘شبد اُظ٘بػ٤خ

 ٗظبّ ٝٓؼب٤٤٣ش 1 1 30عب  1   30عب  22 30عب  2  %  100

 
100  % 

 
 
 30عب 

 
 30عب  22

  
 

 30عب  1
 
1 

 
1 

 
 اٗغ٤ِض٣خ رو٤٘خ

 

 ٝؽـذح اُزؼ٤ِْ ا٧كو٤خ
 1.2اُشٓض : ٝ د أ ف  

 1ا٧سطذح : 
 1أُؼبَٓ :

 يجًىع انسذاسي انثانذ 30 17 30سا  13 30سا  7 00سا  4 00 سا 375 00سا  375  
 

 ممحـق  برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس
 ميدان " عموم وتكنولوجيا " فرع " ىندسة منجمية  "

 السداسي الرابع  
 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 *أخشٟ

اُؾغْ 
 اُغبػ٢

اُغذاع٢ 
 ا٧عجٞػ15٢

 اُؾغْ اُغبػ٢  ا٧عجٞػ٢

ٔؼ
اُ

َ
بٓ

ذح 
ط

س
٧

ا
 

 أُٞاد
أػٔبٍ  ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 رط٤جوخ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

 دسٝط
 ٓزٞاطَ آزؾبٕ

 اُؼ٘ٞإ

 رض٤ٖٔ أُٞاسد أُ٘غ٤ٔخ 6 3 30عب  3 30عب  1  30عب  67 30عب  82 40% % 60
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ

 1.2.2اُشٓض : ٝد ّ /.
 ٧10سطذح : 
 اعزـ٬ٍ أُ٘بعْ 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55  % 100 5أُؼبَٓ:

 4س٣بض٤بد  4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 40% % 60
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ

 2.2.2اُشٓض: ٝ د  
 8ا٧سطذح : 
 4أُؼبَٓ :

 اُطشم اُشه٤ٔخ 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 40% % 60

 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 %  100 
أػٔبٍ رطج٤و٤خ  رض٤ٖٔ أُٞاسد 

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ أُٜ٘غ٤خ أُ٘غ٤ٔخ
 2.2اُشٓض : ٝ د ّ.
 9ا٧سطذح : 
 5أُؼبَٓ : 

 أػٔبٍ رطج٤و٤خ اعزـ٬ٍ أُ٘بعْ 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 %  100 
 ُٞٞع٤با٤ُٜذسٝع٤ 3 2   30عب  1 30عب  37 30عب  37 % 40 % 60

 أػٔبٍ رطج٤و٤خ اُطشم اُشه٤ٔخ 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  2 %  100 %  100

 30عب  1   30عب  22 30عب  2  %  100
 
1 

 رغ٤٤ش أُؾ٤ظ أُ٘غ٢ٔ 1
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٫عزٌشبك٤خ

 2.2اُشٓض : ٝ د ا ط 
 2ا٧سطذح : 
 30عب  1   30عب  22 30عب  2  %  100 2أُؼبَٓ : 

 
1 

 غ٤ٔخ اُؾوٍٞ أُ٘غ٤ٔخر 1

 30عب  1   30عب  22 30عب  2  %  100

 
 
 
1 

1 
 

 رو٤٘بد اُزؼج٤٤ش ٝاُزٞاطَ

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧كو٤خ
 2.2اُشٓض : ٝ د ا ف 

 1ا٧سطذح : 
 1أُؼبَٓ : 

 يجًىع انسذاسي انزابغ 30 17 30سا  13 00سا  6 30سا   5 00سا  375 00سا  375  

 اورػًم إضافي ػٍ طزيق انخش*

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية، 3152جويمية  32في مؤرخ  552قــرار رقم 

 لنيل شيادة الميسانس في  ميدان "عـموم وتكنولوجيا" فرع "ري"
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانكف 8444أبريل  1المكافق  8184ذي الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
كالمتضمف  4581مايك سنة  0المكافق  8141رجب عاـ  0 المؤرخ في 801-81كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 4558 سنةيكليك  44 المكافق 8144 ـجمادى األكلى عا 4المؤرخ في  453-58كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المحدد لمياـ كسير اليياكل الجيكية كالندكة الكطنية لمجامعات،
 4554غشت سنة  44المكافق  8141جمادى الثانية عاـ  41المؤرخ في  424-54كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -

 تمـ،كالم ؿالذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعد
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الذي  4550غشت سنة  81المكافق  8141رجب عاـ  88المؤرخ في  444-50كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد المياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،  

 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه، المتضمف نظاـ

كالذي  4584يناير سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

المتضمف إنشاء تككيف، صبلحيات كسير المجنة الكطنية  4550ك سنة يكني 1المؤرخ في  844كبمقتضى القرار رقـ  -
 لمتأىيل، 

المتضمف إنشاء ، تككيف ، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  4584مارس  41المؤرخ في  20كبمقتضى القرار رقـ  -
 الكطنية لمميداف،

 اء لكل ميداف،المتضمف إنشاء ندكة العػمد 4584 مارس 1 المؤرخ في 844كبمقتضى القرار رقـ  -
الذي يحدد برنامج  التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات  4581جكيمية  44 المؤرخ في 021كبمقتضى القرار رقـ  -

 ليسانس ميداف "عمكـ كتكنكلكجيا".
عمداء الكميات،  تكبنػاء عمى محضػر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء ندكا -

 .4581ماي 50إلى  54، مف 8بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة المنعقد 
 

 يقــــــرر
ييػدؼ ىذا القرار إلى تحديد برنامج التعميـ لمسنة الثانية  لنيل شيادة الميسانس في ميداف "عمـك  المادة األولى:

                                        كتكنكلكجيا"  فرع ري"  طبقا لممحق ىذا القرار.                   
يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ كالتككيف  :3المادة 

العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث 
 العممي.

 4302جويمية  40حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ميسانسممحـق  برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ال
 ميدان " عموم وتكنولوجيا "  فرع " ري "

 السداسي الثالث 
 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 أخشٟ
 اُؾغْ اُغبػ٢

اُغذاع٢ 
 بأعجٞػ15

 اُؾغْ اُغبػ٢  ا٧عجٞػ٢

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

ذح 
ط

س
٧

ا
 

 أُٞاد
أػٔبٍ  ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 رط٤جوخ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

 دسٝط
 ٓزٞاطَ آزؾبٕ

 اُؼ٘ٞإ

 3س٣بض٤بد  6 3 30عب 1 30عب  1  30عب  67 30عب  82 0% 4 % 60
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ

 1.1.2اُشٓض : ٝد ّ /.
 10ا٧سطذح : 
 ٓٞعبد ٝاٛزضاصاد 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 30عب  55 % 40 % 60 5أُؼبَٓ:

 ٤ٌٓب٤ٌٗب أُٞاٗغ 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 40% % 60
 اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خٝؽذح 

 .2.1.2اُشٓض: ٝ د أ 
 8ا٧سطذح : 
 ٤ٌٓب٤ٗي ػو٤ٗ٬خ 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 %40 % 60 4أُؼبَٓ :

 اؽزٔب٫د ٝاؽظبئ٤بد 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 40% % 60
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ أُٜ٘غ٤خ

 1.2اُشٓض : ٝ د ّ 
 9ا٧سطذح : 
 5أُؼبَٓ: 

 3اػ٬ّ آ٢ُ  2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  22 %  100 
 اُشعْ اُزو٢٘ 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 %  100 

 1 1   00عب  1 00عب  15 00عب  10 %  100 
أػٔبٍ رطجو٤ٚ ٓٞعبد 

 ٝاٛزضاصاد
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100  % 

 اُزٌُ٘ٞٞع٤ب ا٧عبع٤خ 1 1 30عب  1   30عب  22 30عب  2 
ٝؽذح اُزؼ٤ِْ 
 ا٫عزٌشبك٤خ

 1.2اُشٓض : ٝ د أ ف 
 2ا٧سطذح :  
 2أُؼبَٓ : 

 ػِْ اُو٤بط 1 1 30عب  1   30عب  22 30عب  2  %  100

 1 1 30عب  1   30عب  22 30عب  2  %  100

 
 

 اٗغ٤ِض٣خ رو٤٘خ
 

 ٝؽـذح اُزؼ٤ِْ ا٧كو٤خ
 1.2اُشٓض: ٝ د أ ف  

 1ا٧سطذح : 
 1أُؼبَٓ : 

 يجًىع انسذاسي انثانذ 30 17 30سا  13 30سا  7 00سا  4 00سا  375 00سا  375  

 

 ممحـق  برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس
 ميدان " عموم وتكنولوجيا " فرع " ىندسة ري "

 السداسي الرابع  
 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 أخشٟ
 اُؾغْ اُغبػ٢

اُغذاع٢ 
 بأعجٞػ15

 اُؾغْ اُغبػ٢  ا٧عجٞػ٢

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

ذح 
ط

س
٧

ا
 

 أُٞاد
أػٔبٍ  ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 رط٤جوخ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

 اُؼ٘ٞإ دسٝط
 ٓزٞاطَ آزؾبٕ
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ ا٤ُٜذس٤ٌ٤ُٝخ اُؼبّ 4 2 30عب  1 30عب  1  30عب  45 30عب  55 40% % 60

 1.2.2اُشٓض : ٝد ّ /.
 ٧6سطذح : 
 3أُؼبَٓ:

 ا٤ُٜذسُٝٞع٤خ 2 1 30عب  1   30عب  22 30عب  27  % 100

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ 4س٣بض٤بد  4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 40% % 60
 2.2.2اُشٓض: ٝ د  

 8ا٧سطذح : 
 4أُؼبَٓ :

 اُطشم اُشه٤ٔخ 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 40% % 60

60 % 40% 
 00عب  55

 
 00عب  45

 
 

 30عب  1
 

 30عب  1
 

2 
 

4 
 

 ٓوبٝٓخ أُٞاد
 

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ
 3.2.2اُشٓض: ٝ د ا 
 4ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ : 

 اُشعْ ثٔغبػذح  أٌُج٤ٞرش 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 % 100 
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ أُٜ٘غ٤خ

 2.2اُشٓض : ٝ د ّ 
 2ا٫سطذح : 
 1أُؼبَٓ :

 ٍ رطج٤و٤خ ٤ٌٓب٤ٌٗب أُٞارغأػٔب 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 % 100 
 أػٔبٍ رطج٤و٤خ اُطشم اُشه٤ٔخ 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 % 100 
 أػٔبٍ رطج٤و٤خ ٓوبٝٓخ أُٞاد 1 1   30عب  1 00عب  15 00عب  10 % 100 
 أػٔبٍ رطج٤و٤خ ا٤ُٜذسُٝٞع٤خ 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 % 100 
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٫عزٌشبك٤خ ع٤ُٞٞع٤ب 1 1 30عب  1   30 عب 22 30عب  2  %  100

 2.2اُشٓض : ٝ د ا ط 
 2ا٧سطذح : 
 2أُؼبَٓ : 

 اُطجٞؿشاك٤خ 1 1 30عب  1   30عب  22 30عب  2  %  100

 1 1 30عب  1   30عب  22 30عب  2  %  100
 

 رو٤٘بد اُزؼج٤٤ش ٝاُزٞاطَ

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧كو٤خ
 2.2اُشٓض : ٝ د ا ف 

 1ا٧سطذح : 
 1أُؼبَٓ : 

 يجًىع انسذاسي انزابغ 30 17 00سا  12 00سا  6 30سا   7 00سا  375 00سا  375  

 ػًم إضافي ػٍ طزيق انخشاور*

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية ،3152جويمية  32في مؤرخ  555قــرار رقم 

 فرع "محروقـات" "عـموم وتكنولوجيا" لنيل شيادة الميسانس في ميدان
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانكف 8444أبريل  1المكافق  8184ذي الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
كالمتضمف  4581مايك سنة  0المكافق  8141جب عاـ ر  0 المؤرخ في 801-81كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 4558 سنةيكليك  44 المكافق 8144 جمادى األكلى عاـ 4المؤرخ في  453-58كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المحدد لمياـ كسير اليياكل الجيكية كالندكة الكطنية لمجامعات،
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 4554غشت سنة  44المكافق  8141جمادى الثانية عاـ  41المؤرخ في  424-54كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -
 كالمتمـ، ؿالذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعد

الذي  4550غشت سنة  81المكافق  8141رجب عاـ  88المؤرخ في  444-50كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 قكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،  يحدد المياـ المركز الجامعي كال

 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ  عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،

كالذي  4584يناير سنة  45المكافق  8141كؿ عاـ ربيع األ 83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي ك البحث العممي،

المتضمف إنشاء تككيف، صبلحيات كسير المجنة الكطنية  4550يكنيك سنة  1المؤرخ في  844كبمقتضى القرار رقـ  -
 لمتأىيل، 

إنشاء ، تككيف ، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية المتضمف  4584مارس  41المؤرخ في  20كبمقتضى القرار رقـ  -
 الكطنية لمميداف،

 المتضمف إنشاء ندكة العػمداء لكل ميداف، 4584 مارس 1 المؤرخ في 844كبمقتضى القرار رقـ  -
الذي يحدد برنامج  التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات  4581جكيمية  44 المؤرخ في 021كبمقتضى القرار رقـ  -

 ف "عمكـ كتكنكلكجيا".ليسانس ميدا
عمداء الكميات،  تكبنػاء عمى محضػر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء ندكا -

 .4581ماي 50إلى  54، مف 8المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة 
 

 

 يقــــــرر
تحديد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس في ميداف "عمـك ييػدؼ ىذا القرار إلى  المادة األولى:

 محركقات"  طبقا لممحق ىذا القرار."فرع   كتكنكلكجيا"
يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ كالتككيف  :3المادة 

بيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العالييف، كل فيما يخصو، بتط
 العممي.

 4302جويمية  40حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحـق  برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس
 ميدان " عموم وتكنولوجيا "  فرع " محروقات  "

 السداسي الثالث 
 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 أخشٟ
 اُؾغْ اُغبػ٢

اُغذاع٢ 
 بأعجٞػ15

 اُؾغْ اُغبػ٢  ا٧عجٞػ٢

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

ذح 
ط

س
٧

ا
 

 أُٞاد
أػٔبٍ  ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 رط٤جوخ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

 اُؼ٘ٞإ دسٝط
 ٓزٞاطَ آزؾبٕ

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ 3س٣بض٤بد  6 3 30عب 1 30عب  1  30عب  67 30عب  82 0% 4 % 60
 1.1.2اُشٓض: ٝد ّ /.
 10ا٧سطذح : 
 5أُؼبَٓ:

 دٓٞعبد ٝاٛزضاصا 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 30عب  55 % 40 % 60

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ ٤ٌٓب٤ٌٗب أُٞاٗغ 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 40% % 60
 .2.1.2اُشٓض: ٝ د أ 

 8ا٧سطذح : 
 ا٤ٔ٤ٌُبء أُؼذ٤ٗخ 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 %40 % 60 4أُؼبَٓ :
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 ٫د ٝاؽظبئ٤بداؽزٔب 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 40% % 60
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ أُٜ٘غ٤خ

 1.2اُشٓض : ٝ د ّ 
 9ا٧سطذح : 
 5أُؼبَٓ: 

 3اػ٬ّ آ٢ُ  2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  22 %  100 
 اُشعْ اُزو٢٘ 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 %  100 

 
100  % 

 1 1   00عب  1 00عب  15 00عب  10 %  100
أػٔبٍ رطجو٤ٚ ٓٞعبد 

 زضاصادٝاٛ

 1 1 30عب  1   30عب  22 30عب  2 
ٗظبكخ ٝأٖٓ أُئعغبد 

 ٝأُ٘شئبد اُظ٘بػ٤خ

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٫عزٌشبك٤خ
 1.2اُشٓض : ٝ د أ ف 

 2ا٧سطذح :  
 ٗظْ ٝٓؼب٤٣ش 1 1 30عب  1   30عب  22 30عب  2  %  100 2أُؼبَٓ : 

   30عب  22 30عب  2  %  100
 

 30عب  1
 
1 

 
1 

 
 
 خ رو٤٘خاٗغ٤ِض٣

 

 ٝؽـذح اُزؼ٤ِْ ا٧كو٤خ
 1.2اُشٓض : ٝ د أ ف  

 1ا٧سطذح : 
 1أُؼبَٓ : 

 يجًىع انسذاسي انثانذ 30 17 30سا  13 30سا  7 00سا  4 00سا  375 00سا  375  

 

 ممحـق  برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس
 ميدان " عموم وتكنولوجيا " فرع " محروقات "

 سي الرابعالسدا
 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 *أخشٟ
 اُؾغْ اُغبػ٢

اُغذاع٢ 
 بأعجٞػ15

 اُؾغْ اُغبػ٢  ا٧عجٞػ٢

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

ذح 
ط

س
٧

ا
 

 أُٞاد
أػٔبٍ  ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 رط٤جوخ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

 دسٝط
 ٓزٞاطَ آزؾبٕ

 اُؼ٘ٞإ

 ُٔؾب٤ٔ٤ًَ٤ُبء ا 4 2 30عب  1 30عب  1  30عب  45 30عب  55 40% % 60
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ

 1.2.2اُشٓض : ٝد ّ /.
 ٧8سطذح : 
 ا٤ٔ٤ٌُبء اُؼض٣ٞخ 4 2 30عب  1 30عب  1  30عب  22 30عب  27  % 100 4أُؼبَٓ:

 د٣٘ب٤ٓي ؽشاس٣خ ٤ًٔبئ٤خ 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 40% % 60
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ

 2.2.2اُشٓض: ٝ د  
 8:  ا٧سطذح

 اُطشم اُشه٤ٔخ 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 %40 % 60 4أُؼبَٓ :

 30عب  22 30عب  27  %  100
 
 

 ؽش٤ًخ ٤ًٔبئ٤خ 2 1 30عب  1 

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ
 3.2.2اُشٓض: ٝ د ا 
 2ا٧سطذح: 
 1أُؼبَٓ : 

 ٤ٔبء أُؾب٤َُأػٔبٍ رطج٤و٤خ ٤ً 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 % 100 
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ أُٜ٘غ٤خ

 2.2اُشٓض : ٝ د ّ 
 9ا٧سطذح : 
 5أُؼبَٓ : 

 أػٔبٍ رطج٤و٤خ ا٤ٔ٤ٌُبء اُؼض٣ٞخ 1 1   00عب  1 00عب  15 00عب  10 % 100 

 أػٔبٍ رطج٤و٤خ ٤ٌٓب٤ٌٗب أُٞاٗغ 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 % 100 

 أػٔبٍ رطج٤و٤خ اُطشم اُشه٤ٔخ 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 % 100 
 أػٔبٍ رطج٤و٤خ  ؽش٤ًخ ٤ٔ٤ًبئ٤خ 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 % 100 

 ٓذخـَ ُِزٌش٣ش ٝاُجزش ٤ٔ٤ًٝبء 1 1 30عب  1   30عب  22 30عب  2  % 100
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٫عزٌشبك٤خ

 2.2اُشٓض : ٝ د ا ط 
 2ا٧سطذح : 
 2أُؼبَٓ : 

 
100 % 

 
 

 30ب ع 2
 

 30عب  22
 30عب  1  

 
1 

 
1 

 
 ٓلب٤ْٛ ك٢ ظٞاٛش اُزؾ٣َٞ

 1 1 30عب  1  30عب  22 30عب  2  % 100
 
 
 

 رو٤٘بد  اُزؼج٤ش ٝاُزٞاطَ

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧كو٤خ
 2.2اُشٓض : ٝ د أ ف 

 1ا٧سطذح :  
 1أُؼبَٓ :  

 اسي انزابغيجًىع انسذ 30 17 00سا   12 00سا   6 00سا  7 00سا  375 00سا  375  

 ػًم إضافي ػٍ طزيق انخشاور*

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية، 3152جويمية  32في مؤرخ  555قــرار رقم 

 فرع "نظافة وأمـن صناعي" لنيل شيادة الميسانس في ميدان "عـموم وتكنولوجيا"
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانكف 8444أبريل  1المكافق  8184ذي الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44القانكف رقـ  بمقتضى -

 التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
كالمتضمف  4581مايك سنة  0المكافق  8141رجب عاـ  0 المؤرخ في 801-81كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
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 4558 سنةيكليك  44 المكافق 8144 جمادى األكلى عاـ 4المؤرخ في  453-58ـ التنفيذي رقـ كبمقتضى المرسك  -
 المحدد لمياـ كسير اليياكل الجيكية كالندكة الكطنية لمجامعات،

 4554غشت سنة  44المكافق  8141جمادى الثانية عاـ  41المؤرخ في  424-54كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -
 كالمتمـ، ؿامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعدالذي يحدد مياـ الج

الذي  4550غشت سنة  81المكافق  8141رجب عاـ  88المؤرخ في  444-50كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد المياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،  

 4553غشت سنة  84المكافق  8144باف عاـ شع 82المؤرخ في  410-53كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،

كالذي  4584يناير سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 حث العممي،يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالب

المتضمف إنشاء تككيف، صبلحيات كسير المجنة الكطنية  4550يكنيك سنة  1المؤرخ في  844كبمقتضى القرار رقـ  -
 لمتأىيل، 

المتضمف إنشاء ، تككيف ، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  4584مارس  41المؤرخ في  20كبمقتضى القرار رقـ  -
 الكطنية لمميداف،

 المتضمف إنشاء ندكة العػمداء لكل ميداف، 4584 مارس 1 المؤرخ في 844كبمقتضى القرار رقـ  -
الذي يحدد برنامج التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات  4581جكيمية  44 المؤرخ في 021كبمقتضى القرار رقـ  -

 ليسانس ميداف "عمكـ كتكنكلكجيا".
عمداء الكميات،  تطنية لمميداف كرؤساء ندكاكبنػاء عمى محضػر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الك  -

 .4581ماي 50إلى  54، مف 8المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة 
 

 يقــــــرر
 

ييػدؼ ىذا القرار إلى تحديد برنامج التعميـ لمسنة الثانية  لنيل شيادة الميسانس في ميداف "عمـك  األولى:المادة 
 رع محركقات"  طبقا لممحق ىذا القرار. كتكنكلكجيا "ف

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف ، رؤساء الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ  :3المادة 
كالتككيف العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي 

 كالبحث العممي.
 4302جويمية  40حـرر بالجزائر في                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 سانسممحـق  برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة المي

 فرع " نظافة وأمن صناعي  "» ميدان " عموم وتكنولوجيا 
 السداسي الثالث 

 ٗٞع اُزو٤٤ْ
 أخشٟ

 اُؾغْ اُغبػ٢
اُغذاع٢ 

 بأعجٞػ15

 اُؾغْ اُغبػ٢  ا٧عجٞػ٢

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

ذح 
ط

س
٧

ا
 

 أُٞاد
أػٔبٍ  ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 رطج٤و٤خ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

 اُؼ٘ٞإ دسٝط
 ٓزٞاطَ آزؾبٕ
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ 3س٣بض٤بد  6 3 00عب  3 30عب  1  30عب  67 30عب  82 0% 4 % 60

 1.1.2اُشٓض : ٝد ّ /.
 10ا٧سطذح : 
 5أُؼبَٓ: 

 ٓٞعبد ٝاٛزضاصاد 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 30عب  55 % 40 % 60

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ ٤ٌٓب٤ٌٗب أُٞاٗغ 4 2 30عب  1 30عب  1  30عب  45 30عب  55 %  40 % 60
 2.1.2اُشٓض : ٝد ّ /.
 8ا٧سطذح : 
 ا٤ٔ٤ٌُب أُؼذ٤ٗخ 4 2 30عب  1 30عب 1  00عب  45 00عب  55 %  40 % 60 4أُؼبَٓ: 
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 اؽزٔب٫د ٝاؽظبئ٤بد 4 2 30عب  1 30عب  1  30عب  45 30عب  55 %  40 % 60
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ أُٜ٘غ٤خ

 1.2اُشٓض : ٝ د أ ف 
 9 ا٧سطذح : 
 5أُؼبَٓ : 

 3اػ٬ّ آ٢ُ  2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  22 %  100 

 اُشعْ اُزو٢٘ 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 %  100 

 1 1   30عب  1 00عب  15 00عب  10 %  100 
أػٔبٍ رطج٤و٤خ ٓٞعبد 

 ٝاٛزضاصاد

100  %  
 

 30عب  2

 
 30عب  22

 
  

 
 30عب  1

 

 
1 

 
1 

ٔئعغبد ٗظبكخ ٝآٖ اُ
 ٝأُ٘شبد اُظ٘بػ٤خ

 ٝؽـذح اُزؼ٤ِْ ا٫عزٌشبك٤خ
 1.2اُشٓض : ٝ د أ ف  

 2ا٧سطذح : 
 ٗظْ ٝٓؼب٤٣ش 1 1 30عب  1   30عب  22 30عب  2  %  100 2أُؼبَٓ : 

 اٗغ٤ِض٣خ رو٤٘خ 1 1 30عب  1   30عب  22 30عب  2  %  100

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧كو٤خ
 1.2اُشٓض : ٝ د ا ف 

 2ا٧سطذح : 
 1أُؼبَٓ : 

 يجًىع انسذاسي انثانذ 30 17 30سا  13 30سا  7 00سا  4 00سا  375 00سا  375  
 

 ممحـق  برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس
 "ميدان "عموم وتكنولوجيا " فرع " نظافة وأمن صناعي

 السداسي الرابع  
 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 أخشٟ*
 اُؾغْ اُغبػ٢

اُغذاع٢ 
 بٞػأعج15

 اُؾغْ اُغبػ٢  ا٧عجٞػ٢

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

ذح 
ط

س
٧

ا
 

 أُٞاد
أػٔبٍ  ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 رط٤جوخ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

 اُؼ٘ٞإ دسٝط
 ٓزٞاطَ آزؾبٕ

 رظ٤٘ق أُخبطش 6 3 30عب  3 30عب  1  30عب  67 30عب  82 40% % 60
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ

 1.2.2اُشٓض :  ٝ د ا 
          ٧10سطذح  : 

 5أُؼبَٓ : 
 ٓٞصٞه٤خ  اُ٘شش ٝأُؼذاد 4 2 30عب  1 30عب  1  30عب  45 30عب  55 40% % 60

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ ٗظْ ٝٓؼب٤٣ش ٝا٧ٖٓ اُظ٘بػ٢ 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 40% % 60
 2.2 2اُشٓض: ٝ د ا..

 8ا٧سطذح  : 
 4أُؼبَٓ : 

 اُطشم اُشه٤ٔخ 4 2  30عب  1 00عب  1 00عب  45 00عب  55 40% % 60

 
60 % 

 
40% 

 
 00عب  90

 
 00عب  60

 
 00عب  1

 
 30عب  1

 
 30عب 1

 
3 

 
5 

 
 أعٜضح اُزؾٌْ ٝاُو٤بط

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ أُٜ٘غ٤خ
 2.2اُشٓض : ٝ د ّ 
 9ا٧سطذح : 
 5أُؼبَٓ : 

 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 40% % 60
ٖٓ طشم ٝأدٝاد اُ٘ظبكخ ٝا٧

 اُظ٘بػ٢

 2 1 30عب  1  30عب  1 30عب  22 30عب  27 40% % 60
 أػٔبٍ رطج٤و٤خ اُطشم اُشه٤ٔخ

 
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٫عزٌشبك٤خ 

 2.2اُشٓض : ٝ د ا ط  
 2ا٧سطذح : 
 2أُؼبَٓ : 

 أٗظٔخ ا٩داسح 1 1 30عب  1   30عب  22 30عب  2  % 100

 ٝاُ٘ظـبكخ أُؾ٤ظ 1 1 30عب  1   30عب  22 30عب  2  

 
100 % 

 
 

 30عب  2
 

 30عب  22
  

 
 30عب  1

 
1 

 
1 

 
 رو٤٘بد اُزغ٤٤ش ٝاُزٞاطَ

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧كو٤خ
 2.2اُشٓض : ٝ د ا ف ى 

 1ا٧سطذح : 
 1أُؼبَٓ : 

 يجًىع  انسذاسي انزابغ 30 17 00سا  12 00سا  6 00سا  7 00سا  375 00سا  375  

 ػًم إضافي ػٍ طزيق انخشاور*

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية، 3152جويمية  32في مؤرخ  555قــرار رقم 

 فرع "صناعـات بتروكمياوية" لنيل شيادة الميسانس في ميدان "عـموم وتكنولوجيا"
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانكف 8444أبريل  1المكافق  8184عاـ  ذي الحجة 83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
كالمتضمف  4581مايك سنة  0المكافق  8141رجب عاـ  0 المؤرخ في 801-81كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 4558 سنةيكليك  44 المكافق 8144 األكلى عاـجمادى  4المؤرخ في  453-58كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المحدد لمياـ كسير اليياكل الجيكية كالندكة الكطنية لمجامعات،
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 4554غشت سنة  44المكافق  8141جمادى الثانية عاـ  41المؤرخ في  424-54كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -
 كالمتمـ، ؿمعدالذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، ال

الذي  4550غشت سنة  81المكافق  8141رجب عاـ  88المؤرخ في  444-50كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد المياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،  

 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 تضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،الم

كالذي  4584يناير سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي ك البحث العممي،

المتضمف إنشاء تككيف، صبلحيات كسير المجنة الكطنية  4550يكنيك سنة  1خ في المؤر  844كبمقتضى القرار رقـ  -
 لمتأىيل، 

المتضمف إنشاء، تككيف، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  4584مارس  41المؤرخ في  20كبمقتضى القرار رقـ  -
 الكطنية لمميداف،

 كة العػمداء لكل ميداف،المتضمف إنشاء ند 4584 مارس 1 المؤرخ في 844كبمقتضى القرار رقـ  -
الذي يحدد برنامج  التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات  4581جكيمية  44 المؤرخ في 021كبمقتضى القرار رقـ  -

 ليسانس ميداف "عمكـ كتكنكلكجيا".
 عمداء الكميات، تكبنػاء عمى محضػر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء ندكا -

 .4581ماي 50إلى  54، مف 8المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة 
 

 يقــــــرر
ييػدؼ ىذا القرار إلى تحديد برنامج التعميـ لمسنة الثانية  لنيل شيادة الميسانس في ميداف "عمـك  األولى:المادة 

 لقرار.                                                          صناعات بترككمياكية"  طبقا لممحق ىذا ا"كتكنكلكجيا" فرع 
: يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ كالتككيف  4المادة 

لي كالبحث العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العا
 العممي.

 4302جويمية  40حـرر بالجزائر في                                                                                          
 العممي  وزير التعميم العالي والبحث                                                                                           

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مسنة الثانية لنيل شيادة الميسانسممحـق  برنامج التعميم ل
 ميدان " عموم وتكنولوجيا "  فرع " صناعات بتروكمياوية"

 السداسي الثالث 
 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 *أخشٟ
 اُؾغْ اُغبػ٢

اُغذاع٢ 
 بأعجٞػ15

 اُؾغْ اُغبػ٢  ا٧عجٞػ٢

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

ذح 
ط

س
٧

ا
 

 أُٞاد
أػٔبٍ  ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 رطج٤و٤خ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

 اُؼ٘ٞإ دسٝط
 ٓزٞاطَ آزؾبٕ

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ 3س٣بض٤بد  6 3 00عب  3 30عب  1  30عب  67 30عب  82 0% 4 % 60
 1.1.2اُشٓض : ٝد ّ /.
 10ا٧سطذح : 
 5أُؼبَٓ: 

 ٓٞعبد ٝاٛزضاصاد 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 30عب  55 % 40 % 60

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ ٤ٌٓب٤ٌٗب أُٞاٗغ 4 2 30عب  1 30عب  1  30عب  45 30عب  55 %  40 % 60
 2.1.2اُشٓض : ٝد ّ /.
 8ا٧سطذح : 
 4أُؼبَٓ: 

 ا٤ٔ٤ٌُب أُؼذ٤ٗخ 4 2 30عب  1 30عب 1  00عب  45 00عب  55 %  40 % 60

 اؽزٔب٫د ٝاؽظبئ٤بد 4 2 30عب  1 30عب  1  30عب  45 30عب  55 %  40 % 60
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ أُٜ٘غ٤خ

 3اػ٬ّ آ٢ُ  2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  22 %  100  1.2اُشٓض : ٝ د أ ف 
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 اُشعْ اُزو٢٘ 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 %  100 
 9ا٧سطذح :  
 5أُؼبَٓ : 

 1 1   30عب  1 00عب  15 00عب  10 %  100 
أػٔبٍ رطج٤و٤خ ٓٞعبد 

 ٝاٛزضاصاد

   30عب  22 30عب  2  %  100
 

 30عب  1
 
1 

 
1 

ٗظبكخ ٝآٖ أُئعغبد 
 ٝأُ٘شبد اُظ٘بػ٤خ

 ٝؽـذح اُزؼ٤ِْ ا٫عزٌشبك٤خ
 1.2اُشٓض : ٝ د أ ف  

 2ا٧سطذح : 
 2أُؼبَٓ : 

 ٗظْ ٝٓؼب٤٣ش 1 1    30عب  22 30عب  2  %  100

100  %  
 

 30عب  2
 

 30عب  22
  

 
 30عب  1

 
1 

 
1 

 
 اٗغ٤ِض٣خ رو٤٘خ

 ٝؽذح  اُزؼ٤ِْ ا٧كو٤خ
 1.2: ٝ د ا ف  اُشٓض

 1ا٧سطذح : 
 1أُؼبَٓ : 

 يجـىع انسذاسي انثانذ 30 17 30سا  13 00سا  7 00سا  4 00سا  375 00سا  375  
 

 ممحـق  برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس
 " ةميدان " عموم وتكنولوجيا " فرع "  صناعات بتر وكيماوي

 السداسي الرابع
 

 خشٟ*أ ٗٞع اُزو٤٤ْ
 اُؾغْ اُغبػ٢

اُغذاع٢ 
 بأعجٞػ15

 اُؾغْ اُغبػ٢  ا٧عجٞػ٢

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

ذح 
ط

س
٧

ا
 

 أُٞاد
أػٔبٍ  ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 رط٤جوخ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

 اُؼ٘ٞإ دسٝط
 ٓزٞاطَ آزؾبٕ

 ٤ٔ٤ًبء أُؾب٤َُ 4 2 30عب  1 30عب  1  30عب  45 30عب  55 40% % 60
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ

 1.2.2:  ٝ د ا  اُشٓض
    ٧8سطذح  : 

 ا٤ٔ٤ٌُبء اُؼض٣ٞخ 4 2 30عب  1 30عب  1  30عب  45 30عب  55 %40 % 60 4أُؼبَٓ :   

 د٣٘ب٤ٓي ؽشاس٣خ ٤ٔ٤ًبئ٤خ 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 40% % 60
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ٧عبع٤خ

 2.2 2اُشٓض: ٝ د ا..
 8ا٧سطذح  : 
 4أُؼبَٓ : 

 اُطشم اُشه٤ٔخ 4 2  30عب  1 00عب  1 00عب  45 00عب  55 40% % 60

 ؽشًخ ٤ٔ٤ًبئ٤خ 2 1 30عب  1   30عب  22 00عب  27  % 100
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ

 3.2.2اُشٓض : ٝ د ّ 
 2ا٧سطذح : 
 1أُؼبَٓ : 

 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 40% % 60
طشم ٝأدٝاد اُ٘ظبكخ ٝا٧ٖٓ 

 اُظ٘بػ٢
 أػٔبٍ رطج٤و٤خ ٤ٔ٤ًبء أُؾب٤َُ 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 % 100 

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ أُٜ٘غ٤خ
 2.2اُشٓض : ٝ د ا ط 

 9ا٧سطذح : 
 5أُؼبَٓ : 

 أػٔبٍ رطج٤و٤خ ا٤ٔ٤ٌُبء اُؼض٣ٞخ 1 1   30عب  1 00عب  15 30عب 10 % 100 

 ٤و٤خ ٤ٌٓب٤ٌٗب أُٞاٗغأػٔبٍ رطج 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 % 100 
 أػٔبٍ رطج٤و٤خ اُطشم ُشه٤ٔخ 2 1   30عب  1 30عبا  22 30عب  27 % 100 
 أػٔبٍ رطج٤و٤خ ٤ٔ٤ًبئ٤خ 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  2 % 100 

 ٓذخَ ُِزٌش٣ش ٝاُجزش ٤ٔ٤ًٝبء 1 1 30عب  1   30عب  22 30عب  2  % 100
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ  ا٫عزٌشبك٤خ

 2.2ٝ د ا ط اُشٓض : 
 2ا٧سطذح : 
 ٓلب٤ْٛ ك٢ ظٞاٛش اُزؾ٣َٞ 1 1 30عب  1   30عب  22 30عب  2  % 100 2أُؼبَٓ :  

 
100% 

 
 

 30عب  2
 

 30عب  22
  

 
 30ط 1

 
1 

 
1 

 
 رو٤٘بد اُزؼج٤ش ٝاُزٞاطَ

 ٝؽذح ا٧كو٤خ
 2.2اُشٓض : ٝ د ا ط 

 1ا٧سطذح : 
 1أُؼبَٓ : 

 يجًىع انسذاسي انزابغ 30 17 00سا  12 00سا  6 00سا  7 00سا  375 00سا  375  

 ػًم إضافي ػٍ طزيق انخشاور*

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية، 3152جويمية  32في مؤرخ  555قــرار رقم 

 فرع "ىـندسة النقــل" لنيل شيادة الميسانس في ميدان "عـموم وتكنولوجيا"
 

 العالي والبحث العممي، إن وزير التعميم
، المتضمف القانكف 8444أبريل  1المكافق  8184ذي الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
كالمتضمف  4581مايك سنة  0المكافق  8141رجب عاـ  0 المؤرخ في 801-81كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 أعضاء الحككمة،تعييف 
 4558 سنةيكليك  44 المكافق 8144 جمادى األكلى عاـ 4المؤرخ في  453-58كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المحدد لمياـ كسير اليياكل الجيكية كالندكة الكطنية لمجامعات،
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 4554ت سنة غش 44المكافق  8141جمادى الثانية عاـ  41المؤرخ في  424-54كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -
 كالمتمـ، ؿالذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعد

الذي  4550غشت سنة  81المكافق  8141رجب عاـ  88المؤرخ في  444-50كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد المياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،  

 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53ذي رقـ كبمقتضى المرسكـ التنفي -
 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ  عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،

كالذي  4584يناير سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 حيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،يحدد صبل

المتضمف إنشاء تككيف، صبلحيات كسير المجنة الكطنية  4550يكنيك سنة  1المؤرخ في  844كبمقتضى القرار رقـ  -
 لمتأىيل، 

المتضمف إنشاء، تككيف، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  4584مارس  41المؤرخ في  20كبمقتضى القرار رقـ  -
 مميداف،الكطنية ل

 المتضمف إنشاء ندكة العػمداء لكل ميداف، 4584 مارس 1 المؤرخ في 844كبمقتضى القرار رقـ  -
الذي يحدد برنامج  التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات  4581جكيمية  44 المؤرخ في 021كبمقتضى القرار رقـ  -

 ليسانس ميداف " عمكـ كتكنكلكجيا".
عمداء الكميات،  تلرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء ندكا كبنػاء عمى محضػر االجتماع المشترؾ -

 .4581ماي 50إلى  54، مف 8المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة 
 

 يقــــــرر
في ميداف " عمـك  ييػدؼ ىذا القرار إلى تحديد برنامج التعميـ لمسنة الثانية  لنيل شيادة الميسانس األولى:المادة 

 كتكنكلكجيا "  فرع ىػندسة النقػل  "  طبقا لممحق ىذا القرار.  
يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ كالتككيف  :3المادة 

لمتعميـ العالي كالبحث  العالييف ، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية
 العممي.

 4302جويمية  40حـرر بالجزائر في                                                                                          
 لعالي والبحث العممي  وزير التعميم ا                                                                                          

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 امج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانسممحـق  برن
 ميدان " عموم وتكنولوجيا"  فرع "ىـندسة النقـل"

 السداسي الثالث 
 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 أخشٟ
 اُؾغْ اُغبػ٢

اُغذاع٢ 
 ا٧عجٞػ15٢

 اُؾغْ اُغبػ٢  ا٧عجٞػ٢

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

ذح 
ط

س
٧

ا
 

 أُٞاد
 

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ
أػٔبٍ 
 رطج٤و٤خ

أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

 ُؼ٘ٞإا دسٝط
 ٓزٞاطَ آزؾبٕ

 3س٣بض٤بد  6 3 00عب  3 30عب  1  30عب  67 30عب  82 0% 4 % 60
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ

 1.1.2اُشٓض : ٝد ّ /.
 10ا٧سطذح : 
 ٓٞعبد ٝاٛزضاصاد 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 30عب  55 % 40 % 60 5أُؼبَٓ: 

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ ٤ٌٓب٤ٌٗب أُٞاٗغ 4 2 30عب  1 30عب  1  30عب  45 30عب  55 %  40 % 60
 2.1.2اُشٓض : ٝد ّ /.
 8ا٧سطذح : 
 ٤ٌٓب٤ٌٗب ػو٤ٗ٬خ 4 2 30عب  1 30عب 1  00عب  45 00عب  55 %  40 % 60 4أُؼبَٓ: 

 اؽزٔب٫د ٝاؽظبئ٤بد 4 2 30عب  1 30عب  1  30عب  45 30عب  55 %  40 % 60
 
 أُٜ٘غ٤خٝؽذح اُزؼ٤ِْ 
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 1.2اُشٓض : ٝ د أ ف  3اػ٬ّ آ٢ُ  2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  22 %  100 
 9ا٧سطذح :  
 5أُؼبَٓ : 

 اُشعْ اُزو٢٘ 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 %  100 

 1 1   30عب  1 00عب  15 00عب  10 %  100 
أػٔبٍ رطج٤و٤خ ٓٞعبد 

 ٝاٛزضاصاد

100  %  
 

 30عب  2
 

 
 30عب  22

 
  

 
 30عب  1

 

 
1 

 

 
1 

 
 اُزٌُ٘ٞٞع٤ب ا٧عبع٤خ

 ٝؽـذح اُزؼ٤ِْ ا٫عزٌشبك٤خ
 1.2اُشٓض : ٝ د أ ف  

 2ا٧سطذح : 
 2أُؼبَٓ : 

 
100  % 

 
 

 30عب  2
 

 30عب  22
  

 
 30عب  1

 
1 

 
1 

 
 ػِْ اُو٤بط

100  %  
 

 30عب  2
 

 30عب  22
  

 
 30عب  1

 
1 

 
1 

 اٗغ٤ِض٣خ رو٤٘خ

 كو٤خٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧
 1.2اُشٓض : ٝ د ا ف 

 1ا٧سطذح : 
 1أُؼبَٓ :

 يجًىع انسذاسي انثانذ 30 17 30سا 13 30سا  7 00سا  4 00سا  375 00 اس 375  
 

 ممحـق  برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس
 ميدان " عموم وتكنولوجيا " فرع " ىـندسة النقـل "

 السداسي الرابع    
 

 أخشٟ* ٤٤ْٗٞع اُزو
 اُؾغْ اُغبػ٢

اُغذاع٢ 
 بأعجٞػ15

 اُؾغْ اُغبػ٢  ا٧عجٞػ٢

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

ذح 
ط

س
٧

ا
 

 أُٞاد
 أػٔبٍ ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 رط٤جوخ 
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

 اُؼ٘ٞإ دسٝط
 ٓزٞاطَ آزؾبٕ

 ٤خٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع رخط٤ظ أٗظٔخ اُ٘وَ 4 2 30عب  1 30عب  1  30عب  45 30عب  55 40% % 60
 1.2.2اُشٓض:  ٝ د ا 
 ٧6سطذح  : 
 3أُؼبَٓ :  

 
100 % 

 2 1 30عب  1   30عب  22 30عب  27 
اُزِٞس اُ٘بعْ ػٖ 

 أُشًجبد

 4س٣بض٤بد  4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 40% % 60
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ٧عبع٤خ

 2.2 2اُشٓض: ٝ د ا..
 8ا٧سطذح  : 
 اُطشم اُشه٤ٔخ 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00 عب 55 %40 % 60 4أُؼبَٓ : 

60 % 
 
40% 

 
 ٓوبٝٓخ أُـٞاد 4 2 30عب  1 30عب   1  30عب  45 00عب  55

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ
 3.2.2اُشٓض : ٝ د ّ 
 4ا٧سطذح : 
 2أُؼبَٓ : 

 اُشعْ   ثٔغبػذح أٌُج٤ٞرش 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 % 100 
 ؼ٤ِْ أُٜ٘غ٤خٝؽذح اُز

 2.2اُشٓض : ٝ د ا ط 
 9ا٧سطذح : 
 5أُؼبَٓ : 

 ط٤بٗخ 4 2 30عب  1  30عب  1 00عب  45 00عب  55 40% % 60

 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 % 100 
أػٔبٍ رطج٤و٤خ اُطشم 

 اُشه٤ٔخ

 2 1   00عب  1 30عب  15 30عب  10 % 100 
أػٔبٍ رطج٤و٤خ  ٓوبٝٓخ 

 أُٞاد

 1 1 30عب  1   00عب  22 00عب  2  % 100
اُ٘وَ اُغ١ٞ اُجش١ 

 ٝاُجؾش١
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٫عزٌشبك٤خ

 2.2اُشٓض : ٝ د ا ط 
 2ا٧سطذح : 
 2أُؼبَٓ :  

 1 1 30عب  1   30عب  22 30عب  2  % 100
اُزٌُ٘ٞٞع٤ب أُزطٞسح 

 ٝاُؾش٤ًخ ك٢ اُ٘وَ

 
100% 

 
 

 30عب  2
 

 30عب  22
  

 
 30عب   1

 
1 

 
1 

 
 رو٤٘بد اُزؼج٤ش ٝاُزٞاطَ

 ٝؽذح ا٧كو٤خ
 2.2اُشٓض : ٝ د ا ف  

 1ا٧سطذح : 
 1أُؼبَٓ : 

 يجًىع انسذاسي انزابغ 30 17 30سا  13 00سا  6 30سا  5 00سا  375 00سا  375  

 ػًم إضافي ػٍ طزيق انخشاور*

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 برنامج التعميم لمسنة الثانية يحدد، 3152جويمية  32في مؤرخ  555قــرار رقم 

 لنيل شيادة الميسانس في ميدان "عـموم وتكنولوجيا" فرع "تـعدين"
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانكف 8444أبريل  1المكافق  8184ذي الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 كالمتـ،التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ 
كالمتضمف  4581مايك سنة  0المكافق  8141رجب عاـ  0 المؤرخ في 801-81كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
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 4558 سنةيكليك  44 المكافق 8144 جمادى األكلى عاـ 4المؤرخ في  453-58كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 دكة الكطنية لمجامعات،المحدد لمياـ كسير اليياكل الجيكية كالن

 4554غشت سنة  44المكافق  8141جمادى الثانية عاـ  41المؤرخ في  424-54كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -
 كالمتمـ، ؿالذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعد

الذي  4550غشت سنة  81افق المك  8141رجب عاـ  88المؤرخ في  444-50كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد المياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،  

 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ  عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،

كالذي  4584يناير سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

المتضمف إنشاء تككيف، صبلحيات كسير المجنة الكطنية  4550يكنيك سنة  1المؤرخ في  844كبمقتضى القرار رقـ  -
 لمتأىيل، 

المتضمف إنشاء ، تككيف ، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  4584مارس  41المؤرخ في  20كبمقتضى القرار رقـ  -
 الكطنية لمميداف،

 المتضمف إنشاء ندكة العػمداء لكل ميداف، 4584 مارس 1 المؤرخ في 844كبمقتضى القرار رقـ  -
دد برنامج  التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات الذي يح 4581جكيمية  44 المؤرخ في 021كبمقتضى القرار رقـ  -

 ليسانس ميداف "عمكـ كتكنكلكجيا".
عمداء الكميات،  تكبنػاء عمى محضػر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء ندكا -

 .4581ماي 50إلى  54، مف 8المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة 
 

 يقــــــرر
 

ييػدؼ ىذا القرار إلى تحديد برنامج التعميـ لمسنة الثانية  لنيل شيادة الميسانس في ميداف "عمـك  ألولى:المادة 
 تعػديف" طبقا لممحق ىذا القرار."فرع  كتكنكلكجيا"

مؤسسات التعميـ  يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء الندكات الجيكية كرؤساء : 3المادة 
كالتككيف العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي 

 كالبحث العممي.
 4302جويمية  40حـرر بالجزائر في                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحـق  برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس

 "عموم وتكنولوجيا " فرع " تعـدين ميدان "
 السداسي الثالث 

 ٗٞع اُزو٤٤ْ
 أخشٟ

 اُؾغْ اُغبػ٢
اُغذاع٢ 

 ا٧عجٞػ15٢

 ٢  ا٧عجٞػ٢اُؾغْ اُغبػ

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

ذح 
ط

س
٧

ا
 

 أُٞاد
أػٔبٍ  ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 رطج٤و٤خ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

 اُؼ٘ٞإ دسٝط
 ٓزٞاطَ آزؾبٕ

 3س٣بض٤بد  6 3 00عب  3 30عب  1  30عب  67 30عب  82 40% % 60
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ

 1.1.2اُشٓض : ٝد ّ /.
 10ا٧سطذح : 
 ٓٞعبد ٝاٛزضاصاد 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 30عب  55 % 40 % 60 5أُؼبَٓ: 
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 ٤ٌٓب٤ٌٗب أُٞاٗغ 4 2 30عب  1 30عب  1  30عب  45 30عب  55 %  40 % 60
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ

 2.1.2اُشٓض : ٝد ّ /.
 8ا٧سطذح : 
 4أُؼبَٓ: 

 ٤ٌٓب٤ٌٗب ػو٤ٗ٬خ 4 2 30عب  1 30عب 1  00عب  45 00عب  55 %  40 % 60

  اؽزٔب٫د ٝاؽظبئ٤بد 4 2 30عب  1 30عب  1  30عب  45 30عب  55 %  40 % 60
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ أُٜ٘غ٤خ

 1.2اُشٓض : ٝ د أ ف 
 9ا٧سطذح :  
 5أُؼبَٓ : 

 3اػ٬ّ آ٢ُ  2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  22 %  100 
 اُشعْ اُزو٢٘ 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 %  100 

 1 1   30عب  1 00عب  15 00عب  10 %  100 
أػٔبٍ رطج٤و٤خ ٓٞعبد 

 ٝاٛزضاصاد

 اُزٌُ٘ٞٞع٤ب ا٧عبع٤خ 1 1 30عب  1   30عب  22 30عب  2  %  100
 ٝؽـذح اُزؼ٤ِْ ا٫عزٌشبك٤خ

 1.2اُشٓض : ٝ د أ ف  
 2ا٧سطذح : 
 2أُؼبَٓ : 

 
100  % 

 
 

 30عب  2
 

 30عب  22
  

 
 30عب  1

 
1 

 
1 

 
 ػِْ اُو٤بط

100  %  
 

 30عب  2
 

 30عب  22
  

 
 30عب  1

 
1 

 
1 

 
 اٗغ٤ِض٣خ رو٤٘خ

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧كو٤خ
 1.2اُشٓض : ٝ د ا ف 

 1ا٧سطذح : 
 1أُؼبَٓ :

 يجًىع انسذاسي انثانذ 30 17 30سا  13 30سا  7 00سا  4 00سا  375 00 اس 375  
 

 

 نسممحـق  برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسا
 ميدان " عموم وتكنولوجيا " فرع " تعـدين "

 السداسي الرابع    
 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 أخشٟ*
 اُؾغْ اُغبػ٢

اُغذاع٢ 
 بأعجٞػ15

 اُؾغْ اُغبػ٢  ا٧عجٞػ٢

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

ذح 
ط

س
٧

ا
 

 أُٞاد
أػٔبٍ  ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 رط٤جوخ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

 اُؼ٘ٞإ دسٝط
 ٓزٞاطَ آزؾبٕ

 ا٤ٔ٤ٌُبء اُل٤ض٣بئ٤خ 4 2 30عب  1 30عب  1  30عب  45 30عب  55 40% % 60
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ

 1.2.2اُشٓض:  ٝ د ا 
 ٧6سطذح  : 
 3أُؼبَٓ :  

 ػـِّٞ اُزؼذ٣ٖ ٝاُجِٞسح 2 1 30عب  1   30عب  22 30عب  27  % 100

 ٧عبع٤خٝؽذح اُزؼ٤ِْ  4س٣بض٤بد  4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 40% % 60
 2.2 2اُشٓض: ٝ د ا..

 8ا٧سطذح  : 
 4أُؼبَٓ : 

 اُطشم اُشه٤ٔخ 4 2  30عب  1 00عب  1 00عب  45 00عب  55 40% % 60

60 % 
40% 

 
 ٓوبٝٓخ أُـٞاد 4 2 30عب  1 30عب   1  30عب  45 00عب  55

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ
 3.2.2اُشٓض : ٝ د ّ 
 4ا٧سطذح : 
 2أُؼبَٓ : 

 أػٔبٍ  رطج٤و٤خ اُل٤ض٣بئ٤خ 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 % 100 
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ أُٜ٘غ٤خ

 2.2اُشٓض : ٝ د ا ط 
 9ا٧سطذح : 
 5أُؼبَٓ : 

 4 2 30عب  1  30عب  1 00عب  45 00عب  55 40% % 60
أػٔبٍ رطج٤و٤خ ػِّٞ اُزؼذ٣ٖ   

 ٝاُجِٞسح

 عْ ثٔغبػذح أٌُج٤ٞرشاُش 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 % 100 

 أػٔبٍ رطج٤و٤خ ٓوبٝٓخ أُٞاد 1 1   30عب  1 30عب  15 30عب  10 % 100 

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٫عزٌشبك٤خ خظبئض أُٞاد 1 1 30عب  1   30عب  22 30عب  2  % 100
 2.2اُشٓض : ٝ د ا ط 

 2ا٧سطذح : 
 2أُؼبَٓ :  

 ذ٣ٖ أ٫عزخشاع٢اُزؼ 1 1 30عب  1   30عب  22 30عب  2  % 100

 
100% 

 
 

 30عب  2
 

 30عب  22
  

 
 30عب   1

 
1 

 
1 

 
 رو٤٘بد اُزؼج٤ش ٝاُزٞاطَ

 ٝؽذح ا٧كو٤خ
 2.2اُشٓض : ٝ د ا ف  

 1ا٧سطذح : 
 1أُؼبَٓ : 

 يجًىع انسذاسي انزابغ 30 17 00سا  12 00سا  6 00سا  7 00سا  375 00سا  375  

 ػًم إضافي ػٍ طزيق انخشاور*

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية، 3152جويمية  32في مؤرخ  551قــرار رقم 

 لنيل شيادة الميسانس في ميدان "عـموم وتكنولوجيا" فرع "بصريات وميكانيك الدقة"
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانكف 8444أبريل  1المكافق  8184 ذي الحجة عاـ 83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
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كالمتضمف  4581مايك سنة  0المكافق  8141رجب عاـ  0 المؤرخ في 801-81كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -
 تعييف أعضاء الحككمة،

 4558 سنةيكليك  44 المكافق 8144 لى عاـجمادى األك  4المؤرخ في  453-58كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المحدد لمياـ كسير اليياكل الجيكية كالندكة الكطنية لمجامعات،

 4554غشت سنة  44المكافق  8141جمادى الثانية عاـ  41المؤرخ في  424-54كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -
 كالمتمـ، ؿالذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعد

الذي  4550غشت سنة  81المكافق  8141رجب عاـ  88المؤرخ في  444-50كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد المياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،  

 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 نظاـ الدراسات لمحصكؿ  عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،  المتضمف

كالذي  4584يناير سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

المتضمف إنشاء تككيف، صبلحيات كسير المجنة الكطنية  4550يكنيك سنة  1 المؤرخ في 844كبمقتضى القرار رقـ  -
 لمتأىيل، 

المتضمف إنشاء، تككيف، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  4584مارس  41المؤرخ في  20كبمقتضى القرار رقـ  -
 الكطنية لمميداف،

 لعػمداء لكل ميداف،المتضمف إنشاء ندكة ا 4584 مارس 1 المؤرخ في 844كبمقتضى القرار رقـ  -
الذي يحدد برنامج  التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات  4581جكيمية  44 المؤرخ في 021كبمقتضى القرار رقـ  -

 ليسانس ميداف " عمكـ كتكنكلكجيا".
عمداء الكميات،  تكبنػاء عمى محضػر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء ندكا -

 .4581ماي 50إلى  54، مف 8منعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة ال
 

 يقــــــرر
ييػدؼ ىذا القرار إلى تحديد برنامج التعميـ لمسنة الثانية  لنيل شيادة الميسانس في ميداف "عمـك  األولى:المادة 

 القرار.  بصريات كميكانيكا الدقة"  طبقا لممحق ىذا"كتكنكلكجيا"  فرع 
يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ كالتككيف  :3المادة 

العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث 
 العممي.

 4302جويمية  40حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحـق  برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس
 " فرع " بصريات وميكانيكا الدقة  " ميدان " عموم وتكنولوجيا

 السداسي الثالث 
 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 *أخشٟ
 اُؾغْ اُغبػ٢

اُغذاع٢ 
 بأعجٞػ15

 اُؾغْ اُغبػ٢  ا٧عجٞػ٢

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

ذح 
ط

س
٧

ا
 

 أُٞاد
أػٔبٍ  ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 رطج٤و٤خ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

 اُؼ٘ٞإ دسٝط
 ٓزٞاطَ آزؾبٕ

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ 3س٣بض٤بد  6 3 00عب  3 30عب  1  30عب  67 30عب  82 40% % 60
 1.1.2اُشٓض : ٝد ّ /.
 10ا٧سطذح : 
 ٓٞعبد ٝاٛزضاصاد 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 30عب  55 % 40 % 60 5أُؼبَٓ: 
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 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ ٤ٌٓب٤ٌٗب أُٞاٗغ 4 2 30عب  1 30عب  1  30عب  45 30عب  55 %  40 % 60
 2.1.2اُشٓض : ٝد ّ /.
 8ا٧سطذح : 
 ٤ٌٓب٤ٌٗب ػو٤ٗ٬خ 4 2 30عب  1 30عب 1  00عب  45 00عب  55 %  40 % 60 4أُؼبَٓ: 

 اؽزٔب٫د ٝاؽظبئ٤بد 4 2 30عب  1 30عب  1  30عب  45 30عب  55 %  40 % 60
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ أُٜ٘غ٤خ

 1.2اُشٓض : ٝ د أ ف 
 9ا٧سطذح :  
 5أُؼبَٓ : 

 3اػ٬ّ آ٢ُ  2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  22 %  100 
 اُشعْ اُزو٢٘ 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 %  100 

 1 1   30عب  1 00عب  15 00عب  10 %  100 
أػٔبٍ رطج٤و٤خ ٓٞعبد 

 ٝاٛزضاصاد

100  %  
 

 30عب  2
 

 
 30عب  22

 
  

 
 30عب  1

 

 
1 

 

 
1 

 

 اُزٌُ٘ٞٞع٤ب ا٧عبع٤خ
 

 ٤ِْ ا٫عزٌشبك٤خٝؽـذح اُزؼ
 1.2اُشٓض : ٝ د أ ف  

 2ا٧سطذح : 
 2أُؼبَٓ : 

 
100  % 

 
 

 30عب  2
 

 30عب  22
  

 
 30عب  1

 
1 

 
1 

 
 ػِْ اُو٤بط

100  %  
 

 30عب  2
 

 30عب  22
  

 
 30عب  1

 
1 

 
1 

 
 اٗغ٤ِض٣خ رو٤٘خ

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧كو٤خ
 1.2اُشٓض : ٝ د ا ف 

 1ا٧سطذح : 
 1أُؼبَٓ :

 يجًىع انسذاسي انثانذ 30 17 30سا  13 30سا  7 00سا  4 00سا  375 00 اس 375  

 ػًم إضافي ػٍ طزيق انخشاور*
 

 ممحـق  برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس
 ميدان " عموم وتكنولوجيا " فرع " تعـدين "

 السداسي الرابع
 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 أخشٟ*
 اُؾغْ اُغبػ٢

 ا٧عجٞػ15٢اُغذاع٢ 

 اُؾغْ اُغبػ٢  ا٧عجٞػ٢
َ

بٓ
ٔؼ

اُ
ذح 

ط
س
٧

ا
 

 أُٞاد
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 اُؼ٘ٞإ دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رط٤جوخ
 ٓزٞاطَ آزؾبٕ

 ٓلب٤ْٛ ك٢ اُجظش٣بد 4 2 30عب  1 30عب  1  30عب  45 30عب  55 40% % 60
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ

 1.2.2اُشٓض:  ٝ د ا 
 ٧6سطذح  : 

 3َٓ :  أُؼب
 
100 % 

 ػـِّٞ أُٞاد 2 1 30عب  1   30عب  22 30عب  27 

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ٧عبع٤خ 4س٣بض٤بد  4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 40% % 60
 2.2 2اُشٓض: ٝ د ا..

 8ا٧سطذح  : 
 4أُؼبَٓ : 

 اُطشم اُشه٤ٔخ 4 2  30عب  1 00عب  1 00عب  45 00عب  55 40% % 60

60 % 
40% 

 
 ٓوبٝٓخ أُـٞاد 4 2 30عب  1 30عب   1  30عب  45 00عب  55

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ
 3.2.2اُشٓض : ٝ د ّ 
 4ا٧سطذح : 
 2أُؼبَٓ : 

 أػٔبٍ رطج٤و٤خ اُجظش٣بد 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 % 100 
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ أُٜ٘غ٤خ

 2.2اُشٓض : ٝ د ا ط 
 9ا٧سطذح : 
 5أُؼبَٓ : 

 أػٔبٍ رطج٤و٤خ ػِّٞ أُٞاد 2 1   30عب  1 30عب  22 00عب  27 % 100 
 اُشعْ ثٔغبػذح أٌُج٤ٞرش 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 % 100 
 أػٔبٍ رطج٤و٤خ اُطشم اُشه٤ٔخ 1 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 % 100 
 ٓوبٝٓخ أُٞادأػٔبٍ رطج٤و٤خ  1 1   30عب  1 30عب  15 30عب  10 % 100 

 
 
100% 

 
 

 
 

 00عب  5

 
 

 00عب  45

 
 

 00عب  3

 
 

 
 

 
 
2 

 
 
2 

 
 

 ا٤ٌُٔب٤ٌٗب اُجظش٣خ

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٫عزٌشبك٤خ
 2.2اُشٓض : ٝ د ا ط 

 2ا٧سطذح : 
 2أُؼبَٓ :  

 
100% 

 
 

 30عب  2
 

 30عب  22
  

 
 30عب   1

 
1 

 
1 

 
 رو٤٘بد اُزؼج٤ش ٝاُزٞاطَ

 ٝؽذح اُؼ٤ِْ ا٧كو٢
 2.2ٝ د ا ف  اُشٓض : 

 1ا٧سطذح : 
 1أُؼبَٓ : 

 يجًىع انسذاسي انزابغ 30 17 00سا  12 00سا  6 00سا  7 00سا  375 00سا  375  

 ػًم إضافي ػٍ طزيق انخشاور*

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية، 3152جويمية  32في مؤرخ  555قــرار رقم 

 فرع "االتصاالت سمكية  والسمكية" عـموم وتكنولوجيا"ميدان "انس في لنيل شيادة الميس
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانكف 8444أبريل  1المكافق  8184ذي الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
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كالمتضمف  4581مايك سنة  0المكافق  8141رجب عاـ  0 المؤرخ في 801-81ئاسي رقـ كبمقتضى المرسـك الر  -
 تعييف أعضاء الحككمة،

 4558 سنةيكليك  44 المكافق 8144 جمادى األكلى عاـ 4المؤرخ في  453-58كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المحدد لمياـ كسير اليياكل الجيكية كالندكة الكطنية لمجامعات،

 4554غشت سنة  44المكافق  8141جمادى الثانية عاـ  41المؤرخ في  424-54ضى المرسـك التنفيذي رقـ كبمقت -
 كالمتمـ، ؿالذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعد

الذي  4550غشت سنة  81المكافق  8141رجب عاـ  88المؤرخ في  444-50كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 دد المياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،  يح

 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ  عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،

كالذي  4584يناير سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84ـ كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رق -
 يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

المتضمف إنشاء تككيف، صبلحيات كسير المجنة الكطنية  4550يكنيك سنة  1المؤرخ في  844كبمقتضى القرار رقـ  -
 لمتأىيل، 

المتضمف إنشاء ، تككيف ، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  4584مارس  41رخ في المؤ  20كبمقتضى القرار رقـ  -
 الكطنية لمميداف،

 المتضمف إنشاء ندكة العػمداء لكل ميداف، 4584 مارس 1 المؤرخ في 844كبمقتضى القرار رقـ  -
المشترؾ لشيادات الذي يحدد برنامج  التعميـ القاعدي  4581جكيمية  44 المؤرخ في 021كبمقتضى القرار رقـ  -

 ليسانس ميداف "عمكـ كتكنكلكجيا".
عمداء الكميات،  تكبنػاء عمى محضػر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء ندكا -

 .4581ماي 50إلى  54، مف 8المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة 
 

 يقــــــرر
ييػدؼ ىذا القرار إلى تحديد برنامج التعميـ لمسنة الثانية  لنيل شيادة الميسانس في ميداف "عمـك  ولى:األ المادة 

 االتصاالت سمكية كالسمكية"  طبقا لممحق ىذا القرار."كتكنكلكجيا" فرع 
التعميـ يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات  :3المادة  

كالتككيف العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي 
 كالبحث العممي.

 4302جويمية  40حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحـق  برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس
 ميدان " عموم وتكنولوجيا " فرع " االتصاالت سمكية والسمكية"

 السداسي الثالث 
 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 أخشٟ
 اُؾغْ اُغبػ٢

اُغذاع٢ 
 ا٧عجٞػ15٢

 ُؾغْ اُغبػ٢  ا٧عجٞػ٢ا

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

ذح 
ط

س
٧

ا
 

 أُٞاد
أػٔبٍ  ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 رطج٤و٤خ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

 اُؼ٘ٞإ دسٝط
 ٓزٞاطَ آزؾبٕ

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ 3س٣بض٤بد  6 3 00عب  3 30عب  1  30عب  67 30عب  82 40% % 60
 1.1.2اُشٓض : ٝد ّ /.
 10ا٧سطذح : 
 ٓٞعبد ٝاٛزضاصاد 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 30عب  55 % 40 % 60 5أُؼبَٓ: 
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 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ 1اٌُزش٤ٗٝي أعبع٤خ  4 2 30عب  1 30عب  1  30عب  45 30عب  55 %  40 % 60
 2.1.2اُشٓض : ٝد ّ /.
 8ا٧سطذح : 
 1ٝرو٤٘خ أعبع٤خ ًٜش  4 2 30عب  1 30عب 1  00عب  45 00عب  55 %  40 % 60 4أُؼبَٓ: 

 اؽزٔب٫د ٝاؽظبئ٤بد 4 2 30عب  1 30عب  1  30عب  45 30عب  55 %  40 % 60
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ أُٜ٘غ٤خ

 1.2اُشٓض : ٝ د أ ف 
 9ا٧سطذح :  
 5أُؼبَٓ : 

 3اػ٬ّ آ٢ُ  2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 %  100 

 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 %  100 
  1طج٤و٤خ اٌُزش٤ٗٝي أػٔبٍ ر

 1ًٜٝش ٝرو٤٘خ 

 1 1   00عب  1 00عب  15 00عب  10 %  100 
أػٔبٍ رطج٤و٤خ ٓٞعبد 

 ٝاٛزضاصاد

 ٝؽـخ اُزؼ٤ِْ ا٫عزٌشبك٤خ ٝضغ  روذّ اُٜ٘ذعخ اٌُٜشثبئ٤خ 1 1 30عب  1   30عب  22 30عب  2  %  100
 1.2اُشٓض : ٝ د أ ف  

 2ا٧سطذح : 
 2أُؼبَٓ : 

 طبهبد  ٝث٤ئخ 1 1 30عب  1   30عب  22 30عب  2  %  100

 
100  % 

 
 

 30عب  2
 

 30عب  22
  

 
 30عب  1

 
1 

 
1 

 
 ػِْ اُو٤بط

100  %  
 

 30عب  2
 

 30عب  22
  

 
 30عب  1

 
1 

 
1 

 اٗغ٤ِض٣خ رو٤٘خ

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧كو٤خ
 1.2اُشٓض : ٝ د ا ف 

 1ا٧سطذح : 
 1أُؼبَٓ :

 يجًىع انسذاسي انثانذ 30 17 30سا  13 30سا  7 00سا  4 00سا  375 00سم  375  
 

 ممحـق  برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس
 اتصاالت سمكية والسمكية "» ميدان " عموم وتكنولوجيا " فرع 

 السداسي الرابع    
 

 أخشٟ* ٗٞع اُزو٤٤ْ

اُؾغْ 
 اُغبػ٢

اُغذاع٢ 
 ا٧عجٞػ15٢

اُ اُؾغْ اُغبػ٢  ا٧عجٞػ٢
َ

بٓ
ٔؼ

ذح 
ط

س
٧

ا
 

 أُٞاد

 أػٔبٍ ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ
 رط٤جوخ

أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

 اُؼ٘ٞإ دسٝط
 ٓزٞاطَ آزؾبٕ

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ ا٫رظب٫د اُغ٤ٌِخ ٫ٝع٤ٌِخ 6 3 00عب  3 30عب  1  30عب  67 30عب  82 40% % 60
 1.2.2اُشٓض:  ٝ د ا 
 ٧10سطذح  : 
 5أُؼبَٓ :  

 ٓ٘طِن اُزٞاكن ٝاُززبثغ 4 2 30عب  1 30عب  1  30عب  45 30عب  55 40% % 60

 اُطشم اُشه٤ٔخ 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 40% % 60
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ٧عبع٤خ

 2.2 2اُشٓض: ٝ د ا..
 8ا٧سطذح  : 
 ٗظش٣خ ا٩شبسح 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 %40 % 60 4أُؼبَٓ : 

 ه٤بعبد ًٜشثبئ٤خ ٝاٌُزش٤ٗٝخ 3 2 30عب  1  00عب  1 30عب  37 30عب  37 % 100 

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ أُٜ٘غ٤خ
 1.2اُشٓض : ٝ د ّ  
 9ا٧سطذح : 
 5أُؼبَٓ : 

 أػٔبٍ  ٗطجو٤خ ٓ٘ظن اُزٞاهق ٝاُززبثغ 2 1   30عب  1 30عب  22 00عب  27 % 100 

 1 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 % 100 
أػٔبٍ رطج٤و٤خ ا٫رظب٫د اُغ٤ٌِخ 

 ٫ٝع٤ٌِخ

 أػٔبٍ رطج٤و٤خ اُطشم اُشه٤ٔخ 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 % 100 

 
100% 

 
 

 
 00عب  2

 
 30عب  22

 
 

 
 

 
 30عب  1

 
1 

 
1 

 
 ا٫رظب٫د اُغ٤ٌِخ ٝاُغ٤ٌِخ ا٫عبع٤خ

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٫عزٌشبك٤خ
 2.2اُشٓض : ٝ د ا ط 

 2ا٧سطذح : 
 2ٔؼبَٓ :  اُ

 هبٕٗٞ ا٫رظب٫د اُغ٤ٌِخ ٝا٬ُع٤ٌِخ 1 1 30عب  1   30عب  22 30عب  2  100%

 
100% 

 
 

 30عب  2
 

 30عب  22
  

 
 30عب   1

 
1 

 
1 

 
 رو٤٘بد اُزؼج٤ش ٝاُزٞاطَ

 ٝؽذح اُؼ٤ِْ ا٧كو٤خ
 2.2اُشٓض : ٝ د ا ف  

 1ا٧سطذح: 
 1أُؼبَٓ : 

 يجًىع انسذاسي انزابغ 30 17 00سا  13 00سا  6 30سا  5 00سا  375 00سا  375  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية، 3152جويمية  32في مؤرخ  553قــرار رقم 

 فرع "أشغال العـمومية" عـموم وتكنولوجيا"يدان "لنيل شيادة الميسانس في م
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانكف 8444أبريل  1المكافق  8184ذي الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44قانكف رقـ بمقتضى ال -

 التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
كالمتضمف  4581مايك سنة  0المكافق  8141رجب عاـ  0 المؤرخ في 801-81كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
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 4558 سنةيكليك  44 المكافق 8144 جمادى األكلى عاـ 4المؤرخ في  453-58لتنفيذي رقـ كبمقتضى المرسكـ ا -
 المحدد لمياـ كسير اليياكل الجيكية كالندكة الكطنية لمجامعات،

 4554غشت سنة  44المكافق  8141جمادى الثانية عاـ  41المؤرخ في  424-54كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -
 كالمتمـ، ؿة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعدالذي يحدد مياـ الجامع

الذي  4550غشت سنة  81المكافق  8141رجب عاـ  88المؤرخ في  444-50كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد المياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،  

 4553غشت سنة  84المكافق  8144عاـ  شعباف 82المؤرخ في  410-53كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ  عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،

كالذي  4584يناير سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 العممي، يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث

المتضمف إنشاء تككيف، صبلحيات كسير المجنة الكطنية  4550يكنيك سنة  1المؤرخ في  844كبمقتضى القرار رقـ  -
 لمتأىيل، 

المتضمف إنشاء ، تككيف ، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  4584مارس  41المؤرخ في  20كبمقتضى القرار رقـ  -
 الكطنية لمميداف،

 المتضمف إنشاء ندكة العػمداء لكل ميداف، 4584 مارس 1 المؤرخ في 844كبمقتضى القرار رقـ  -
الذي يحدد برنامج  التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات  4581جكيمية  44 المؤرخ في 021كبمقتضى القرار رقـ  -

 ليسانس ميداف " عمكـ كتكنكلكجيا".
عمداء الكميات،  تطنية لمميداف كرؤساء ندكاكبنػاء عمى محضػر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الك  -

 .4581ماي 50إلى  54، مف 8المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة 
 

 يقــــــرر
ييػدؼ ىذا القرار إلى تحديد برنامج التعميـ لمسنة الثانية  لنيل شيادة الميسانس في ميداف "عمـك  األولى:المادة 

 أشغاؿ عػمكمية" طبقا لممحق ىذا القرار.  "رع كتكنكلكجيا"  ف
يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ كالتككيف  :3المادة 

العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث 
 العممي.

 4302جويمية  40حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ة الميسانسممحـق  برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شياد
 ميدان " عموم وتكنولوجيا " فرع " أشغـال عـمومية  "

 السداسي الثالث 
 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 أخشٟ
 اُؾغْ اُغبػ٢

اُغذاع٢ 
 بأعجٞػ15

 اُؾغْ اُغبػ٢  ا٧عجٞػ٢

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

ذح 
ط

س
٧

ا
 

 أُٞاد
أػٔبٍ  ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 رطج٤و٤خ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

 اُؼ٘ٞإ دسٝط
 ٓزٞاطَ آزؾبٕ

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ 3س٣بض٤بد  6 3 00عب  3 30عب  1  30عب  67 30عب  82 40% % 60
 1.1.2اُشٓض: ٝد ّ /.
 10ا٧سطذح : 
 ٓٞعبد ٝاٛزضاصاد 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 30عب  55 % 40 % 60 5أُؼبَٓ: 
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 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ غ٤ٌٓب٤ٌٗب أُٞاٗ 4 2 30عب  1 30عب  1  30عب  45 30عب  55 %  40 % 60
 2.1.2اُشٓض : ٝد ّ /.
 8ا٧سطذح : 
 ٤ٌٓب٤ٌٗب ػو٤ٗ٬خ 4 2 30عب  1 30عب 1  00عب  45 00عب  55 %  40 % 60 4أُؼبَٓ: 

 اؽزٔب٫د ٝاؽظبئ٤بد 4 2 30عب  1 30عب  1  30عب  45 30عب  55 %  40 % 60
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ أُٜ٘غ٤خ

 1.2اُشٓض : ٝ د أ ف 
 9:  ا٧سطذح 

 5أُؼبَٓ : 

 3اػ٬ّ آ٢ُ  2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 %  100 
 اُشعْ اُزو٢٘ 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 %  100 

 1 1   00عب  1 00عب  15 00عب  10 %  100 
أػٔبٍ رطج٤و٤خ ٓٞعبد 

 ٝاٛزضاصاد

 ٤خاُزٌُ٘ٞٞع٤ب ا٧عبع 1 1 30عب  1   30عب  22 30عب  2  %  100
 ٝؽـخ اُزؼ٤ِْ ا٫عزٌشبك٤خ

 1.2اُشٓض : ٝ د أ ف  
 2ا٧سطذح : 
 2أُؼبَٓ : 

 ػِْ اُو٤بط 1 1 30عب  1   30عب  22 30عب  2  %  100

100  %  
 

 30عب  2
 

 30عب  22
  

 
 30عب  1

 
 

 
1 

 
 اٗغ٤ِض٣خ رو٤٘خ

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧كو٤خ
 1.2اُشٓض : ٝ د ا ف 

 1ا٧سطذح : 
 1أُؼبَٓ :

 يجًىع انسذاسي انثانذ 30 17 30سا  13 30سا  7 00سا  4 00سا  375 00سا  375  
 

 ممحـق  برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس
 أشغال عـمومية "» ميدان " عموم وتكنولوجيا " فرع 

 السداسي الرابع    
 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 أخشٟ*
 اُؾغْ اُغبػ٢

 ا٧عجٞػ15٢اُغذاع٢ 

 ا٧عجٞػ٢ اُؾغْ اُغبػ٢ 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

ذح 
ط

س
٧

ا
 

 أُٞاد
 

 اُؼ٘ٞإ
 أػٔبٍ ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 رط٤جو٤خ
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ

 ٓزٞاطَ آزؾبٕ

 ٤ٌٓب٤ٌٗب  اُزشثخ 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 40% % 60
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ

 1.2.2اُشٓض:  ٝ د ا 
 ٧6سطذح  : 
 3أُؼبَٓ:   

100 % 
 

 
 

 ٓٞاد اُج٘بء 2 1 30عب  1   30عب  22 30عب  27

 4س٣بض٤بد  4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 40% % 60
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ٧عبع٤خ

 2.2 2اُشٓض: ٝ د ا..
 8ا٧سطذح  : 
 4أُؼبَٓ : 

 اُطشم اُشه٤ٔخ 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  55 40% % 60

60 % 
 
 

 2 30عب 1 30عب  1  00عب  45 00عب  55
 
4 

 

 
 ٓوبٝٓخ أُٞاد

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ
 2.2.3اُشٓض : ٝ د ا 
 4ا٧سطذح : 
 2أُؼبَٓ : 

 أػٔبٍ رطج٤و٤خ ٤ٌٓب٤ٌٗب اُزشثخ 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 % 100 
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ أُٜ٘غ٤خ

 1.2اُشٓض : ٝ د ّ  
 9ا٧سطذح : 
 5أُؼبَٓ : 

 أػٔبٍ  رطج٤و٤خ ٓٞاد اُج٘بء 2 1   30عب  1 30عب  22 00عب  27 % 100 

 اُشعْ ثٔغبػذح أٌُج٤ٞرش 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 % 100 

 ا ػٔبٍ رطج٤و٤خ اُطشم اُشه٤ٔخ 2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 % 100 

 خ أُٞادأػٔبٍ رطج٤و٤خ  ٓوبٝٓ 1 1   30عب  1 00عب   15 00عب  10 % 100 
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٫عزٌشبك٤خ

 2.2اُشٓض : ٝ د ا ط 
 2ا٧سطذح : 
 2أُؼبَٓ :  

 ُغ٤ُٞٞع٤ب 1 1    30عب  22 00عب  2  100%
 طجٞؿشاك٤خ 1 1 30عب  1   30عب  22 30عب  2  100%

 
100% 

 
 

 30عب  2
 

 30عب  22
  

 
 30عب   1

 
1 

 
1 

 
 رو٤٘بد اُزؼج٤ش ٝاُزٞاطَ

 و٤خٝؽذح اُؼ٤ِْ ا٧ك
 2.2اُشٓض : ٝ د ا ف  

 1ا٧سطذح: 
 1أُؼبَٓ : 

 يجًىع انسذاسي انزابغ 30 17 00سا  12 00سا  6 30سا  7 00سا  375 00سا  375  

 ػًم إضافي ػٍ طزيق انخشاور*

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـمميةيحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة الع، 3152جويمية  32في مؤرخ  552قــرار رقم  

 بجـامعة معسـكر المغة واألدب العربي لكمية اآلداب والمغات  لقسـم
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
كالمتضمف  4581مايك سنة  0المكافق  8141رجب عاـ  0 المؤرخ في 801-81كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
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  4554غشت سنة  44المكافق  8141جمادى الثانية عاـ  41المؤرخ في  424-54كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -
 كالمتمـ، ؿمنو ،المعد 13يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،  السيما المػادة 

امعة  المتضمف إنشاء ج 4554جػانفي  1المػكافق  8145مػحـر عاـ  2المؤرخ في  84 -54كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 مػعسكر،

 4584جانفي  سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -
 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي ك البحث العممي،

 .4581أفريل   80كبناءا عمى محػضر اجتماع المجنة العػممية لمقسػـ المغة كاألدب العػربي بتاريخ  -
 

 يقــــــرر
جػمادى  الثانية عػاـ  51المؤرخ في  424-54مف المرسـك التنفيذي رقـ  13: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى 

، المعدؿ كالمتمـ كالمذككر أعبله، ييدؼ ىذا القػرار إلى تحديد 4554غشت سنة  44المكافق  8141
دب العربي لكمية اآلداب كالمغات بجامعة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة كاأل

 معسكر.  
تحدد القائمة االسمية أعػضاء المجنة العػممية لقسـ المغة كاألدب العربي لكمية اآلداب كالمغات بجامعة   :3المادة 

 معسكر بالجدكؿ الممحق بيذا القرار.
امعة معسكر كل فيػما يخصو، بتنفيذ ىػذا القػرار يكمف المديػر العػاـ لمتعميػـ كالتككيف العػالييف كمديػر ج :2المادة 

 الذي سينشر في النشػرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302جويمية  40حـرر بالجزائر في                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 بالقـرار يتضمن أعضـاء المجنة العـمميةممحـق 

 االسم والقب الصفة
 حميدي بمعباس  رئيس المجنة العممية لقسـ المغة كاآلداب العربي

 جرمكني رقية  رئيسة القسػـ   

 شريط سنكسي   أستاذ محاضر قسـ " ا "  
 شكيرؼ مصطفى   أستاذ محاضر قسـ " ا " 
 كلد النبية يكسف   أستاذ محاضر قسـ " ب " 
 يداري فكيدرق  أستاذ مساعد قسـ " ا " 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن إنشاء األقسام، 3152جويمية  32في مؤرخ  552قــرار رقم 

 المكونة لمعيد العـموم لدى المركز الجامعي بالبيض
 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،إن 
كالمتضمف  4581مايك سنة  0المكافق  8141رجب عاـ  0 المؤرخ في 801-81كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
الذي  4550غشت سنة   81المكافق  8141رجب عاـ  88 المؤرخ في 444-50كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 45ز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره، ال سيما المادة يحدد مياـ المرك
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 4585 سبتمبر سنة 4 المكافق 8148 رمضاف عاـ 45 المؤرخ في 451 -85كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 كالمتضمف إنشاء مركز جامعي بالبيض، المتمـ،

 4584جانفي  سنة  45المكافق  8141عاـ  ربيع األكؿ 83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -
 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 

 يقــــــرر
 8141رجب عاـ  88المؤرخ في  444-50مف المرسكـ التنفيذي رقـ  45تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

إلى إنشاء األقساـ  المككنة لمعيد ، كالمذككر اعبله، ييدؼ ىذا القرار 4550غشت سنة  81المكافق 
 العمـك لدى المركز الجامعي بالبيض.  

 األقساـ التالية : –المركز الجامعي بالبيض  –ينشأ لدى معيد العمكـ  :3المادة 
 قسـ عمـك الطبيعة كالحياة، -
 قسـ التكنكلكجيا -

مركز الجامعي بالبيض كل فيػما الكمديػر  يكمف كل مف السادة المديػر العػاـ لمتعميػـ كالتككيف العػالييف :2المادة 
 يخصو، بتنفيذ ىػذا القػرار الذي سينشر في النشػرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302جويمية  40حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 3152جويمية  32في مؤرخ  555قــرار رقم 
 التحضيرية لمعـموم والتقنيات بالجزائر المجمس العـممي لممدرسة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
كالمتضمف  4581مايك سنة  0المكافق  8141رجب عاـ  0 المؤرخ في 801-81كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
يحدد  4580سبتمبر  44المكافق  8141ذي القعدة عاـ  42المؤرخ في  055-50كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 مياـ المدرسة خارج الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، السيما الفصل الثاني منو ، 
يتضمف إنشاء   4584جػانفي  45المػكافق  8145مػحـر عاـ  44في  المؤرخ 44 -54كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 لمعمـك كالتقنيات بالجزائر، ةالمدرسة التحضيري
 4584جانفي  سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -

 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي ك البحث العممي،
 ،82/51/4581لمعمكـ كالتقنيات بالجزائر بتاريخ  ةعمى محػضر اجتماع المجمس العممي لممدرسة التحضيري ناءكب -

 

 يقــــــرر
ـ ذي القعدة عا 42المؤرخ في  055-50مف المرسكـ التنفيذي رقـ  13تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

رج الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا ، يحدد مياـ المدرسة خا4550سبتمبر  44المكافق  8141
إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العػممي   ركسيرىا كالمذككر أعبله، ييدؼ ىذا القرا

 لممدرسة التضجرية  لمعمكـ كالتقنيات بالجزائر.  
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ػات بالجزائر بالجدكؿ تحدد القائمة االسمية أعػضاء المجمس العػممي لممدرسة التحضيرية لمعمـك كالتقني :3المادة 
 الممحق بيذا القرار.

 ( ابتداء مف تػاريخ إمضائو.58يسػري مفعكؿ ىذا القػرار لمدة سنة ) :2لمادة ا

كل  المدرسة التحضيرية لمعمكـ كالتقنيػات بالجزائر،يكمف المديػر العػاـ لمتعميػـ كالتككيف العػالييف كمديػر  : 2المادة 
 قػرار الذي سينشر في النشػرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.بتنفيذ ىػذا ال فيػما يخصو، 

 4302جويمية  40حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحـق بالقـرار يتضمن أعضـاء المجـمس العـممي
 االسـم والمقـب  الصفــــــــة

 حػاجي صديق  مدير بالنيابة لممدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة  

 ميمكف شيرزاد   مديرة مساعػدة مكمفة بالدراسات   
 بف عايش نسيمة   رئيسة قسـ الرياضيات 
 بمعزكقي رفيق الديف  س قسـ الكيمياء رئي 
 خمف هللا دمحم   رئيس قسـ الفيزياء 
 بػراح أحمد    ممثل عف األساتذة التعميـ العالي 

 زعتر سياـ   "ب"  قسـ المحاضريف األساتذة عف ممثمة
 كشابف كانكف عػك   "أ"  ـممثمة عف األساتذة المحاضريف قس 
 شمغـك شعباف   باب الزكارأستاذ التعميـ العالي بجامعة  
 سايغي دمحم   أستاذ التعميـ العالي  بجامعة باب الزكار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد برنامج التعميم، 3152جويمية  32في مؤرخ  555قــرار رقم 

 ليسانس ميدان "عـموم وتكنولوجيا"ات شيادالقاعدي المشترك ل
 

 ممي،إن وزير التعميم العالي والبحث الع
، المتضمف القانكف 8444أبريل  1المكافق  8184ذي الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
كالمتضمف  4581مايك سنة  0المكافق  8141رجب عاـ  0 المؤرخ في 801-81كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 4558 سنةيكليك  44 المكافق 8144 جمادى األكلى عاـ 4المؤرخ في  453-58قتضى المرسكـ التنفيذي رقـ كبم -

 كالندكة الكطنية لمجامعات، ةالمحدد لمياـ كسير اليياكل الجيكري
 4554غشت سنة  44المكافق  8141جمادى الثانية عاـ  41المؤرخ في  424-54كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -

 كالمتمـ، ؿحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعدالذي ي
الذي  4550غشت سنة  81المكافق  8141رجب عاـ  88المؤرخ في  444-50كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 مياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،  يحدد 
 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82خ في المؤر  410-53المرسكـ التنفيذي رقـ كبمقتضى  -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة المستر كشيادة الدكتكراه،
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كالذي  4584يناير سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 عالي كالبحث العممي،يحدد صبلحيات كزير التعميـ ال

المتضمف إنشاء تككيف، صبلحيات كسير المجنة الكطنية  4550يكنيك سنة  1المؤرخ في  844كبمقتضى القرار رقـ  -
 لمتأىيل، 

المتضمف إنشاء ، تككيف ، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  4584مارس  41المؤرخ في  20كبمقتضى القرار رقـ  -
 الكطنية لمميداف،

 المتضمف إنشاء ندكة العػمداء لكل ميداف، 4584 مارس 1 المؤرخ في 844رار رقـ كبمقتضى الق -
المشترؾ لشيادات  الذي يحدد برنامج التعميـ القاعدي 4584جكيمية  43 المؤرخ في 141كبمقتضى القرار رقـ  -

 المعدؿ، ،عمكـ كتكنكلكجيا"ليسانس ميداف "
عمداء الكميات،  تف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء ندكاكبنػاء عمى محضػر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجا -

 .4581ماي 50إلى  54، مف 8المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة 
 

 يقــــــرر
برنامج التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات ليسانس ميداف "عػمـك ييػدؼ ىذا القرار إلى تحديد األولى: المادة 

 طبقا لممحق ىذا القرار.  نكلكجيا" كتك
، المعدؿ، الذي يحدد برنامج التعميـ القاعدي  4584جكيمية  43المؤرخ في  141قـ يمغػي القرار ر  :3المادة 

 عمكـ كتكنكلكجيا".المشترؾ لشيادات ليسانس  ميداف "
ؤسسات التعميـ كالتككيف ية كرؤساء ميكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء الندكات الجيك  :2المادة 
 ، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.العالييف

 4302جويمية  40حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ميسانس ال ةالقاعدي المشترك لشياد برنامج التعميمممحـق  
 "ميدان "عموم وتكنولوجيا

 السداسي األول   

 ٗٞع اُزو٤٤ْ
 أخشٟ*

 اُؾغْ اُغبػ٢
 اُغذاع٢ 

 بعجٞػأ15

 جٞػ٢اُؾغْ اُغبػ٢  ا٧ع

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

ذح 
ط

س
٧

ا
 

 أُٞاد

أػٔبٍ  ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ
 رطج٤و٤خ

أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

 اُؼ٘ٞإ دسٝط
 آزؾبٕ

ٓشاهجخ 
 ٓغزٔشح

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ 1س٣بض٤بد  6 3 00عب  3 30عب  1  30عب  67 30عب  82 40% % 60
 1.1اُشٓض : ٝد ّ.أ.ط  

 18ا٧سطذح : 
 9أُؼبَٓ: 

 1ك٤ض٣بء  6 3 30عب  3 30عب  1  30عب  67 30عب  82 % 40 % 60

 ث٤٘خ  أُبدح 6 3 00عب  3 00عب  1  30عب  67 30عب  82 % 40 % 60

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ أُٜ٘غ٤خ 1اػ٬ّ  آ٢ُ  4 2 30عب  1   30عب  45 30عب  55 %  40 % 60
 1.1اُشٓض: ٝ د أ ف 
 9ا٧سطذح :  
 5أُؼبَٓ : 

 1اػٔبٍ رطج٤و٤خ ك٤ض٣بء  2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 %  100 
 1أػٔبٍ رطج٤و٤خ ٤ٔ٤ًبء  2 1   30عب  1 30عب  22 30عب  27 %  100 
 ٜٓ٘غ٤خ اٌُزبثخ 1 1 00عب  1   00عب  15 00عب  10  %  100

 1 1 30عب  1   30عب  22 30عب  2  %  100
ٜٓــٖ ك٢ اُؼِّٞ 

 1ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤بد 

 عزٌشبك٤خٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٫
 1.1اُشٓض: ٝ د أ ف  

 9ا٧سطذح : 
 5أُؼبَٓ : 

100  %  
 

 00عب  05
 

 00عب  45
  

 
 00عب  3

 
2 

 
2 

 
) كشٗغ٤خ ٝ/  1ُـخ أع٘ج٤خ 

 أٝ اٗغ٤ِض٣خ (

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧كو٤خ
 1.1اُشٓض : ٝ د ا ف 

 2ا٧سطذح : 
 2أُؼبَٓ :

 يجًىع انسذاسي األول 30 17 00سا  16 30سا  4 30سا  4 00سا  375 00سا  375  
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 ميسانس ال ةالقاعدي المشترك لشياد برنامج التعميمممحـق  
 "ميدان "عموم وتكنولوجيا

 السداسي الثاني     
 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 أخشٟ*
 اُؾغْ اُغبػ٢

 بعجٞػأ15اُغذاع٢ 

 اُؾغْ اُغبػ٢  ا٧عجٞػ٢

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

ذح 
ط

س
٧

ا
 

 أُٞاد
 أػٔبٍ ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 رط٤جو٤خ
 دسٝط ٜخأػٔبٍ ٓٞع

 ٓزٞاطَ آزؾبٕ
 اُؼ٘ٞإ

 2س٣بض٤بد  6 3 00عب  3 30عب  1  00عب  67 00عب  82 %40 % 60
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ

 2.1اُشٓض:  ٝ د ا ط. 
 18ا٧سطذح  : 
 9أُؼبَٓ:   

 2ك٤ض٣بء  6 3 00عب  3 30عب 1  30عب  67 30عب  82 %40 % 60

 د٣٘ب٤ٌٓب ؽشاس٣خ 6 3 00عب  3 30عب  1  30عب  67 30ب ع 82 %40 % 60

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ أُٜ٘غ٤خ 2اػ٬ّ أ٢ُ  4 2 30عب 1  30عب  1 00عب  45 00عب  55 %40 % 60
 2.1اُشٓض : ٝ د ّ  .

 9ا٧سطذح : 
 5أُؼبَٓ : 

 2أػٔبٍ  رطج٤و٤خ ك٤ض٣بء  2 1   30عب  1 30عب  22 00عب  27 % 100 
 2أػٔبٍ  رطج٤و٤خ ٤ٔ٤ًبء  2 1   30عب  1 30عب  22 30 عب 27 % 100 
 ٜٓ٘غ٤خ اُؼـشع 1 1 00عب  1  30عب  1 00عب  15 00عب  10  % 100

 1 1 30عب  1  30عب  1 30عب   22 00عب  2  % 100
ٜٖٓ ك٢ اُؼِّٞ 
 2ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤بد 

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٫عزٌشبك٤خ
 2.1اُشٓض : ٝ د ا ط 

 1ا٧سطذح : 
 1:  أُؼبَٓ 

 30عب  22 00عب  2  100%
 
 

 ُغ٤ُٞٞع٤ب 1 1  

 
100% 

 
 

 00عب  05
 

 00عب  45
  

 
 00عب  3

 
2 

 
2 

 
) كشٗغ٤خ  1ُـخ أع٘ج٤خ 

 ٝ/ أٝ اٗغ٤ِض٣خ (

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧كو٤خ
 2.1اُشٓض : ٝ د ا ف 

 2ا٧سطذح : 
 2أُؼبَٓ :

 سذاسي انثاَييجًىع ان 30 17 سا 16 30سا  4 30سا  4 00سا  375 00سا  375  
 ػًم إضافي ػٍ طزيق انخشاور*

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3152جويمية  35المؤرخ في  255، يعدل ممحق القرار رقم 3152جويمية  32في مؤرخ  555قــرار رقم 

عالم آلي" ليسانس ميدانات شيادالقاعدي المشترك ل يحدد برنامج التعميمالذي   "ريـاضيات وا 
 

 م العالي والبحث العممي،إن وزير التعمي
، المتضمف القانكف 8444أبريل  1المكافق  8184ذي الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
كالمتضمف  4581مايك سنة  0المكافق  8141رجب عاـ  0 المؤرخ في 801-81كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 أعضاء الحككمة، تعييف
 4558 سنةيكليك  44 المكافق 8144 جمادى األكلى عاـ 4المؤرخ في  453-58كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالندكة الكطنية لمجامعات، ةالمحدد لمياـ كسير اليياكل الجيكري
 4554غشت سنة  44المكافق  8141جمادى الثانية عاـ  41المؤرخ في  424-54كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -

 كالمتمـ، ؿالذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعد
الذي  4550غشت سنة  81المكافق  8141رجب عاـ  88المؤرخ في  444-50كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد المياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،  
 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53فيذي رقـ كبمقتضى المرسكـ التن -

 ،كشيادة المستر كشيادة الدكتكراه المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس
كالذي  4584يناير سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 حيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،يحدد صبل
المتضمف إنشاء تككيف، صبلحيات كسير المجنة الكطنية  4550يكنيك سنة  1المؤرخ في  844كبمقتضى القرار رقـ  -

 لمتأىيل، 
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المتضمف إنشاء، تككيف، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  4584مارس  41المؤرخ في  20كبمقتضى القرار رقـ  -
 مميداف،الكطنية ل

 المتضمف إنشاء ندكة العػمداء لكل ميداف، 4584 مارس 1 المؤرخ في 844كبمقتضى القرار رقـ  -
الذي يحدد برنامج  التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات  4584جكيمية  43 المؤرخ في 142كبمقتضى القرار رقـ  -

 ليسانس ميداف "رياضيات كا عبلـ آلي"
عمداء الكميات،  تؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء ندكاكبنػاء عمى محضػر االجتماع المشتر  -

 .4581ماي 50إلى  54، مف 8المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة 
 

 يقــــــرر
مذككر أعبله، ، ال4584جكيمية  43المؤرخ في  142قـ ييػدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار ر  األولى:المادة 

الذي يحدد برنامج التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات ليسانس ميداف "رياضيات كا عبلـ آلي" طبقا 
 لممحق ىذا القرار.

: يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ كالتككيف 3المادة 
ق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العالييف، كل فيما يخصو، بتطبي

 العممي.
 4302جويمية  40حـرر بالجزائر في                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يسانس الم ةالقاعدي المشترك لشياد برنامج التعميمممحـق  

عالم آلي"  جذع مشترك لميدان " رياضيات وا 
  السداسي األول

 ٗٞع اُزو٤٤ْ
 أخشٟ*

 اُؾغْ اُغبػ٢
اُغذاع٢ 

 بأعجٞػ15

 اُؾغْ اُغبػ٢  ا٧عجٞػ٢

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

ذح 
ط

س
٧

ا
 

 أُٞاد

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ
 أػٔبٍ
 رطج٤و٤خ

أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

 اُؼ٘ٞإ دسٝط
 آزؾبٕ

ٓشاهجخ 
 ٓغزٔشح

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ 1رؾ٤َِ  6 4 00عب  3 00عب  3  00عب  90 45 × ×
 1.1اُشٓض : ٝد ّ.أ.ط  

 17ا٧سطذح : 
 10أُؼبَٓ: 

 1عـجش  5 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  45 × ×

 ٓذخَ ا٠ُ اُخٞاسص٤ٓبد 6 4 30عب  1 00عب  3 30عب  1 00عب  90 00عب  45 × ×

 4 1 30عب  1 30عب  1  30عب  22 00عب  45 × ×
ٓظطِؾبد ػ٤ِٔخ ٝك٤٘بد رؼج٤ش 

 ًزبث٢ ٝشل١ٞ

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ أُٜ٘غ٤خ
 1.1اُشٓض : ٝ د أ ف 

 7ا٧سطذح :  
 زج٤خاػٔبٍ رطج٤و٤خ  ٌٓ 3 1   30عب  1 30عب  22 30عب  45 × × 2أُؼبَٓ : 

 اخز٤بس ٓبدح ٖٓ ث٤ٖ :

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٫عزٌشبك٤خ
 1.1اُشٓض : ٝ د أ ف  

 4ا٧سطذح : 
 4أُؼبَٓ : 

 
× 
 

 
× 
 

 00عب  45 00عب  45
 
 

 2 2 30عب   1 30عب  1
 ) ٤ٌٓب٤ٗي اُ٘وطخ ( 1ك٤ض٣بء 

 رشل٤ش ٝرٔض٤َ أُؼِٞٓبد

 اخز٤بس ٓبدح ٖٓ ث٤ٖ :

 2 2 00عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  45 × ×
 اهزظبد  أُئعغخ

 اٌُزش٤ٗٝي ، ٌٓٞٗبد ا٧ٗظٔخ

 
 
× 
 

 
 00عب  45

 
 30عب  22

 
 

 30عب  1
 

 
1 

 
2 

 
 ُـخ اٗغ٤ِض٣خ

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧كو٤خ
 1.1اُشٓض : ٝ د ا ف 

 2ا٧سطذح : 
 2أُؼبَٓ :

 ع انسذاسي األوليجًى 30 17 00سا  9 30سا  13 00سا  3 30سا  382 00سا  360  
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 يسانس الم ةالقاعدي المشترك لشياد برنامج التعميمممحـق  
عالم آلي"  جذع مشترك لميدان " رياضيات وا 

 السداسي الثاني     
 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 أخشٟ*
 اُؾغْ اُغبػ٢

اُغذاع٢ 
 بأعجٞػ15

 اُؾغْ اُغبػ٢  ا٧عجٞػ٢

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

ذح 
ط

س
٧

ا
 

 أُٞاد
 أػٔبٍ ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 خرط٤جو٤
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ

 اُؼ٘ٞإ ٓزٞاطَ آزؾبٕ
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ 2رؾ٤ِـَ  4 2 00عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  45 × ×

 1.2.1اُشٓض:  ٝ د ا ط. 
 11ا٧سطذح  : 
 5أُؼبَٓ:   

 2عـ٤ش  4 3 00عب  1 30عب 1  00عب  45 00عب  45 × ×

 3 1 30عب   1 30عب  1  00عب  45 00عب  45 × ×
ٓذخَ ا٠ُ اؽزٔب٫د ٝاؽظبء 

 ٝطل٢

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ اُجشٓغخ ٝرش٤ًت أُؼط٤بد 5 3 30عب 1 30عب  1 30عب  1 30عب  67 00عب  45 × ×
 2.2.1اُشٓض : ٝ د ّ  
 9ا٧سطذح : 
 5أُؼبَٓ : 

 ٛ٘ـذعخ اُؾبعٞة 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  45 × ×

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ أُ٘غ٤خ رو٤٘بد أُؼِٞٓبد ٝا٫رظبٍ 4 2 30عب  1   30عب  22 00عب  45 × ×
 2.1اُشٓض : ٝ د ا ف 

 2ا٧سطذح : 
 3أُؼبَٓ :

 اخزجبس ٓبدح ٖٓ ث٤ٖ :

 3 1 30عب  1  30عب  1 00عب  45 00عب  45 × ×
 أدٝاد اُجشٓغخ ُِش٣بض٤بد

 ٓذخَ ُِجشٓغخ أُٞعٜخ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ )ًٜشثبء ػبٓخ ( 2ك٤ض٣بء  2 2 30عب  1  30عب  1 00عب  45 00 عب 45 × ×
 2.1اُشٓض : ٝ د ّ : 

 3ا٧سطذح : 
 3أُؼبَٓ : 

 ربس٣خ اُؼـِّٞ 1 1 30عب  1   30عب  22 00عب  45 × 

 يجًىع انسذاسي انثاَي 30 16 30سا  13 00سا  9 00سا  3 30سا  382 00سا 405  

 افي ػٍ طزيق انخشاورػًم إض*

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، الذي يحدد3152جويمية  35المؤرخ في  251يعدل ممحق القرار رقم ، 3152جويمية  32مؤرخ في  555قــرار رقم 

 اإلقميم" ة"عموم األرض والكون" فـرع "جغرافيا وتييئ نبرنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدا
 

 ر التعميم العالي والبحث العممي،إن وزي
، المتضمف القانكف 8444أبريل  1المكافق  8184ذي الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
مف كالمتض 4581مايك سنة  0المكافق  8141رجب عاـ  0 المؤرخ في 801-81كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 4558 سنةيكليك  44 المكافق 8144 جمادى األكلى عاـ 4المؤرخ في  453-58كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالندكة الكطنية لمجامعات، ةالمحدد لمياـ كسير اليياكل الجيكري
 4554غشت سنة  44كافق الم 8141جمادى الثانية عاـ  41المؤرخ في  424-54كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -

 كالمتمـ، ؿالذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعد
الذي  4550غشت سنة  81المكافق  8141رجب عاـ  88المؤرخ في  444-50كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد مياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،  
 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53ـ التنفيذي رقـ كبمقتضى المرسك  -

 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ  عمى شيادة الميسانس كشيادة المستر كشيادة الدكتكراه،
كالذي  4584يناير سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضمف إنشاء تككيف، صبلحيات كسير المجنة الكطنية  4550يكنيك سنة  1المؤرخ في  844كبمقتضى القرار رقـ  -

 لمتأىيل، 
المتضمف إنشاء، تككيف، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  4584مارس  41المؤرخ في  20كبمقتضى القرار رقـ  -

 كطنية لمميداف،ال
 المتضمف إنشاء ندكة العػمداء لكل ميداف، 4584 مارس 1 المؤرخ في 844كبمقتضى القرار رقـ  -
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الذي يحدد برنامج  التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات   4584جكيمية   43 المؤرخ في 145كبمقتضى القرار رقـ   -
 ،إلقميـ"جغرافيا كتييئة ا"فرع    "ليسانس ميداف "عمكـ األرض كالككف 

عمداء الكميات،  تكبنػاء عمى محضػر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء ندكا -
 .4581ماي 50إلى  54، مف 8المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة 

 

 يقــــــرر
، المذككر أعبله، 4584جكيمية  43المؤرخ في  145قرار رقـ ييػدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق ال :المادة األولى

فرع   "الذي يحدد برنامج التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات ليسانس ميداف "عمكـ األرض كالككف 
 جغرافيا كتييئة اإلقميـ" طبقا لممحق ىذا القرار."

ت الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ كالتككيف يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء الندكا: 3المادة 
العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث 

 العممي.
 4302 جويمية 40حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يسانس الم ةالقاعدي المشترك لشياد برنامج التعميمممحـق  
 جغرافيا وتييئة اإلقميم""فرع  "عموم األرض والكون "جذع مشترك لميدان 

 السداسي األول 
 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 أخشٟ
 غْ اُغبػ٢اُؾ

اُغذاع٢ 
 بأعجٞػ15

 اُؾغْ اُغبػ٢  ا٧عجٞػ٢

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

ذح 
ط

س
٧

ا
 

 أُٞاد
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 آزؾبٕ
ٓشاهجخ 
 ٓغزٔشح

أػٔبٍ 
 رطج٤و٤خ

أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

 اُؼ٘ٞإ دسٝط

 8 4 00عب  3  00عب  3 00عب  84 00عب  45 × ×
رؾ٤َِ أُغبٍ اُغـشاك٢ ٝر٤ٜئخ 

 1ا٩ه٤ِْ 

 خٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤
اُشٓض : ٝد ّ.أ.ط 

.1.1.1 
 8ا٧سطذح : 
 4أُؼبَٓ: 

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ ع٤ُٞٞع٤ب ػبٓخ 4 2 30عب  1  30عب  1 00عب  45 00عب  45 × ×
 2.1.1اُشٓض : ٝ د أ ط 
 8ا٧سطذح :  
 4أُؼبَٓ : 

 رو٤٘بد اُزٔض٤َ أُخشائط٢ 4 2 30عب  1  30عب  1 00عب  45 00عب  45 × ×

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ أُٜ٘غ٤خ ث٣ُٞٞ٤ٞع٤ب 3 2 30عب  1   00عب  45 00عب  45 × ×
 1.1اُشٓض : ٝ د ّ  

 10ا٧سطذح : 
 8أُؼبَٓ : 

 ٤ٔ٤ًبء 2 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  45 ×          ×
 : رؾ٤َِ س٣بض٢ 1س٣بض٤بد  3 2 30عب   1 30عب  1 30عب  1 00عب  45 00عب  45 × ×
 1ك٤ض٣بء  2 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  45 × ×

 ٗذٝاد ٝؽبضشاد 2 1 00عب  1   30عب  22 00عب  45 × ×

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٫عزٌشبك٤خ    
 1.1اُشٓض : ٝ د ا ف   

 2ا٧سطذح : 
 1أُؼبَٓ :

 
 

× 
 

  30عب  22 00عب  45
 
 

 1 30عب  1
1 

 
 1اػ٬ّ آ٢ُ 

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧كو٤خ
 1.1اُشٓض : ٝ د ا ف 

 2ا٧سطذح : 
 2أُؼبَٓ :

 1ُـخ أع٘ج٤خ  1 1  30عب  1  30عب  22 00عب  45 × 

 يجًىع انسذاسي األول 30 19 00سا  15 00سا  6 30سا  7 30سا  421 00سا  450  
 

 يسانس الم ةالقاعدي المشترك لشياد برنامج التعميمممحـق  
 وتييئة اإلقميم"جذع مشترك لميدان " عموم األرض والكون " فرع جغرافيا 

 السداسي الثاني 
 

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ
 

 أُٞاد

ذح
ط

س
٧

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 
 

اُؾغْ اُغبػ٢  اُؾغْ اُغبػ٢ ا٧عجٞػ٢
 15ُِغذاع٢ )

 أعجٞػب (

 
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 دسٝط
 أػٔبٍ
 ٓٞعٜخ

 أػٔبٍ
 رطج٤و٤خ

ٓشاهجخ 
 ٓغزٔشح 

 آزؾبٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 1.2.1اُشٓض : 

 8ا٧سطذح: 
 4َٓ : أُؼب

رؾ٤َِ أُغبٍ اُغـشاك٢ 
 2ٝر٤ٜئخ ا٩ه٤ِْ 

 × × 00عب  45 00عب  84 00عب  3  00عب  3 4 8
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 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
اُشٓض : ٝ د أ ط :  

2.2.1  
 9ا٧سطذح : 
 6أُؼبَٓ : 

 × × 00عب  45   30عب  1 30عب  1 3 5 ػـٔشإ

30عب  1 3 4 خشائط٤خ ٓٞضٞػ٤خ 00عب  3    × × 00عب  45 00عب  45 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
اُشٓض : ٝ د أ ط 

2.2.1 
 9ا٧سطذح : 
 6أُؼبَٓ : 

 × × 00عب  45 00عب  45  30عب  1 30عب  1 2 3 : اؽظبئ٤بد 2س٣بض٤بد 

 × × 00عب  45 00عب  45  30عب  1 30عب  1 2 3 عٌبٕ، اُغٌٖ ٝٗشبطبد

 × × 00عب  45 00عب  45  30عب  1 30عب  1 2 3 2ك٤ض٣بء  

 ؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خٝ
اُشٓض ى ٝ د ا ط : 

2.1 
 2ا٧سطذح : 
 2أُؼبَٓ : 

 
ٓؼِٞٓبد ك٢ اُز٤ٔ٘خ 

 اُذائٔخ

 
2 

 
2 

 
 30عب  1

  
 

 30عب  22
 

 00عب  45
 
× 

 
× 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
اُشٓض : ٝ د ا  ف 

2.1 
 2ا٧سطذح : 
 2أُؼبَٓ : 

 × × 00عب  45 30عب  22   30عب  1 1 1 2اػ٬ّ أ٢ُ 

 × × 00عب  45 30عب  22  30عب  1  1 1 2٘ج٤خ ُـخ أع

   00سا  450 30سا  376 00سا  6 30سا7 30سا  13 20 30 يجًىع انسذاسي انثاَي
 

 يسانس الم ةالقاعدي المشترك لشياد برنامج التعميمممحـق  
 جذع مشترك لميدان " عموم األرض والكون " فرع جغرافيا وتييئة اإلقميم"

 لثالسداسي الثا    

 أُٞاد ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

ذح
ط

س
٧

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

اُؾغْ  اُؾغْ اُغبػ٢ ا٧عجٞػ٢
اُغبػ٢ 
 15ُِغذاع٢ )

 أعجٞػب (

 ٗٞع اُزو٤٤ْ أخشٟ *
 دسٝط

 أػٔبٍ أػٔبٍ

 رطج٤و٤خ ٓٞعٜخ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 1.1.2اُشٓض : 

 11ا٧سطذح: 
 4أُؼبَٓ : 

ػ٘بطش 
 ع٤ٞٓشكِٞع٤خ

4 2 
 30عب  1 30عب  1

 × × 00عب  45 00عب  45  
 30عب  1 30عب  1

 × × 00عب  45 00عب  45   30عب  1 30عب  1 2 4 ٤ٛذسُٝٞع٤خ

 × × 00عب  45 00عب  45   30عب  1 30عب  1 2 3 ث٤ٞٓ٘بخ٤خ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 2.1.2: ٝ د أ ط :  اُشٓض

 8ا٧سطذح : 
 4أُؼبَٓ : 

 × ×         30عب  1 2 4 ٓذٕ ٝٓ٘بطن

 × × 00عب  45 00عب  45   30عب  1 30عب  1 2 4 رؾ٤َِ د٣ٔٞؿشاك٢
 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ

 1.2اُشٓض : ٝ د أ ط 
 9ا٧سطذح : 
 6أُؼبَٓ : 

 × ×   00عب  45 30عب  1   30عب  1 2 3 طٞثٞؿشاك٤ب
 × × 00عب  45 00عب  45 30عب  1   30عب  1 2 3 اعزشؼبس ػٖ ثؼذ

ٔخ ٓذخَ ٧ٗظ
 ا٩ػ٬ّ اُغـشاك٢

 × × 00عب  45 00عب  45 30عب  1     2 3

 ٝؽذح رؼ٤ِْ ا٫عزٌشبك٤خ
 1.2اُشٓض : ٝ د ا ط 

 1ا٧سطذح : 
 1أُؼبَٓ : 

  
 اهـزظبد

  
 × × 00عب  45 30عب  22     30عب  1 1 1

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 2.1اُشٓض: ٝ د ا  ف 

 2ا٧سطذح : 
 2أُؼبَٓ : 

 × × 00عب  45 30عب  22   30عب  1   1 1 3ُـخ أع٘ج٤خ 

     00سا  450 00سا  405 30سا  4 00سا 9 30سا  13 18 30 يجًىع انسذاسي انثانذ
 رػًم إضافي ػٍ طزيق انخشاو*

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الذي، 3152جويمية  35المؤرخ في  255يعدل ممحق القرار رقم ، 3152جويمية  32في مؤرخ  555قــرار رقم 

 "فـرع "جيولوجيا "عموم األرض والكون" نيحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانكف 8444أبريل  1المكافق  8184ذي الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 المعدؿ كالمتـ،التكجييي لمتعميـ العالي، 
كالمتضمف  4581مايك سنة  0المكافق  8141رجب عاـ  0 المؤرخ في 801-81كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 4558 سنةيكليك  44 المكافق 8144 جمادى األكلى عاـ 4المؤرخ في  453-58كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالندكة الكطنية لمجامعات، ةريالمحدد لمياـ كسير اليياكل الجيك 
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 4554غشت سنة  44المكافق  8141جمادى الثانية عاـ  41المؤرخ في  424-54كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -
 كالمتمـ، ؿالذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعد

الذي  4550غشت سنة  81المكافق  8141رجب عاـ  88المؤرخ في  444-50كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد مياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،  

 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 راه ،المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ  عمى شيادة الميسانس كشيادة المستر كشيادة الدكتك 

كالذي  4584يناير سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

المتضمف إنشاء تككيف، صبلحيات كسير المجنة الكطنية  4550يكنيك سنة  1المؤرخ في  844كبمقتضى القرار رقـ  -
 أىيل، لمت

المتضمف إنشاء، تككيف، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  4584مارس  41المؤرخ في  20كبمقتضى القرار رقـ  -
 الكطنية لمميداف،

 المتضمف إنشاء ندكة العػمداء لكل ميداف، 4584 مارس 1 المؤرخ في 844كبمقتضى القرار رقـ  -
الذي يحدد برنامج  التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات   4584جكيمية   43 المؤرخ في 148كبمقتضى القرار رقـ   -

 ،""  فرع "جيكلكجياليسانس ميداف "عمكـ األرض كالككف 
عمداء الكميات،  تكبنػاء عمى محضػر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء ندكا -

 .4581ماي 50إلى  54، مف 8طينة المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسن
 

 يقــــــرر
، المذككر أعبله، 4584جكيمية  43المؤرخ في  148ييػدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ  األولى:المادة 

فرع   "الذي يحدد برنامج التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات ليسانس ميداف "عمكـ األرض كالككف 
 ا القرار.جيكلكجيا" طبقا لممحق ىذ"

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف ، رؤساء الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ  :3المادة 
كالتككيف العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي 

 كالبحث العممي.
 4302جويمية  40حـرر بالجزائر في                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحـق  برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادة الميسانس 

 جيولوجيا""فرع  "م األرض والكون عمو "جذع مشترك لميدان 
  السداسي األول

 ٗٞع اُزو٤٤ْ
 أخشٟ

 اُؾغْ اُغبػ٢
اُغذاع٢ 

 بأعجٞػ15

 اُؾغْ اُغبػ٢  ا٧عجٞػ٢

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

ذح 
ط

س
٧

ا
 

 أُٞاد
أػٔبٍ  ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 رطج٤و٤خ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

 دسٝط
 آزؾبٕ

ٓشاهجخ 
 اُؼ٘ٞإ ٓغزٔشح

 1ع٤ـُٞٞع٤ـب   10 4 00عب  3  00عب  3 00عب  90 00عب  45 × ×

 ٝؽذح رؼ٤ٔ٤ِخ أعبع٤خ
 .1.1اُشٓض : ٝد.أ.ط .

 10ا٧سطذح : 
 4أُؼبَٓ: 

 ٝؽذح رؼ٤ٔ٤ِخ  ٜٓ٘غ٤خ 1ث٤ُٞٞع٤ب  6 3 00عب  3  30عب  1 30عب  67 00عب  45 × ×
 1.1اُشٓض : ٝ د أ ّ.

 16ا٧سطذح :  
 9أُؼبَٓ : 

 1س٣بض٤بد  3 2 00عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  45 × ×

 1ك٤ض٣بء  4 2 30عب  1  30عب  1 00عب  45 00عب  45 × ×

 ٤ٔ٤ًبء 3 2 30عب  1  30عب  1 00عب  45 00عب  45  ×

 



245 |    1024-الثالثي الثالث                                                                                         النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
 

× 
 

 ذٝاد ٝٓئرٔشادٗ 1 1 30عب  1   30عب  22 00عب  45 

 ٝؽغخ رؼ٤ٔ٤ِخ اعزٌشبك٤خ
 1.1اُشٓض : ٝ د أ ط 

 1ا٧سطذح : 
 1أُؼبَٓ : 

 ٝؽذح رؼ٤ٔ٤ِخ أكو٤خ 1اػ٬ّ أ٢ُ   1.5 2 30عب  1  30عب  1 00عب  45 00عب  45 × ×
 1.1اُشٓض : ٝ د أ ف 

 3ا٫سطذح ى 
 3أُؼبَٓ :

 1رو٤٘بد  اُزؼج٤ش  1.5 1   30عب   1 30عب  22 00عب  45 × 

 يجًىع انسذاسي األول 30 17 30سا  13 30سا  1 30سا  10 30سا  382 00سا  360  
 

 يسانس الم ةالقاعدي المشترك لشياد برنامج التعميممحـق  م
 جذع مشترك لميدان "عموم األرض والكون" فرع "جيولوجيا"

  السداسي الثاني    
 

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ
 

 أُٞاد

ذح
ط

س
٧

ا
 

ُٔ
ا

َ
بٓ

ؼ
 

اُؾغْ اُغبػ٢  اُؾغْ اُغبػ٢ ا٧عجٞػ٢
 15ُِغذاع٢ )

 أعجٞػب (

 
 أخشٟ *

 ٗٞع اُزو٤٤ْ
 دسٝط

 أػٔبٍ
 ٓٞعٜخ

 أػٔبٍ
 رطج٤و٤خ

 ٝؽذح رؼ٤ِٔخ أعبع٤خ
 2.1اُشٓض : ٝ د أ ط :

 10ا٧سطذح: 
 4أُؼبَٓ : 

 × × 00عب  45 00عب  90 00عب  3  00عب  3 4 10 2ع٤ـُٞٞع٤ـب 

 ٝؽذح رؼ٤ٔ٤ِخ ٜٓ٘غ٤خ
 2.1اُشٓض : ٝ د ٓظ :  

 16ا٧سطذح : 
 9أُؼبَٓ : 

 × × 00عب  45 30عب  67 30عب  1  00عب  3 3 6 2ث٤ُٞٞع٤ب 
 × × 00عب  45 00عب  45  30عب  1 30عب  1 2 3 2س٣بض٤بد 

 × × 00عب  45 00عب  45 30عب  1  30عب  1 2 4 2ك٤ض٣بء 
 × × 00عب  45 00عب  45 30عب  1  30عب  1 2 3 ٤ٔ٤ً2بء 

 ٝؽذح  رؼ٤ٔ٤ِخ اعزٌشبك٤خ
 2.1اُشٓض ى ٝ د ا ط 

 1ا٫سطذح : 
 1أُؼبَٓ : 

 30عب  22   30عب  1 1 1 2اد ٓئرٔشاد ٝٗذٝ
 

 00عب  45
 

× × 

 ٝؽذح  رؼ٤ِٔخ أكو٤خ
 2.1اُشٓض : ٝ د ا ف 

 3ا٫سطذح : 
 3أُؼبَٓ : 

 × × 00عب  45 00عب  45 30عب  1  30عب  1 2 1.5 2اػ٬ّ أ٢ُ 

  × 00عب  45 30عب  22 30عب  1   1 1.5 2ؼج٤ش زرو٤٘بد اُ

   00سا  360 30سا  382 30سا  10 30سا  1 30سا  13 17 30 يجًىع انسذاسي انثاَي
 
 

 يسانس الم ةالقاعدي المشترك لشياد برنامج التعميمممحـق  
 جذع مشترك لميدان "عموم األرض والكون" فرع "جيولوجيا"

 السداسي الثالث    
 

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ
 

 أُٞاد

ذح
ط

س
٧

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

اُؾغْ اُغبػ٢  اُؾغْ اُغبػ٢ ا٧عجٞػ٢
 15ُِغذاع٢ )

 عجٞػب (أ

 
 أخشٟ *

 ٗٞع اُزو٤٤ْ
 دسٝط

 أػٔبٍ
 ٓٞعٜخ

 أػٔبٍ
 رطج٤و٤خ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 1.1.2اُشٓض : 

 9.5ا٧سطذح : 
 5أُؼبَٓ : 

 × × 00عب  45 00عب  45  30عب  1 30عب  1 2 4 ػِْ اُجِٞس٣بد

 × × 00عب  45 30عب  67 00عب  3  30عب  1 3 5.5 ػِْ أُؼبدٕ

 بع٤خٝؽذح رؼ٤ِْ أع
 2.1.2اُشٓض : ٝ د أ ط :  

 8ا٧سطذح : 
 5أُؼبَٓ : 

 ×  00عب   45 30عب  67 00عب  3  30عب  1 2 4 ٤ٗٞ1خ زرٌ

 × × 00عب  45 30عب  22   30عب  1 2 3 1ع٤ُٞٞع٤ب اُغضائش 

 ٝؽذح رؼ٤ٔ٤ِخ اعبع٤خ
 3.1.2اُشٓض : ٝ د أ ط : 

 8ا٫سطذح : 
 5أُؼبَٓ : 

 × × 00عب  45 30عب  22   30عب  1 2 3 ػِْ اُطجوبد

 × × 00عب  45 30عب  67 00عب  3  30عب  1 3 5 ػِْ  اُؾلش٣بد

 ٝؽذح رؼ٤ٔ٤ِخ أكو٤خ
 1.2اُشٓض : ٝ د ا ف ى 

 4.5ا٫سطذح : 
 2أُؼبَٓ : 

 × × 00عب  45 00عب  45 30عب  1  30عب  1 1 3 3اػ٬ّ أ٢ُ

  × 00عب  45 30عب  22  30عب  1  1 1.5 1ُـخ أع٘ج٤خ 

   00سا 360 00سا  360 30سا 10 00سا  3 30سا  10 17 30 يجًىع انسذاسي انثانذ
 

 يسانس الم ةالقاعدي المشترك لشياد برنامج التعميمممحـق  
 جذع مشترك لميدان "عموم األرض والكون" فرع "جيولوجيا"

 السداسي الرابع    

 ٗٞع اُزو٤٤ْ
 أخشٟ*

اُؾغْ 
 اُغبػ٢

اُغذاع٢ 
 بأعجٞػ15٤

 غْ اُغبػ٢  ا٧عجٞػ٢اُؾ

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

ذح 
ط

س
٧

ا
 

 أُٞاد

 أػٔبٍ ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ
 رط٤جو٤خ

أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

 اُؼ٘ٞإ دسٝط
 ٓزٞاطَ آزؾبٕ

 4.5 3 30عب  1  00عب  3 00عب   67 00عب  45 × ×
ثزشُٝٞع٤ب  اُظخٞس 

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ أُ٘ظجشح
 1.2.2اُشٓض:  ٝ د ا 
 ٧7.5سطذح  : 

 5أُؼبَٓ:   

 ثزشُٝٞع٤ب اُظخٞس أُزؾُٞخ 2 1 30عب  1   30عب  22   

 ٤ٔبء٤ع٤ًٞ 1 1 30عب  1   30عب  22  × ×
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 2رٌز٤ٗٞخ  5 3 30عب  1  00 عب 3 30عب  67 00عب  45 × ×
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ٧عبع٤خ

 2.2 2اُشٓض: ٝ د ا..
 7.5ا٧سطذح  : 
 2ع٣ُٞٞ٤غب اُغضائش  2.5 1 30عب  1   30عب  22 00عب  45 × × 5أُؼبَٓ : 

 4 2 30عب 1  30 عب 1 00عب  45 00عب  45 × ×
ثزشُٝٞع٤ب  اُظخٞس 

 اُشعٞث٤خ
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ

 2.2اُشٓض : ٝ د اط 
 7.5ا٧سطذح : 
 ػِْ اُشعٞث٤بد 3.5 2 30عب  1  30عب  1 00عب  45 00عب  45 × × 4أُؼبَٓ : 

 شثض ٤ٓذا٢ٗر 3.5 2    00عب  45  × ×

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ أُٜ٘غ٤خ
 2.2اُشٓض : ٝ د ّ  

 3.5ا٧سطذح : 
 2أُؼبَٓ : 

 أخ٬ه٤بد 1 1  30عب  1  00عب  22 00عب  45 × ×

 ٝؽذح رؼ٤ٔ٤ِخ أكو٤خ
 1.2.2  أاُشٓض : ٝ د 

 1ا٧سطذح : 
 1أُؼبَٓ : 

 اخز٤بس ٓبدح ٖٓ ث٤ٖ :

 3 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00 بع 45 × ×

٤٤ش هٞاػذ اُج٤بٗبد ٝٗظْ رغ
 أُؼِٞٓبد  اُغـشاك٤خ

 ٝؽذح رؼ٤ٔ٤ِخ أكو٤خ
 2.2.2اُشٓض : ٝ د أف 
 3ا٫سطذح : 
 2أُؼبَٓ : 

 ع٤ٞك٤ض٣بء
 ع٤ُٞٞع٤ب رطج٤و٤خ

 يجًىع انسذاسي انزابغ 30 18 00سا 12 00سا  3 00سا  9 00سا  405 00سا  315  

 اورػًم إضافي ػٍ طزيق انخش*

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  3152جويمية  35المؤرخ في  253، يتضمن إلغاء القرار رقم 3152جويمية  32مؤرخ في  551قــرار رقم 

 الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيدات ميدان "عـموم االرض والكون" فرع "جيولوجيا وتيئة اإلقميم"
 

 العممي، إن وزير التعميم العالي والبحث
، المتضمف القانكف 8444أبريل  1المكافق  8184ذي الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
كالمتضمف  4581مايك سنة  0المكافق  8141رجب عاـ  0 المؤرخ في 801-81كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
كالذي  4584يناير سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي ك البحث العممي،
الذي يحدد برنامج  التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات   4584جكيمية   43 المؤرخ في 144كبمقتضى القرار رقـ   -

 جيكلكجيا كتييئة اإلقميـ" "فرع    "س ميداف " عمكـ األرض كالككف ليسان
عمداء الكميات،  تكبنػاء عمى محضػر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء ندكا -

 .4581ماي 50إلى  54، مف 8المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة 
 

 ـرريقـــــ
، المذككر أعبله الذي يحدد برنامج التعميـ 4584جكيمية  43المؤرخ في  144المادة األكلى: يمغي القرار رقـ 

  ".جيكلكجيا كتييئة اإلقميـ"فرع   "القاعدي المشترؾ لشيادات ليسانس ميداف "عمكـ األرض كالككف 
ء الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤسا :3المادة  

كالتككيف العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي 
 كالبحث العممي.

 4302جويمية  40حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

      األستاذ دمحم مباركي                                                                                                 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 برنامج التعميم القاعدي المشتركيحدد  3152جويمية  32في مؤرخ  555قــرار رقم  
 عـموم اقتصادية، تسيير وعموم تجارية"" ميدانلشيادات ليسانس 

 يم العالي والبحث العممي،إن وزير التعم
، المتضمف القانكف 8444أبريل  1المكافق  8184ذي الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
كالمتضمف  4581مايك سنة  0المكافق  8141رجب عاـ  0 المؤرخ في 801-81كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 ف أعضاء الحككمة،تعيي
 4558 سنةيكليك  44 المكافق 8144 جمادى األكلى عاـ 4المؤرخ في  453-58كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالندكة الكطنية لمجامعات، ةالمحدد لمياـ كسير اليياكل الجيكري
 4554غشت سنة  44المكافق  8141جمادى الثانية عاـ  41المؤرخ في  424-54كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -

 كالمتمـ، ؿالذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعد
الذي  4550غشت سنة  81المكافق  8141رجب عاـ  88المؤرخ في  444-50كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد مياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،  
 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53يذي رقـ كبمقتضى المرسكـ التنف -

 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ  عمى شيادة الميسانس كشيادة المستر كشيادة الدكتكراه،
كالذي  4584يناير سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 حيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،يحدد صبل
المتضمف إنشاء تككيف، صبلحيات كسير المجنة الكطنية  4550يكنيك سنة  1المؤرخ في  844كبمقتضى القرار رقـ  -

 لمتأىيل، 
المتضمف إنشاء، تككيف، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  4584مارس  41المؤرخ في  20كبمقتضى القرار رقـ  -

 مميداف،الكطنية ل
 المتضمف إنشاء ندكة العػمداء لكل ميداف، 4584 مارس 1 المؤرخ في 844كبمقتضى القرار رقـ  -
الذي يحدد برنامج  التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات   4584جكيمية   43 المؤرخ في 144كبمقتضى القرار رقـ  -

 المعدؿ،"، ليسانس ميداف "عمـك اقتصادية كعمكـ تجارية
عمداء الكميات،  تضػر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء ندكاكبنػاء عمى مح -

 .4581ماي 50إلى  54، مف 8المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة 
 يقــــــرر

الميسانس في ميداف "عمـك اقتصادية،   ييػدؼ ىذا القرار إلى تحديد برنامج التعميـ القاعدي المشترؾ األولى:المادة 
 تسيير كعمكـ تجارية"  طبقا لممحق ىذا القرار.  

، المعدؿ، الذي يحدد برنامج التعميـ القاعدي  4584جكيمية  43المؤرخ في  144يمغػي القرار رقـ  :3المادة 
 تسيير كعمـك تجارية ".ت ليسانس  ميداف "عمـك اقتصادية، المشترؾ لشيادا

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ كالتككيف  :2المادة 
العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث 

 العممي.
 4302جويمية  40حـرر بالجزائر في                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ممحـق  برنامج التعميم القاعدي المشترك  لشيادة الميسانس
 وعموم تجارية"جذع مشترك الميدان "عـموم اقتصادية، تسيير 

 لسداسي األول ا

 ٗٞع اُزو٤٤ْ
 *أخشٟ

 اُؾغْ اُغبػ٢
اُغذاع٢ 

 ب٧عجٞػ1

 اُؾغْ اُغبػ٢  ا٧عجٞػ٢

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

ذح 
ط

س
٧

ا
 

 أُٞاد
أػٔبٍ  ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 رطج٤و٤خ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

 دسٝط
 آزؾبٕ

ٓشاهجخ 
 ٓغزٔشح

 اُؼ٘ٞإ

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ ٓذخَ ٬ُهزظبد 5 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  45 × ×
 1.1اُشٓض : ٝد ّ.أ.ط  

 18ا٧سطذح : 
 8أُؼبَٓ: 

 1اهزظبد عضئ٢  5 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  45 × ×
 1ٓؾبعجخ  ػبٓخ  4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  45 × ×
 هبئغ ا٫هزظبد٣خربس٣خ اُٞ 4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  45 × ×

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ أُٜ٘غ٤خ 1اؽظبء  4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  40 × ×
 1.1اُشٓض : ٝ د ّ  
 9ا٧سطذح :  
 5أُؼبَٓ : 

 1س٣بض٤بد  4 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  40 × ×

 1ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش   1 1 30عب  1   30عب  22 00عب  40  ×

 ٓذخَ اُوبٕٗٞ 1 1 30عب  1   30عب  22 00عب  40  ×
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٫عزٌشبك٤خ

 1.1اُشٓض : ٝ د أ ف  
 2ا٧سطذح : 
 2أُؼبَٓ : 

 ٓذخَ ُؼِْ ا٫عزٔبع 1 1 30عب  1   30عب  22 00عب  40  ×

 30عب  1  30عب  22 00عب  40 × ×
 
 

 1ُـخ أع٘ج٤خ  1 1

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧كو٤خ
 1.1اُشٓض : ٝ د ا ف 

 1سطذح : ا٧
 1أُؼبَٓ :

 يجًىع انسذاسي األول 30 16 00سا  15 30سا  10  00سا  360 00سا  420  
 

 ممحـق  برنامج التعميم القاعدي المشترك  لشيادة الميسانس
 جذع مشترك الميدان " عـموم اقتصادية ، تسيير وعموم تجارية "

 السداسي الثاني     
 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 أخشٟ*
 اُؾغْ اُغبػ٢

ُغذاع٢ ا
 بأعجٞػ15

 اُؾغْ اُغبػ٢  ا٧عجٞػ٢

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

ذح 
ط

س
٧

ا
 

 أُٞاد
 أػٔبٍ ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 رط٤جو٤خ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

 دسٝط
 اُؼ٘ٞإ ٓزٞاطَ آزؾبٕ

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ ٓذخَ ٩داسح ا٧ػٔبٍ 6 2 30عب  1 30عب  1  00عب  45 00عب  45 × ×
 2.1اُشٓض:  ٝ د ا ط. 

 16سطذح  : ا٧
 6أُؼبَٓ:  

 2اهزظبد عضئ٢  6 2 30عب  1 30عب 1  00عب  45 00عب  45 × ×

 2ٓؾبعجخ  ػبٓخ  4 2 30عب  1 30عب  1  30عب  45 30عب  45 × ×

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ أُٜ٘غ٤خ 2اؽظبء  4 2 30عب 1 30عب  1  00عب  45 00عب  45 × ×
 2.1اُشٓض : ٝ د ّ  .

 11ا٧سطذح : 
 6أُؼبَٓ :

 2س٣بض٤بد  4 2 30عب  1 30عب  1  30عب  45 00عب  45 × ×

 ٬٢ُّ آاػ 3 2 30عب  1   30عب  45 30عب  45 × 

 هبٕٗٞ  رغبس١ 1 1 00عب  1   30عب  22 00عب  45  ×
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٫عزٌشبك٤خ

 2.1اُشٓض : ٝ د ا ط 
 2ا٧سطذح : 
 ػـِْ اعزٔبع أُ٘ظٔبد 1 1 30عب  1   30عب   22 00عب  45  × 2أُؼبَٓ :  

 2ُـخ أع٘ج٤خ  1 1  30عب  1  30عب  22 00عب  45 × ×

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اكو٤خ
 1.2اُشٓض : ٝ د ا ف 

 1ا٫سطذح ى 
 1أُؼبَٓ :

 يجًىع انسذاسي انثاَي 30 15 30سا  10 30سا  10  30سا  337 00سا  405  
 ػًم إضافي ػٍ طزيق انخشاور*

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، الذي 3152جويمية  35المؤرخ في  512يعدل ممحق القرار رقم ، 3152جويمية  32مؤرخ في  553قــرار رقم 

 يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس في ميدان "حقوق وعموم سياسية" فـرع "حقوق"
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانكف 8444أبريل  1المكافق  8184ذي الحجة عاـ  83لمؤرخ في ا 50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
كالمتضمف  4581مايك سنة  0المكافق  8141رجب عاـ  0 المؤرخ في 801-81كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
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 4558 سنةيكليك  44 المكافق 8144 جمادى األكلى عاـ 4المؤرخ في  453-58كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 كالندكة الكطنية لمجامعات، ةالمحدد لمياـ كسير اليياكل الجيكري

 4554غشت سنة  44المكافق  8141جمادى الثانية عاـ  41المؤرخ في  424-54كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -
 كالمتمـ، ؿة بتنظيميا كسيرىا، المعدالذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاص

الذي  4550غشت سنة  81المكافق  8141رجب عاـ  88المؤرخ في  444-50كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد مياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،  

 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ  عمى شيادة الميسانس كشيادة المستر كشيادة الدكتكراه،

كالذي  4584يناير سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

المتضمف إنشاء تككيف، صبلحيات كسير المجنة الكطنية  4550يكنيك سنة  1المؤرخ في  844قرار رقـ كبمقتضى ال -
 لمتأىيل، 

المتضمف إنشاء، تككيف، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  4584مارس  41المؤرخ في  20كبمقتضى القرار رقـ  -
 الكطنية لمميداف،

 المتضمف إنشاء ندكة العػمداء لكل ميداف، 4584 مارس 1 المؤرخ في 844كبمقتضى القرار رقـ  -
الذي يحدد برنامج  التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات   4584جكيمية   43 المؤرخ في 054كبمقتضى القرار رقـ  -

 "حقكؽ "ليسانس ميداف "حقكؽ كعمـك سياسية" فرع 

عمداء الكميات،  تيداف كرؤساء ندكاكبنػاء عمى محضػر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمم -
 .4581ماي 50إلى  54، مف 8المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة 

 

 يقــــــرر
المذككر اعبله،  4584جكيمية  43الؤرخ في  054ييػدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ  األولى :المادة

اىعدي لشيادات ليسانس في ميداف "حقكؽ كعمكـ سياسية" فرع حقكؽ"  الذي يحدد برنامج التعميـ الق
 طبقا لممحق ىذا القرار.  

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ كالتككيف  :3المادة 
 الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة 

 4302جويمية  40حـرر بالجزائر في                                                                                          
 تعميم العالي والبحث العممي  وزير ال                                                                                          

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ـق  برنامج التعميم القاعدي المشترك  لشيادة الميسانسممح
   جذع مشترك لميدان " حقوق وعموم سياسية " فرع "حقوق"

 السداسي األول 
 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 *أخشٟ
 اُؾغْ اُغبػ٢

 اُغذاع٢
 بأعجٞػ 15

 اُؾغْ اُغبػ٢  ا٧عجٞػ٢

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

ذح 
ط

س
٧

ا
 

 أُٞاد
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 آزؾبٕ
ٓشاهجخ 
 ٓغزٔشح

ٍ أػٔب
 رطج٤و٤خ

أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

 اُؼ٘ٞإ دسٝط

 7 2 00عب  3 30عب  1  00عب  67 00عب  90 × ×
  1ٓذخَ ا٠ُ اُؼِّٞ اُوب٤ٗٞٗخ 

 ) ٗظش٣خ اُوبٕٗٞ (
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ

 1.1اُشٓض : ٝد.أ.ط  
 18ا٧سطذح : 
 5أُؼبَٓ: 

 7 2 00عب  3 30عب  1  30عب  67 00عب  90 × ×
 وبٕٗٞ اُذعزٞس١اُ

 )ٗظش٣زب اُذُٝخ ٝاُذعبر٤ش( 
 اُوبٕٗٞ ا٩داس١ )اُزظ٤ْ ا٩داس١( 4 1 00عب  3 30عب  1  30عب  67 30عب  22 × ×
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 6 1 30عب  3   00عب  45 00عب 90 × ×
 ِّٞ اُوب٤ٗٞٗخٜٓ٘غ٤خ  اُؼ

 ) كِغلخ اُوبٕٗٞ ( 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘ذ٣خ
 1.1اُشٓض : ٝ د ّ 
 6ا٫سطذح : 
 1أُؼبَٓ ى 

 ربس٣خ اُ٘ظـْ 2 1 30عب  1   30عب  22 30 عب 22 × ×
 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ

 1.1اُشٓض : ٝ د أ ط 
 4ا٫سطذح : 
 2أُؼبَٓ : 

 ٓغٔغ د٢ُٝ 2 1 30عب  1   30عب  22 30عب  22 × 

 2 1 30عب  1   30عب  22 30عب  22 × 
 1ُـخ أع٘ج٤خ  

 ) ٓظطِؾبد هب٤ٗٞٗخ ( 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 1.1اُشٓض : ٝ د أ ف 

 2ا٫سطذح ى 
 1أُؼبَٓ : 

 يجًىع انسذاسي األول 30 9 30سا  16 30سا  04  00سا  315 00سا  360  
 

 

 ممحق برنامج التعميم القاعدي المشترك ليشادة الميسانس
 جذع مشترك لميدان " حقوق وعموم سياسية " فرع " حقوق"

 السداسي الثاني
 

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ
 أُـٞاد

ذح
ط

س
٫

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

 اُؾغْ اُغبػ٢ ُؾغْ اُغبػ٢ ا٫عجٞػ٢ا
 ُِغذاع٢

 اعجٞػب( 15)

 
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 دسٝط
اػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

اػٔبٍ 
 رطج٤و٤خ

 أٓزؾبٕ ٓشاهجخ
 اُؼ٘ٞإ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعبع٤خ
 2.1اُشٓض : ٝ د أ ط 

 18ا٫سطذح : 
 5أُؼبَٓ : 

  2ٓذخَ ا٠ُ اُؼِّٞ اُوب٤ٗٞٗخ 
 ) ٗظش٣خ اُوبٕٗٞ(

 × × 00عب  90 30عب  67  30عب  1 00عب  3 2 7

 × × 00عب  90 30عب  67  30عب  1 00عب  3 2 7 هبٕٗٞ دعزٞس١ ) اُ٘ظْ اُغ٤بع٤خ (
 × × 30عب  22 30عب  67  30عب  1 00عب  3 1 4 اُوبٕٗٞ ا٩داس١ ) اُ٘شبط ا٩داس١(

 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 2.1اُشٓض : ٝ د ّ 
 6ا٫سطذح : 
 1أُؼبَٓ : 

 
 ٜٓ٘غ٤خ اُؼِّٞ اُوب٤ٗٞٗخ
 ) ٓ٘بٛظ اُجؾش اُؼ٢ِٔ(

 
6 

 
1 

 
 00عب  3

 
 

 
 

 00عب  45
 

 00عب  90
 
× 

 
× 
 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 2.1اُشٓض : ٝ د ا ط 

 4ا٫سطذح : 
 2أُؼبَٓ : 

 × × 30عب  22 30عب  22   30عب 1 1 2 ٓذخَ ا٠ُ اُشش٣غ ا٩ع٤ٓ٬خ

 
 اهزظبد ع٤بع٢

 
2 

 
1 

 
 30عب  1

 × × 30عب  22 00عب  22  

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 2.1اُشٓض : ٝ د ا ف 

 2ا٫سطذح : 
 1أُؼبَٓ : 

 
  2ُـخ أع٘ج٤خ 

 ) ٓظطِؾبد هب٤ٗٞٗخ (

 
2 

 
1 

 
 30عب  1

  
 

 30عب  22
 

 30عب  22
 
× 

 
× 

   00سا  360 00سا  315  30سا  4 30سا  16 9 30 يجًىع انسذاسي انثاَي
 

 اعدي المشترك  لشيادة الميسانسممحـق  برنامج التعميم الق
 جذع مشترك لميدان " حقوق وعموم سياسية " فرع " حقوق" 

 السداسي الثالث

 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 أُـٞاد

ذح
ط

س
٫

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُؾغْ اُغبػ٢ ا٫عجٞػ٢
 ُِغذاع٢

 اعجٞػب( 15)

 
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 اػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط
اػٔبٍ 
 رطج٤و٤خ

 ٓزؾبٕأ ٓشاهجخ
 اُؼ٘ٞإ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعبع٤خ
 1.2اُشٓض : ٝ د أ ط 

 18ا٫سطذح : 
 5أُؼبَٓ : 

 اُوبٕٗٞ أُذ٢ٗ 
 ) ٓظبدس ا٫ُزضآبد ( 

 × × 00عب  90 30عب  67  30عب  1 00عب  3 2 7

 اُوبٕٗٞ اُزغبس١ 
 ) اُزبعش ، ا٫ػٔبٍ اُزغبس٣خ (

 × × 00عب  22 30عب  67  30عب  1 00عب  3 1 4

 × × 30عب  90 30عب  67  30عب  1 00عب  3 2 7 اُ٘ظش٣خ اُؼبٓخ ُِغش٣ٔخ ٝاُؼوٞثخ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 1.2اُشٓض : ٝ د ّ 
 6ا٫سطذح : 
 1أُؼبَٓ : 

 
ٜٓ٘غ٤خ اُؼِّٞ اُوب٤ٗٞٗخ ) رو٤٘بد 

 1اػذاد اُجؾش  اُؼ٢ِٔ( 

 
6 

 
1 

 
 30عب  1

 
 30عب  1

 
 

 00عب  45
 

 00عب  90
 
× 

 
× 
 

 ذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خٝؽ
 1.2اُشٓض : ٝ د ا ط 

 4ا٫سطذح : 
 3أُؼبَٓ : 

 × × 30عب  22 30عب  22   30عب 1 2 2 هبٕٗٞ اُذ٢ُٝ اُؼـبّ

 
 هبٕٗٞ ا٧عشح ) اُضٝاط ٝ اُط٬م (

 
2 

 
1 

 
 30عب  1

 × × 30عب  22 00عب  22  

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 1.2اُشٓض : ٝ د ا ف 

 2ا٫سطذح : 
 1أُؼبَٓ : 

 
  2ُـخ أع٘ج٤خ 

 ) ٓظطِؾبد هب٤ٗٞٗخ (

 
2 

 
1 

 
 30عب  1

  
 

 30عب  22
 

 30عب  22
 
× 

 
× 

   00سا  360 00سا  315  00سا  6 00سا  15 10 30 يجًىع انسذاسي انثانذ 
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 ممحـق  برنامج التعميم القاعدي المشترك  لشيادة الميسانس
 جذع مشترك لميدان " حقوق وعموم سياسية " فرع " حقوق"

 السداسي الرابع
 

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 أُـٞاد

ذح
ط

س
٫

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُؾغْ اُغبػ٢ ا٫عجٞػ٢
 ُِغذاع٢

 اعجٞػب( 15)

 
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 اػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط اُؼ٘ٞإ
اػٔبٍ 
 رطج٤و٤خ

 أٓزؾبٕ ٓشاهجخ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعبع٤خ
 2.2اُشٓض : ٝ د أ ط 

 6ا٫سطذح : 
 5أُؼبَٓ : 

ٕ أُذ٢ٗ  ) ا٫ؽٌبّ اُوبٗٞ
 ا٫ُزضآبد (

 × × 00عب  90 30عب  67  30عب  1 00عب  3 2 7

 × × 00عب  22 30عب  67  30عب  1 00عب  3 1 4 اُوبٕٗٞ ا٩عشاءاد أُذ٤ٗخ ٝا٩داس٣خ
 × × 30عب  90 30عب  67  30عب  1 00عب  3 2 7 هبٕٗٞ ا٩عشاءاد اُغضائ٤خ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 2.2د ّ اُشٓض : ٝ 

 6ا٫سطذح : 
 1أُؼبَٓ : 

 
ٜٓ٘غ٤خ اُؼِّٞ اُوب٤ٗٞٗخ ) رو٤٘بد 

 2اػذاد اُجؾش  اُؼ٢ِٔ( 

 
6 

 
1 

 
 30عب  1

 
 30عب  1

 
 

 00عب  45
 

 00عب  90
 
× 

 
× 
 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 2.2اُشٓض : ٝ د ا ط 

 4ا٫سطذح : 
 2أُؼبَٓ : 

 × × 30عب  22 30عب  22   30عب 1 1 2 ؽـوٞم ا٩ٗغبٕ

 
 هـبٕٗٞ اُؼَٔ

 
2 

 
1 

 
 30عب  1

 × × 30عب  22 00عب  22  

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 1.2اُشٓض : ٝ د ا ف 

 2ا٫سطذح : 
 1أُؼبَٓ : 

 
 ) ٓظطِؾبد هب٤ٗٞٗخ ( 4ُـخ أع٘ج٤خ 

 
2 

 
1 

 
 30عب  1

  
 

 30عب  22
 

 30عب  22
 
× 

 
× 

   00سا  360 00سا  315  00سا  6 00سا  15 9 30 يجًىع انسذاسي انزابغ
 ػًم إضافي ػٍ طزيق انخشاور انسذاسي*

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، الذي3152جويمية  35المؤرخ في  512يعدل ممحق القرار رقم ، 3152جويمية  32مؤرخ في  552قــرار رقم 

 ة"يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان "حقوق وعموم سياسية" فـرع "عموم سياسي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانكف 8444أبريل  1المكافق  8184ذي الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
كالمتضمف  4581مايك سنة  0المكافق  8141رجب عاـ  0 المؤرخ في 801-81كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 4558 سنةيكليك  44 المكافق 8144 جمادى األكلى عاـ 4المؤرخ في  453-58كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالندكة الكطنية لمجامعات، ةالمحدد لمياـ كسير اليياكل الجيكري
غشت سنة  44المكافق  8141ـ جمادى الثانية عا 41المؤرخ في  424-54كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالمتمـ، ؿالذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعد 4554
الذي  4550غشت سنة  81المكافق  8141رجب عاـ  88المؤرخ في  444-50كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد مياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،  
 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53تضى المرسـك التنفيذي رقـ كبمق -

 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ  عمى شيادة الميسانس كشيادة المستر كشيادة الدكتكراه ،
 4584يناير سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضمف إنشاء تككيف، صبلحيات كسير المجنة  4550يكنيك سنة  1المؤرخ في  844كبمقتضى القرار رقـ  -

 الكطنية لمتأىيل، 
يداغكجية المتضمف إنشاء، تككيف، تنظيـ كسير المجنة الب 4584مارس  41المؤرخ في  20كبمقتضى القرار رقـ  -

 الكطنية لمميداف،
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 المتضمف إنشاء ندكة العػمداء لكل ميداف، 4584 مارس 1 المؤرخ في 844كبمقتضى القرار رقـ  -
الذي يحدد برنامج  التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات  4584جكيمية   43 المؤرخ في 051كبمقتضى القرار رقـ  -

 ة"،فرع عمـك سياسي ليسانس ميداف "حقكؽ كعمـك سياسية"
عمداء  تكبنػاء عمى محضػر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء ندكا -

 .4581ماي 50إلى  54، مف 8الكميات، المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة 
 

 يقــــــرر
المذككر اعبله،  4584جكيمية  43الؤرخ في  051رقـ ييػدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار  األولى:المادة 

عمـك "الذي يحدد برنامج التعميـ القاىعدي لشيادات ليسانس في ميداف "حقكؽ كعمكـ سياسية" فرع 
 طبقا لممحق ىذا القرار.  "، سياسية

سات التعميـ كالتككيف يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء الندكات الجيكية كرؤساء مؤس :3المادة 
العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث 

 العممي.
 4302جويمية  40حـرر بالجزائر في                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق برنامج التعميم القاعدي المشترك ليشادة الميسانس

 جذع مشترك لميدان " حقوق وعموم سياسية " فرع " عـموم سياسية"
 السداسي االول 
 

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 أُـٞاد

ذح
ط

س
٫

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

 اُؾغْ اُغبػ٢ ٢ ا٫عجٞػ٢اُؾغْ اُغبػ
 ُِغذاع٢

 اعجٞػب( 15)

 
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 دسٝط اُؼ٘ٞإ
اػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

اػٔبٍ 
 رطج٤و٤خ

 ٓشاهجخ
 ٓغزٔشح

 أٓزؾبٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعبع٤خ
 1.1اُشٓض : ٝ د أ ط 

 18ا٫سطذح : 
 9أُؼبَٓ : 

 × × 30عب  52 30عب  67  30عب  1 00عب  3 3 6 1ٓذخَ اُؼـبّ اُغ٤بع٤خ 
 × × 00عب  52 30عب  67  30عب  1 00عب  3 3 6 1ربس٣خ اُلٌش اُغ٤بع٢ 

 × × 30عب  75 30عب  67  30عب  1 30عب  1 3 6 1اهزظبد ع٤بع٢ 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 1.1اُشٓض : ٝ د ّ 
 4ا٫سطذح : 
 3أُؼبَٓ : 

 × 00عب  35 00عب  45   30عب  1 3 4 1ٜٓ٘غ٤خ اُؼِّٞ اُغ٤بع٤خ 
 
× 
 

 ؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خٝ
 2.1اُشٓض : ٝ د ا ط 

 4ا٫سطذح : 
 2أُؼبَٓ : 

 × × 30عب  17 30عب  22   30عب 1 2 2 1ربس٣خ اُغضائش اُغ٤بع٢ 
 اخز٤بس ٓبدح ٖٓ ث٤ٖ :

 ٓذخَ ُؼِْ ا٫عزٔبع
 × × 30عب  17 30عب  22   30عب  1 2 2

 ٍٓذخَ ُؼـِْ ا٫رظب
 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ

 2.1: ٝ د ا ف  اُشٓض
 2ا٫سطذح : 
 1أُؼبَٓ : 

 × × 30عب  17 30عب  22   30عب  1 2 2 ٓذخَ ُِؼِّٞ اُوب٤ٗٞٗخ

 × × 30عب  17 30عب  22  30عب  1  2 2 1ُـخ  اٗغ٤ِض٣خ

   00عب  285 00عب  315  30عب  7 30عب  13 20 30 ٓغٔٞع اُغذاع٢ ا٧ٍٝ

 ليشادة الميسانسممحق برنامج التعميم القاعدي المشترك 
 جذع مشترك لميدان " حقوق وعموم سياسية " فرع " عموم سياسي"

 السداسي الثاني
 

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ
 أُـٞاد

ذح
ط

س
٫

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُؾغْ اُغبػ٢ ا٫عجٞػ٢
 ُِغذاع٢

 اعجٞػب( 15)

 
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 دسٝط
اػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

اػٔبٍ 
 رطج٤و٤خ

 ٓشاهجخ
 ٓغزٔشح

 ؾبٕأٓز
 اُؼ٘ٞإ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعبع٤خ
 2.1اُشٓض : ٝ د أ ط 

 18ا٫سطذح : 
 9أُؼبَٓ : 

 × × 30عب  52 30عب  67  30عب  1 00عب  3 3 6 2ٓذخَ ُؼـِْ  اُغ٤بعخ 

 × × 00عب  52 30عب  67  30عب  1 00عب  3 3 6 2ربس٣خ اُلـٌش اُغ٤بع٢ 

 × × 30عب  75 00عب  45  30عب  1 30عب   1 3 6 2اهزظبد ع٤بع٢ 
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 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 2.1اُشٓض : ٝ د ّ 
 4ا٫سطذح : 
 3أُؼبَٓ : 

 × 00عب  35 00عب  45  30عب  1 30عب  1 3 4 2ٜٓ٘غ٤خ اُؼِّٞ اُغ٤بعخ 
 
× 
 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 2.1اُشٓض : ٝ د ا ط 

 4ا٫سطذح : 
 4أُؼبَٓ : 

 × × 30عب  17 30عب  22   30عب 1 2 2 2ربس٣خ اُغضائش اُغ٤بع٢ 
 اخز٤بس ٓبدح ٖٓ ث٤ٖ :

  ػِْ ا٫عزٔبع اُغ٤بع٢
2 

 
2 

 
 30عب  1

  
 

 30عب  22
 

 30عب  17
× × 

 اُؾضبسح اُؼشث٤خ ا٩ع٤ٓ٬خ
 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 2.1اُشٓض : ٝ د ا ف 

 4ا٫سطذح : 
 4أُؼبَٓ : 

 اػ٬ّ آ٢ُ ٝدساعبد ٤ًٔخ
 
2 

 
2 

 
 30عب  1

  
 

 30 عب 22
 

 30عب  17
 
× 

 
× 

 × × 30عب  17 30عب  22  30عب  1  2 2 2ُـخ أع٘ج٤خ 

      00سا  285 00سا  315  30سا  7 30سا  13 20 30 يجًىع انسذاسي انثاَي
 ممحـق  برنامج التعميم القاعدي المشترك  لشيادة الميسانس

 ة"جذع مشترك لميدان " حقوق وعموم سياسية " فرع " عموم سياسي 
 السداسي الثالث

 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 أُـٞاد

ذح
ط

س
٫

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُؾغْ اُغبػ٢ ا٫عجٞػ٢
 ُِغذاع٢

 اعجٞػب( 15)

 
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 اػٔبٍ رطج٤و٤خ اػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط اُؼ٘ٞإ
 ٓشاهجخ
 ٓغزٔشح

 أٓزؾبٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعبع٤خ
 1.2اُشٓض : ٝ د أ ط 

 18ا٫سطذح : 
 9:  أُؼبَٓ

 × × 00عب  52 30عب  67  30عب  1 00عب  3 3 6 ٓذخَ ػِْ ا٩داسح

 × × 00عب  52 30عب  67  30عب  1 00عب  3 3 6 ٓذخَ اُؼ٬هبد اُذ٤ُٝخ

 × × 00عب  75 00عب  45  30عب  1 30عب  1 3 6 1ٗظْ ع٤بع٤خ ٓوبسٗخ 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 1.2اُشٓض : ٝ د ّ 
 4ا٫سطذح : 
 3أُؼبَٓ : 

 
 ا٣غزُٔٞٞع٤ب ػِْ اُغ٤بعخ

 
4 

 
3 

 
 30عب  1

 
 30عب  1

 
 

 00عب  45
 

 00عب  35
 
× 

 
× 
 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 1.2اُشٓض : ٝ د ا ط 

 4ا٫سطذح : 
 4أُؼبَٓ : 

 × × 30عب  17 30عب  22   30عب 1 2 2 ربس٣خ اُؼ٬هبد اُذ٤ُٝخ
 اخز٤بس  ٓبدح ٖٓ ث٤ٖ :

  اُذُٝخ ٝأُغزٔغ أُذ٢ٗ
2 

 
2 

 
 30عب  1

 × × 30عب  17 30عب  22  
 ٓ٘ظٔبد  د٤ُٝخ ٝاه٤ٔ٤ِخ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 1.2اُشٓض : ٝ د ا ف 

 4ا٫سطذح : 
 4أُؼبَٓ : 

 اُز٤ٔ٘خ أُغزذآخ 
 ٌٝٓبكؾخ اُلغبد

2 
2 

 
 × × 30عب  17 30عب  22   30عب  1

 × × 30عب  17 30عب  22  30عب  1  2 2 3ُـخ اٗغ٤ِض٣خ 

   00سا  285 00سا  315  30سا  7 30سا  13 20 30 يجًىع انسذاسي انثانذ
 

 ممحـق  برنامج التعميم القاعدي المشترك  لشيادة الميسانس
 جذع مشترك لميدان " حقوق وعموم سياسية " فرع " عـموم سياسية " 

 السداسي الرابع

 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 أُـٞاد

ذح
ط

س
٫

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

 اُؾغْ اُغبػ٢ عجٞػ٢اُؾغْ اُغبػ٢ ا٫
 ُِغذاع٢

 اعجٞػب( 15)

 
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 اػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط
اػٔبٍ 
 رطج٤و٤خ

 ٓشاهجخ
 ٓغزٔشح

 أٓزؾبٕ
 اُؼ٘ٞإ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعبع٤خ
 2.2اُشٓض : ٝ د أ ط 

 18ا٫سطذح : 
 9أُؼبَٓ : 

 × × 30عب  52 30عب  67  30عب  1 00عب  3 3 6 ٗظش٣خ اُز٘ظ٤ْ ٝاُزغ٤٤ش

 × × 30عب  52 30عب  67  30عب  1 00عب  3 3 6 ٗظش٣خ اُؼ٬هبد اُذ٤ُٝخ

 × × 00عب  75 00عب  45  30عب  1 00عب  3 3 6 2ٗظْ ع٤بع٤خ ٓوبسٗخ 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 2.2اُشٓض : ٝ د ّ 
 4ا٫سطذح : 
 3أُؼبَٓ : 

 
رؾ٤َِ اُٞصبئن اُغ٤بع٤خ 

 ٝأُٞاص٤ن اُذ٤ُٝخ

 
4 

 
3 

 
 30عب  1

 
 30عب  1

 
 

 00عب  45
 

 00عب  35
 
× 

 
× 
 

 
 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ

 2.2اُشٓض : ٝ د ا ط 
 4ا٫سطذح : 
 4أُؼبَٓ : 

أُئعغبد اُغ٤بع٤خ 
 ٝا٩داس٣خ ك٢ اُغضائش

 × × 30عب  17 30عب  22   30عب 1 2 2

 اخز٤بس ٓبدح ٖٓ ث٤ٖ :
 اُغـشاك٤خ اُغ٤بع٤خ

 
2 

 
2 

 
 30عب  1

ٓبدح اخز٤بس٣خ : ا٫ؽضاة  × × 30عب  17 30عب  22  
 اُغ٤بع٤خ ٝاُ٘ظْ ا٫ٗزخبث٤خ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 2.2اُشٓض : ٝ د ا ف 

 4ا٫سطذح : 
 4أُؼبَٓ :

 2 سعْ اُغ٤بعبد ٝط٘غ اُوشاس
2 

 
 × × 30عب  17 30عب  22   30عب  1

 × × 30عب  17 30عب  22   30عب  1 2 2 4ُـخ أٗغ٤ِض٣خ 

   00سا  285 00سا  315  30سا  7 30سا  13 20 30 انسذاسي انزابغيجًىع 

 ػًم إضافي ػٍ طزيق انخشاور انسذاسي*
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 3152جويمية  35المؤرخ في  511، يعدل ممحق القرار رقم 3152جويمية  32في مؤرخ  552قــرار رقم 
 ولغات أجنبية"الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان "آداب 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانكف 8444أبريل  1المكافق  8184ذي الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
كالمتضمف  4581مايك سنة  0المكافق  8141رجب عاـ  0 المؤرخ في 801-81كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 4558 سنةيكليك  44 المكافق 8144 جمادى األكلى عاـ 4المؤرخ في  453-58كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالندكة الكطنية لمجامعات، ةالمحدد لمياـ كسير اليياكل الجيكري
 4554غشت سنة  44المكافق  8141الثانية عاـ  جمادى 41المؤرخ في  424-54كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -

 كالمتمـ، ؿالذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعد
الذي  4550غشت سنة  81المكافق  8141رجب عاـ  88المؤرخ في  444-50كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 يره،  يحدد مياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كس
 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ  عمى شيادة الميسانس كشيادة المستر كشيادة الدكتكراه،
كالذي  4584يناير سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضمف إنشاء تككيف، صبلحيات كسير المجنة الكطنية  4550يكنيك سنة  1المؤرخ في  844كبمقتضى القرار رقـ  -

 لمتأىيل، 
المجنة البيداغكجية المتضمف إنشاء، تككيف، تنظيـ كسير  4584مارس  41المؤرخ في  20كبمقتضى القرار رقـ  -

 الكطنية لمميداف،
 المتضمف إنشاء ندكة العػمداء لكل ميداف، 4584 مارس 1 المؤرخ في 844كبمقتضى القرار رقـ  -
الذي يحدد برنامج  التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات  4584جكيمية   43 المؤرخ في 055كبمقتضى القرار رقـ  - -

  ،ليسانس ميداف "آداب كلغات أجنبية"
عمداء الكميات،  تكبنػاء عمى محضػر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء ندكا -

 .4581ماي 50إلى  54، مف 8المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة 
 

 يقــــــرر
، اعبلهالمذككر  4584جكيمية  43الؤرخ في  055ييػدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ  األولى:المادة 

الذي يحدد برنامج التعميـ القاعدي لشيادات ليسانس في ميداف " آداب كلغات أجنبية طبقا لممحق 
 ىذا القرار.  

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ كالتككيف  :3المادة 
الييف، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث الع

 العممي.
 4302جويمية  40حـرر بالجزائر في                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ممحق برنامج التعميم القاعدي المشترك ليشادة الميسانس
 جذع مشترك لميدان " آداب ولغات أجنبية

 السداسي االول 
 

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 أُـٞاد

ذح
ط

س
٫

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

اُؾغْ  اُؾغْ اُغبػ٢ ا٫عجٞػ٢
 اُغبػ٢
 ُِغذاع٢

 اعجٞػب( 15)

 
 خشٟ*أ

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 دسٝط اُؼ٘ٞإ
اػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

اػٔبٍ 
 رطج٤و٤خ

ٓشاهجخ 
 ٓغزٔشح

 أٓزؾبٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعبع٤خ
 1.1اُشٓض : ٝ د أ ط 

 10ا٫سطذح : 
 6أُؼبَٓ : 

 50 % 50 % 30عب  45 30عب  67  30عب  4  4 6 1كْٜ ٝرؼج٤٤ش ًزبث٢ 

 1كْٜ ٝرؼج٤٤ش شل١ٞ 
 
4 

 
2 

 
 50 % 50 % 00عب  45 00عب  45  00عب  3 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعبع٤خ
 1.1اُشٓض : ٝ د أ ط 

 8ا٫سطذح : 
 4أُؼبَٓ : 

اُ٘ؾـٞ ٝاُظشف ك٢ اُِـخ 
 1اُزذس٣ظ 

4 
 

 50 % 50 % 00عب  45 00عب  45  00عب  3  2

اُظٞر٤بد اُزظؾ٤ؾ٤خ 
 1ٝاُ٘طو٤خ 

 50 % 50 % 00عب  45 30عب  22  30عب  1  1 2

 50 % 50 % 00عب  45 30عب  22  30عب  1  1 2 (ب٤ْٛأُل) 1ٓذخَ ُِغب٤ٗبد  
 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعبع٤خ

 1.1اُشٓض : ٝ د ا ط 
 4ا٫سطذح : 
 2أُؼبَٓ : 

 50 % 50 % 00عب  45 30عب  22  30عب  1  1 2 ٓذخَ ا٠ُ اُ٘ظٞص ا٧دث٤خ

 50 % 50 % 00عب  45 30عب  22  30عب  1  1 2 1صوبكبد / ؽضبساد اُِـخ 

 ٜٓ٘غ٤خ ٝؽذح رؼ٤ِْ
 1.1اُشٓض : ٝ د ّ  
 4ا٫سطذح : 
 1أُؼبَٓ : 

 1 4 1رو٤٘بد اُؼَٔ اُغبٓؼ٢ 
 
 

 × 00عب  45 00عب  45  00عب  3
 
 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 1.1اُشٓض : ٝد اط 
 2ا٫سطغخ : 
 1أُؼبَٓ : 

 
 1ػِّٞ اعزٔبػ٤خ ٝاٗغب٤ٗخ 

 
2 

 
1 

 
 30عب  1

  
 

 30عب  22
 

 00عب  45
 

 
× 

 و٤خٝؽذح رؼ٤ِْ أك
 1.1اُشٓض : ٝ د أ ط 

 2ا٫سطذح : 
 1أُؼبَٓ :

 1ُـخ  أع٘ج٤خ 
 
2 

 

 
1 

 

 
 

 50 % 50 % 00عب  45 30عب  22  30عب  1

   00سا   450 30سا  337  00سا  21 30سا  1 15 30 يجًىع انسذاسي األول
 

 ممحق برنامج التعميم القاعدي المشترك ليشادة الميسانس
 لغات أجنبية"جذع مشترك لميدان "آداب و 

 السداسي الثاني

 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 أُـٞاد

ذح
ط

س
٫

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُؾغْ اُغبػ٢ ا٫عجٞػ٢
 ُِغذاع٢

 اعجٞػب( 15)

 
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 اػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط
اػٔبٍ 
 رطج٤و٤خ

 ٓشاهجخ
 ٓغزٔشح

 أٓزؾبٕ
 اُؼ٘ٞإ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعبع٤خ
  2.1اُشٓض : ٝ د أ ط 

 10ا٫سطذح : 
 6أُؼبَٓ : 

 50 % 50 % 30عب  45 30عب  67  30عب  4  4 6 2كْٜ ٝرؼج٤ش ًزبث٢ 

 50 % 50 % 00عب  45 00عب  45  00عب  3  2 4 2كْٜ ٝرؼج٤ش شل١ٞ  

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعبع٤خ
 2.1اُشٓض : ٝ د ّ 
 8ا٫سطذح : 
 4أُؼبَٓ : 

 50 % 50 % 00عب  45 00عب  45  30عب  3  2 4 2اُ٘ؾٞ ٝاُظشف ك٢ اُِـخ اُزذس٣ظ 
 اُظٞر٤بد اُزظؾ٤ؾ٤خ

 2ٝاُ٘طو٤خ  
 50 % 50 % 00عب  45 30عب  22  30عب  1  1 2

 50 % 50 % 00عب  45 30عب  22  30عب  1  1 2 )أُلب٤ْٛ ( 2ٓذخَ ُِغب٤ٗبد 
 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ

 2.1اُشٓض : ٝ د ا ط 
 4ا٫سطذح : 
 2أُؼبَٓ : 

 5 % 50 % 00عب  45 30عب  22  30عب  1  1 2 1س٣ظ آداة اُِـخ اُزذ

 50 % 50 % 00عب  45 30عب  22  30عب  1  1 2 2صوبكبد /  ؽضبساد اُـخ 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 2.1اُشٓض : ٝ د ا ف 

 4ا٫سطذح : 
 1أُؼبَٓ : 

 
 2رو٤٘بد اُؼَٔ اُغبٓؼ٢ 

 
4 

 
1 

 
 

 
 30عب  1

 
 

 00عب  45
 

 00عب  45
 
× 

 
 

 اعزشٌبك٤خ ٝؽذح رؼ٤ِْ
 2.1اُشٓض ى ٝ د ا ط 

 2ا٫سطذح : 
 1أُؼبَٓ : 

 
 2ػـِّٞ اعزٔبػ٤خ ٝاٗغب٤ٗخ 

 
2 

 
1 

 
 30عب  1

  
 

 30عب  22
 

 00عب  45
 

 
× 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 2.1اُشٓض : ٝ د أ ف : 

 2ا٫سطذح : 
 1أُؼبَٓ : 

 
 2ُـخ أع٘ج٤خ 

 
2 

 
1 

 
 

 30ط  1
 

 
 30عب  22

 
 00عب  45

 
% 50 

 
% 50 

   00سا  450 00سا  337  30سا  21 30سا 1 15 30 انسذاسي انثاَييجًىع 
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 ممحق برنامج التعميم القاعدي المشترك ليشادة الميسانس
 جذع مشترك لميدان " آداب ولغات أجنبية "

 السداسي الثاني

 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 أُـٞاد

ذح
ط

س
٫

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُؾغْ اُغبػ٢ ا٫عجٞػ٢
 ُِغذاع٢

 اعجٞػب( 15)

 
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 اػٔبٍ رطج٤و٤خ اػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط
 ٓشاهجخ
 ٓغزٔشح

 أٓزؾبٕ
 اُؼ٘ٞإ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعبع٤خ
  2.1اُشٓض : ٝ د أ ط 

 10ا٫سطذح : 
 6أُؼبَٓ : 

 50 % 50 % 30عب  45 30عب  67  30عب  4  4 6 2كْٜ ٝرؼج٤ش ًزبث٢ 

 50 % 50 % 00عب  45 00عب  45  00عب  3  2 4 2كْٜ ٝرؼج٤ش شل١ٞ  

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعبع٤خ
 2.1اُشٓض : ٝ د ّ 
 8ا٫سطذح : 
 4أُؼبَٓ : 

 اُ٘ؾٞ ٝاُظشف ك٢
 2اُِـخ اُزذس٣ظ  

 50 % 50 % 00عب  45 00عب  45  30عب  3  2 4

 50 % 50 % 00عب  45 30عب  22  30عب  1  1 2 2اُظٞر٤بد اُزظؾ٤ؾ٤خ ٝاُ٘طو٤خ 

 50 % 50 % 00عب  45 30عب  22  30عب  1  1 2 ) أُلب٤ْٛ ( 2ُِغب٤ٗبد  ٓذخَ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 2.1اُشٓض : ٝ د ا ط 

 4ا٫سطذح : 
 2أُؼبَٓ : 

 5 % 50 % 00عب  45 30عب  22  30عب  1  1 2 1آداة اُِـخ اُزذس٣ظ 

 50 % 50 % 00عب  45 30عب  22  30عب  1  1 2 2صوبكبد /  ؽضبساد اُـخ 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 2.1اُشٓض : ٝ د ا ف 

 4ا٫سطذح : 
 1أُؼبَٓ : 

 
 2رو٤٘بد اُؼَٔ اُغبٓؼ٢ 

 
4 

 
1 

 
 

 
 30عب  1

 
 

 00عب  45
 

 00عب  45
 
× 

 
 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزشٌبك٤خ
 2.1اُشٓض ى ٝ د ا ط 

 2ا٫سطذح : 
 1أُؼبَٓ : 

 
 2ػـِّٞ اعزٔبػ٤خ ٝاٗغب٤ٗخ 

 
2 

 
1 

 
 30عب  1

  
 

 30عب  22
 

 00عب  45
 

 
× 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 2.1اُشٓض : ٝ د أ ف : 

 2ا٫سطذح : 
 1أُؼبَٓ : 

 
 2ُـخ أع٘ج٤خ 

 
2 

 
1 

 
 

 30ط  1
 

 
 30عب  22

 
 00عب  45

 
 

% 50 

 
 

% 50 

      00سا  450 00سا  337  30سا  21 30سا 1 15 30 يجًىع انسذاسي انثاَي
 الميسانسممحق برنامج التعميم القاعدي المشترك ليشادة 

 جذع مشترك لميدان " آداب ولغات أجنبية"
 السداسي الثالث 

 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 أُـٞاد

ذح
ط

س
٫

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُؾغْ اُغبػ٢ ا٫عجٞػ٢
 ُِغذاع٢

 اعجٞػب( 15)

 
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 اػٔبٍ رطج٤و٤خ اػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط
 ٓشاهجخ
 ٓغزٔشح

 أٓزؾبٕ
 اُؼ٘ٞإ

 ؽذح رؼ٤ِْ اعبع٤خٝ
 1.2اُشٓض : ٝ د أ ط 

 10ا٫سطذح : 
 6أُؼبَٓ : 

 50 % 50 % 30عب  45 30عب  67  30عب  4  4 6 3كْٜ ٝرؼج٤ش ًزبث٢ 

 50 % 50 % 00عب  45 00عب  45  00عب  3  2 4 3كْٜ ٝرؼج٤ش شل١ٞ 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعبع٤خ
 1.2اُشٓض : ٝ د أ ط 

 8ا٫سطذح : 
 4أُؼبَٓ : 

ُظشف ك٢ اُِـخ اُ٘ؾٞ ٝا
 3اُزذس٣ظ 

 50 % 50 % 00عب  45 00عب  45  30عب  3  2 4

اُظٞر٤بد اُزظؾ٤ؾ٤خ 
 3ٝاُ٘طو٤خ 

 50 % 50 % 00عب  45 30عب  22  30عب  1  1 2

 50 % 50 % 00عب  45 30عب  22  30عب  1  1 2 1ٓذخَ ُِغب٤ٗبد 
 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ

 1.2اُشٓض : ٝ د ا ط 
 4ا٫سطذح : 

 2َٓ : أُؼب

 50 % 50 % 00عب  45 30عب  22  30عب  1  1 2 2آداة اُِـخ اُزذس٣ظ 

 50 % 50 % 00عب  45 30عب  22  30عب  1  1 2 2صوبكبد /  ؽضبساد اُـخ 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 1.2اُشٓض : ٝ د ا ف ّ 

 2ا٫سطذح : 
 1أُؼبَٓ : 

 
 3رو٤٘بد اُؼَٔ اُغبٓؼ٢ 

 
2 

 
1 

 
 

 
 30عب  1

 
 

 00عب  45
 

 00عب  45
 
× 

 
 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزشٌبك٤خ
 2.1اُشٓض ى ٝ د ا ط 

 4ا٫سطذح : 
 1أُؼبَٓ : 

 
 1ٓذخَ ا٠ُ اُزشعٔخ 

 
4 

 
1 

 
 

 
 00عب  3

 
 

 00عب  45
 

 00عب  45
 

% 50 
 

% 50 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 1.2اُشٓض : ٝ د أ ف : 

 2ا٫سطذح : 
 1أُؼبَٓ : 

 
 3ُـخ أع٘ج٤خ 

 
2 

 
1 

 
 

 30ط  1
 

 
 30عب  22

 
 00عب  45

 
% 50 

 
% 50 

   00سا  450 00سا  315  30سا  22  15 30 يجًىع انسذاسي انثانذ
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 ممحق برنامج التعميم القاعدي المشترك ليشادة الميسانس
 جذع مشترك لميدان " آداب ولغات أجنبية"

 السداسي الرابع 
 

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ
 أُـٞاد

ذح
ط

س
٫

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

 اُغبػ٢ اُؾغْ اُؾغْ اُغبػ٢ ا٫عجٞػ٢
 ُِغذاع٢

 اعجٞػب( 15)

 
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 اػٔبٍ رطج٤و٤خ اػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط
 ٓشاهجخ
 ٓغزٔشح

 أٓزؾبٕ
 اُؼ٘ٞإ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعبع٤خ
 2.2اُشٓض : ٝ د أ ط 

 10ا٫سطذح : 
 6أُؼبَٓ : 

 50 % 50 % 30عب  45 30عب  67  30عب  4  4 6 4كْٜ ٝرؼج٤ش ًزبث٢ 

 50 % 50 % 00عب  45 00عب  45  00عب  3  2 4 4ٝرؼج٤ش شل١ٞ كْٜ 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعبع٤خ
 2.2اُشٓض : ٝ د أ ط 

 8ا٫سطذح : 
 4أُؼبَٓ : 

 50 % 50 % 00عب  45 00عب  45  30عب  3  2 4 4اُ٘ؾٞ ٝاُظشف ك٢ اُِـخ اُزذس٣ظ 

 50 % 50 % 00عب  45 30عب  22  30عب  1  1 2 4اُظٞر٤بد اُزظؾ٤ؾ٤خ ٝاُ٘طو٤خ 

 50 % 50 % 00عب  45 30عب  22  30عب  1  1 2 2ٓذخَ ُِغب٤ٗبد 
 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ

 2.2اُشٓض : ٝ د ا ط 
 4ا٫سطذح : 
 2أُؼبَٓ : 

 50 % 50 % 00عب  45 30عب  22  30عب  1  1 2 3آداة اُِـخ اُزذس٣ظ 

 50 % 50 % 00عب  45 30عب  22  30عب  1  1 2 4صوبكبد /  ؽضبساد اُـخ 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 2.2اُشٓض : ٝ د ا ف ّ 

 4ا٫سطذح : 
 1أُؼبَٓ : 

 
 4رو٤٘بد اُؼَٔ اُغبٓؼ٢ 

 
2 

 
1 

 
 

 
 30عب  1

 
 

 00عب  45
 

 00عب  45
 
× 

 
 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزشٌبك٤خ
 2.2اُشٓض ى ٝ د ا ط 

 2ا٫سطذح : 
 1أُؼبَٓ : 

 
 2ٓذخَ ا٠ُ اُزشعٔخ 

 
4 

 
1 

 
 

 
 00عب  3

 
 

 00عب  45
 

 00عب  45
 

% 50 
 

% 50 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 2.2اُشٓض : ٝ د أ ف : 

 2ا٫سطذح : 
 2أُؼبَٓ : 

 
 4ُـخ أع٘ج٤خ 

 
2 

 
1 

 
 

 30ط  1
 

 
 30عب  22

 
 00عب  45

 
% 50 

 
% 50 

 50 % 50 % 00عب  45 30عب  22  30عب  1  1 1 1رٌُ٘ٞٞع٤بد  ا٩ػ٬ّ ٝا٫رظبٍ 

   00سا  450 00سا  360  30 سا 22  16 30 يجًىع انسذاسي انزابغ

 ػًم إضافي ػٍ طزيق انخشاور انسذاسي*

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، الذي3152جويمية  35المؤرخ في  515، يعدل ممحق القرار رقم 3152جويمية  32مؤرخ في  555قــرار رقم 

جتماعية" فرع "عموم انسانيةيحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان "عـموم إنسان  "ية وا 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانكف 8444أبريل  1المكافق  8184ذي الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
كالمتضمف  4581مايك سنة  0المكافق  8141عاـ  رجب 0 المؤرخ في 801-81كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 4558 سنةيكليك  44 المكافق 8144 جمادى األكلى عاـ 4المؤرخ في  453-58كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالندكة الكطنية لمجامعات، ةالمحدد لمياـ كسير اليياكل الجيكري
 4554غشت سنة  44المكافق  8141جمادى الثانية عاـ  41المؤرخ في  424-54كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -

 كالمتمـ، ؿالذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعد
الذي  4550غشت سنة  81المكافق  8141رجب عاـ  88المؤرخ في  444-50كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 د الخاصة بتنظيمو كسيره،  يحدد مياـ المركز الجامعي كالقكاع
 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ  عمى شيادة الميسانس كشيادة المستر كشيادة الدكتكراه،
كالذي  4584يناير سنة  45المكافق  8141اـ ربيع األكؿ ع 83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
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المتضمف إنشاء تككيف، صبلحيات كسير المجنة الكطنية  4550يكنيك سنة  1المؤرخ في  844كبمقتضى القرار رقـ  -
 لمتأىيل، 

تككيف، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  المتضمف إنشاء، 4584مارس  41المؤرخ في  20كبمقتضى القرار رقـ  -
 الكطنية لمميداف،

 المتضمف إنشاء ندكة العػمداء لكل ميداف، 4584 مارس 1 المؤرخ في 844كبمقتضى القرار رقـ  -
الذي يحدد برنامج  التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات  4584جكيمية  43 المؤرخ في 050كبمقتضى القرار رقـ  -

 انسانية كاجتماعية، فرع  عمكـ انسانية" ليسانس ميداف "عمـك 
عمداء الكميات،  تكبنػاء عمى محضػر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء ندكا -

 .4581ماي  50إلى  54، مف 8المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة 
 

 يقــــــرر
المذككر اعبله،  4584جكيمية  43الؤرخ في  050دؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ ييػ األولى:المادة 

الذي يحدد برنامج التعميـ القاعدي لشيادات ليسانس في ميداف "عمكـ انسانية كاجتماعية" فرع "عمـك 
 انسانية" طبقا لممحق ىذا القرار.  

عالييف، رؤساء الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ كالتككيف يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف ال :3المادة 
العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث 

 العممي.
 4302جويمية  40الجزائر في حـرر ب                                                                                         
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 دمحم مباركي      األستاذ                                                                                                 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق برنامج التعميم القاعدي المشترك ليشادة الميسانس
 عموم انسانية""عموم انسانية واجتماعية" فرع جذع مشترك لميدان "

 السداسي االول 
 
 ُزؼ٤ِْٝؽذاد ا

 أُـٞاد

ذح
ط

س
٫

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُؾغْ اُغبػ٢ ا٫عجٞػ٢
 ُِغذاع٢

 اعجٞػب( 15)

 
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 اػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط اُؼ٘ٞإ
اػٔبٍ 
 رطج٤و٤خ

ٓشاهجخ 
 ٓغزٔشح

 أٓزؾبٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعبع٤خ
 1.1اُشٓض : ٝ د أ ط 

 10ا٫سطذح : 
 4أُؼبَٓ : 

ّ  ٓذخَ ا٠ُ ٝعبئَ ا٫ػ٬
 1ا٫رظبٍ 

 × × 30عب  45 30عب  45  30عب  1 30عب  1 2 5

 × × 00عب  45 00عب  45  30عب  1 30عب  1 2 5 ٓذخَ ا٠ُ اُجج٤ِٞؿشاك٤ب

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعبع٤خ
 1.1اُشٓض : ٝ د ا ط 

 10ا٫سطذح : 
 4أُؼبَٓ : 

 × × 00عب  45 00عب  45  30عب  1 30عب  1 2 5 1ربس٣خ اُغضائش أُؼبطش 

 × × 00عب  45 00عب  45  30عب  1 30عب  1 2 5 1ٓذخَ ا٠ُ ػِْ ا٧صبس 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 1.1اُشٓض : ٝ د ّ  
 3ا٫سطذح : 
 3أُؼبَٓ : 

 × × 00عب  45 00عب  45  30عب  1 30عب  1 2 2 1ٓذاسط ٝٓ٘بٛظ 

  × 00عب  45 30عب  22  30عب  1  1 1 1اػ٬ّ آ٢ُ 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 1.1اُشٓض : ٝد اط 

 24A+ 6ا٫سطذح : 
 4أُؼبَٓ : 

 × × 00عب  45 00عب  45  30عب  1 30عب  1 2 2 1ربس٣خ اُؾضبساد 

 ×  00عب  45 30عب  22   30عب  1 1 2 1ٓذخَ ا٠ُ ٓغزٔغ أُؼِٞٓبد

 ×  00عب  45 30عب  22   30عب  1 1 2 ٓذخَ ا٠ُ اُلِغلخ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 1.1ف  اُشٓض : ٝ د أ

 1ا٫سطذح : 
 1أُؼبَٓ :

 1ُـخ  أع٘ج٤خ 
 

1 
 

1 
 

 
 

 00عب  45 30عب  22  30عب  1
× 
 

 

   00سا   450 30سا  360  00سا  12 30سا  12 16 30 يجًىع انسذاسي األول

 ػًم إضافي ػٍ طزيق انخشاور انسذاسي*
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 ، الذي3152جويمية  35المؤرخ في  515، يعدل ممحق القرار رقم 3152جويمية  32مؤرخ في  555قــرار رقم 
جتماعية" فرع "عموم اجتماعية"  يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان"عـموم إنسانية وا 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
مف القانكف ، المتض8444أبريل  1المكافق  8184ذي الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
كالمتضمف  4581مايك سنة  0المكافق  8141رجب عاـ  0 المؤرخ في 801-81كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 4558 سنةيكليك  44 المكافق 8144 جمادى األكلى عاـ 4المؤرخ في  453-58كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالندكة الكطنية لمجامعات، ةالمحدد لمياـ كسير اليياكل الجيكري
 4554غشت سنة  44المكافق  8141جمادى الثانية عاـ  41المؤرخ في  424-54كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -

 كالمتمـ، ؿالذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعد
الذي  4550غشت سنة  81المكافق  8141رجب عاـ  88المؤرخ في  444-50ذي رقـ كبمقتضى المرسكـ التنفي -

 مياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،  يحدد 
 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الميسانس كشيادة المستر كشيادة الدكتكراه ،المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ  عمى شيادة 
كالذي  4584يناير سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
كيف، صبلحيات كسير المجنة الكطنية المتضمف إنشاء تك 4550يكنيك سنة  1المؤرخ في  844كبمقتضى القرار رقـ  -

 لمتأىيل، 
المتضمف إنشاء، تككيف، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  4584مارس  41المؤرخ في  20كبمقتضى القرار رقـ  -

 الكطنية لمميداف،
 المتضمف إنشاء ندكة العػمداء لكل ميداف، 4584 مارس 1 المؤرخ في 844كبمقتضى القرار رقـ  -
المشترؾ لشيادات  الذي يحدد برنامج  التعميـ القاعدي  4584جكيمية   43 المؤرخ في 051رقـ كبمقتضى القرار  -

 عمـك اجتماعية" "، فرع  "عمكـ انسانية كاجتماعيةليسانس ميداف "
عمداء الكميات،  تكبنػاء عمى محضػر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء ندكا -

 .4581ماي 50إلى  54، مف 8د بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة المنعق
 

 يقــــــرر
المذككر اعبله،  4584جكيمية  43الؤرخ في  051ييػدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ  األولى:المادة 

اجتماعية" فرع " عمـك نية ك الذي يحدد برنامج التعميـ القاعدي لشيادات ليسانس في ميداف "عمكـ انسا
 " طبقا لممحق ىذا القرار.  اجتماعية

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف ، رؤساء الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ  : 3المادة
العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالتككيف 

 البحث العممي.ك 
 4302جويمية  40حـرر بالجزائر في                                                                                          
 مي  وزير التعميم العالي والبحث العم                                                                                          

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 مشترك ليشادة الميسانسممحق برنامج التعميم القاعدي ال
 جذع مشترك لميدان " عموم انسانية واجتماعية " فرع عموم اجتماعية "

 السداسي االول 
 

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 أُـٞاد

ذح
ط

س
٫

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُؾغْ اُغبػ٢ ا٫عجٞػ٢
 ُِغذاع٢

 اعجٞػب( 15)

 
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 اػٔبٍ رطج٤و٤خ اػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط اُؼ٘ٞإ
 ٓشاهجخ
 ٓغزٔشح

 أٓزؾبٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعبع٤خ
 1.1اُشٓض : ٝ د أ ط 

 20ا٫سطذح : 
 8أُؼبَٓ : 

 × × 30عب  45 30عب  45  30عب  1 30عب  1 2 5 ٓذخَ ا٠ُ ا٧ٗضشثُٞٞع٤ب
 × × 00عب  45 00عب  45  30عب  1 30عب  1 2 5 ٓذخَ ا٠ُ ػِْ اُ٘لظ

 × × 00عب  45 00عب  45  30عب  1 30عب  1 2 5 ٓذخَ ا٠ُ ػِْ ا٫عزٔبع

 × × 00عب  45 00عب  45  30عب  1 30عب  1 2 5 ٓذخَ ا٠ُ اُلِغلخ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 1.1اُشٓض : ٝ د ّ  
 5ا٫سطذح : 
 4أُؼبَٓ : 

 × × 00عب  45 00عب  45  30عب  1 30عب  1 2 2 1ٓذاسط ٝٓ٘بٛظ 

 × × 00عب  45 30عب  22  30عب  1  1 2 اؽظبء ٝطلـ٢

  × 00عب  45 30عب  22  30عب  1  1 1 1اػ٬ّ آ٢ُ 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 1.1اُشٓض : ٝد اط 

 4ا٫سطذح : 
 3أُؼبَٓ : 

 ×  00عب  45 30عب  22  30عب  1  1 2 1ٓذخَ ا٠ُ ا٫هزظبد 

 × × 00عب  45 30عب  22  30عب  1 30عب  1 2 2 كـشد ٝصوـبكخ

 × × 00عب  45 30عب  22   30عب  1 1 2 ٓذخَ ا٠ُ اُلِغلخ ع

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 1.1اُشٓض : ٝ د أ ف 

 1ا٫سطذح : 
 1أُؼبَٓ :

 1ُـخ  أع٘ج٤خ 
 

1 
 

1 
 

 
 

 00عب  45 30عب  22  30عب  1
× 
 

 

   00سا   450 30سا  360  00سا  13 30سا  10 16 30 يجًىع انسذاسي األول
 

 ليشادة الميسانسممحق برنامج التعميم القاعدي المشترك 
 جذع مشترك لميدان " عموم انسانية واجتماعية " فرع عموم اجتماعية "

 السداسي الثاني 
 

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 أُـٞاد

ذح
ط

س
٫

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُؾغْ اُغبػ٢ ا٫عجٞػ٢
 ُِغذاع٢

 اعجٞػب( 15)

 
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 اػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط اُؼ٘ٞإ
اػٔبٍ 
 رطج٤و٤خ

 اهجخٓش
 ٓغزٔشح

 أٓزؾبٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعبع٤خ
 2.1اُشٓض : ٝ د أ ط 

 20ا٫سطذح : 
 8أُؼبَٓ : 

 × × 30عب  45 30عب  45  30عب  1 30عب  1 2 5 ٓذخَ ا٠ُ ػِّٞ اُزشث٤خ
 × × 00عب  45 00عب  45  30عب  1 30عب  1 2 5 ٓذخَ ا٠ُ اُذ٣ٔـشاك٤خ
 × × 00عب  45 00عب  45  30عب  1 30عب  1 2 5 ٓذخَ ا٠ُ أسطٞك٤ٗٞب

ٓغب٫د اُؼِّٞ 
 ا٫عزٔبػ٤خ

 × × 00عب  45 00عب  45  30عب  1 30عب  1 2 5

 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 2.1اُشٓض : ٝ د ّ  
 5ا٫سطذح : 
 4أُؼبَٓ : 

 × × 00عب  45 00عب  45  30عب  1 30عب  1 2 2 21ٓذاسط ٝٓ٘بٛظ 
  × 00عب  45 30عب  22  30عب  1  1 2 اؽظبء اعزذ٢ُ٫

  × 00عب  45 30عب  22  30عب  1  1 1 2اػ٬ّ آ٢ُ 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 2.1اُشٓض : ٝد اط 

 4ا٫سطذح : 
 3أُؼبَٓ : 

  30عب  1  1 2 ربس٣خ اُغضائش اُضوبك٢
 30عب  22

 
 ×  00عب  45

ٓذخَ ا٠ُ ٓغزٔغ 
 أُؼِٞٓبد

 × × 00عب  45 30عب  45  30عب  1 30عب  1 2 2

 رؼ٤ِْ أكو٤خٝؽذح 
 2.1اُشٓض : ٝ د أ ف 

 1ا٫سطذح : 
 1أُؼبَٓ :

 
 1ُـخ  أع٘ج٤خ 

 

 
1 
 
 

 
1 

 

 
 

 
 30عب  1

 
 

 30عب  22
 00عب  45

× 
 

 

   00سا   450 30سا  360  00سا  13 30سا  10 16 30 يجًىع انسذاسي انثاَي
 ػًم إضافي ػٍ طزيق انخشاور انسذاسي*

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الذي، 3152جويمية  35المؤرخ في  515يعدل ممحق القرار رقم، 3152جويمية  32في مؤرخ  555رقم  قــرار

جتماعية"" يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  فرع "عموم اسالمية" عـموم إنسانية وا 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانكف 8444أبريل  1المكافق  8184ذي الحجة عاـ  83مؤرخ في ال 50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
كالمتضمف  4581مايك سنة  0المكافق  8141رجب عاـ  0 المؤرخ في 801-81كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
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 4558 سنةيكليك  44 المكافق 8144 جمادى األكلى عاـ 4المؤرخ في  453-58كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 كالندكة الكطنية لمجامعات، ةالمحدد لمياـ كسير اليياكل الجيكري

 4554غشت سنة  44المكافق  8141جمادى الثانية عاـ  41المؤرخ في  424-54كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -
 كالمتمـ، ؿبتنظيميا كسيرىا، المعد الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة

الذي  4550غشت سنة  81المكافق  8141رجب عاـ  88المؤرخ في  444-50كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد مياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،  

 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 ،كشيادة المستر كشيادة الدكتكراه المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس

كالذي  4584يناير سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

المتضمف إنشاء تككيف، صبلحيات كسير المجنة الكطنية  4550يكنيك سنة  1المؤرخ في  844ار رقـ كبمقتضى القر  -
 لمتأىيل، 

المتضمف إنشاء ، تككيف ، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  4584مارس  41المؤرخ في  20كبمقتضى القرار رقـ  -
 الكطنية لمميداف،

 المتضمف إنشاء ندكة العػمداء لكل ميداف، 4584 مارس 1 المؤرخ في 844كبمقتضى القرار رقـ  -
الذي يحدد برنامج  التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات  4584جكيمية  43 المؤرخ في 052كبمقتضى القرار رقـ  -

 عمـك اسبلمية" "ليسانس ميداف "عمكـ انسانية كاجتماعية، فرع  
عمداء الكميات،  تة الكطنية لمميداف كرؤساء ندكاكبنػاء عمى محضػر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجي -

 .4581ماي 50إلى  54، مف 8المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة 
 

 يقــــــرر
، المذككر اعبله 4584جكيمية  43الؤرخ في  052ييػدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ  األولى:المادة 

مـك عج التعميـ القاعدي لشيادات ليسانس في ميداف "عمكـ انسانية كاجتماعية" فرع "الذي يحدد برنام
 اسبلمية" طبقا لممحق ىذا القرار.  

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ كالتككيف  :3المادة 
قرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا ال

 العممي.
 4302جويمية  40حـرر بالجزائر في                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق برنامج التعميم القاعدي المشترك ليشادة الميسانس

 جذع مشترك لميدان " عموم انسانية واجتماعية " فرع عموم إسالمية "
 السداسي االول 
 

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 أُـٞاد

ذح
ط

س
٫

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُؾغْ اُغبػ٢ ا٫عجٞػ٢
 ُِغذاع٢

 اعجٞػب( 15)

 
 أخشٟ*

 اُزو٤٤ْ ٗٞع

 دسٝط اُؼ٘ٞإ
اػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

اػٔبٍ 
 رطج٤و٤خ

 ٓشاهجخ
 ٓغزٔشح

 أٓزؾبٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعبع٤خ
 1.1اُشٓض : ٝ د أ ط 

 19ا٫سطذح : 
 10أُؼبَٓ : 

  × 30عب  45 30عب  22  30عب  1  2 3 1رشر٤َ ٝؽلع اُوشإٓ 
 ×  00عب  45 00عب  45   00عب  3 2 4 ػو٤ذح

 × × 00عب  45 30عب  67  30عب  1 00عب  3 3 5 1كوٚ اُؼجبداد 
 × × 00عب  45 00عب  45  30عب  1 30عب  1 2 4 ٓذخَ ا٠ُ اطٍٞ اُلوٚ

 × × 00عب  45 30عب  22   30عب  1 1 3 1ُـخ ػشث٤خ 
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 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 1.1اُشٓض : ٝ د ّ  
 5ا٫سطذح : 
 4أُؼبَٓ : 

 ×  00عب  45 30عب  22   30عب  1 1 3 ػِّٞ اُوشإ

ٜٓ٘ظ اُجؾش ك٢ اُؼِّٞ 
 ا٫ع٤ٓ٬خ ٝا٫ٗغب٤ٗخ

 × × 00عب  45 00عب  45  30عب  1 30عب  1 1 2

  × 00عب  45 30عب  22  30عب  1  1 1 1اػ٬ّ آ٢ُ 
 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ

 1.1اُشٓض : ٝد اط 
 4ا٫سطذح : 
 2أُؼبَٓ : 

ربس٣خ اع٢ٓ٬ : اُغ٤شح 
 اُ٘ج٣ٞخ

   30عب  1 1 2
 30عب  22

 
 ×  00عب  45

 ×  00عب  45 30عب  22   30عب  1 2 2 ٓبدح اخز٤بس٣خ **

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 1.1اُشٓض : ٝ د أ ف 

 1ا٫سطذح : 
 1أُؼبَٓ :

 1 1 1ُـخ  أع٘ج٤خ 
 
 

  × 00عب  45 30عب  22  30عب  1

   00سا   495 30سا  360  00سا  10 30سا  13 16 30 يجًىع انسذاسي األول
 

 ممحق برنامج التعميم القاعدي المشترك ليشادة الميسانس
 جذع مشترك لميدان " عموم انسانية واجتماعية " فرع عموم إسالمية "

 الثاني السداسي 
 

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 أُـٞاد

ذح
ط

س
٫

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُؾغْ اُغبػ٢ ا٫عجٞػ٢
 ُِغذاع٢

 اعجٞػب( 15)

 
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 دسٝط اُؼ٘ٞإ
اػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

اػٔبٍ 
 رطج٤و٤خ

 ٓشاهجخ
 ٓغزٔشح

 أٓزؾبٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعبع٤خ
 2.1اُشٓض : ٝ د أ ط 

 18ا٫سطذح : 
 8أُؼبَٓ : 

  × 30عب  45 30عب  22  30عب  1  1 3 2رشر٤َ ٝؽلع اُوشإٓ 
ٓذخَ ا٠ُ ػِْ ٓوبسٗخ 

 ا٫د٣بٕ
3 

1 
 

 ×  00عب  45 00عب  45   30عب  1

 × × 00عب  45 30عب  67  30عب  1 00عب  3 3 5 2كوٚ اُؼجبداد 
 ×  00عب  45 00عب  45   00عب  3 2 4 ػِّٞ اُؾذ٣ش

  × 00عب  45 30عب  22  30عب  1  1 3 2ُـخ ػشث٤خ 
 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ

 2.1اُشٓض : ٝ د ّ  
 3ا٫سطذح : 
 2أُؼبَٓ : 

 ٓذخَ ا٠ُ ػِْ اُذػٞح
4 

 
1 

 
 30عب  1

 
 ×  00 عب 45 30عب  22  

  × 00عب  45 30عب  22  30عب  1  1 1 2اػ٬ّ آ٢ُ 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 2.1اُشٓض : ٝد اط 

 6ا٫سطذح : 
 3أُؼبَٓ : 

ربس٣خ اع٢ٓ٬ : ربس٣خ 
 اُخِلبء

   30عب  1 1 2
 30عب  22

 
 ×  00عب  45

 ×  00عب  45 30عب  22   30عب  1 1 2 ٓبدح اخز٤بس٣خ **
 ×  00عب  45 30عب  22   30عب  1 1 2 اُوب٤ٗٞٗخ ٓذخَ ا٠ُ اُؼِّٞ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 2.1اُشٓض : ٝ د أ ف 

 1ا٫سطذح : 
 1أُؼبَٓ :

 2ُـخ  أع٘ج٤خ 
 

1 
 

1 
 

 
 

 00عب  45 30عب  22  30عب  1
× 
 

 

   00سا   495 30سا  360  30سا  7 00سا 15 14 30 يجًىع انسذاسي انثاَي

 انسذاسي ػًم إضافي ػٍ طزيق انخشاور*

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الذي 3152جويمية  35المؤرخ في  215يعدل ممحق القرار رقم ، 3152جويمية  32في  555رقم  مؤرخ قـــرار 

 يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان"عـموم تقنيات النشاطات البدنية والرياضية"
 

 والبحث العممي،إن وزير التعميم العالي 
، المتضمف القانكف 8444أبريل  1المكافق  8184ذي الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
كالمتضمف  4581مايك سنة  0المكافق  8141رجب عاـ  0 المؤرخ في 801-81كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 حككمة،تعييف أعضاء ال
 4558 سنةيكليك  44 المكافق 8144 جمادى األكلى عاـ 4المؤرخ في  453-58كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالندكة الكطنية لمجامعات، ةالمحدد لمياـ كسير اليياكل الجيكري
 4554غشت سنة  44المكافق  8141جمادى الثانية عاـ  41المؤرخ في  424-54كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -

 كالمتمـ، ؿالذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعد
الذي  4550غشت سنة  81المكافق  8141رجب عاـ  88المؤرخ في  444-50كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 مياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،  يحدد 
 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة المستر كشيادة الدكتكراه،
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كالذي  4584يناير سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 التعميـ العالي كالبحث العممي،يحدد صبلحيات كزير 

المتضمف إنشاء تككيف، صبلحيات كسير المجنة الكطنية  4550يكنيك سنة  1المؤرخ في  844كبمقتضى القرار رقـ  -
 لمتأىيل، 

المتضمف إنشاء، تككيف، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  4584مارس  41المؤرخ في  20كبمقتضى القرار رقـ  -
 الكطنية لمميداف،

 المتضمف إنشاء ندكة العػمداء لكل ميداف، 4584 مارس 1 المؤرخ في 844قتضى القرار رقـ كبم -
الذي يحدد برنامج  التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات  4584جكيمية  43 المؤرخ في 141كبمقتضى القرار رقـ  -

 ليسانس ميداف "عمكـ تقنيات النشاطات البدنية كالرياضية، 
عمداء الكميات،  تماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء ندكاكبنػاء عمى محضػر االجت -

 .4581ماي 50إلى  54، مف 8المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة 
 

 يقــــــرر
المذككر اعبله،  4584 جكيمية 43الؤرخ في  154ييػدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ  األولى:المادة 

الذي يحدد برنامج التعميـ القاعدي لشيادات ليسانس في ميداف "عمكـ كتقنيات النشاطات البدنية 
 كالرياضية" طبقا لممحق ىذا القرار.  

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ كالتككيف  :3المادة 
الييف، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث الع

 العممي.
 4302جويمية  40حـرر بالجزائر في                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق برنامج التعميم القاعدي المشترك ليشادة الميسانس

 "جذع مشترك لميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
 السداسي االول 

 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 أُـٞاد

ذح
ط

س
٫

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُؾغْ اُغبػ٢ ا٫عجٞػ٢
 ُِغذاع٢

 اعجٞػب( 15)

 
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 دسٝط اُؼ٘ٞإ
اػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

 اػٔبٍ رطج٤و٤خ
 ٓشاهجخ
 ٓغزٔشح

 أٓزؾبٕ

 
 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعبع٤خ

 1.1اُشٓض : ٝ د أ ط 
 18ا٫سطذح : 
 12أُؼبَٓ : 

 × ×  00عب  49 00عب  2  30عب 1 2 3 1اُؼبة اُوٟٞ 
 × ×  00ب ع 49 00عب  2  30عب  1 2 3 1اُغٔجبص 
 × ×  00عب  49 00عب  2  30عب  1 2 3 1اُغجبؽخ 

 × ×  00عب  49 00عب  2  30عب  1 2 3 ًشح اُغِخ

 × ×  00عب  42  30عب  1 30عب  1 2 3 ػِْ اُزشش٣ؼ

ربس٣خ ٝكِغلخ اُ٘شبط اُجذ٢ٗ 
 اُش٣بض٢

 ×   00عب  21   30عب  1 2 3

 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 1.1اُشٓض : ٝ د ّ  

 ٫7سطذح : ا
 4أُؼبَٓ : 

 
 ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش اُؼ٢ِٔ

 
7 

 
4 

 
 30عب  1

 
 30عب  1

 
 

 00عب  42
 

 
× 

 
× 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 1.1اُشٓض : ٝد اط 

 3ا٫سطذح : 
 3أُؼبَٓ : 

 ×   00عب  21   30عب  1 1 1 ػِّٞ اُزشث٤خ
 ×   00عب  21   30عب  1 1 1 ٓذخَ ُِزذس٣ت اُش٣بض٢

جذ٢ٗ ٓذخَ اُ٘شبط اُ
 اُش٣بض٢ اُزشث١ٞ

 ×   00عب  21   30عب  1 1 1

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 1.1اُشٓض : ٝ د أ ف 

 2ا٫سطذح : 
 2أُؼبَٓ :  

 ×   00عب  21   30عب 1 1 1 ٤ٔ٤ًبء ؽ٣ٞ٤خ

 1ُـخ أع٘ج٤خ : ُـخ اٗغ٤ِض٣خ 
1 

 
1 

 
 

 30عب  1
   00عب  21  

 
× 

    00سا   406 00سا  08 00سا  03 00سا  18 16 30 يجًىع انسذاسي األول 
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 ممحق برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادة الميسانس
 جذع مشترك لميدان " عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 السداسي الثاني 
 

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 أُـٞاد

ذح
ط

س
٫

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُؾغْ اُغبػ٢ ا٫عجٞػ٢
 ُِغذاع٢

 اعجٞػب( 15)

 
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 دسٝط اُؼ٘ٞإ
اػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

 اػٔبٍ رطج٤و٤خ
 ٓشاهجخ
 ٓغزٔشح

 أٓزؾبٕ

 
 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعبع٤خ

 2.1اُشٓض : ٝ د أ ط 
 18ا٫سطذح : 
 12أُؼبَٓ : 

 × ×  00عب  49 00عب  2  30عب 1 2 3 2اُؼبة اُوٟٞ 
 × ×  00عب  49 00عب  2  30عب  1 2 3 2اُغٔجبص 
 × ×  00عب  49 00عب  2  30عب  1 2 3 2اُغجبؽخ 

 × ×  00عب  49 00عب  2  30عب  1 2 3 ًشح اُوذّ
 × ×  00عب  42  30عب  1 30عب  1 2 3 ػِْ ٝظبئق ا٧ػضبء

 ×   00عب  21   30عب  1 2 3 ٓذخَ ُؼـِْ  اُ٘لظ اُش٣بض٢
 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ

 1.1اُشٓض : ٝ د ّ  
 7ا٫سطذح : 
 4أُؼبَٓ : 

 
ٝطشم اُجؾش    رو٤٘بد

 اُؼ٢ِٔ

 
7 

 
4 

 
 30عب  1

 
 30عب  1

 
 

 00عب  42
 

 
 

 
× 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 2.1اُشٓض : ٝد اط 

 3ا٫سطذح : 
 3أُؼبَٓ : 

ٓذخَ اُ٘شبط اُجذ٢ٗ 
 اُش٣بض٢ ا٤ٌُٔق

   30عب  1 1 1
 00عب  21

 
  × 

ٓذخَ ُ٪سادح ٝاُزغ٤٤ش 
 اُش٣بض٢

 ×   00عب  21   30عب  1 1 1

ػ٬ّ ٝا٫رظبٍ ٓذخَ ٩
 اُش٣بض٢

 ×   00عب  21   30عب  1 1 1

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 1.1اُشٓض : ٝ د أ ف 

 2ا٫سطذح : 
 1أُؼبَٓ :  

 ×   00عب  21   30عب 1 1 1 ا٫ػ٬ّ ا٢ُ٥ اُزطج٤و٢

   00عب  21   30عب  1 1 1 2ُـخ أع٘ج٤خ : ُـخ اٗغ٤ِض٣خ 
 
× 

    00سا  406 00سا  8 00سا  3 00سا  18 21 30 يجًىع انسذاسي انثاَي

 ػًم إضافي ػٍ طزيق انخشاور انسذاسي*

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3152جويمية  35المؤرخ في  515، يعدل ممحق القرار رقم 3152جويمية  32مؤرخ في  555قــرار رقم  

 عـربي"الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان "لغة وأدب 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانكف 8444أبريل  1المكافق  8184ذي الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
كالمتضمف  4581نة مايك س 0المكافق  8141رجب عاـ  0 المؤرخ في 801-81كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 4558 سنةيكليك  44 المكافق 8144 جمادى األكلى عاـ 4المؤرخ في  453-58كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالندكة الكطنية لمجامعات، ةالمحدد لمياـ كسير اليياكل الجيكري
 4554غشت سنة  44المكافق  8141ة عاـ جمادى الثاني 41المؤرخ في  424-54كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -

 كالمتمـ، ؿالذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعد
الذي  4550غشت سنة  81المكافق  8141رجب عاـ  88المؤرخ في  444-50كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد مياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،  
 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة المستر كشيادة الدكتكراه،
كالذي  4584ة يناير سن 45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
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المتضمف إنشاء تككيف، صبلحيات كسير المجنة الكطنية  4550يكنيك سنة  1المؤرخ في  844كبمقتضى القرار رقـ  -
 لمتأىيل، 

لبيداغكجية المتضمف إنشاء، تككيف، تنظيـ كسير المجنة ا 4584مارس  41المؤرخ في  20كبمقتضى القرار رقـ  -
 الكطنية لمميداف،

 المتضمف إنشاء ندكة العػمداء لكل ميداف، 4584 مارس 1 المؤرخ في 844كبمقتضى القرار رقـ  -
الذي يحدد برنامج  التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات   4584جكيمية   43 المؤرخ في 058كبمقتضى القرار رقـ  -

 ،ليسانس ميداف " لغة كأدب عربي"
عمداء الكميات،  تضػر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء ندكاكبنػاء عمى مح -

 .4581ماي 50إلى  54، مف 8المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة 
 

 يقــــــرر
المذككر اعبله،  4584جكيمية  43الؤرخ في  058ييػدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ  األولى:المادة 

الذي يحدد برنامج التعميـ القاعدي لشيادات ليسانس في ميداف "لغة كأدب عػربي" طبقا لممحق ىذا 
 القرار.  

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف ، رؤساء الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ  :3المادة 
يخصو ، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي  كالتككيف العالييف ، كل فيما

 كالبحث العممي.
 4302جويمية  40حـرر بالجزائر في                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق برنامج التعميم القاعدي المشترك ليشادة الميسانس

 "جذع مشترك لميدان " لغـة وأدب عـربي
 السداسي االكؿ 
 

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 أُـٞاد

ذح
ط

س
٫

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُؾغْ اُغبػ٢ ا٫عجٞػ٢
 ُِغذاع٢

 اعجٞػب( 15)

 
 أخشٟ*

 ٤ْٗٞع اُزو٤

 اػٔبٍ رطج٤و٤خ اػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط اُؼ٘ٞإ
 ٓشاهجخ
 ٓغزٔشح

 أٓزؾبٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعبع٤خ
 1.1اُشٓض : ٝ د أ ط 

 9ا٫سطذح : 
 4أُؼبَٓ : 

 × × 00عب  45 00عب  45  30عب  1 30عب 1 2 5 ٗض أدث٢ هذ٣ْ  ) شؼـش(

 × × 00عب  45 00عب  45  30عب  1 30عب  1 2 4 1روز أدث٢ هذ٣ْ 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 1.1اُشٓض : ٝ د أ ط 

 9ا٫سطذح : 
 4أُؼبَٓ :

 × × 00عب  45 00عب  45  30عب  1 30عب  1 2 4 ػـِْ اُظـشف

 
 ث٬ؿخ ػشث٤خ

 
3 

 
2 

 
 30عب  1

 
 30عب  1

 
 

 00عب  45
 

 00عب  45
 
× 

 
× 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 1.1اُشٓض : ٝ د ّ  
 9ا٫سطذح : 
 4أُؼبَٓ : 

 × × 00عب  45 30عب  22  30عب  1  2 3 1ؾش رو٤٘بد اُج

 × × 00عب  45 00عب  22  30عب  1  2 3 رو٤٘بد اُزؼج٤ش اُشل١ٞ

 × × 00عب  45 00عب  45  30عب  1 30عب  1 2 3 ػشٝع ٝٓٞع٤و٠  اُشؼش

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 1.1اُشٓض : ٝد اط 

 1ا٫سطذح : 
 1أُؼبَٓ : 

 
 ػـِّٞ اُوشإ

 
1 

 
1 

 
 30عب  1

  
 

 30عب  22
 

 00عب  45
 

 
× 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 1.1اُشٓض : ٝ د أ ف 

 2ا٫سطذح : 
 2أُؼبَٓ :  

 × × 00عب  45 30عب  22  30عب  1  1 1 ُـخ أع٘ج٤خ  ) رؼج٤ش شل٢ٜ (

 1اػ٬ّ آ٢ُ 
1 

 
1 

 
 × 00عب  45 00عب  22 30عب  1  

 
 

   00سا   450 30سا   337 30 سا 1 00سا  12 00سا   9 17 30 يجًىع انسذاسي األول
 ػًم إضافي ػٍ طزيق انخشاور انسذاسي*
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 ممحق برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادة الميسانس
 جذع مشترك لميدان " لغة وأدب عـربي"

 السداسي الثاني 

 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 أُـٞاد

ذح
ط

س
٫

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

 (15اُؾغْ اُغبػ٢ ا٫عجٞػ٢ )
 اُؾغْ اُغبػ٢

 ٢ُِغذاع
 اعجٞػب( 15)

 
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 دسٝط اُؼ٘ٞإ
اػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

اػٔبٍ 
 رطج٤و٤خ

 ٓشاهجخ
 ٓغزٔشح

 أٓزؾبٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعبع٤خ
 2.1اُشٓض : ٝ د أ ط 

 9ا٫سطذح : 
 4أُؼبَٓ : 

 × × 00عب  45 00عب  45  30عب  1 30عب 1 2 5 ٗض أدث٢ هذ٣ْ  ) ٗضش(

 × × 00عب  45 00عب  45  30عب  1 30عب  1 2 4 2روز أدث٢ هذ٣ْ 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 2.1اُشٓض : ٝ د أ ط 

 9ا٫سطذح : 
 4أُؼبَٓ :

 × × 00عب  45 00عب  45  30عب  1 30عب  1 2 5 ػـِْ اُ٘ؾٞ

 
 كوٚ اُِـخ

 
4 

 
2 

 
 30عب  1

 
 30عب  1

 
 

 00عب  45
 

 00عب  45
 
× 

 
× 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 2.1اُشٓض : ٝ د ّ  

 1: ا٫سطذح 
 1أُؼبَٓ :

 × × 00عب  45 30عب  22  30عب  1  2 3 2رو٤٘بد اُجؾش 
 × × 00عب  45 00عب  22  30عب  1  2 3 رو٤٘بد اُزؼج٤ش اٌُزبث٢
ٓظبدس اُِـخ ، ا٧دة 

 ٝاُ٘وذ
 × × 00عب  45 00عب  45  30عب  1 30عب  1 2 3

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 2.1اُشٓض : ٝد اط 

 1ا٫سطذح : 
 1َٓ : أُؼب

 
 ربس٣خ اُؾضبسح ا٩ٗغب٤ٗخ

 
1 

 
1 

 
 30عب  1

  
 

 30عب  22
 

 00عب  45
 

 
× 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 1.1اُشٓض : ٝ د أ ف 

 2ا٫سطذح : 
 2أُؼبَٓ :  

ُـخ أع٘ج٤خ  ) رؼج٤ش ًزبث٢ 
 ٝشلب٢ٛ (

 × × 00عب  45 30عب  22  30عب  1  1 1

 2اػ٬ّ آ٢ُ 
1 

 
1 

 
 × 00عب  45 00عب  22 30عب  1  

 
 

   00سا   450 30سا   337 30سا  1 00سا  12 00سا   9 17 30 يجًىع انسذاسي انثاَي

 ػًم إضافي ػٍ طزيق انخشاور انسذاسي*

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية والثالثة، 3152جويمية  32في مؤرخ  551قــرار رقم 

 ادة الماستر في "تنظيم وإلدارة المؤسسات" بالمدرسة العـميا لمتجارةلنيل شي من الطور الثاني
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانكف 8444أبريل  1المكافق  8184ذي الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ،
كالمتضمف  4581مايك سنة  0المكافق  8141رجب عاـ  0 المؤرخ في 801-81ئاسي رقـ كمقتضى المرسكـ الر  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 4553يكليك سنة   88المكافق  8144رجب عاـ  88 المؤرخ في 481-53كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف تحكيل المدرسة العميا لمتجارة إلى مدرسة  خارج الجامعة ، المعدؿ،
 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53بمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ ك  -

 ،كشيادة المستر كشيادة الدكتكراه المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس
كالذي  4584 يناير سنة 45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لمسنة األكلى مف  4588 نكفمبر سنة 54المؤرخ في  285كبمقتضى القرار رقـ   -
 الطكر الثاني لممدرسة العميا لمتجارة،

 

 يقــــــرر
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ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج ، المشار إليو أعبله 50-44مف القانكف رقـ  81طبقا لممادة  المادة األولى:
دارة المؤسساتالبيداغكجي لمسنة الثانية كالثالثة مف الطكر الثاني، لنيل شيادة الماستر في " " تنظيـ كا 

 المدرسة العميا لمتجارة ، طبقا لممحق ىذا القرار.
رؤساء الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ كالتككيف  يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، :3المادة 

العالييف، كمدير المدرسة العميا لمتجارة، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة 
 الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302جويمية  40حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لنيل شيادة الماستر بالمدرسة العميا لمتجارة ممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية من الطور الثاني

دارة المؤسسات فرع : عموم التسيير -تصادية ، تسيير وعموم تجاريةميدان : عموم اق  تخصص : تنظيم وا 
 :2السداسي س 

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ  ٝ د
  اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢  )عبػبد (

 
 أُؼـبَٓ

 
 اػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط ا٫سطذح

اػٔبٍ 
 رطج٤و٤خ

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢

       ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ

 18 18 00سا  360 00سا  180  00سا  60 00سا  120 1.2و ث أ س 

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 اداسح اُؼـ٤ِٔبد

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 اعزشار٤غ٤خ  أُئعغخ

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 اداسح أُٞاد اُجشش٣خ

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 اداسح ا٧ػٔبٍ اُؼ٤ٓٞٔخ

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 ر٘ظ٤ْ أُئعغخ

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 ؽًٞٔخ  أُئعغخ

       ٝؽذح اُزؼ٤ِْ أُٜ٘غ٤خ

 3 3 00سا  60 00سا  30  00سا  10 00سا  20 1.2و ث و 
 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 ٗظش٣بد  اُوـشاس ٝا٧ُؼبة

       ٝؽذح اُزؼ٤ِْ  ا٧كو٤خ

 3 3 00سا  60 00سا  30  00سا  10 00سا  20 1.2و ث أ ف 

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 أٗظٔخ  ٓؼِٞٓبد اُزغ٤ش
   ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٫عزٌشبك٤خ

 6 6 00سا  120 00سا  60  00سا  20 00سا  40 1.2و ث إ 
 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 ٓشاهجخ اُزغ٤٤ش
 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15  00عب  05 00عب  10 صوبكخ أُئعغخ
 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15  00عب  05 00عب  10 ٓب٤ُخ ػـ٤ٓٞٔخ

 30 30 00سا  600 00سا  300  00سا  100 00سا  200 3يجًىع انسذاسي  س
 

 لنيل شيادة الماستر بالمدرسة العميا لمتجارة ممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية من الطور الثاني
دارة المؤسسات فرع : عموم التسيير -ميدان : عموم اقتصادية ، تسيير وعموم تجارية  تخصص : تنظيم وا 

 :2السداسي س 
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ  ٝ د

  (عبػبداُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 

 ؼـبَٓأُ
 

 اػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط ا٫سطذح
اػٔبٍ 
 رطج٤و٤خ

ػَٔ 
 شخظ٢

 أُغٔٞع

        ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ
 9 9 00سا 180 00سا  90  00سا  30 00سا  60 2.2و ث أ س 

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 عذاٍٝ اُو٤بعخ ٝه٤بط ا٧داء

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 ٗظش٣بد أُ٘بكغخ
 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 اداسح اُزـ٤٤ش

        ٝؽذح اُزؼ٤ِْ أُٜ٘غ٤خ

 4.5 4.5 00سا  90 00سا  45  00سا  15 00سا  30 2.2و ث و 

 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15  00عب  05 00عب  10 ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 رو٤٘بد ا٫عزوظبء

        ٝؽذح اُزؼ٤ِْ  ا٧كو٤خ
 9 9 00سا  180 00سا  90  00سا  30 00سا  60 2.2و ث أ ف 
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 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 ر٘ش٤ظ ٝٓشاهجخ ا٤ُٔضا٤ٗخ

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 رؾ٤َِ ٝرظ٤ْٔ أٗظٔخ أُؼِٞٓبد

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 اُغضائ٢ ٨ُػٔبٍ اُوبٕٗٞ

        ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٫عزٌشبك٤خ
 7,5 7,5 00سا  150 00سا  75  00سا  25 00سا  50 2.2و ث إ 

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 ا٫رظبٍ ك٢ أُئعغخ
 1.5 1.5 00ب ع 30 00عب  15  00عب  05 00عب  10 ٓؾبعجخ ػ٤ٓٞٔخ

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 رشثض
 30 30 00سا  600 00سا  300  00سا  100 00سا  200 4يجًىع انسذاسي  س 

 

 لنيل شيادة الماستر بالمدرسة العميا لمتجارة من الطور الثاني لثةممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة الثا
 تخصص : نقود مالية وبنوك فرع : عموم مالية ومحاسبة -وعموم تجارية ميدان : عموم اقتصادية ، تسيير

 :5السداسي س 
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ  ٝ د

   اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )عبػبد (
 أُؼـبَٓ

 
 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ اػٔبٍ رطج٤و٤خ اػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط ا٫سطذح

        ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ

 16.5 16.5 00سا  330 00سا  165  00سا  55 00سا  110 1.3و ث أ س 
 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 اُشهبثخ اُذاخ٤ِخ ٝاداسح أُخبطش
 1.5 1.5 00عب  60 00عب  15  00عب  05 00عب  10 أُوب٫ٝر٤خ ٝاٗشبء أُئعغبد

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 اُو٤بدح ٝاداسح اُغٔبػبد

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 ُٔششٝػبداداسح ا

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 ر٘بكغ٤خ ٝأداء أُئعغبد اُظـ٤شح ٝأُزٞعطخ
 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 اُزذه٤ن اُذاخ٢ِ

        ٝؽذح اُزؼ٤ِْ أُٜ٘غ٤خ

 4.5 4.5 00سا  90 00 سا 45  00سا  15 00سا  30 1.3و ث و 

 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15  00عب  05 00عب  10 ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 رؾ٤َِ اُج٤بٗبد

        ٝؽذح اُزؼ٤ِْ  ا٧كو٤خ

 1.5 1.5 00سا  30 00سا  15  00سا  05 00سا  10 1.3و ث أ ف 

 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15  00عب  05 00عب  10 هبٕٗٞ اُؼَٔ

        ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٫عزٌشبك٤خ
 7.5 7.5 00سا  150 00سا  75  00سا  25 00سا   50 1.3و ث إ 

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 ا٩ثذاع ٝا٤ُوظخ اُزٌُ٘ٞٞع٤خ
 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15  00عب  05 00عب  10 اداسح أُؼشكخ

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 ُزٌب٤ُقاداسح ا
 30 30 00سا  600 00سا  300  00سا  100 00سا  200 5يجًىع انسذاسي  س 

 

 لنيل شيادة الماستر بالمدرسة العميا لمتجارة من الطور الثاني لثةالثاممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة 
دارة المؤسسات فرع : عموم التسيير -يةميدان : عموم اقتصادية ، تسيير وعموم تجار   تخصص : تنظيم وا 

 :5السداسي س 
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ  ٝ د

   عبػبد ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼـبَٓ

 
 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ اػٔبٍ رطج٤و٤خ اػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط ا٫سطذح

        ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ

 19.5 19.5 00سا  390 00سا  195 00سا  100 00سا  65 00سا  30 2.3و ث أ س 

 4.5 4.5 00عب  90 00عب  45  00عب  15 00عب  30 ٓوب٤٣ظ ؽغت ا٫خز٤بس

 15 15 00عب  300 00عب  150 00عب  100 00عب  50  اػذاد ٓزًشح أُبعزش

        ٝؽذح اُزؼ٤ِْ أُٜ٘غ٤خ

 3 3 00سا  60 00سا  30 00سا  10 00سا  20  2.3و ث و 

 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15 00عب  10 00عب  05  ك٢ ٓؾبًبح أُئعغبد ٓؾب٫ٝد

ِٓزو٠ ثؾض٢ ؽٍٞ اُزغ٤٤ش ٝر٘ظ٤ْ 
 أُئعغبد

 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15  00عب  15 

        ٝؽذح اُزؼ٤ِْ  ا٧كو٤خ
 1.5 1.5 00سا  30 00سا  15  00سا  05 00سا  10 2.3 و ث أ ف

 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15  00عب  05 00عب  10 اخ٬ه٤بد ا٧ػٔبٍ
        ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٫عزٌشبك٤خ

 6 6 00سا  120 00سا  60 00سا  60   2.3و ث إ 
 6 6 00عب  120 00عب  60 00عب  60   رشثض ٜٗب٣خ اُذساعخ

 30 30 00سا  600 00سا  300 00سا   170 00سا  90 00سا  40 6يجًىع انسذاسي  س 
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 يحدد البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية والثالثة، 3152جويمية  32في مؤرخ  555م قــرار رق
 لنيل شيادة الماستر في "نقود مالية وبنوك" بالمدرسة العـميا لمتجارة من الطور الثاني

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانكف 8444أبريل  1لمكافق ا 8184ذي الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 ـ،مالتكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمت
كالمتضمف  4581مايك سنة  0المكافق  8141رجب عاـ  0 المؤرخ في 801-81كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
المتضمف  4553يكليك سنة  88مكافق ال 8144رجب عاـ  88 المؤرخ في 481-53كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -

 تحكيل المدرسة العميا لمتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة، المعدؿ،
 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كراه ،المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة المستر كشيادة الدكت
كالذي  4584يناير سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لمسنة األكلى مف  4588 نكفمبر سنة 54المؤرخ في  285كبمقتضى القرار رقـ   -
 طكر الثاني لممدرسة العميا لمتجارة،ال
 

 يقــــــرر
ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج المشار إليو أعبله،  50-44مف القانكف رقـ  81طبقا لممادة المادة األولى: 

البيداغكجي لمسنة الثانية كالثالثة مف الطكر الثاني، لنيل شيادة الماستر في "نقكد مالية كبنكؾ" 
 يا لمتجارة، طبقا لممحق ىذا القرار.المدرسة العم

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ كالتككيف  :3المادة 
العالييف، كمدير المدرسة العميا لمتجارة، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة 

 ي كالبحث العممي.الرسمية لمتعميـ العال
 4302جويمية  40حـرر بالجزائر في                                                                                          
 لعممي  وزير التعميم العالي والبحث ا                                                                                          

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لنيل شيادة الماستر بالمدرسة العميا لمتجارة لمسنة الثانية من الطور الثاني ممحق البرنامج البيداغوجي
 تخصص : نقود مالية وبنوك فرع : عموم مالية ومحاسبة  -ميدان : عموم اقتصادية ، تسيير وعموم تجارية

 :2السداسي س 
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ  ٝ د

   اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )عبػبد (
 أُؼـبَٓ

 
 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ اػٔبٍ رطج٤و٤خ اػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط ا٫سطذح

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ

 18 18 00سا  360 00سا  180  00سا  60 00سا  120 1.2و ث أ س 

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 ٓـشاهجخ   اُزغ٤٤ش

أعٞام سإٝط ا٫ٓٞاٍ ٝرو٤٤ْ ا٫طٍٞ 
 أُب٤ُخ

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 اُ٘ظش٣خ أُب٤ُخ

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 اُزو٤٘بد اُج٤ٌ٘خ

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 اهزظبد ٢ًِ ٓؼٔن

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 اهزظبد اُٞعبئظ أُب٤ُخ
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   ؽذح اُزؼ٤ِْ أُٜ٘غ٤خٝ

 3 3 00سا  60 00سا  30  00سا  10 00سا  20 1.2و ث و 
 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 اُغ٬عَ اُض٤٘ٓخ

    ٝؽذح اُزؼ٤ِْ  ا٧كو٤خ
 6 6 00سا  120 00سا  60  00سا  20 00سا  40 1.2و ث أ ف 

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 اداسح اُؼـ٤ِٔبد

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 ٗظْ  ٓؼِٞٓبد اُزغ٤٤ش

    ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٫عزٌشبك٤خ
 3 3 00سا  60 00سا  30  00سا  10 00سا  20 1.2و ث إ 

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 اعزشار٤غ٤خ أُئعغخ
 30 30 00سا  600 00سا  300  00 سا 100 00سا  200 3يجًىع انسذاسي  س

 

 لنيل شيادة الماستر بالمدرسة العميا لمتجارة ممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية من الطور الثاني
 فرع : مالية ومحاسبة تخصص : نقود مـالية وبنوك -ميدان : عموم اقتصادية ، تسيير وعموم تجارية

 :2السداسي س 
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ  ٝ د

   اُغبػ٢ اُغذاع٢ )عبػبد ( اُؾغْ
 أُؼـبَٓ

 
 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ اػٔبٍ رطج٤و٤خ اػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط ا٫سطذح

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ

 15 15 00سا  300 00سا  150  00سا  50 00سا  100 2.2و ث أ س 

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 اهزظبد اداسح ا٫ػٔبٍ
 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 أُب٤ُخ رغ٤٤ش أُؾلظخ

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 ٕٗٞ اُج٘ٞى ، اُزؤ٤ٓ٘بد ٝاُجٞسطخهب

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 رو٤٤ْ أُشبس٣غ ا٫عزضٔبس٣خ

   ٝؽذح اُزؼ٤ِْ أُٜ٘غ٤خ
 4.5 4.5 00سا  90 00سا  45  00سا  15 00سا  30 2.2و ث و 

 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15  00عب  05 00عب  10 ٓذخَ ا٠ُ أُٜ٘غ٤خ
 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 اُ٘ٔبرط   اُؼشٞا٤ٗخ

    ٝؽذح اُزؼ٤ِْ  ا٧كو٤خ
 6 6 00سا  120 00سا  60  00سا  20 00سا  40 2.2و ث أ ف 

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 رؾ٤َِ ٝرظ٤ْٔ أٗظٔخ أُؼِٞٓبد
 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 اُوبٕٗٞ اُغضائ٢ ٨ُػٔبٍ

    ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٫عزٌشبك٤خ

 4.5 4.5 00سا  90 00سا  45  00سا  15 00سا  30 2.2و ث إ 
 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15  00عب  05 00عب  10 أُب٤ُخ ا٩ع٤ٓ٬خ

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 رشثض
 30 30 00سا  600 00سا  300  00سا  100 00سا  200 4يجًىع انسذاسي  س 

 

 من الطور الثانيمنيل شيادة الماستر بالمدرسة العميا لمتجارة لثةالثاممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 فرع: عموم مالية ومحاسبةتخصص: نقود مالية وبنوك -ميدان: عموم اقتصادية، تسيير وعموم تجارية

 :5السداسي س 
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ  ٝ د

   اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )عبػبد (

 أُؼـبَٓ

 

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ اػٔبٍ رطج٤و٤خ اػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط ا٫سطذح

 وحذة انخؼهيى األساسيت

 18 18 00سا  360 00سا  180  00سا  60 00سا  120 1.3و ث أ س 

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 أُخبطش ٝاُزؤ٤ٖٓ

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 ٓب٤ُخ د٤ُٝخ

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 رغ٤٤ش أُخبطش اُج٤ٌ٘خ

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 أُ٘زغبد أُب٤ُخ أُشزوخ

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 بد ا٫ًزٞاس٣خ ٝأُب٤ُخاُوز٤٘

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 اُج٢ٌ٘ فاُز٘ظ٤ْ ا٫ؽزشاص١ ٝا٫ششا

   وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 5،4 5،4 00سا  90 00سا  45  00سا  15 00سا  30 1.3و ث و 

 5،1 5،1 00عب  30 00عب  15  00عب  05 00عب  10 ٓؾب٫ٝد ك٢ ٓؾبًبح أُئعغبد

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 ا٫هزظبد اُو٤بع٢ أُب٢ُ

    وحذة انخؼهيى  األفقيت

 5،4 5،4 00سا  90 00سا  45  00سا  15 00سا  30 1.3و ث أ ف 

 5،1 5،1 00عب  30 00عب  15  00عب  05 00عب  10 أخ٬ه٤بد ا٧ػٔبٍ

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 جخ ا٤ُٜئبد أُب٤ُخٓؾبع

    وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 3 3 00سا  60 00سا  30  00سا  10 00سا   20 1.3و ث إ 
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 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15  00عب  05 00عب  10 أُؾبعجخ اُٞط٤٘خ

 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15  00عب  05 00عب  10 ٓوب٫ٝر٤خ ٝاٗشبء أُئعغخ

 30 30 00سا  600 00سا  300  00سا  100 00سا  200 5يجًىع انسذاسي  س 
 

 من الطور الثاني لنيل شيادة الماستر بالمدرسة العميا لمتجارة لثةالثاممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 تخصص : نقود مالية وبنوكفرع : عموم مالية ومحاسبة  -ميدان : عموم اقتصادية ، تسيير وعموم تجارية

 :5السداسي س 
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ  ٝ د

   اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )عبػبد (
 أُؼـبَٓ

 
 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ اػٔبٍ رطج٤و٤خ اػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط ا٫سطذح

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ

 24 24 00سا  480 00سا  240 00سا   140 00سا  100  2.3و ث أ س 
 24 24 00عب  480 00عب  240 00عب  140 00عب  100  ٔبعزشاػذاد ٓزًشح اُ

    ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٫عزٌشبك٤خ
 6 6 00سا  120 00سا  60  00سا  60  2.3و ث إ 

 6 6 00عب  120 00عب  60  00عب  60  رشثض ٜٗب٣خ اُذساعخ
 30 30 00سا  600 00سا  300 00سا   140 00سا  160  6يجًىع انسذاسي  س 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يحدد البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية والثالثة3152جويمية  32في  553قــرار رقم  

 من الطورالثاني لنيل شيادة الماستر في "تسويق واتصال"  بالمدرسة العـميا لمتجارة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانكف 8444أبريل  1المكافق  8184ذي الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتـ ،
كالمتضمف  4581مايك سنة  0المكافق  8141رجب عاـ  0 المؤرخ في 801-81كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 4553يكليك سنة   88المكافق  8144رجب عاـ  88 فيالمؤرخ  481-53كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف تحكيل المدرسة العميا لمتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة، المعدؿ،
 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 دة المستر كشيادة الدكتكراه،المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيا
كالذي  4584يناير سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

جي لمسنة األكلى مف الذي يحدد البرنامج البيداغك  4588 نكفمبر سنة 54المؤرخ في  285كبمقتضى القرار رقـ   -
 الطكر الثاني لممدرسة العميا لمتجارة،

 يقـــــرر
ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج المشار إليو أعبله،  50-44مف القانكف رقـ  81طبقا لممادة : المادة األولى

اؿ" الثاني، لنيل شيادة الماستر في " تسكيق كاتص البيداغكجي لمسنة الثانية كالثالثة مف الطكر
 بالمدرسة العميا لمتجارة، طبقا لممحق ىذا القرار.

ؤسسات التعميـ كالتككيف يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء الندكات الجيكية كرؤساء م :3المادة 
، كمدير المدرسة العميا لمتجارة، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة العالييف

 مية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.الرس
 4302جويمية  40حـرر بالجزائر في                                                                                          
 م العالي والبحث العممي  وزير التعمي                                                                                          

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لنيل شيادة الماستر بالمدرسة العميا لمتجارة برنامج البيداغوجي لمسنة الثانية من الطور الثانيممحق ال
 فرع : عموم تجارية تخصص: تسويق واتصال -ميدان: عموم اقتصادية، تسيير وعموم تجارية

 :2السداسي س 
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ  ٝ د

   اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )عبػبد (
 أُؼـبَٓ

 
 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ اػٔبٍ رطج٤و٤خ اػٔبٍ ٓٞعٜخ طدسٝ ا٫سطذح

 وحذة انخؼهيى األساسيت
 18 18 00سا  360 00سا  180  00سا  60 00سا  120 1.2و ث أ س 

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 رغ٣ٞن اُخذٓبد
 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 ع٤بعخ ا٫رظبٍ
 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 عِٞى أُغزِٜي

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 رغ٤٤ش أٗظٔخ اُزٞص٣غ
 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 اُزغ٣ٞن ا٫عزشار٤غ٢

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 1دساعبد ٝثؾٞس اُزغ٣ٞن  

   وحذة انخؼهيى انًُهجيت
 3 3 00سا  60 00سا  30  00سا  10 00سا  20 1.2و ث و 

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 رغ٤٤ش اُؼ٤ِٔبد
    وحذة انخؼهيى  األفقيت

 6 6 00سا  120 00سا  60  00سا  20 00سا  40 1.2و ث أ ف 
 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 ٓشاهجخ اُزغ٤٤ش

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 ٓبد اُزغ٤٤شٗظْ ٓؼِٞ

    وحذة انخؼهيى االسخكشافيت
 3 3 00سا  60 00سا  30  00سا  10 00سا  20 1.2و ث إ 

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 اعزشار٤غ٤خ أُئعغخ
 30 30 00سا  600 00سا  300  00سا  100 00سا  200 3يجًىع انسذاسي  س

 

 لنيل شيادة الماستر بالمدرسة العميا لمتجارة ممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية من الطور الثاني
 تخصص : تسويق واتصالفرع : عموم تجارية  -عموم تجاريةميدان : عموم اقتصادية، تسيير و 

 :2السداسي س 
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ  ٝ د

   اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )عبػبد (
 َأُؼـبٓ

 
 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ اػٔبٍ رطج٤و٤خ اػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط ا٫سطذح

 وحذة انخؼهيى األساسيت
 16.5 16.5 00سا  330 00سا  165  00سا  55 00سا  110 2.2و ث أ س 

 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15  00عب  05 00عب  10 ٓذخَ ا٠ُ اُزغبسح ا٫ٌُزش٤ٗٝخ
 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 اُزغ٣ٞن اُذ٢ُٝ

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 اُزو٤٘بد ا٩ػ٤ٗ٬خ
 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 رغ٣ٞن أُ٘زٞط ٝاداسح اُؼ٬ٓخ

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 اهزظبد  اداسح ا٫ػٔبٍ
   وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 4.5 4.5 00سا  90 00سا  45  00سا  15 00سا  30 2.2و ث و 
 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15  00عب  05 00عب  10 ٓذخَ ا٠ُ أُٜ٘غ٤خ
 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 رو٤٘بد ا٫عزوظبء

    وحذة انخؼهيى  األفقيت
 6 6 00سا  120 00سا  60  00سا  20 00سا  40 2.2و ث أ ف 

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 ٝرظ٤ْٔ أٗظٔخ أُؼِٞٓبد رؾ٤َِ
    وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 6 6 00سا  120 00سا  60 00سا  20 00سا  20 00سا  20 2.2و ث إ 
 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 اُوبٕٗٞ اُغضائ٢ ٨ُػٔبٍ

 3 3 00عب  60 00عب  30 00عب  20 00عب  10  رشثض
 30 30 00سا  600 00سا  300  00سا  100 00سا  180 4يجًىع انسذاسي  س 

 

 لنيل شيادة الماستر بالمدرسة العميا لمتجارة من الطور الثاني لثةالثاممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 تصالفرع : عموم تجارية تخصص : تسويق وا -ميدان : عموم اقتصادية ، تسيير وعموم تجارية

 :5السداسي س 
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ  ٝ د

   اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )عبػبد (
 أُؼـبَٓ

 
 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ اػٔبٍ رطج٤و٤خ اػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط ا٫سطذح

 وحذة انخؼهيى األساسيت
 21 21 00سا  420 00سا  210  00سا  70 00سا  140 1.3و ث أ س 

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 ارغبٛبد اُزغ٣ٞن
 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 اداسح اُؼ٬هخ ٓغ اُضثٕٞ

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 رو٤٘بد اُج٤غ ٝأُلبٝضبد اُزغبس٣خ
 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 اداسح  هٞح اُج٤غ

 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15  00عب  05 00عب  10 اُغ٤ُٔٞٞع٤ب ٝا٫ػ٬ٕ
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 1.5 1.5 00عب  30 00عب  30  00عب  05 00عب  10 اُزغ٣ٞن اُظ٘بػ٢

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 رو٤٘بد اُز٘ش٤ظ أُج٤ؼبد ٝاُزغ٣ٞن أُجبشش
 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 اُشػب٣خ ا٧دث٤خ ، اُشػب٣خ ٝاُؼ٬هبد اُؼبٓخ

   وحذة انخؼهيى انًُهجيت
 4.5 4.5 00سا  90 00سا  45  00سا  15 00سا  30 1.3و ث و 

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 رؾ٤َِ أُؼط٤بد
 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15  00عب  05 00عب  10 ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش

    وحذة انخؼهيى  األفقيت
 3 3 00سا  60 00سا  30  00ا س 10 00سا  20 1.3و ث أ ف 

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 رظ٤ْٔ ٓٞاهغ ا٣ُٞت

    ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٫عزٌشبك٤خ

 1.5 1.5 00سا  30 00سا  15  00سا  05 00سا   10 1.3و ث إ 
 1.5 1.5 00سا  30 00سا  15  00سا  05 00سا  10 يقاوالحيت وإَشاء انًؤسساث

 30 30 00سا  600 00سا  300  00سا  100 00سا  200 5ذاسي  س يجًىع انس
 

 لنيل شيادة الماستر بالمدرسة العميا لمتجارة من الطورالثاني لثةالثاالبرنامج البيداغوجي لمسنة 
 تخصص: تسويق واتصالفرع: عموم تجارية،  -عموم تجاريةميدان: عموم اقتصادية، تسيير و 

 :5السداسي س 
 ٝ د ٝؽذح اُزؼ٤ِْ 

   اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )عبػبد (
 أُؼـبَٓ

 
 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ اػٔبٍ رطج٤و٤خ اػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط ا٫سطذح

 وحذة انخؼهيى األساسيت
 19.5 19.5 00سا  390 00سا  195 00سا   100 00سا   65 00عب  30 2.3ٝ د أ ط 

 4.5 4.5 00ب ع 90 00عب  45  00عب  15 00عب  30 ٓوب٤٣ظ ؽغت ا٫خز٤بس
 15 15 00عب  300 00عب  150 00عب  100 00عب  50  اػذاد ٓزًشح أُبعزش

    وحذة انخؼهيى انًُهجيت
 3 3 00سا  60 00سا  30 00سا  10 00سا  20  2.3و ث إ 

 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15 00عب  10 00عب  05  ٓؾب٫ٝد ك٢ ٓؾبًبح  أُئعغبد
 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15  00عب  15  ُزغ٣ٞنِٓزو٠ ثؾض٢ ك٢ ا٫رظبٍ ا

  وحذة انخؼهيى االفقيت

 1.5 1.5 00سا  30 00سا  15  00سا  05 00سا  10 2.3ٝ د أ ف 

 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15  00عب 05 00عب  10 اخ٬ه٤بد ا٧ػـٔبٍ
   وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 6 6 00سا  120 00سا  60 00سا  60   2.3و ث إ 
 6 6 00عب  120 00عب  60 00عب  60   رشثض ٜٗب٣خ اُذساعبد
 30 30 00سا  600 00سا  300 00سا   170 00سا  90 00سا 40 6يجًىع انسذاسي  س 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية والثالثة، 3152جويمية  32في مؤرخ  552قــرار رقم 

 لنيل شيادة الماستر في "مـالية المؤسسة" بالمدرسة العـميا لمتجارة الثاني من الطور
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانكف 8444أبريل  1المكافق  8184ذي الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 ،ـالتكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتم
كالمتضمف  4581مايك سنة  0المكافق  8141رجب عاـ  0 المؤرخ في 801-81مرسـك الرئاسي رقـ كبمقتضى ال -

 تعييف أعضاء الحككمة،
المتضمف  4553يكليك سنة  88المكافق  8144رجب عاـ  88 المؤرخ في 481-53كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -

 عدؿ،تحكيل المدرسة العميا لمتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة، الم
 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82 المؤرخ في 410-53كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة المستر كشيادة الدكتكراه،
كالذي  4584ر سنة يناي 45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لمسنة األكلى مف  4588 نكفمبر سنة 54المؤرخ في  285كبمقتضى القرار رقـ  -
 الطكر الثاني لممدرسة العميا لمتجارة،
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 يقــــــرر
، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج المشار إليو أعبله 50-44مف القانكف رقـ  81طبقا لممادة  المادة األولى:

البيداغكجي لمسنة الثانية كالثالثة مف الطكر الثاني، لنيل شيادة الماستر في "مالية المؤسسة" بالمدرسة 
 العميا لمتجارة، طبقا لممحق ىذا القرار.

اء الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف ، رؤس: 3 المادة
كالتككيف العالييف، كمدير المدرسة العميا لمتجارة، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في 

 النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302جويمية  40حـرر بالجزائر في                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لنيل شيادة الماستر بالمدرسة العميا لمتجارة ممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية من الطور الثاني

 تخصص : مالية المؤسسة فرع : عموم مالية ومحاسبة  -ية ، تسيير وعموم تجاريةميدان : عموم اقتصاد
 :2السداسي س 

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ  ٝ د
   اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )عبػبد (

 أُؼـبَٓ
 

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ اػٔبٍ رطج٤و٤خ اػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط ا٫سطذح

 وحذة انخؼهيى األساسيت
 18 18 00سا  360 00سا  180  00 سا 60 00عب  120 1.2ٝ د أ ط 

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 ٓشاهجخ اُزغ٤٤ش
 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 أعٞام سإٝط ا٫ٓٞاٍ ٝرو٤٤ْ ا٫طٍٞ أُب٤ُخ

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 أُؾبعجخ أُب٤ُخ أُؼٔوخ
 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 اُزو٤٘بد اُج٤ٌ٘خ

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 ٗظش٣خ اُوـشاس ٝا٫ُؼبة
   وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 3 3 00سا  60 00سا  30  00سا  10 00سا  20 1.2و ث و 
 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 اُغ٬عَ اُض٤٘ٓخ

    األفقيتوحذة انخؼهيى  
 6 6 00سا  120 00سا  60  00سا  20 00سا  40 1.2و ث أ ف 

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 اداسح اُؼ٤ِٔبد
 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 ٗظْ ٓؼِٞٓبد اُزغ٤٤ش

    وحذة انخؼهيى االسخكشافيت
 3 3 00سا  60 00سا  30  00سا  10 00سا  20 1.2و ث إ 

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 اعزشار٤غ٤خ أُئعغخ
 30 30 00سا  600 00سا  300  00سا  100 00سا  200 3يجًىع انسذاسي  س

 

 لنيل شيادة الماستر بالمدرسة العميا لمتجارة ممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية من الطور الثاني
 تخصص : مالية المؤسسة فرع : عموم مالية ومحاسبة  -ية ، تسيير وعموم تجاريةميدان : عموم اقتصاد

 :2السداسي س 
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ  ٝ د

   اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )عبػبد (
 أُؼـبَٓ

 
 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ اػٔبٍ رطج٤و٤خ اػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط ا٫سطذح

 وحذة انخؼهيى األساسيت
 16.5 16.5 00سا  330 00سا  165  00 سا 55 00سا  110 2.2و ث أ س 

 3 3 00عب  30 00عب  30  00عب  05 00عب  10 رغ٤٤ش أُؾلظخ أُب٤ُخ
 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 رو٤٤ْ أُشبس٣غ ا٫عزضٔبس٣خ

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 ا٫هزظبد اُ٘وذ١
 1.5 1.5 00عب  60 00عب  30  00عب  05 00عب  10 اهزظبد أُؼِٞٓبد

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 اهزظبد  اداسح ا٫ػٔبٍ
 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 اُوبٕٗٞ اُغضئ٢ ٨ُػٔبٍ

   وحذة انخؼهيى انًُهجيت
 7.5 7.5 00سا  150 00سا  75  00سا  25 00سا  50 2.2و ث و 

 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15  00عب  05 00عب  10 ٜٔ٘غ٤خٓذخَ ا٠ُ اُ
 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 اُ٘ٔبرط اُؼشٞائ٤خ
 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب 10 00عب  20 اُزؾذة ٝا٧ٓض٤ِخ

    وحذة انخؼهيى  األفقيت
 3 3 00سا  60 00سا  30  00سا  10 00سا  20 2.2و ث أ ف 

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 ٝرظ٤ْٔ أٗظٔخ أُؼِٞٓبد رؾ٤َِ
    وحذة انخؼهيى االسخكشافي

 3 3 00سا  60 00سا  30 00سا  10  00سا  20 2.2و ث إ 
 3 3 00عب  60 00عب  30 00عب  10  00 عب 20 رشثض

    30 30 00 سا 600 00سا  300 00سا  10 00سا  90 00سا  200 4يجًىع انسذاسي  س 
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 لنيل شيادة الماستر بالمدرسة العميا لمتجارة من الطور الثاني لثةالثاممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 تخصص : مالية المؤسسة فرع : عموم مالية ومحاسبة  -ميدان : عموم اقتصادية ، تسيير وعموم تجارية

 :5السداسي س 
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ  ٝ د

   عبػبد (اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼـبَٓ

 
 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ اػٔبٍ رطج٤و٤خ اػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط ا٫سطذح

 وحذة انخؼهيى األساسيت
 21 21 00سا  420 00سا  210  00سا  70 00سا  140 1.3و ث أ س 

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 ا٫هزظبد اُو٤بع٢ أُب٢ُ
 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15  00عب  05 00عب  10 اُخطش ٝاُزؤ٤ٖٓ

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 أُب٤ُخ اُذ٤ُٝخ ُِٔئعغخ
 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15  00عب  05 00عب  10 ٗٔبرط رو٤٤ْ خطش اُوشع
 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15  00عب  05 00عب  10 اُزخط٤ظ أُب٤ُخ أُشزوخ

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 ش ا٧عَاُزخط٤ظ أُب٢ُ هظ٤
 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 رشخ٤ض أُئعغخ  ٝرو٤٤ٜٔب

 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15  00عب  05 00عب  10 اُزش٤ًت أُب٢ُ ُؼ٤ِٔبد ا٫ٗذٓبط ٝا٫عزؾٞار
 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 اُ٘ظش٣خ ٝاُغ٤بعخ أُب٤ُخ ُِٔئعغخ

   وحذة انخؼهيى انًُهجيت
 1.5 1.5 00سا  30 00سا  15  00سا  05 00سا  10 1.3و ث و 

 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15  00عب  05 00عب  10 ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش

    وحذة انخؼهيى  األفقيت
 3 3 00سا  60 00سا  30  00سا  10 00سا  20 1.3و ث أ ف 

 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15  00عب  05 00عب  10 دهبٕٗٞ اُششًب

 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15  00عب  05 00عب  10 ؽًٞٔخ أُئعغخ

    وحذة انخؼهيى االسخكشافيت
 4.5 4.5 00سا  90 00سا  45  00سا  15 00سا   30 1.3و ث إ 

 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15  00عب  05 00عب  10 ٓوب٫ٝر٤خ ٝاٗشبء أُئعغبد
 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15  00عب  05 00عب  10 أُب٤ُخ ا٩ع٤ٓ٬خ
 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15  00عب  05 00عب  10 أُب٤ُخ اُؼ٤ٓٞٔخ

 30 30 00سا  600 00سا  300  00سا  100 00سا  200 5يجًىع انسذاسي  س 
 

 يل شيادة الماستر بالمدرسة العميا لمتجارةلن من الطورالثاني لثةالثاالبرنامج البيداغوجي لمسنة 
 تخصص : مالية المؤسسة فرع : عموم مالية ومحاسبة  -ميدان : عموم اقتصادية ، تسيير وعموم تجارية

 :1السداسي س 
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ  ٝ د

   اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )عبػبد (
 أُؼـبَٓ

 
 ُٔغٔٞعا ػَٔ شخظ٢ اػٔبٍ رطج٤و٤خ اػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط ا٫سطذح

 وحذة انخؼهيى األساسيت
 18 18 00سا  390 00سا  180 00سا   100 00سا   60 00سا  20 2.3و ث أ س 

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 ٓوب٤٣ظ ؽغت ا٫خز٤بس
 15 15 00عب  300 00عب  150 00عب  100 00عب  50  اػذاد ٓزًشح أُبعزش

    وحذة انخؼهيى انًُهجيت
 3 3 00سا  60 00سا  30 00سا  10 00سا  20  2.3و ث و 

 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15 00عب  10 00عب  05  ٓؾب٫ٝد ك٢ ٓؾبًبح  أُئعغبد
 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15  00عب  15  ِٓزو٠ ثؾض٢ ك٢ ٓب٤ُخ أُئعغخ

  وحذة انخؼهيى االفقيت
 1.5 1.5 00سا  30 00سا  15  00سا  05 00سا  10 2.3و ث أ ف 

 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15  00عب 05 00عب  10 اخ٬ه٤بد ا٧ػـٔبٍ
   وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 7.5 7.5 00سا  150 00سا  75 00سا  60 00سا  05 00سا  10 2.3و ث إ 
 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15  00عب  05 00عب  10 أُؾبعجخ اُٞط٤٘خ

 6 6 00عب  120 00عب  60 00عب  60   رشثض ٜٗب٣خ اُذساعخ
 30 30 00سا  600 00سا  300 00سا   170 00سا  90 00سا 40 6يجًىع انسذاسي  س 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية والثالثة، 3152جويمية  32مؤرخ في  552قــرار رقم 

 في "مـراقبة التسيير"  بالمدرسة العـميا لمتجارة من الطور الثاني لنيل شيادة الماستر
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانكف 8444أبريل  1المكافق  8184ذي الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 ،ـالتكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتم
كالمتضمف  4581مايك سنة  0المكافق  8141رجب عاـ  0 المؤرخ في 801-81كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،



276 |    1024-الثالثي الثالث                                                                                         النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
 

 4553يكليك سنة   88المكافق  8144رجب عاـ  88 المؤرخ في 481-53كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف تحكيل المدرسة العميا لمتجارة إلى مدرسة  خارج الجامعة، المعدؿ،

 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53لتنفيذي رقـ كبمقتضى المرسكـ ا -
 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ  عمى شيادة الميسانس كشيادة المستر كشيادة الدكتكراه،

كالذي  4584يناير سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 د صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،يحد

الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لمسنة األكلى مف  4588 نكفمبر سنة 54المؤرخ في  285كبمقتضى القرار رقـ   -
 الطكر الثاني لممدرسة العميا لمتجارة،

 يقــــــرر
، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج عبلهالمشار إليو أ  50-44مف القانكف رقـ  81طبقا لممادة  المادة األولى:

البيداغكجي لمسنة الثانية كالثالثة مف الطكر الثاني، لنيل شيادة الماستر في "مراقبة التسيير" بالمدرسة 
 العميا لمتجارة، طبقا لممحق ىذا القرار.

كرؤساء مؤسسات التعميـ كالتككيف يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء الندكات الجيكية  :3المادة 
العالييف، كمدير المدرسة العميا لمتجارة، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة 

 الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302جويمية  40الجزائر في حـرر ب                                                                                         
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 دمحم مباركي      األستاذ                                                                                                 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لنيل شيادة الماستر بالمدرسة العميا لمتجارة ممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية من الطور الثاني

 تخصص : مراقبة التسيير فرع : عموم تسيير  -اريةميدان : عموم اقتصادية ، تسيير وعموم تج
 :4السداسي س 

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ  ٝ د
   اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )عبػبد (

 أُؼـبَٓ
 

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ اػٔبٍ رطج٤و٤خ اػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط ا٫سطذح

 وحذة انخؼهيى األساسيت

 16.5 16.5 00سا  330 00سا  165  00سا  55 00سا  110 1.2و ث أ س 

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 اداسح اُؼ٤ِٔبد

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 اداسح اُزٌب٤ُق

 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15  00عب  05 00عب  10 اداسح عِغِخ اُو٤ْ

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 ٓشاهجخ اُزغ٤٤ش

 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15  00عب  05 00عب  10 ا٫ػٔبٍرؾ٤َِ ٓغبس 

 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15  00عب  05 00عب  10 رذه٤ن ٝأٗظٔخ اُشهبثخ

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 أعٞام سإٝط ا٧ٓٞاٍ ٝرو٤٤ْ ا٧طٍٞ أُب٤ُخ

   وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 6 6 00سا  120 00سا  60  00سا  20 00سا  40 1.2و ث و 

 3 3 00عب  30 00عب  30  00عب  10 00عب  20 ٗظبّ ٓؼِٞٓبد اُزغ٤٤ش

 3 3 00عب  30 00عب  30  00عب  10 00عب  20 اعزشار٤غ٤خ أُئعغخ

    وحذة انخؼهيى  األفقيت

 4.5 4.5 00سا  90 00سا  45  00سا  15 00سا  30 1.2و ث أ ف 

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 ٓؾبعجخ ٓب٤ُخ ٓؼٔوخ

 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15  00عب  05 00عب  10 هبٕٗٞ اُششًبد

    وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 3 3 00سا  60 00سا  30  00سا  10 00سا  20 1.2و ث إ 

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 اُزو٤٘بد اُج٤ٌ٘خ

 30 30 00سا  600 00سا  300  00سا  100 00سا  200 3يجًىع انسذاسي  س
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 لنيل شيادة الماستر بالمدرسة العميا لمتجارة ممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية من الطور الثاني
 تخصص : مراقبة التسيير فرع : عموم التسيير  -ميدان : عموم اقتصادية ، تسيير وعموم تجارية

 :2السداسي س 
 ٤ِْ  ٝ دٝؽذح اُزؼ

   اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )عبػبد (
 أُؼـبَٓ

 
 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ اػٔبٍ رطج٤و٤خ اػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط ا٫سطذح

 وحذة انخؼهيى األساسيت
 16.5 16.5 00سا  330 00سا  165  00سا  55 00سا  110 2.2و ث أ س 

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 ر٘ش٤ظ ٝٓشاهجخ ا٤ُٔضا٤ٗخ
 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15  00عب  05 00عب  10 عذٍٝ اُو٤بدح
 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15  00عب  05 00عب  10 ه٤بعبد ا٧داء

 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15  00عب  05 00عب  10 رشخ٤ض أُئعغخ ثٔوبسثخ اُغٞدح اُشبِٓخ
 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 رؾ٤َِ ٝرظ٤ْٔ أٗظٔخ أُؼِٞٓبد

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 ٓؾبعجخ اُششًبد
 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 1ٓؾبعجخ ػ٤ٓٞٔخ 

   وحذة انخؼهيى انًُهجيت
 4.5 4.5 00سا  90 00سا  45  00سا  15 00سا  30 2.2و ث و 

 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15  00عب  05 00عب  10 ٓذخَ ا٠ُ أُٜ٘غ٤خ
 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 رو٤٘بد ا٫عزوظبء

    وحذة انخؼهيى  األفقيت
 6 6 00سا  120 00سا  60  00سا  20 00سا  40 2.2و ث أ ف 

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 اُوبٕٗٞ اُغضئ٢ ٨ُػٔبٍ
 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 اهزظبد اداسح ا٧ػٔبٍ

    وحذة انخؼهيى االسخكشافيت
 3 3 00سا  60 00سا  30  00سا  10 00سا  20 2.2و ث إ 

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب 10 00عب  20 رشثض
 30 30 00سا  600 00سا  300  00سا  100 00سا  200 4يجًىع انسذاسي  س 

 

 لنيل شيادة الماستر بالمدرسة العميا لمتجارة من الطور الثاني لثةالثاغوجي لمسنة ممحق البرنامج البيدا
 تخصص : مراقبة التسيير فرع : عموم التسيير  -ميدان : عموم اقتصادية ، تسيير وعموم تجارية

 :5السداسي س 
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ  ٝ د

   اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )عبػبد (
 أُؼـبَٓ

 
 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ اػٔبٍ رطج٤و٤خ ٍ ٓٞعٜخاػٔب دسٝط ا٫سطذح

 وحذة انخؼهيى األساسيت
 22.5 22.5 00سا  420 00سا  210  00سا  70 00سا  140 1.3و ث أ س 

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 رشخ٤ض ٝرو٤٤ْ أُئعغخ
 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 ؽًٞٔخ اُششًبد

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 شبس٣غاداسح أُ
 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 رغ٤٤ش أُخبطش اُؼ٤ِٔبر٤خ
 3 3 00عب  30 00عب  15  00عب  05 00عب  10 ٓؾبعجخ ا٤ُٜئبد أُب٤ُخ

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 ٓظبّ أُؼِٞٓبد أُؾبعج٢ ٝاُزوش٣ش أُب٢ُ
 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 2ٓؾبعجخ ػـ٤ٓٞٔخ 

   وحذة انخؼهيى انًُهجيت
 3 3 00سا  60 00سا  30 00سا  10 00سا  10 00سا  10 1.3و ث و 

 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15 00عب  10 00عب  05  أُئعغبد ك٢ ٓؾبًبح ٓؾب٫ٝد

 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15  00عب  05 00عب  10 ٓوب٫ٝر٤خ ٝاٗشبء أُئعغبد
    وحذة انخؼهيى  األفقيت

 1.5 1.5 00سا  30 00سا  15  00سا  05 00سا  10 1.3و ث أ ف 
 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15  00عب  05 00عب  10 أخ٬ه٤بد ا٧ػٔبٍ
 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15  00عب  05 00عب  10 اُ٘ظش٣خ أُؾبعج٤خ

    نخؼهيى االسخكشافيتوحذة ا

 3 3 00سا  60 00سا  30  00سا  10 00سا   20 1.3و ث إ 
 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 ٓشاهجخ اُزغ٤٤ش ك٢ ٓ٘بخبد خبطخ

 30 30 00سا  600 00سا  300  00سا  100 00سا  200 5يجًىع انسذاسي  س 

 لنيل شيادة الماستر بالمدرسة العميا لمتجارة الثاني الطور من لثةالثاممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 تخصص : مراقبة التسيير فرع : عموم التسيير -ميدان : عموم اقتصادية ، تسيير وعموم تجارية

 :5السداسي س 
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ  ٝ د

   اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )عبػبد (
 أُؼـبَٓ

 
 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ اػٔبٍ رطج٤و٤خ اػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط ا٫سطذح

 وحذة انخؼهيى األساسيت
 24 24 00سا  480 00سا  240 00سا  140 00سا   100  2.3و ث أ س 

 24 24 00عب  480 00عب  240 00عب  140 00عب  100  اػذاد ٓزًشح أُبعزش
   وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 6 6 00سا  120 00سا  60  00سا  60  2.3و ث إ 
 6 6 00عب  120 00عب  60  00عب  60  اُذساعخرشثض ٜٗب٣خ 

 30 30 00عب  600 00عب  300 00عب   140 00عب  160  6ٓغٔٞع اُغذاع٢  ط 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية والثالثة، 3152جويمية  32في مؤرخ  555رقم قـــرار 
 بالمدرسة العـميا لمتجارة ستر في "محاسبة ومالية" لنيل شيادة الما من الطور الثاني

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانكف 8444أبريل  1المكافق  8184ذي الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 ،ـالتكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتم
كالمتضمف  4581مايك سنة  0المكافق  8141رجب عاـ  0 المؤرخ في 801-81كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 4553يكليك سنة   88المكافق  8144رجب عاـ  88 المؤرخ في 481-53كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف تحكيل المدرسة العميا لمتجارة إلى مدرسة  خارج الجامعة، المعدؿ،
 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53التنفيذي رقـ كبمقتضى المرسكـ  -

 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ  عمى شيادة الميسانس كشيادة المستر كشيادة الدكتكراه،
كالذي  4584يناير سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 دد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،يح

الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لمسنة األكلى مف  4588 نكفمبر سنة 54المؤرخ في  285كبمقتضى القرار رقـ   -
 الطكر الثاني لممدرسة العميا لمتجارة،

 يقــــــرر
، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج أعبلهالمشار إليو  50-44مف القانكف رقـ  81طبقا لممادة  المادة األولى:

البيداغكجي لمسنة الثانية كالثالثة مف الطكر الثاني، لنيل شيادة الماستر في "محاسبة كمالية" بالمدرسة 
 العميا لمتجارة، طبقا لممحق ىذا القرار.

كرؤساء مؤسسات التعميـ  يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء الندكات الجيكية : 3المادة 
كالتككيف العالييف، كمدير المدرسة العميا لمتجارة، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في 

 النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302جويمية  40بالجزائر في حـرر                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 دمحم مباركي       األستاذ                                                                                                
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لنيل شيادة الماستر بالمدرسة العميا لمتجارة ممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية من الطور الثاني
 فرع: عموم مالية ومحاسبة تخصص: محاسبة ومالية -ريةميدان: عموم اقتصادية، تسيير وعموم تجا

 :2السداسي س 
 وحدة التعليم  و ت

   الحجم الساعي السداسي )ساعات (
 المعـامل

 
 المجموع عمل شخصي اعمال تطبيقية اعمال موجهة دروس االرصدة

 وحدة التعميم األساسية
 55 55 11سا  251 11سا  551  11سا  51 11سا  531 5.3و ت أ س 

 4 4 55سا  15 55سا  45  55سا  85 55سا  45 إدارة التكاليف
 4 4 55سا  15 55سا  45  55سا  85 55سا  45 محاسبة مالية معـمقة

 4 4 55سا  15 55سا  45  55سا  85 55سا  45 التخطيط المالي القصير المدى

 4 4 55سا  15 55سا  45  55سا  85 55سا  45 أسواق رؤوس االموال وتقييم األصول المالية
 4 4 55سا  15 55سا  45  55سا  85 55سا  45 تقينات البنكية
 8.0 8.0 55سا  45 55سا  80  55سا  50 55سا  85 مالية عـمومية

 8.0 8.0 55سا  45 55سا  80  55سا  50 55سا  85 قانون الشركات

   وحدة التعليم المنهجية

 2 2 11سا  51 11سا  21  11سا  51 11سا  31 5.3و ت م 
 4 4 55سا  15 55سا  45  55سا  85 55سا  45 نظام معلومات التسيير
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    وحدة التعليم  األفقية
 5 5 11سا  531 11سا  51  11سا  31 11سا  21 5.3و ت أ ف 

 4 4 55سا  15 55سا  45  55سا  85 55سا  45 إدارة معلومات
 4 4 55سا  15 55سا  45  55سا  85 55سا  45 مراقبة التسيير

    وحدة التعليم االستكشافية
 2 2 11سا  51 11سا  21  11سا  51 11سا  31 5.3و ت إ 

 4 4 55سا  15 55سا  45  55سا  85 55سا  45 إستراتيجية المؤسسة
 21 21 11سا  511 11سا  211  11سا  511 11سا  311 2مجموع السداسي  س

 

 لنيل شيادة الماستر بالمدرسة العميا لمتجارة ي لمسنة الثانية من الطور الثانيممحق البرنامج البيداغوج
 فرع : عموم مالية ومحاسبة تخصص : محاسبة ومالية -ميدان : عموم اقتصادية، تسيير وعموم تجارية

 :1السداسي س 
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ  ٝ د

   اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )عبػبد (
 أُؼـبَٓ

 
 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ اػٔبٍ رطج٤و٤خ ٍ ٓٞعٜخاػٔب دسٝط ا٫سطذح

 وحذة انخؼهيى األساسيت
 19.5 19.5 00عب  390 00عب  195  00عب  65 00عب  130 2.2ٝ د أ ط 

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 ٓؾبعجخ اُششًبد
 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15  00عب  05 00عب  10 ٓؾبعجخ ا٧دٝاد أُب٤ُخ

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 ه٤ن ٓؾبعج٢ ٝٓب٢ُرذ
 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 ر٘ش٤ظ  ٝٓشاهجخ ا٤ُٔضا٤ٗخ
 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 أُب٤ُخ أُؼؤخ ُِٔئعغخ

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 1ٓؾبعجخ ػ٤ٓٞٔخ 

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 ٕ اُغضائ٢ ٨ُػٔبٍاُوبٗٞ

   وحذاث انخؼهيى انًُهجيت
 1.5 1.5 00سا  30 00سا  15  00سا  05 00سا  10 2.2و ث و 

 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15  00عب  05 00عب  10 ٓذخَ ا٠ُ أُٜ٘غ٤خ
    وحذاث انخؼهيى  األفقيت

 6 6 00سا  120 00سا  60  00سا  20 00سا  40 2.2و ث أ ف 

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 اهزظبد اداسح ا٧ػٔبٍ

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 رؾ٤َِ ٝرظ٤ْٔ أٗظٔخ أُؼِٞٓبد

    وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 3 3 00سا  60 00سا  30 00سا  20 00سا  10  2.2و ث إ 
 3 3 00عب  60 00عب  30 00عب  20 00عب 10  رشثض

 30 30 00سا  600 00سا  300 00سا  20 00سا  100 00سا  180 4يجًىع انسذاسي  س 
 

 لنيل شيادة الماستر بالمدرسة العميا لمتجارة من الطور الثاني لثةالثاممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 تخصص: محاسبة ومالية: عموم مالية ومحاسبة فرع -اريةميدان: عموم اقتصادية، تسيير وعموم تج

 :5السداسي س 
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ  ٝ د

   اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )عبػبد (
 أُؼـبَٓ

 
 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ اػٔبٍ رطج٤و٤خ اػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط ا٫سطذح

 وحذة انخؼهيى األساسيت
 24 24 00سا  480 00سا  240  00سا  80 00سا  160 1.3و ث أ س 

 1.5 1.5 00عب  63 00عب  15  00عب  05 00عب  10 اُ٘ظش٣خ أُؾبعج٤خ ٝا٧ٗظٔخ أُؾبعج٤خ أُوبسٗخ
 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 ٓؾبعجخ أُغٔٞػبد

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 ٓؾبعجخ ث٤ٌ٘خ
 1.5 1.5 00ب ع 60 00عب  15  00عب  05 00عب  10 ٓؾبعجخ اُزؤ٤ٓ٘بد

 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15  00عب  05 00عب  10 ا٩كظبػ ٝا٩ث٬ؽ أُب٢ُ
 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15  00عب  05 00عب  10 ٗظبّ ٓؼِٞٓبر٢ أُب٢ُ ٝأُؾبعج٢

 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15  00عب  05 00عب  10 رذه٤ن ٝأٗظٔخ اُشهبثخ
 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 رشخ٤ض ٝرو٤٤ْ أُئعغخ

 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 اُ٘ظش٣خ ٝاُغ٤بعخ أُب٤ُخ ُِٔئعغخ
 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15  00عب  05 00عب  10 اُغجب٣خ أُؼـٔوخ
 3 3 00عب  60 00عب  30  00عب  10 00عب  20 2ٓؾبعجخ ػ٤ٓٞٔخ 

   وحذاث انخؼهيى انًُهجيت
 1.5 1.5 00سا  30 00سا  15  00سا  05 00سا  10 1.3و ث و 

 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15  00عب  05 00عب  10 ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش
    وحذة انخؼهيى  األفقيت

 3 3 00سا  60 00سا  30  00سا  10 00سا  20 1.3و ث أ ف 
 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15  00عب  05 00عب  10 ؽًٞٔخ اُششًبد

 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15  00عب  05 00عب  10 اًغَ ٓؤن ٝاُزو٤٘بد ا٫ًزٞاس٣خ
    وحذة انخؼهيى االسخكشافيت
 1.5 1.5 00سا  30 00سا  15  00سا  05 00سا   10 1.3و ث إ 

 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15  00عب  05 00عب  10 أُوبُٝز٤خ  ٝاٗشبء أُئعغبد
 30 30 00سا  600 00سا  300  00سا  100 00سا  200 5يجًىع انسذاسي  س 
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 لنيل شيادة الماستر بالمدرسة العميا لمتجارة الثاني من الطور لثةالثاممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 فرع: عموم مالية ومحاسبة تخصص: محاسبة ومالية -ميدان: عموم اقتصادية، تسيير وعموم تجارية

 :5السداسي س 
 ْ  ٝ دٝؽذح اُزؼ٤ِ

   اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )عبػبد (
 أُؼـبَٓ

 
 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ اػٔبٍ رطج٤و٤خ اػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط ا٫سطذح

 وحذة انخؼهيى األساسيت
 19.5 19.5 00سا  390 00سا  195 00سا  100 00سا  65 00سا  30 2.3و ث أ س 

 4.5 4.5 00عب  90 00عب  45  00عب  15 00عب  30 ٓوب٤٣ظ  ؽغت ا٫خز٤بس
 15 15 00عب  300 00عب  150 00عب  100 00عب  50  اػذاد ٓزًشح أُبعزش

   وحذاث انخؼهيى انًُهجيت
 3 3 00سا  60 00سا  30 00سا  10 00سا  20  2.3و ث إ 

 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15 00عب  10 00عب  05  ٓؾب٫ٝد ك٢ ٓؾبًبح أُئعغبد
 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15  00عب 15  أُب٤ُخِٓزو٠ ثؾض٢ ك٢ أُؾبعجخ 

    وحذاث انخؼهيى األفقيت

 1.5 1.5 00سا  30 00سا  15  00سا  05 00سا  10 و ث أ ف

 1.5 1.5 00عب  30 00عب  15  00عب  05 00عب  10 أخ٬ه٤بد ا٧ػـٔبٍ
   وحذاث انخؼهيى االسخكشافيت

 6 6 0سا  120 00سا  60 00سا  60   2.3و ث إ 
 6 6 00عب  120 00عب  60 00عب  60   رشثض ٜٗب٣خ اُذساعخ
 30 30 00عب  600 00عب  300 00عب   170 00عب  90 00عب  40 6ٓغٔٞع اُغذاع٢  ط 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الثاني ، يحدد البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية والثالثة من الطور3152جويمية  32مؤرخ في  555قــرار رقم 

 لنيل شيادة الماستر في "االقتصاد التطبيقي واالستشراف" بالمدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانكف 8444أبريل  1المكافق  8184ذي الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 ، ـتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمالتكجييي لم
كالمتضمف  4581مايك سنة  0المكافق  8141رجب عاـ  0 المؤرخ في 801-81كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
المتضمف  4553يكليك سنة  81المكافق  8144رجب عاـ  88المؤرخ في  444 -53كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 خارج الجامعة،لكطني لمتخطيط كاالحصاء إلى مدرسة تحكيل المعيد ا
 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ  عمى شيادة الميسانس كشيادة المستر كشيادة الدكتكراه،
كالذي  4584يناير سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83رخ في المؤ  22-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لمسنة األكلى مف  4588 نكفمبر سنة 54المؤرخ في  253كبمقتضى القرار رقـ   -
 قتصاد التطبيقي.الطكر الثاني بالمدرسة الكطنية العميا لئلحصاء كاال

 يقــــــرر
، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج المشار إليو أعبله 50-44مف القانكف رقـ  81طبقا لممادة  المادة األولى:

البيداغكجي لمسنة الثانية كالثالثة مف الطكر الثاني، لنيل شيادة الماستر في "االقتصاد التطبيقي 
 عميا لئلحصاء كاالقتصاد التطبيقي ، طبقا لممحق ىذا القرار.كاالستشراؼ" بالمدرسة الكطنية ال

: يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ كالتككيف  4المادة 
ا العالييف، كمدير المدرسة الكطنية العميا لئلحصاء كاالقتصاد التطبيقي، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذ

 القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302جويمية  40حـرر بالجزائر في                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي، لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية الع ممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية من الطور الثاني
 فرع: عموم اقتصادية تخصص: االقتصاد التطبيقي واإلستشراف -ميدان: عموم اقتصادية، تسيير وعموم تجارية

 الثالث السداسي 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ  ٝ د

   (أعجٞع 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼـبَٓ

 
 أُغٔٞع أػٔبٍ آخشٟ اػٔبٍ رطج٤و٤خ اػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط ا٫سطذح

 وحذة انخؼهيى األساسيت
 10 10 00سا  135  00سا   30 00سا  45 00سا  60 1.1.2و ث أ س 

 4 4 00عب  45  00عب  10 00عب  15 00عب  20 1اهزظبد ه٤بع٢ 
 3 3 00عب  45  00عب  10 00عب  15 00عب  20 ع٬عَ ص٤٘ٓخ أؽبد٣خ اُزـ٤ش

 3 3 00عب  45  00عب  10 00عب  10 00عب  20 ٓ٘بٛظ ا٫عزـ٬ٍ ا٫كضَ ٝأُشاهجخ أُض٢ِ
 15 15 00عب  165  00عب  10 00عب  60 00عب  95 2.1.2و ث أ 

 4 4 00عب  40   00عب  15 00عب  25 ر٘ظْ اُظ٘بػ٢٤
 4 4 00عب  40   00عب  15 00عب  25 ٗظش٣بد اُ٘ٔٞ ٝاُذٝساد ا٫هزظبد٣خ

 4 4 00عب  45  00عب  10 00عب  15 00عب  20 1رو٤٘بد ا٫عزششاف 
 3 3 00عب  40   00عب  15 00عب  25 اهزظبد اُؼـَٔ ٝاُزشـ٤َ

   وحذة انخؼهيى انًُهجيت
 5 5 00سا  60  00سا  15 00سا  30 00سا  15 1.2و ث و 

 3 3 00عب  30  00عب  15  00عب  15 اػ٬ّ آ٢ُ : ثشٗبٓظ ٗظبّ اُزؾ٤َِ ا٫ؽظبئ٢
 2 2 00عب  30   00عب  30  3ُـخ أٗغ٤ِض٣خ 

 30 30 00سا  360  00سا  55 00سا  135 00سا  170 3يجًىع انسذاسي  
 

، لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي نيممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية من الطور الثا
 تخصص: االقتصاد التطبيقي واإلستشراف فرع: عموم اقتصادية -ميدان: عموم اقتصادية، تسيير وعموم تجارية

 السداسي الـرابع 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ  ٝ د

   (أعجٞع 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼـبَٓ

 
 أُغٔٞع أػٔبٍ آخشٟ اػٔبٍ رطج٤و٤خ اػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط حا٫سطذ

 وحذة انخؼهيى األساسيت

 11 11 00سا  135  00سا   30 00سا  45 00سا  60 1.2.2و ث أ 

II  اهزظبد  هغبع٢  4 4 00عب  45  00عب  10 00عب  15 00عب  20 
 4 4 00عب  45  00عب  10 00عب  15 00عب  20 ع٬عَ ص٤٘ٓخ ٓزؼذدح  اُزـ٤ش

 3 3 00عب  45  00عب  10 00عب  15 00عب  20 طـشم ا٫عزج٤بٕ

 14 14 00سا  165  00سا  10 00سا  60 00سا  95 2.2.2و ث أ 

 4 4 00عب  40   00عب  15 00عب  25 اهزظبد اُشجٌبد

II4 4 00عب  45  00عب  10 00عب  15 00عب  20 رو٤٘بد  ا٫عزشـشاف 

 3 3 00عب  40   00عب  15 00عب  25 د٣ٔـزشاك٤ب

 3 3 00عب  40   00عب  15 00عب  25 اهزظبد اُضساػ٢

   وحذة انخؼهيى انًُهجيت
 5 5 00سا  60  00سا  15 00سا  30 00سا  15 2.2و ث و 

 3 3 00عب  30  00عب  15  00عب  15 اػ٬ّ آ٢ُ : اُؾضٓخ ا٫ؽظبئ٤خ ُِؼِّٞ ا٫عزٔبػ٤خ
 2 2 00عب  30   00عب  30  4ُـخ أٗغ٤ِض٣خ  

 30 30 00سا  360  00سا  55 00سا  135 00سا  170 4يجًىع انسذاسي  
 

 لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي من الطور الثاني الثالثةممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 تخصص: االقتصاد التطبيقي واإلستشراف عموم اقتصاديةفرع:  -ميدان: عموم اقتصادية، تسيير وعموم تجارية

 السداسي الخامس 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ  ٝ د

   (أعجٞع 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼـبَٓ

 
 أُغٔٞع أػٔبٍ آخشٟ اػٔبٍ رطج٤و٤خ اػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط ا٫سطذح

 وحذة انخؼهيى األساسيت
 11 11 00سا  135  00سا   20 00سا  45 00سا  70 1.1.3و ث أ س 

 4 4 00عب  45  00عب  10 00عب  15 00عب  20 ٗٔبرط ا٫هزظبد ا٢ٌُِ
 4 4 00عب  45  00عب  10 00عب  15 00عب  20 رؾ٤َِ أُؼط٤بد
 3 3 00عب  45   00عب  15 00عب  30 ٗظبّ أُؼِٞٓبد

 13 13 00عب  140  00عب  15 00عب  45 00عب  80 2.1.3ٝ د أ 
 4 4 00عب  45   00عب  15 00عب  30 بء ا٫هزظبد١ا٤ُوضخ ٝاُزً

 2 2 00عب  25    00عب  25 اهزظبد اُطـبهخ
 3 3 00عب  25    00عب  25 اهزظبد أُؾ٤ظ
 4 4 00عب  45  00عب  15 00عَ  30 00عب  25 رو٤٤ْ أُشبس٣غ

   ٝؽذح اُزؼ٤ِْ أُٜ٘غ٤خ
 6 6 00سا  90  00سا  15 00سا  15 00سا  60 1.3و ث و 

 3 3 00عب  45   00عب  15 00عب  30 ٜٓ٘غ٤خ اػذاد اُجؾٞس ٝرؾض٤ش اُزشثض
 3 3 00عب  45  00عب  15  00عب  30 اُز٘و٤ت ػٖ أُؼط٤بد ٝاُزؼ٤ِْ

 30 30 00سا  365  00سا  50 00سا  105 00سا  210 5يجًىع انسذاسي  
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 لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي من الطور الثاني الثالثةممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 فرع: عموم اقتصادية تخصص: االقتصاد التطبيقي واإلستشراف -ميدان: عموم اقتصادية، تسيير وعموم تجارية

 السداسي السادس
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ  ٝ د

  (أعجٞع 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼـبَٓ

 
 ذاد ثؾٞس ك٢ سعبُخ أُبعزشاػ ا٫سطذح

 وحذة انخؼهيى األساسيت
 10 10 أسبىع 15 2.3و ث أ س 

 10 10 أعجٞع 15 اػذاد ثؾٞس ك٢ سعبُخ أُبعزش
 30 10 أسبىع 15 6يجًىع انسذاسي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نية والثالثة من الطور الثاني، يحدد البرنامج البيداغوجي لمسنة الثا3152جويمية  32مؤرخ في  555قــرار رقم 

 لنيل شيادة الماستر في "مالية وحساب المخاطرة" بالمدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ف ، المتضمف القانك 8444أبريل  1المكافق  8184ذي الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 ،ـالتكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتم
كالمتضمف  4581مايك سنة  0المكافق  8141رجب عاـ  0 المؤرخ في 801-81كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
المتضمف  4553يكليك سنة  81المكافق  8144رجب عاـ  88المؤرخ في  444 -53كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 خارج الجامعة،كيل المعيد الكطني لمتخطيط كاالحصاء إلى مدرسة تح
 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53المرسـك التنفيذي رقـ  كبمقتضى -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ  عمى شيادة الميسانس كشيادة المستر كشيادة الدكتكراه،
 4584يناير سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ -

 كالذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لمسنة األكلى مف  4588 نكفمبر سنة 54المؤرخ في  253كبمقتضى القرار رقـ   -
 لئلحصاء كاالقتصاد التطبيقي.الطكر الثاني بالمدرسة الكطنية العميا 

 يقــــــرر
، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج المشار إليو أعبله 50-44مف القانكف رقـ  81طبقا لممادة  المادة األولى:

البيداغكجي لمسنة الثانية كالثالثة مف الطكر الثاني، لنيل شيادة الماستر في "مالية كحساب المخاطرة" 
 العميا لئلحصاء كاالقتصاد التطبيقي، طبقا لممحق ىذا القرار. بالمدرسة الكطنية

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ كالتككيف  :3المادة 
ذا العالييف، كمدير المدرسة الكطنية العميا لئلحصاء كاالقتصاد التطبيقي، كل فيما يخصو، بتطبيق ى

 القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302جويمية  40حـرر بالجزائر في                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقيلنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية الع ممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية من الطور الثاني
 تخصص: مالية وحساب المخاطرة فرع: عموم مالية ومحاسبة  -ميدان: عموم اقتصادية، تسيير وعموم تجارية

 ثالث السداسي ال
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ  ٝ د

   (أعجٞع 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼـبَٓ

 
 أُغٔٞع أػٔبٍ آخشٟ اػٔبٍ رطج٤و٤خ اػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط ا٫سطذح

 وحذة انخؼهيى األساسيت
 11 11 00سا  135  00سا   20 00سا  50 00سا  65 1.1.2و ث أ س 

I  اهزظبد ه٤بع٢  4 4 00عب  45  00عب  10 00عب  15 00عب  20 
 4 4 00عب  45  00عب  10 00عب  15 00عب  20 رؾ٤َِ أُؼط٤بد

 3 3 00عب  45   00عب  20 00عب  25 د٣ٔـشاك٤ب
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 14 14 00سا  180   00سا  80 00سا  100 2.1.2و ث أ 
 3 3 00عب  45   00عب  20 00عب  25 اهزظبد عضئ٢ ُِج٘ٞى ُٝزؤ٤ٓ٘بد
 4 4 00عب  45   00عب  20 00عب  25 رؾ٤َِ ٓب٢ُ ٝرشخ٤ض أُئعغخ

 4 4 00عب  45   00عب  20 00عب  25 اداسح أُؾلظخ
 3 3 00عب  40   00عب  20 00عب  25 أداٝاد أُب٤ُخ

   وحذة انخؼهيى انًُهجيت
 5 5 00سا  60  00سا  15 00سا  30 00سا  15 1.2و ث و 

 3 3 00عب  30  00عب  15  00عب  15 اػ٬ّ آ٢ُ : ثشٗبٓظ اُزؾ٤َِ ا٫ؽظبئ٢
 2 2 00عب  30   00عب  30  3ُـخ أٗغ٤ِض٣خ  

 30 30 00سا  375  00سا  35 00سا  160 00سا  180 3يجًىع انسذاسي  
 

 ممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية من الطور الثاني لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي
 فرع: عموم مالية ومحاسبة  تخصص: مالية وحساب المخاطرة -يدان: عموم اقتصادية، تسيير وعموم تجاريةم

  السداسي الرابع 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ  ٝ د

   (أعجٞع 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼـبَٓ

 
 أُغٔٞع أػٔبٍ آخشٟ اػٔبٍ رطج٤و٤خ اػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط ا٫سطذح

 توحذة انخؼهيى األساسي
 12 12 00سا  145  00سا   20 00سا  50 00سا  75 1.2.2و ث أ س 

 4 4 00عب  50  00عب  10 00عب  15 00عب  25 ع٬عَ ص٤٘ٓخ
 4 4 00عب  45   00عب  20 00عب  25 ؽغبة ػشٞائ٢

II  اهزظبد  ه٤بع٢  4 4 00عب  50  00عب  10 00عب  15 00عب  25 
 13 13 00سا  165  00سا  15 00سا  60 00سا  90 2.2.2و ث أ 

 3 3 00عب  30  00عب  15  00عب  15 رو٤٤ْ ٝر٣َٞٔ أُشبس٣غ
 3 3 00عب  45   00عب  20 00عب  25 ه٤بط ٝرغ٤٤ش  ا٫خطبس

 3 3 00عب  45   00عب  20 00عب  25 رو٤٘بد اُج٘ٞى
 4 4 00عب  45   00عب  20 00عب  25 1س٣بض٤بد ؽغبة أُخبطشح  

   نًُهجيتوحذة انخؼهيى ا
 5 5 00سا  60  00سا  12 00سا  30 00سا  18 2.2و ث و 

 3 3 00عب  30  00عب  12  00عب  18 ٓؾـبًبد
 2 2 00عب  30   00عب  30  4ُـخ أٗغ٤ِض٣خ  

 30 30 00سا  370  00سا  47 00سا  140 00سا  183 4يجًىع انسذاسي  
 

 طور الثاني لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقية من اللثممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة الثا
 فرع: عموم مالية ومحاسبة  تخصص: مالية وحساب المخاطرة -ميدان: عموم اقتصادية، تسيير وعموم تجارية

 السداسي الخامس 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ  ٝ د

   (أعجٞع 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼـبَٓ

 
 أُغٔٞع أػٔبٍ آخشٟ اػٔبٍ رطج٤و٤خ اػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط سطذحا٫

        وحذة انخؼهيى األساسيت
 11 11 00سا  130  00سا   20 00سا  45 00سا  70 1.1.3و ث أ س 

 4 4 00عب  50  00عب  10 00عب  15 00عب  25 ه٤بط اهزظبد ٓب٢ُ
 4 4 00ب ع 50  00عب  10 00عب  15 00عب  25 ٓ٘ؾ٤٘بد اُ٘غت

 3 3 00عب  30   00عب  10 00عب  20 رغ٤٤ش أخطبس اُوشع
 11 11 00سا  130   00سا  60 00سا  70 2.1.3و ث أ 

 3 3 00عب  40   00عب  20 00عب  20 أعٞام سإٝط ا٧ٓٞاٍ
 4 4 00عب  45   00عب  20 00عب  25 ٓؾبعجخ ث٤ٌ٘خ

 4 4 00عب  45   00عب  20 00عب  25 2س٣بض٤بد ؽغبة أُخبطشح 
   وحذة انخؼهيى انًُهجيت
 8 8 00سا  120  00سا  15 00سا  25 00سا  80 1.3و ث و 

 3 3 00عب  45   00عب  15 00عب  30 ٜٓ٘غ٤خ اػذاد اُجؾٞس ٝرؾض٤ش اُزشثض
 2 2 00عب  30   00عب  10 00عب  20 هبٕٗٞ اُج٘ٞى ٝا٫عٞام أُب٤ُخ
 3 3 00عب  45  00عب  15  00ب ع 30 اُز٘و٤ت ػٖ أُؼط٤بد ٝاُزؼ٤ِْ

 30 30 00سا  380  00سا  35 00سا  125 00سا  220 5يجًىع انسذاسي  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يحدد البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية والثالثة من الطور الثاني3152جويمية  32مؤرخ في  555قــرار رقم 

 تطبيقي" بالمدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقيلنيل شيادة الماستر في "اإلحصاء ال
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانكف 8444أبريل  1المكافق  8184ذي الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 ،ـالتكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتم
كالمتضمف  4581مايك سنة  0المكافق  8141رجب عاـ  0 المؤرخ في 801-81رقـ  كبمقتضى المرسـك الرئاسي -

 تعييف أعضاء الحككمة،
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المتضمف  4553يكليك سنة  81المكافق  8144رجب عاـ  88المؤرخ في  444 -53كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 خارج الجامعة،تحكيل المعيد الكطني لمتخطيط كاالحصاء إلى مدرسة 

 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53المرسكـ التنفيذي رقـ  كبمقتضى -
 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة المستر كشيادة الدكتكراه،

كالذي  4584يناير سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لمسنة األكلى مف  4588 نكفمبر سنة 54المؤرخ في  253كبمقتضى القرار رقـ   -
 الطكر الثاني بالمدرسة الكطنية العميا لئلحصاء كاالقتصاد التطبيقي.

 يقــــــرر
، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج المشار إليو أعبله 50-44مف القانكف رقـ  81طبقا لممادة  المادة األولى:

البيداغكجي لمسنة الثانية كالثالثة مف الطكر الثاني، لنيل شيادة الماستر في "اإلحصاء التطبيقي" 
 بالمدرسة الكطنية العػميا لئلحصاء كاالقتصاد التطبيقي، طبقا لممحق ىذا القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ كالتككيف  :3المادة 
العالييف، كمدير المدرسة الكطنية العميا لئلحصاء كاالقتصاد التطبيقي، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا 

 القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302جويمية  40حـرر بالجزائر في                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الطور الثاني لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقيممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية من 

 فرع : عموم التسيير تخصص : االحصاء التطبيقي -ميدان: عموم اقتصادية، تسيير وعموم تجارية
 السداسي الثالث 

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ  ٝ د
   (أعجٞع 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )

 أُؼـبَٓ
 

 أُغٔٞع أػٔبٍ آخشٟ اػٔبٍ رطج٤و٤خ اػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط ا٫سطذح
 وحذة انخؼهيى األساسيت

 15 15 00سا  180  00سا   40 00سا  60 00سا  80 1.1.2و ث أ س 

I  اهزظبد ه٤بع٢  4 4 00عب  45  00عب  10 00عب  15 00عب  20 
 4 4 00عب  45  00عب  10 00عب  15 00عب  20 اُغ٬عَ اُض٤٘ٓخ أؽبد٣خ اُزـ٤ش

I4 4 00عب  45  00عب  10 00عب  15 00عب  20 رؾ٤َِ أُؼط٤بد 
 3 3 00عب  45  00عب  10 00عب  15 00عب  20 ثؾـٞس اُؼـ٤ِٔبد

 10 10 00سا  115   00سا  45 00سا  70 2.1.2و ث أ 
I د٣ٔــشاك٤ب   3 3 00عب  40   00عب  15 00عب  25 

 4 4 00عب  35   00عب  15 00عب  20 اؽظبئ٤بد اُؼبئ٬د ُٝزشــ٤َ
 3 3 00عب  40   00عب  15 00عب  25 ٗظش٣خ طشم ا٫عزج٤بٕ

   وحذة انخؼهيى انًُهجيت
 5 5 00سا  60  00سا  15 00سا  30 00سا  15 1.2و ث و 

 3 3 00عب  30  00عب  15  00عب  15 اػ٬ّ آ٢ُ : ثشٗبٓظ اُزؾ٤َِ ا٫ؽظبئ٢
 2 2 00عب  30   00عب  30  3ُـخ أٗغ٤ِض٣خ  

 30 30 00سا  355  00سا  55 00سا  135 00سا  165 3يجًىع انسذاسي  
 

 ممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية من الطور الثاني لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي
 م التسيير تخصص : االحصاء التطبيقيفرع : عمو  -ميدان: عموم اقتصادية، تسيير وعموم تجارية

 السداسي الرابع  
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ  ٝ د

   (أعجٞع 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼـبَٓ

 
 أُغٔٞع أػٔبٍ آخشٟ اػٔبٍ رطج٤و٤خ اػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط ا٫سطذح

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ
 15 15 00عب  175  00عب   30 00عب  60 00عب  85 1.2.2ٝ د أ 

II  اهزظبد  ه٤بع٢  4 4 00عب  45  00عب  10 00عب  15 00عب  20 
 4 4 00عب  45  00عب  10 00عب  15 00عب  20 اُغ٬عَ اُض٤٘ٓخ ٓزؼذدح اُزـ٤ش

 4 4 00عب  45  00عب  10 00عب  15 00عب  II 20رؾ٤َِ أُؼط٤بد  
 3 3 00عب  40   00عب  15 00عب  25 رؾ٤َِ ثب٣ض٣ٖ
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 10 10 00سا  120   00سا  50 00سا  70 2.2.2و ث أ 
II ـب٤د٣ٔـــشاك   3 3 00عب  40   00عب  15 00عب  25 

 3 3 00عب  35   00عب  15 00عب  20 طشم ا٩عزج٤بٕ أُطجوخ
I   4 4 00عب  45   00عب  20 00عب  25 اهزظبد ط٘بػ٢ 

   وحذة انخؼهيى انًُهجيت
 5 5 00سا  60  00سا  15 00سا  30 00سا  15 2.2و ث و 

اػ٬ّ آ٢ُ : اُؾضٓخ ا٫ؽظبئ٤خ ُِؼِّٞ 
 اُظ٘بػ٤خ

 3 3 00عب  30  00عب  15  00عب  15

 2 2 00عب  30   00عب  30  4ُـخ أٗغ٤ِض٣خ  
 30 30 00سا  355  00سا  45 00سا  140 00سا  170 4يجًىع انسذاسي  

 

 يل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقية من الطور الثاني لنلثممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة الثا
 فرع : عموم التسيير تخصص : االحصاء التطبيقي -ميدان: عموم اقتصادية، تسيير وعموم تجارية

 السداسي الخامس 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ  ٝ د

   (أعجٞع 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼـبَٓ

 
 أُغٔٞع أػٔبٍ آخشٟ اػٔبٍ رطج٤و٤خ ٜخاػٔبٍ ٓٞع دسٝط ا٫سطذح

 وحذة انخؼهيى األساسيت
 12 12 00سا  140  00سا   20 00سا  50 00سا  70 1.1.3و ث أ 

 4 4 00عب  45   00عب  20 00عب  25 ٗظش٣خ اُوـشاس
 4 4 00عب  45  00عب  10 00عب  15 00عب  20 اُغ٬عَ اُض٤٘ٓخ ؿ٤ش أُغزوـشح

 4 4 00عب  50  00عب  10 00عب  15 00عب  25 طشم  أُؾبًبح
 12 12 00سا  135  00سا  20 00سا  30 00سا  85 2.1.3و ث أ 

 4 4 00عب  45  00عب  20  00عب  25 رو٤٤ْ  أُشبس٣غ
 4 4 00عب  45   00عب  15 00عب  30 ٗظبّ ٓؼِٞٓبد ا٩ؽظبء
II اهزظـبد ط٘ـبػـ٢     4 4 00عب  45   00عب  15 00عب  30 

   وحذة انخؼهيى انًُهجيت
 6 6 00سا  90  00سا  15 00سا  15 00سا  60 1.3و ث و 

 3 3 00عب  45   00عب  15 00عب  30 ٜٓ٘غ٤خ اػذاد اُجؾٞس ٝرؾض٤ش اُزشثض
 3 3 00عب  45  00عب  15  00عب  30 اُز٘و٤ت ػٖ أُؼط٤بد ٝاُزؼ٤ِْ

 30 30 00سا  365  00سا  55 00سا  95 00سا  215 5يجًىع انسذاسي 

 من الطور الثاني لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي الثالثةممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 فرع : عموم التسيير تخصص : االحصاء التطبيقي -ميدان: عموم اقتصادية، تسيير وعموم تجارية

 السداسي السادس
 د ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ  ٝ

 (أعجٞع 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 ا٫سطذح أُؼـبَٓ

 اػذاد ثؾٞس ك٢ سعبُخ أُبعزش
 وحذة انخؼهيى األساسيت

 30 10 أسبىع 15 2.3و ث أ س 
 30 10 أعجٞع 15 اػذاد ثؾٞس ك٢ سعبُخ أُبعزش

 30 10 أسبىع 15 6يجًىع انسذاسي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية والثالثة، 3152جويمية  32خ في مؤر  555قــرار رقم 

 من الطور الثاني لنيل شيادة الماستر في "أعـمال دوليـة" بمدرسة الوطنية العـميا التجارية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانكف 8444أبريل  1ق المكاف 8184ذي الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 ،ـالتكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتم
كالمتضمف  4581مايك سنة  0المكافق  8141رجب عاـ  0 المؤرخ في 801-81كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
المتضمف  4553يكليك سنة  81ق المكاف 8144رجب عاـ  88المؤرخ في  444 -53كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 خارج الجامعة، المعدؿ،تحكيل المعيد الكطني لمتجارة إلى مدرسة 
 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة المستر كشيادة الدكتكراه،
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كالذي  4584يناير سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لمسنة األكلى مف  4588 نكفمبر سنة 54المؤرخ في  254كبمقتضى القرار رقـ   -
 اني بالمدرسة الكطنية العميا لمدراسات العػميا لمتجارة .الطكر الث

 يقــــــرر
، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج المشار إليو أعبله 50-44مف القانكف رقـ  81طبقا لممادة  المادة األولى:

ة" بمدرسة البيداغكجي لمسنة الثانية كالثالثة مف الطكر الثاني، لنيل شيادة الماستر في "أعػماؿ دكلي
 الدرسات العميا التجارية، طبقا لممحق ىذا القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ كالتككيف  :3المادة 
في العالييف، كمدير مدرسة الدراسات العميا التجارية، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر 

 النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302جويمية  40حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لنيل شيادة الماستر بمدرسة الدراسات العميا التجارية ممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية من الطور الثاني
 تخصص : أعمال دولية فرع : عموم تجارية -ميدان : عموم اقتصادية، تسيير وعموم تجارية

 السداسي الثالث 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ  ٝ د

  اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ 
 ا٫سطذح بَٓأُؼـ

 أُغٔٞع أػٔبٍ كشد٣خ اػٔبٍ رطج٤و٤خ اػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط
 وحذة انخؼهيى األساسيت

 15 15 00سا  240 00سا  120  00سا  60 00سا  60 1.2و ث أ س 
 3 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 اداسح أُشـبس٣غ

 3 3 00عب  48 00ب ع 24  00عب  12 00عب  12 عـشاكـ٤ب اهزظبد٣خ  ػب٤ُٔخ
 4 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 أعٞام ٓب٤ُخ د٤ُٝخ

 4 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 1رغ٣ٞن د٢ُٝ 
 3 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 رؾ٤َِ أُؼط٤بد

   وحذة انخؼهيى انًُهجيت
 2 2 00سا  48 00سا  24  00سا  12 00سا  12 1.2و ث و 

 2 2 00عب   48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 ٓوب٫ٝر٤ــخ
    وحذة انخؼهيى األفقيت

 8 6 00سا  192 00سا  96  00سا  48 00سا  48 1.2و ث أ ف 
 2 2 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 اعزشارغ٤خ أُئعغخ

 2 2 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 هبٕٗٞ رٌُ٘ٞٞع٤ب ا٩ػ٬ّ ٝا٫رظبٍ
 1 1 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 1اٗغ٤ِض٣خ رغبس٣خ 
 1 1 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 1اٗغ٤ِض٣خ رغبس٣خ 

 1 1 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 1أُٔب٤ٗخ ، اعجب٤ٗخ ، ا٣طب٤ُخ ، كشٗغ٤خ 
    وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 2 1 00سا  12 00سا  06   00سا  06 2.1وث إ 
 2 1 00عب  12 00عب  06   00عب  06 اداسح ٓشدٝد٣خ ا٧عؼبس ) ٗذٝح(

 30 24 00سا  492 00سا  246  00سا  120 00سا  126 3يجًىع انسذاسي   
 

 لدراسات العميا التجاريةممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية من الطور الثاني لنيل شيادة الماستر بمدرسة ا
 فرع : عموم تجارية تخصص : أعمال دولية -ميدان : عموم اقتصادية، تسيير وعموم تجارية

 :2السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ  ٝ د

   اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ 
 أُؼـبَٓ

 
 أُغٔٞع أػٔبٍ كشد٣خ اػٔبٍ رطج٤و٤خ اػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط ا٫سطذح

 وحذة انخؼهيى األساسيت
 19 14 00سا  240 00سا  120  00سا  60 00سا  60 2.2و ث أ س.

 4 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 2رغ٣ٞن د٢ُٝ 
 4 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 اداسح اُزجبدٍ اُضـوبك٢

 4 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 اعزشار٤غ٤خ د٤ُٝخ ُِٔئعغخ
 3 2 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 شبَٓا٩ٓذاد اُ

 10 10 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 رًـبء اهزظبد١
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   وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 2 2 00سا  48 00سا  24  00سا  36 00سا  12 2.2و ث و 

 2 2 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 ؽوٞم ا٤ٌُِٔخ اُلٌش٣خ

    ى األفقيتوحذة انخؼهي
 5 5 00سا  144 00سا  72  00سا  36 00سا  36 2.2و ث أ ف 

 3 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 أعبع٤بد اُزـلـبٝع
 1 1 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 2اٗغ٤ِض٣خ رغبس٣خ 

 1 1 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 2أُٔب٤ٗخ ، اعجب٤ٗخ ا٣طب٤ُخ ، كشٗغ٤خ 

        وحذة انخؼهيى االسخكشافيت
 4 4 00سا  60 00سا  30 00سا  12 00سا  12 00سا  06 2.2و ث إ 

 1 1 00عب  12 00عب  06   00عب  06 اهزظبد أُؾشٝهبد   ) ٗذٝح (
 3 3 00عب  48 00عب  24 00عب  12 00عب  12  1رشثض ٤ٓذا٢ٗ 

 30 25 00سا  492 00سا  246 00سا  12 00سا  12 00سا  06 4يجًىع انسذاسي 
 

 ممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة الثالثة من الطور الثاني لنيل شيادة الماستر بمدرسة الدراسات العميا التجارية
 فرع : عموم تجارية تخصص : أعمال دولية -ميدان : عموم اقتصادية، تسيير وعموم تجارية

 :5السداسي  س 
 د(ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ) ٝ 

  اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ 
 ا٫سطذح أُؼـبَٓ

 أُغٔٞع أػٔبٍ كشد٣خ اػٔبٍ رطج٤و٤خ اػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط
 وحذة انخؼهيى األساسيت
 20 15 00سا  240 00سا  120  00سا  60 00سا  60 1.3و ث أ س.

 4 3 00عب  48 00عب  24  00عب 12 00عب  12 عجب٣خ د٤ُٝخ
 4 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 مرلبػ٬د  ػـب٤ُٔخ ٨ُعٞا
 4 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 عِغِخ اُزٞص٣غ اُذ٤ُٝخ

 4 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 ر٣َٞٔ اُظلوـبد اُذ٤ُٝخ
 4 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 رلبٝع دُٝـ٢

   وحذة انخؼهيى انًُهجيت
 2 2 00سا  48 00سا  24  00سا  12 00سا  12 1.3و  و ث 

 2 2 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 ٜٓ٘غ٤خ  اُجؾش
    وحذة انخؼهيى االفقيت

 5 4 00سا  144 00سا  72  00سا  36 00سا  36 1.3و ث ا ف 
 3 2 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 اداسح اُغٞدح

 1 1 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 3اٗغ٤ِض٣خ رغبس٣خ 

 1 1 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 3كشٗغ٤خ ، أُٔب٤ٗخ ، أعجب٤ٗخ ، ا٣طب٤ُخ
    وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 3 3 00سا  48 00سا  24 00سا  12 00سا  12  1.3و ث إ 
 3 3 00عب  48 00عب  24 00عب  12 00عب  12  2رشثض ٤ٓذا٢ٗ 

 30 24 00سا  480 00سا  240 00سا  12 00سا  120 00سا  108 5يجًىع انسذاسي  س 
 

 ممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة الثالثة من الطور الثاني لنيل شيادة الماستر بمدرسة الدراسات العميا التجارية
 عمال دوليةفرع : عموم تجارية تخصص : أ -ميدان : عموم اقتصادية، تسيير وعموم تجارية

 :5السداسي س 
 ا٫سطذح أُؼـبَٓ أعجٞع( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ ) ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ  ٝ د

 وحذة انخؼهيى األساسيت
 30 6 أسبىع 15 2.3و ث أ س 

 30 6 أعجٞع 15 اػذاد ٓزًشح أُبعزش
 30 6 أسبىع 15 6يجًىع انسذاسي س 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الطور من يحدد البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية والثالثة، 3152جويمية  32في  مؤرخ 511قــرار رقم 
دارة سمسمة اإلمداد" بمدرسة الدراسات العـميا التجارية الثاني  لنيل شيادة الماستر في "التوزيع وا 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانكف 8444أبريل  1المكافق  8184عاـ ذي الحجة  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 ،ـالتكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتم
كالمتضمف  4581مايك سنة  0المكافق  8141رجب عاـ  0 المؤرخ في 801-81كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
المتضمف  4553يكليك سنة  81المكافق  8144عاـ رجب  88المؤرخ في  444 -53كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 خارج الجامعة، المعدؿ،تحكيل المعيد الكطني لمتجارة إلى مدرسة 
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 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 يادة الدكتكراه،المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة المستر كش

كالذي  4584يناير سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

كلى مف الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لمسنة األ 4588 نكفمبر سنة 54المؤرخ في  254كبمقتضى القرار رقـ   -
 الطكر الثاني بالمدرسة العميا لمدراسات التجارية 

 يقــــــرر
أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج  ار إليوالمش 50-44مف القانكف رقـ  81طبقا لممادة  المادة األولى:

دارة سمسمة البيداغكجي لمسنة الثانية كالثالثة مف الطكر الثاني ، لنيل شيادة الماستر في "التكزيع كا  
 العميا التجارية، طبقا لممحق ىذا القرار. تاإلمداد" بمدرسة الدارسا

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ كالتككيف  :3المادة 
ىذا القرار الذي ينشر في العالييف ، كمدير مدرسة الدراسات العميا التجارية ، كل فيما يخصو ، بتطبيق 

 النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302جويمية  40حـرر بالجزائر في                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لنيل شيادة الماستر بمدرسة الدراسات العميا التجارية    ممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية من الطور الثاني

دارة سمسمة اإلمداد -فرع : عموم تجارية -ميدان : عموم اقتصادية ، تسيير وعموم تجارية  تخصص : التوزيع وا 
 2السداسي س 

 زؼ٤ِْ  ٝ دٝؽذاد اُ
   اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ 

 أُؼـبَٓ
 

 أُغٔٞع أػٔبٍ كشد٣خ اػٔبٍ رطج٤و٤خ اػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط ا٫سطذح
 وحذة انخؼهيى األساسيت

 19 16 00سا  288 00سا  144  00سا  72 00سا  72 1.2و ث أ س 
 3 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 رو٤٤ْ ا٧عؼبس

 3 2 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 اُزغ٣ٞو٤خأُجبد٫د 
 3 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 اداسح هٞح اُج٤غ

 3 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 اداسح أُشزش٣بد
 3 2 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 اداسح أٗشطخ اُ٘وَ
 4 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 1اداسح عِغِخ ا٩ٓذاد 

   وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 5 4 00سا  96 00سا  48  00سا  24 00سا  24 1.2و ث و 
 2 2 00عب   48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 ٓوب٫ٝر٤ــخ

 3 2 00عب  48 00عب  24  00عب  24 00عب  12 رؾ٤َِ أُؼط٤بد

    وحذة انخؼهيى األفقيت
 4 4 00سا  144 00سا  72  00سا  36 00سا  36 1.2ف و ث أ 

 2 2 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 اعزشارغ٤خ أُئعغخ
 1 1 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 1اٗغ٤ِض٣خ رغبس٣خ 

 1 1 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 1أُٔب٤ٗخ ، اعجب٤ٗخ ، ا٣طب٤ُخ ، كشٗغ٤خ 
    نخؼهيى االسخكشافيتوحذة ا

 2 2 00سا  48 00سا  24  00سا  12 00سا  12 1.2وث إ 
 2 2 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 هبٕٗٞ ا٫عز٬ٜى ٝأُ٘بكغخ

 30 26 00سا  576 00سا  288  00سا  144 00سا  144 3يجًىع انسذاسي   

 الثاني لنيل شيادة الماستر بمدرسة الدراسات العميا التجارية   ممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية من الطور 
دارة سمسمة اإلمداد -فرع : عموم تجارية -ميدان : عموم اقتصادية ، تسيير وعموم تجارية  تخصص : التوزيع وا 

   : 1السداسي س  
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ  ٝ د

   اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ 
 أُؼـبَٓ

 
 أُغٔٞع أػٔبٍ كشد٣خ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط ا٫سطذح

 وحذة انخؼهيى األساسيت
 19 16 00سا  240 00سا  120  00سا  48 00سا  72 2.2و ث أ س.

 4 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 رغ٣ٞن اُغـشاكـ٢
 4 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 رغ٤٤ش اُؼ٬هبد ٓغ اُضثٕٞ

 4 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 2ا٩ٓذاد اداسح عِغِخ 
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 3 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 رغ٤٤ش أُخضٝٗبد
 2 2 00عب  24 00عب  12   00عب  12 رش٣ٝظ أُج٤ؼبد ٝاُزغ٣ٞن أُجبشش

 2 2 00عب  24 00عب  12   00عب  12 ع٤بعخ رؾذ٣ذ ا٧عؼبس
   وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 2 2 00سا  48 00سا  24  00سا  12 00سا  12 2.2ث و  و

 2 2 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 اداسح أُشبس٣غ

    وحذة انخؼهيى األفقيت
 5 5 00سا  144 00سا  72  00سا  36 00سا  36 2.2و ث أ ف 

 3 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 أعبع٤بد اُزـلـبٝع
 1 1 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 2رغبس٣خ  اٗغ٤ِض٣خ

 1 1 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 2، كشٗغ٤خ أُٔب٤ٗخ ، اعجب٤ٗخ ا٣طب٤ُخ

        وحذة انخؼهيى االسخكشافيت
 4 4 00سا  72 00سا  36 00سا  12 00سا  12 00سا  12 2.2و ث إ 

 1 1 00عب  24 00عب  12   00عب  12 عِغِخ اُو٤ٔخ ) ٗذٝح (
 3 3 00عب  48 00عب  24 00عب  12 00عب  12  1رشثض ٤ٓذا٢ٗ 

 30 27 00سا  504 00سا  252 00سا  12 00سا  108 00سا  132 4يجًىع انسذاسي 
 

 ة   ممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة الثالثة من الطور الثاني لنيل شيادة الماستر بمدرسة الدراسات العميا التجاري
دارة سمسمة اإلمداد -فرع : عموم تجارية -ميدان : عموم اقتصادية، تسيير وعموم تجارية  تخصص : التوزيع وا 

 :5السداسي  س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ) ٝ د(

  اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ 
 ا٫سطذح أُؼـبَٓ

 أُغٔٞع أػٔبٍ كشد٣خ اػٔبٍ رطج٤و٤خ اػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط
 وحذة انخؼهيى األساسيت

 19 17 00سا  240 00سا  120  00سا  48 00سا  72 1.3و ث أ س.
 3 2 00عب  24 00عب  12   00عب  12 ا٩ٓذاد ا٩ٌُزش٢ٗٝ

 3 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 اُزٞص٣غ ٝا٩ٓذاد اُذ٢ُٝ
 3 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 رؾ٤َِ اُزٌب٤ُق ٝٓشاهجخ اُزغ٤٤ش

 4 3 00عب  24 00عب  12   00عب  12 ا٩ٓذاد رغ٣ٞن
 3 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 اداسح ػ٤ِٔبد ا٩ٗزبط

 3 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 آذاد اُزٞص٣غ
   وحذة انخؼهيى انًُهجيت
 2 2 00سا  48 00سا  24  00سا  12 00سا  12 1.3و ث و  

 2 2 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش
    وحذة انخؼهيى األفقيت

 5 5 00سا  144 00سا  72  00سا  36 00سا  36 1.3و ث ا ف 
 3 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 اداسح اُغٞدح

 1 1 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 3اٗغ٤ِض٣خ رغبس٣خ 
 1 1 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 3ب٤ُخ ٕ كشٗغ٤خ أُٔب٤ٗخ، أعجب٤ٗخ ، ا٣ط

    وحذة انخؼهيى االسخكشافيت
 4 4 00سا  60 00سا  30 00سا  12 00سا  12 00سا  06 1.3و ث إ 

 1 1 00عب  12 00عب  06   00عب  06 اُزغبسح ا٩ٌُزش٤ٗٝخ ) ٗذٝح (
 3 3 00ب ع 48 00عب  24 00عب  12 00عب  12  2رشثض ٤ٓذا٢ٗ 

 30 28 00سا  492 00سا  246 00سا  12 00سا  108 00سا  126 5يجًىع انسذاسي  س 
 

 ممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة الثالثة من الطور الثاني لنيل شيادة الماستر بمدرسة الدراسات العميا التجارية   
دارة سمسمة اإلمداد -فرع : عموم تجارية -ميدان : عموم اقتصادية، تسيير وعموم تجارية  تخصص : التوزيع وا 

 :5السداسي س 
 االرصذة انًؼـايم أسبىع( 15انحجى انساػي انسذاسي ) وحذاث انخؼهيى  و ث

 وحذة انخؼهيى األساسيت
 30 6 أسبىع 15 2.3و ث أ س 

 30 6 أعجٞع 15 اػذاد ٓزًشح أُبعزش
 30 6 أعجٞع 15 6ٓغٔٞع اُغذاع٢ ط 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية والثالثة، 3152جويمية  32مؤرخ في  515قــرار رقم 

 من الطور الثاني لنيل شيادة الماستر في "مـالية ومحـاسبة" بمدرسة الدراسات  العـميا التجارية
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، المتضمف القانكف 8444أبريل  1المكافق  8184ذي الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -
 ،ـالتكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتم

كالمتضمف  4581مايك سنة  0المكافق  8141رجب عاـ  0 المؤرخ في 801-81كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -
 تعييف أعضاء الحككمة،
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المتضمف  4553يكليك سنة  81المكافق  8144رجب عاـ  88في  المؤرخ 444 -53كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 خارج الجامعة، المعدؿ،تحكيل المعيد الكطني لمتجارة إلى مدرسة 

 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 ة المستر كشيادة الدكتكراه،المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشياد

كالذي  4584يناير سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

لمسنة األكلى مف  الذي يحدد البرنامج البيداغكجي 4588 نكفمبر سنة 54المؤرخ في  254كبمقتضى القرار رقـ  -
 الطكر الثاني بالمدرسة العميا لمدراسات التجارية 

 يقــــــرر
، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج المشار إليو أعبله 50-44مف القانكف رقـ  81طبقا لممادة  المادة األولى:

الية كمحػاسبة" بمدرسة البيداغكجي لمسنة الثانية كالثالثة مف الطكر الثاني، لنيل شيادة الماستر في "م
 ، طبقا لممحق ىذا القرار.العميا التجارية تالدارسا

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ كالتككيف  :3المادة 
ار الذي ينشر في العالييف، كمدير مدرسة الدراسات العميا التجارية، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القر 

 النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302جويمية  40حـرر بالجزائر في                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية من الطور الثاني لنيل شيادة الماستر بمدرسة الدراسات العميا التجارية   

 تخصص : مـالية ومحـاسبة  -فرع : عموم تجارية -ميدان : عموم اقتصادية ، تسيير وعموم تجارية
 2السداسي س 

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ  ٝ د
  بػ٢ اُغذاع٢ اُؾغْ اُغ

 ا٫سطذح أُؼـبَٓ
 أُغٔٞع أػٔبٍ كشد٣خ اػٔبٍ رطج٤و٤خ اػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط

 وحذة انخؼهيى األساسيت
 22 18 00سا  288 00سا  144  00سا  72 00سا  72 1.2و ث أ س 

 4 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 ٓذخَ ُِٔب٤ُخ

 4 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 1أُؾبعجخ أُب٤ُخ أُؼٔوخ 

 4 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 رغ٤٤ش ٝٓشاهجخ أُٞاصٗخ
 3 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 ٓذخَ ُِغجب٣خ ٝاُضشائت أُجبششح

 4 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 ٓؾبعجخ اُششًبد

 3 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 ٓشاعؼخ داخ٤ِخ

   وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 3 3 00سا  60 00سا  30  00سا  12 00سا  18 1.2و ث و 

 2 2 00عب   48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 ٓشاهجخ اُزغ٤٤ش
 1 1 00عب  12 00عب  06   00عب  06 رظش٣ؼ ٝاػ٬ّ  ٓب٢ُ ) ٗذٝح (

    وحذة انخؼهيى األفقيت
 4 4 00سا  144 00سا  72  00سا  36 00سا  36 1.2أ ف  و ث

 2 2 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 اعزشارغ٤خ أُئعغخ

 1 1 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 1اٗغ٤ِض٣خ ٓـب٤ُخ 

 1 1 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 1أُٔب٤ٗخ ، اعجب٤ٗخ ، ا٣طب٤ُخ ، كشٗغ٤خ 
    ة انخؼهيى االسخكشافيتوحذ

 1 1 00سا  12 00سا  06   00سا  06 1.2وث إ 

 1 1 00عب  12 00عب  06   00عب  06 رغ٤٤ش اُخض٣٘خ ) ٗذٝح (

 30 26 00سا  504 00سا  252  00سا  120 00سا  132 3يجًىع انسذاسي   
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 ة الماستر بمدرسة الدراسات العميا التجارية   ممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية من الطور الثاني لنيل شياد
 تخصص : مـالية ومحـاسبة  -فرع : عموم تجارية -ميدان : عموم اقتصادية ، تسيير وعموم تجارية

 : 2السداسي س  
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ  ٝ د

  اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ 
 ا٧سطذح أُؼـبَٓ

 ٞعأُغٔ أػٔبٍ كشد٣خ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط
 حذة انخؼهيى األساسيت

 21 15 00سا  288 00سا  144  00سا  72 00سا  72 2.2و ث أ س.
 4 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 اُزغ٤٤ش أُب٢ُ ُٔزـ٤شاد ا٫عزـ٬ٍ

 4 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 هشاساد ا٫عزضٔبس ٝاُز٣َٞٔ

 3 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 خاُزو٤٘بد ٝأُٔبسعبد اُج٤ٌ٘

 3 2 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 اُضشائت اُـ٤ش ٓجبششح ٝٓشاهجخ أُ٘بصػبد اُغجبئ٤خ

 3 2 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 ٓؾبعجخ أُغٔؼبد

 4 2 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 2ٓؾبعجخ ٓب٤ُخ ٓؼٔوخ 

   ذة انخؼهيى انًُهجيتح
 2 2 00سا  48 00سا  24  00سا  12 00سا  12 2.2و ث و 

 2 2 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 اعزشار٤غـ٤خ أُئعغخ
    وحذة انخؼهيى األفقيت

 2 2 00سا  96 00سا  48  00سا  24 00سا  24 2.2و ث أ ف 
 1 1 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 2اٗغ٤ِض٣خ ٓب٤ُخ  

 1 1 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 2أُٔب٤ٗخ ، اعجب٤ٗخ ا٣طب٤ُخ ، كشٗغ٤خ 
        وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 5 5 00سا  72 00سا  36 00سا  12 00سا  12 00سا  12 2.2و ث إ 
 1 1 00عب  12 00عب  06   00عب  06 ك٢ اُغضائش ) ٗذٝح( 3اُؼَٔ ثبرلبه٤خ ثبسٍ 

 1 1 00عب  12 00عب  06   00عب  06 اُزؤ٤َٛ أُب٢ُ ُِٔئعغبد اُظـ٤شح ٝأُزٞعطخ ) ٗذٝح(
 3 3 00عب  48 00عب  24 00عب  12 0عب  12  1رشثض ٤ٓذا٢ٗ 

 30 24 00سا  504 00سا  252 00سا  12 00سا  120 00سا  120 4يجًىع انسذاسي 
 

 ثالثة من الطور الثاني لنيل شيادة الماستر بمدرسة الدراسات العميا التجارية   ممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة ال
 تخصص : مـالية ومحـاسبة  -فرع : عموم تجارية -ميدان : عموم اقتصادية ، تسيير وعموم تجارية

 : 5السداسي  س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ) ٝ د(

  اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ 
 ا٫سطذح أُؼـبَٓ

 أُغٔٞع أػٔبٍ كشد٣خ اػٔبٍ رطج٤و٤خ خاػٔبٍ ٓٞعٜ دسٝط

 وحذة انخؼهيى األساسيت
 18 17 00سا  288 00سا  144  00سا  72 00سا  72 1.3و ث أ س.

 3 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 اعزشار٤غ٤خ ٓب٤ُخ
 3 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 رو٤٤ْ أُئعغبد
 3 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00 عب 12 رذه٤ن اُؾغبثبد

 3 2 00عب  24 00عب  12  00عب  12 00عب  12 أعٞام ٓب٤ُخ
 3 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 ٓب٤ُخ د٤ُٝخ
 3 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 ر٘جئاد ٓب٤ُخ

   وحذة انخؼهيى انًُهجيت
 5 2 00سا  96 00سا  48  00سا  24 00سا  24 1.3و ث و  

 3 1 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 دساعخ ؽبُخ ك٢ أُب٤ُخ
 2 1 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش

    وحذة انخؼهيى األفقيت
 4 4 00سا  120 00سا  60  00سا  24 00سا  36 1.3و ث ا ف 

 1 1 00عب  12 00عب  06   00عب  06 ٓؾبكظخ اُؾغبثبد
رو٤٤ْ ػ٤ِٔخ رطج٤ن أُؼب٤٣ش اُذ٤ُٝخ 

 أُؾبعج٤خ ك٢ اُغضائش
 1 1 00عب  12 00عب  06   00عب  06

 1 1 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 3اٗغ٤ِض٣خ ٓب٤ُخ 
 1 1 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 3أُٔب٤ٗخ، أعجب٤ٗخ ، ا٣طب٤ُخ ٕ كشٗغ٤خ 

    االسخكشافيت وحذة انخؼهيى

 3 3 00سا  48 00سا  24 00سا  12 00سا  12  1.3و ث إ 

 3 3 00عب  48 00عب  24 00عب  12 00عب  12  2رشثض ٤ٓذا٢ٗ 

 30 26 552 00سا  276 00سا  12 00سا  132 00سا  132 5يجًىع انسذاسي س 
 

 ادة الماستر بمدرسة الدراسات العميا التجارية   ممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة الثالثة من الطور الثاني لنيل شي
 تخصص : مـالية ومحـاسبة  -فرع : عموم تجارية -ميدان : عموم اقتصادية ، تسيير وعموم تجارية

 :1السداسي س 
 ا٫سطذح أُؼـبَٓ أعجٞع( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ ) ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ) ٝ د(

 وحذة انخؼهيى األساسيت
 30 6 أسبىع 15 2.3و ث أ س 

 30 6 أعجٞع 15 اػذاد ٓزًشح أُبعزش
 30 6 أسبىع 15 6يجًىع انسذاسي س 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية والثالثة من، 3152جويمية  32في مؤرخ  513قــرار رقم 
 ية" بمدرسة الدراسات  العـميا التجاريةإدارة األعمال والمقـاوالتلنيل شيادة الماستر في " الطور الثاني

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانكف 8444أبريل  1المكافق  8184ذي الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 ،ـالتكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتم
كالمتضمف  4581مايك سنة  0المكافق  8141رجب عاـ  0 المؤرخ في 801-81كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
المتضمف  4553يكليك سنة  81المكافق  8144رجب عاـ  88المؤرخ في  444 -53كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 خارج الجامعة، المعدؿ،تحكيل المعيد الكطني لمتجارة إلى مدرسة 
 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة المستر كشيادة الدكتكراه،
كالذي  4584يناير سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ر التعميـ العالي كالبحث العممي،يحدد صبلحيات كزي

الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لمسنة األكلى مف  4588 نكفمبر سنة 54المؤرخ في  254كبمقتضى القرار رقـ   -
 الطكر الثاني بالمدرسة العميا لمدراسات التجارية 

 يقــــــرر
ه، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج أعبل المشار إليو 50-44مف القانكف رقـ  81طبقا لممادة  المادة األولى:

البيداغكجي لمسنة الثانية كالثالثة مف الطكر الثاني، لنيل شيادة الماستر في "إدارة األعػماؿ 
 العميا التجارية، طبقا لممحق ىذا القرار. تكالمػقاكالتية" بمدرسة الدارسا

ساء الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ كالتككيف يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤ : 3المادة 
، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في مدرسة الدراسات العميا التجارية العالييف، كمدير

 النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302جويمية  40حـرر بالجزائر في                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لنيل شيادة الماستر بمدرسة الدراسات العميا التجارية    ممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية من الطور الثاني

 تخصص: إدارة أعمال ومـقاوالتية - فرع: عموم تجارية -: عموم اقتصادية، تسيير وعموم تجاريةميدان
 2س السداسي 

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ  ٝ د
   اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ 

 أُؼـبَٓ
 

 أُغٔٞع أػٔبٍ كشد٣خ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط ا٧سطذح

 وحذة انخؼهيى األساسيت
 16 11 00سا  192 00سا  96  00سا  48 00سا  48 1.2و ث أ س 

 4 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 1اُغِٞى اُز٘ظ٢ٔ٤ 
 4 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 ٓـشاهجخ اُزغ٤٤ش
 3 2 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 رؾ٤َِ أُؼط٤بد

 5 3 00عب  48 00 عب 24  00عب  12 00عب  12 ٓـوب٫ٝر٤ـخ

   وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 7 5 00سا  96 00سا  48  00سا  24 00سا  24 1.2و ث و 

 3 2 00عب   48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 ؽوٞم ا٤ٌُِٔخ اُلٌش٣خ
 4 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 اُزو٤٘بد ا٤ٌُٔخ ُِٔغبػذح ك٢ ارخبر اُوـشاس
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    األفقيتوحذة انخؼهيى 
 6 5 00سا  144 00سا  72  00سا  36 00سا  36 1.2و ث أ ف 

 4 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 اعزشارغ٤خ أُئعغخ

 1 1 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 1اٗغ٤ِض٣خ اداسح أػٔبٍ 

 1 1 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 1أُٔب٤ٗخ ، اعجب٤ٗخ ، ا٣طب٤ُخ ، كشٗغ٤خ 
    وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 1 1 00سا  12 00سا  06  00سا  06  1.2وث إ 

 1 1 00عب  12 00عب  06  00عب  06  ُؼجخ أُؾبًبح ك٢ أُئعغبد  )ٗذٝح (

 30 22 00سا  444 00سا  222  00سا  114 00سا  108 3يجًىع انسذاسي   
 

 الثانية من الطور الثاني لنيل شيادة الماستر بمدرسة الدراسات العميا التجارية   ممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 تخصص: إدارة أعمال ومـقاوالتية -فرع: عموم تجارية  -ميدان: عموم اقتصادية، تسيير وعموم تجارية

  : 2السداسي س  
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ  ٝ د

  عبػبد ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼـبَٓ

 ا٧سطذح
 أُغٔٞع أػٔبٍ كشد٣خ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط 

 وحذة انخؼهيى األساسيت
 19 15 00سا  240 00سا  120  00سا  60 00سا  60 2.2و ث أ س.

 4 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 2اُغِٞى اُز٘ظ٢ٔ٤ 
 4 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 اداسح أُشبس٣غ

 4 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 اسح ا٩ثذاعاد

 4 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 رذه٤ن أُئعغخ

 3 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 رًبء اهزظبد١

   وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 2 2 00سا  24 00سا  24  00سا  12 00سا  12 2.2و ث و 

 2 2 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 بد ا٩ػ٬ّ ٝا٫رظبٍهبٕٗٞ رٌُ٘ٞٞع٤

    وحذة انخؼهيى األفقيت

 5 5 00سا  144 00سا  72  00سا  36 00سا  36 2.2و ث أ ف 

 3 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 أعبع٤بد اُزلـبٝع
 1 1 00ب ع 48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 2اٗغ٤ِض٣خ اداسح أػٔبٍ 

 1 1 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 2أُٔب٤ٗخ ، اعجب٤ٗخ ا٣طب٤ُخ ، كشٗغ٤خ 

        وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 4 4 00سا  72 00سا  36 00سا  12 00سا  20 00سا  04 2.2و ث إ 
 1 1 00عب  24 00عب  12  00عب  08 00عب  04 أخ٬ه٤بد ا٧ػٔبٍ ٝأُغئ٤ُٝخ ا٩داس٣خ

 3 3 00عب  48 00عب  24 00عب  12 0عب  12  1رشثض ٤ٓذا٢ٗ 

 30 26 00سا  504 00سا  252 00سا  12 00سا  128 00سا  112 4يجًىع انسذاسي 
 

 ممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة الثالثة من الطور الثاني لنيل شيادة الماستر بمدرسة الدراسات العميا التجارية   
 تخصص: إدارة أعمال ومـقاوالتية -فرع: عموم تجارية  -تصادية، تسيير وعموم تجاريةميدان: عموم اق

  : 5السداسي س  
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ  ٝ د

  عبػبد ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼـبَٓ

 ا٧سطذح
 أُغٔٞع أػٔبٍ كشد٣خ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط 

        وحذة انخؼهيى األساسيت
 20 15 00سا  240 00سا  120  00سا  60 00سا  60 1.3س.و ث أ 

 5 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 اداسح اُغٞدح

 4 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 اداسح أُ٘ظٔبد اُؼـ٤ٓٞٔخ

 4 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 اداسح ٝه٤بدح اُزـ٤٤ش

 4 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00 عب 12 ؽًٞٔخ أُئعغخ

 3 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 دساعخ ؽبُخ ك٢ اداسح أػٔبٍ

   وحذة انخؼهيى انًُهجيت
 2 2 00سا  24 00سا  24  00سا  12 00سا  12 1.3و ث و 

 2 2 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش
    توحذة انخؼهيى األفقي

 5 4 00سا  144 00سا  72  00سا  36 00سا  36 1.3و ث أ ف 
 3 2 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 أُغئ٤ُٝخ ا٫عزٔبػ٤خ ُِٔئعغبد

 1 1 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 3اٗغ٤ِض٣خ اداسح أػٔبٍ 
 1 1 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 2أُٔب٤ٗخ ، اعجب٤ٗخ ا٣طب٤ُخ ، كشٗغ٤خ 

        وحذة انخؼهيى االسخكشافيت
 3 3 00سا  48 00سا  24 00سا  12 00سا  12  1.3و ث إ 

 3 3 00عب  48 00عب  24 00عب  12 0عب  12  1رشثض ٤ٓذا٢ٗ 

 30 24 00سا  480 00سا  240 00سا  12 00سا  120 00سا  108 5يجًىع انسذاسي 
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 ي لمسنة الثالثة من الطور الثاني لنيل شيادة الماستر بمدرسة الدراسات العميا التجارية   ممحق البرنامج البيداغوج
 تخصص: إدارة أعمال ومـقاوالتية -فرع: عموم تجارية  -ميدان: عموم اقتصادية، تسيير وعموم تجارية

 :5السداسي س 
 طذحا٫س أُؼـبَٓ أعجٞع( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ ) ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ) ٝ د(

 وحذة انخؼهيى األساسيت

 30 6 أسبىع 15 2.3و ث أ س 

 30 6 أعجٞع 15 اػذاد ٓزًشح أُبعزش

 30 6 أسبىع 15 6يجًىع انسذاسي س 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يحدد البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية والثالثة3152جويمية  32مؤرخ في  512قــرار رقم 

 شيادة الماستر في "تسويق" بمدرسة الدراسات  العـميا التجارية من الطور الثاني لنيل
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانكف 8444أبريل  1المكافق  8184ذي الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
كالمتضمف  4581مايك سنة  0المكافق  8141رجب عاـ  0 المؤرخ في 801-81ي رقـ كبمقتضى المرسـك الرئاس -

 تعييف أعضاء الحككمة،
المتضمف  4553يكليك سنة  81المكافق  8144رجب عاـ  88المؤرخ في  444 -53كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 خارج الجامعة، المعدؿ،تحكيل المعيد الكطني لمتجارة إلى مدرسة 
 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53المرسكـ التنفيذي رقـ  كبمقتضى -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة المستر كشيادة الدكتكراه،
الذي ك  4584يناير سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لمسنة األكلى مف  4588 نكفمبر سنة 54المؤرخ في  254كبمقتضى القرار رقـ   -
 لمدرسة العميا لمدراسات التجارية،الطكر الثاني با

 يقــــــرر
، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج المشار إليو أعبله 50-44مف القانكف رقـ  81طبقا لممادة  المادة األولى:

البيداغكجي لمسنة الثانية كالثالثة مف الطكر الثاني، لنيل شيادة الماستر في "التسكيق" بمدرسة 
 العميا التجارية، طبقا لممحق ىذا القرار. تالدارسا

ؤساء الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف ، ر  :3المادة 
كالتككيف العالييف، كمدير مدرسة الدراسات العميا التجارية، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302جويمية  40حـرر بالجزائر في                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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   لنيل شيادة الماستر بمدرسة الدراسات العميا التجارية  ممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية من الطور الثاني
 تخصص : تسويـق - : عموم تجاريةفرع -صادية، تسيير وعموم تجاريةميدان: عموم اقت

 2السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ  ٝ د

  اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ 
 ا٧سطذح أُؼـبَٓ

 أُغٔٞع أػٔبٍ كشد٣خ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط
 وحذة انخؼهيى األساسيت
 20 15 00سا  240 00سا  120  00سا  60 00سا  60 1.2و ث أ س 

 4 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 1رغ٣ٞن اعزشار٤غ٢ 

 4 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 ا٣ظبٍ رغ٣ٞو٢

 4 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 اداسح هٞح اُج٤غ
 4 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 رؾ٤َِ أُؼط٤بد

 4 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 ارظبٍ أُئعغبر٢
   وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 4 4 00سا  96 00سا  48  00سا  24 00سا  24 1.2و ث و 
 2 2 00عب   48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 اداسح أُشبس٣غ

 2 2 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 أُوب٫ٝر٤خ

    انخؼهيى األفقيتوحذة 

 4 4 00سا  144 00سا  72  00سا  36 00سا  36 1.2و ث أ ف 
 2 2 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 هبٕٗٞ ا٫عز٬ٜى أُ٘بكغخ

 1 1 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 1اٗغ٤ِض٣خ رغبس٣خ
 1 1 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 1أُٔب٤ٗخ ، اعجب٤ٗخ ، ا٣طب٤ُخ ، كشٗغ٤خ 

    وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 2 2 00سا  48 00سا   24  00سا  12 00سا  12 1.2وث إ 
 1 1 00عب  24 00عب  12  00عب  06 00عب  06 عِغِخ اُو٤ٔخ ) ٗذٝح (

 1 1 00عب  24 00عب  12  00عب  06 00عب  06 ا٩ثذاع اُزغبس١ )ٗذٝح (

 30 25 00سا  528 00سا  264  00سا  132 00سا  132 3 يجًىع انسذاسي
 

 ممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية من الطور الثاني لنيل شيادة الماستر بمدرسة الدراسات العميا التجارية   
 تخصص : تسويـق -فرع: عموم تجارية  -ميدان: عموم اقتصادية، تسيير وعموم تجارية

  : 2السداسي س  
 ٤ِْ  ٝ دٝؽذاد اُزؼ

  اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ 
 ا٧سطذح أُؼـبَٓ

 أُغٔٞع أػٔبٍ كشد٣خ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط

 وحذة انخؼهيى األساسيت
 19 15 00سا  240 00سا  120  00سا  60 00سا  60 2.2و ث أ س.

 4 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 رغ٣ٞن اعزشارغ٢ ٝػـ٢ِٔ
 4 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 اُؼ٬ٓخ اُزغبس٣خرغ٤٤ش 

 4 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 رغ٣ٞن ث٤ٖ أُئعغبد

 4 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 رغ٣ٞن اُخذٓبد

 3 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 رًبء اهزظبد١

   وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 3 2 00سا  36 00سا  18   00سا  18 2.2و ث و 

 1 1 00عب  12 00عب  06   00عب  06 اداسح ٓشدٝد٣خ ا٧عؼبس ) ٗذٝح (
 2 1 00عَ  24 00عب  12   00عب  12 رو٤ْ ا٧عؼبس ) ٗذٝح(

    وحذة انخؼهيى األفقيت

 5 5 00سا  144 00سا  72  00سا  36 00سا  36 1.2و ث أ ف 

 3 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 ـبٝعأعبع٤بد اُزل

 1 1 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 2اٗغ٤ِض٣خ رغبس٣خ 
 1 1 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 2أُٔب٤ٗخ ، اعجب٤ٗخ ا٣طب٤ُخ ، كشٗغ٤خ 

        وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 3 2 00سا  48 00سا  36 00سا  12 00سا  12  2.2و ث إ 
 3 2 00عب  48 00عب  24 00عب  12 0عب  12  1رشثض ٤ٓذا٢ٗ 

 30 24 00سا  468 00سا  234 00سا  12 00سا  108 00سا  114 4يجًىع انسذاسي 
 

 ممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة الثالثة من الطور الثاني لنيل شيادة الماستر بمدرسة الدراسات العميا التجارية   
 تخصص : تسويـق -فرع: عموم تجارية  -ن: عموم اقتصادية، تسيير وعموم تجاريةميدا

  :5السداسي س  
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ  ٝ د

  اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ 
 أُؼـبَٓ

 ا٧سطذح
 أُغٔٞع أػٔبٍ كشد٣خ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط 

 وحذة انخؼهيى األساسيت
 19 18 00سا  288 00سا  144  00سا  72 00سا  72 1.3و ث أ س.

 4 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 رغ٣ٞن اٌُزش٢ٗٝ ٝشجٌبد اعزٔبػ٤خ
 3 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 رذه٤ن د٢ُٝ
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 3 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 رغ٣ٞن د٢ُٝ

 3 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 رغ٤٤ش اُؼ٬هبد ٓغ اُضثٕٞ
 3 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 اداسح ٝاثذاع أُ٘زٞعبد
 3 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 دساعخ ؽبُخ ك٢ اُزغ٣ٞن

   وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 3 3 00سا  72 00سا  36  00سا  18 00سا  18 1.3و ث و 

 2 2 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش
 1 1 00عب  24 00عب  12  00عب  06 00عب  06 أُ٘طن اُـبُت ػ٠ِ اُخذٓخ ) ٗذٝح (

    وحذة انخؼهيى األفقيت

 5 5 00سا  144 00سا  72  00سا  36 00سا  36 1.3و ث أ ف 

 3 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 اداسح اُغٞدح

 1 1 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00ب ع 12 3اٗغ٤ِض٣خ رغبس٣خ  

 1 1 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 2أُٔب٤ٗخ ، اعجب٤ٗخ ا٣طب٤ُخ ، كشٗغ٤خ 

        وحذة انخؼهيى االسخكشافيت
 3 3 00سا  48 00سا  24 00سا  12 00سا  12  1.3و ث إ 

 3 3 00عب  48 00عب  24 00عب  12 0عب  12  2رشثض ٤ٓذا٢ٗ 
 30 29 00سا  552 00سا  276 00سا  12 00سا  138 00سا  126 5يجًىع انسذاسي 

 

 ممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة الثالثة من الطور الثاني لنيل شيادة الماستر بمدرسة الدراسات العميا التجارية   
  تخصص : تسويـق-فرع: عموم تجارية  -ميدان: عموم اقتصادية، تسيير وعموم تجارية

 :5السداسي س 
 ا٫سطذح أُؼـبَٓ أعجٞع( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ ) ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ) ٝ د(

 وحذة انخؼهيى األساسيت

 30 6 أسبىع 15 2.3و ث أ س 

 30 6 أعجٞع 15 اػذاد ٓزًشح أُبعزش

 30 6 أسبىع 15 6يجًىع انسذاسي س 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية والثالثة من، 3152جويمية  32في مؤرخ  512قــرار رقم 

 الطور الثاني لنيل شيادة الماستر في "إدارة الموارد البشرية" بمدرسة الدراسات  العـميا التجارية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانكف 8444أبريل  1افق المك  8184ذي الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
كالمتضمف  4581مايك سنة  0المكافق  8141رجب عاـ  0 المؤرخ في 801-81كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
المتضمف تحكيل  4553يكليك سنة  81فق المكا 8144رجب عاـ  88المؤرخ في  444-53كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 خارج الجامعة، المعدؿ،المعيد الكطني لمتجارة إلى مدرسة 
 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ه ،المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ  عمى شيادة الميسانس كشيادة المستر كشيادة الدكتكرا 
كالذي  4584يناير سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لمسنة األكلى مف  4588 نكفمبر سنة 54المؤرخ في  254كبمقتضى القرار رقـ   -
 الثاني بالمدرسة العميا لمدراسات التجارية  الطكر

 يقــــــرر
، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج المشار إليو أعبله 50-44مف القانكف رقـ  81طبقا لممادة  المادة األولى:

البيداغكجي لمسنة الثانية كالثالثة مف الطكر الثاني، لنيل شيادة الماستر في "إدارة المكارد البشرية" 
 العميا التجارية، طبقا لممحق ىذا القرار. تبمدرسة الدارسا
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يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ كالتككيف  :3المادة 
 العالييف، كمدير مدرسة الدراسات العميا التجارية، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في

 النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302جويمية  40حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لنيل شيادة الماستر بمدرسة الدراسات العميا التجارية    ممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية من الطور الثاني
 تخصص: إدارة المـوارد البشـرية - فرع: عموم تجارية -: عموم اقتصادية، تسيير وعموم تجاريةميدان

 2السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ  ٝ د

    اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢
 أُؼـبَٓ

 
 أُغٔٞع أػٔبٍ كشد٣خ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط ا٧سطذح

 وحذة انخؼهيى األساسيت

 20 15 00سا  240 00سا  120  00سا  60 00سا  60 1.2و ث أ س 

 4 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 1عِٞى ر٘ظ٢ٔ٤ 

 4 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 اهزظبد اُؼَٔ

 4 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 اُجؾش ػٖ اٌُلبءاد، اُزٞظ٤ق ٝرض٤ٖٔ أُغزخذ٤ٖٓ
 4 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 اُزو٤٘بد ا٤ٌُٔخ أُغبػذح ػ٠ِ ارخبر اُوـشاس

 4 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 ػـِْ اعزٔبع اُؼَٔ ٝأُ٘ظٔبد
   وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 3 2 00سا  48 00سا  24  00سا  12 00سا  12 1.2و ث و 

 3 2 00عب   48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 اػ٬ّ ٝارظزبٍ داخـ٢ِ

    وحذة انخؼهيى األفقيت
 5 4 00سا  144 00سا  72  00سا  36 00سا  36 1.2و ث أ ف 

 3 2 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 اعزشار٤غ٤خ  أُئعغخ
 1 1 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 1اٗغ٤ِض٣خ أُٞاسد اُجشش٣خ 

 1 1 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 1أُٔب٤ٗخ ، اعجب٤ٗخ ، ا٣طب٤ُخ ، كشٗغ٤خ 
    وحذة انخؼهيى االسخكشافيت
 2 2 00سا  48 00سا   24  00سا  12 00سا  12 1.2وث إ 

 1 1 00عب  24 00عب  12  00عب  06 00عب  06 رغ٤٤ش روذ٣ـش١ ُِشـَ ًٝلبءاد ) ٗذٝح(
 1 1 00عب  24 00عب  12  00عب  06 00عب  06 ع٤بعخ اُزشـ٤َ ) ٗذٝح(

 30 23 00سا  480 00سا  240  00سا  120 00سا  120 3يجًىع انسذاسي   
 

 ور الثاني لنيل شيادة الماستر بمدرسة الدراسات العميا التجارية   ممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية من الط
 تخصص: إدارة المـوارد البشـرية -فرع: عموم تجارية  -ميدان: عموم اقتصادية، تسيير وعموم تجارية

  : 2السداسي س  
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ  ٝ د

  اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ 
 أُؼـبَٓ

 ا٧سطذح
 أُغٔٞع أػٔبٍ كشد٣خ رطج٤و٤خأػٔبٍ  أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط 

 وحذة انخؼهيى األساسيت
 19 14 00سا  240 00سا  120  00سا  60 00سا  60 2.2و ث أ س.

 4 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 2عِٞى  ر٘ظ٢ٔ٤ 
 4 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 اداسح ٝه٤ـبدح اُزـ٤٤ش

 4 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 أُٞاسد اُجشش٣خا٧دٝاس اُغذ٣ذح ٩داسح 
 4 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 ٓشاهجخ اُزغ٤٤ش ا٫عزٔبػ٢

 3 2 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 رًبء اهزظبد١

   وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 2 2 00سا  48 00سا  24  00سا  12 00سا  12 2.2و ث و 

 2 2 00عب  12 00عب  06  00عب  12 00عب  12 هبٕٗٞ اُؼَٔ ٝاُؼ٬هبد ا٤ُٜ٘ٔخ

    وحذة انخؼهيى األفقيت

 5 5 00سا  144 00سا  72  00سا  36 00سا  36 2.2و ث أ ف 

 3 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 أعبع٤بد اُزلـبٝع
 1 1 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 2اٗغ٤ِض٣خ أُٞاسد اُجشش٣خ 

 1 1 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 2أُٔب٤ٗخ ، اعجب٤ٗخ ا٣طب٤ُخ ، كشٗغ٤خ 

        وحذة انخؼهيى االسخكشافيت
 4 4 00سا  72 00سا  36 00سا  12 00سا  20 00سا  04 2.2و ث إ 

 1 1 00عب  24 00عب  12  00ب ع 08 00عب  04 أخ٬ه٤بد ا٧ػٔبٍ ٝأُغئ٤ُٝخ ا٩داس٣خ ) ٗذٝح (
 3 3 00عب  48 00عب  24 00عب  12 00عب  12  1رشثض ٤ٓذاٗـ٢ 

 30 سا 25 00سا  504 00سا  252 00سا  12 00سا  128 00سا  112 4يجًىع انسذاسي 
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 ا التجارية   ممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة الثالثة من الطور الثاني لنيل شيادة الماستر بمدرسة الدراسات العمي
 تخصص: إدارة المـوارد البشـرية -فرع: عموم تجارية  -ميدان: عموم اقتصادية، تسيير وعموم تجارية

 : 5السداسي س  
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ  ٝ د

  اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ 
 ا٧سطذح أُؼـبَٓ

 أُغٔٞع أػٔبٍ كشد٣خ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط

 وحذة انخؼهيى األساسيت
 20 14 00سا  240 00سا  120  00سا  60 00سا  60 1.3و ث أ س.

 5 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 اداسح اُغٞدح
 4 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 اداسح اُز٣ٌٖٞ

 4 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 اداسح ا٧عـٞس
 2 1 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 اداسح اُؾشاى ) ٗذٝح (

 2 1 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 اداسح اُزجبدٍ اُضوبك٢  )ٗذٝح(
 3 3 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 دساعخ ؽبُخ ك٢ اداسح أُٞاسد اُجشش٣خ

   وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 2 2 00سا  48 00سا  24  00سا  12 00سا  12 1.3و ث و 

 2 2 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش

    وحذة انخؼهيى األفقيت

 5 4 00سا  144 00سا  72  00سا  36 00سا  36 1.3و ث أ ف 

 3 2 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 أُغئ٤ُٝخ ا٫عزٔبػ٤خ ُِٔئعغبد

 1 1 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 3اٗغ٤ِض٣خ أُٞاسد اُجشش٣خ 
 1 1 00عب  48 00عب  24  00عب  12 00عب  12 3أُٔب٤ٗخ ، اعجب٤ٗخ ا٣طب٤ُخ ، كشٗغ٤خ 

        وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 3 3 00سا  48 00سا  24 00سا  12 00سا  12  1.3و ث إ 
 3 3 00عب  48 00عب  24 00عب  12 0عب  12  2رشثض ٤ٓذا٢ٗ 

 30 23 00سا  480 00سا  240 00سا  12 00سا  120 00سا  108 5سي يجًىع انسذا
 

 ممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة الثالثة من الطور الثاني لنيل شيادة الماستر بمدرسة الدراسات العميا التجارية   
 ـرية تخصص: إدارة المـوارد البش-فرع: عموم تجارية  -ميدان: عموم اقتصادية، تسيير وعموم تجارية

 :5السداسي س 
 ا٫سطذح أُؼـبَٓ أعجٞع( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ ) ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ) ٝ د(

 وحذة انخؼهيى األساسيت

 30 6 أسبىع 15 2.3و ث أ س 

 30 6 أعجٞع 15 اػذاد ٓزًشح أُبعزش

 30 6 أسبىع 15 6يجًىع انسذاسي س 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل جامعة الشمف لمتكوين، 3152ويمية ج 32في  515قــرار رقم 

 لمحصول عمى شيادة الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتعمق ، 8443 غشت سنة 82 المكافػق 8184ربيع الثانية سنة  41 المؤرخ في 401-43بمقتضى القانكف رقـ  -

 ،منو 884ك 4 ه ما بعد التدرج المتخصص كالتػأىيل الجامعي، المعدؿ كالمتمـ، السيما المادتيفبالتكػكيف في الػدكتكرا 
، 4558 يكليك سنة 44 المكافق 8144 جمادى األكلى عػاـ 54المؤرخ في  454 -58كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

  يتضمف إنشاء جامعة الشمف، المعدؿ،
، 4554 غشت سنة 44 المكافق 8141 جمادى الثاني عاـ 54 المؤرخ في 424-54كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المحدد لممياـ كالقكاعد الخاصة بتنظيـ كسير الجامعة، المعدؿ كالمتمـ،
كالذي  4584يناير سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الي ك البحث العممي،يحدد صبلحيات كزير التعميـ الع
 

 يقــــــرر
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غشت سنة  82المؤرخ في  401-43مف المرسكـ التنفيذي رقـ  884ك 4تطبيقا ألحػكاـ المادتيف  المادة األولى:
المذككر أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تػأىيل جامعة الشمف لمتككيف لمحصكؿ  ،، المعدؿ كالمتمـ8443

 الجامعي كمنحو.عمى شيادة الدكتكراه كتنظيـ التأىيل 
 تحػدد قػائمة التخصصات المفػتكحػة لمتأىيػل الجامعي في ممحػق ىذا القػرار. :3المادة 
 هء( سنكات إبداء مف تاريخ إمضا51يبقى التأىيل الممنكح بمكجب ىذا القرار ساري المفعكؿ لمدة أربع ) :2المادة 

 8443أكت  82المؤرخ في  401-43رقـ مف المرسكـ التنفيذي  880ك 84مع التقيد بأحػكاـ المادتيف 
 المذككر أعبله.

 يكمف المدير العػاـ لمتعػميـ كالتككيف العالييف، كمدير جامعة الشمف، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار. :2المادة 
 في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.القرار ىذا  ينشر :5المادة 

 4302جويمية  42حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3152جويمية  32المؤرخ في  515مـمحق بالقـرار رقم 
 ت المفتوحة لمتأىيل الجامعييحدد قائمة التخصصا

 جامعة الشمف
 االلكتركتقني  -  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل جامعة أدرار لمتكوين، 3152جويمية  32في  515قــرار رقم 

 لمحصول عمى شيادة الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتعمق ، 8443 غشت سنة 82 المكافػق 8184ربيع الثانية سنة  41 المؤرخ في 401-43كف رقـ بمقتضى القان -

 ،منو 884ك 4 بالتكػكيف في الػدكتكراه ما بعد التدرج المتخصص كالتػأىيل الجامعي، المعدؿ كالمتمـ، السيما المادتيف
، 4558 سبتمبر سنة 83 المكافق 8144 ـجمادى الثانية عا 45 المؤرخ في 414-58كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة أدرار، المعدؿ، 
، 4554 غشت سنة 44 المكافق 8141 جمادى الثاني عاـ 54 المؤرخ في 424-54كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المحدد لممياـ كالقكاعد الخاصة بتنظيـ كسير الجامعة، المعدؿ كالمتمـ،
كالذي  4584يناير سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84ذي رقـ كبمقتضى المرسكـ التنفي -

 يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 

 يقــــــرر
غشت سنة  82المؤرخ في  401-43مف المرسكـ التنفيذي رقـ  884ك  4تطبيقا ألحػكاـ المادتيف  المادة األولى:

ـ ف المذككر أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تػأىيل جامعة أدرار لمتككيف لمحصكؿ ، المعدؿ كالمتم8443
 عمى شيادة الدكتكراه كتنظيـ التأىيل الجامعي كمنحو.

 تحػدد قػائمة التخصصات المفػتكحػة لمتأىيػل الجامعي في ممحػق ىذا القػرار. :3 المادة
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( سنكات إبداء مف تاريخ إمضاءه 51ي المفعكؿ لمدة أربع )يبقى التأىيل الممنكح بمكجب ىذا القرار سار  :2المادة 
 8443أكت  82المؤرخ في  401-43مف المرسكـ التنفيذي رقـ  880ك 84مع التقيد بأحػكاـ المادتيف 

 المذككر أعبله.
 القرار. يكمف المدير العػاـ لمتعػميـ كالتككيف العالييف، كمدير جامعة أدرار، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا :2المادة 
 .ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.: 5المادة 

 4302جويمية  42حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3152جويمية  32المؤرخ في  515مـمحق بالقـرار رقم 
 يحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي

 

 جامعة أدرار
 .عػمـ االجتماع  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ة الثانية لنيل شيادات ليسانس يحدد برنامج التعميم لمسن، 3152جويمية  32في مؤرخ  515قــرار رقم 

 "نشاط بدني ورياضي مكيففـرع " في ميدان "عـموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانكف 8444أبريل  1المكافق  8184ذي الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 ،ـعميـ العالي، المعدؿ كالمتمالتكجييي لمت
كالمتضمف  4581مايك سنة  0المكافق  8141رجب عاـ  0 المؤرخ في 801-81كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 4558 سنةيكليك  44 المكافق 8144 جمادى األكلى عاـ 4المؤرخ في  453-58كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالندكة الكطنية لمجامعات، ةاليياكل الجيكري المحدد لمياـ كسير
 4554غشت سنة  44المكافق  8141جمادى الثانية عاـ  41المؤرخ في  424-54كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -

 كالمتمـ، ؿالذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعد
الذي  4550غشت سنة  81المكافق  8141رجب عاـ  88ي المؤرخ ف 444-50كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد مياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،  
 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 شيادة الدكتكراه،المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة المستر ك 
كالذي  4584يناير سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
الكطنية المتضمف إنشاء تككيف، صبلحيات كسير المجنة  4550يكنيك سنة  1المؤرخ في  844كبمقتضى القرار رقـ  -

 لمتأىيل، 
المتضمف إنشاء، تككيف، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  4584مارس  41المؤرخ في  20كبمقتضى القرار رقـ  -

 الكطنية لمميداف،
 المتضمف إنشاء ندكة العػمداء لكل ميداف، 4584 مارس 1 المؤرخ في 844كبمقتضى القرار رقـ  -
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الذي يحدد برنامج  التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات  4584ية  جكيم 44 المؤرخ في 033كبمقتضى القرار رقـ  -
 ليسانس ميداف "عمكـ كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية" 

عمداء الكميات،  تكبنػاء عمى محضػر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء ندكا -
 .4581ماي 50إلى  54، مف 8لشرؽ بجامعة قسنطينة المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات ا

 

 يقــــــرر
 

ييػدؼ ىذا القرار إلى  تحديد برنامج التعميـ المسنة الثانية لنيل شيادات الميسانس في ميداف "عمـك  األولى:المادة 
 طبقا لممحق ىذا القرار.   "نشاط بدني كرياضي مكيف"كتقينات النشاطات البدنية كالرياضية" فرع 

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ كالتككيف  :3المادة 
العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث 

 العممي.
 4302جويمية  42حـرر بالجزائر في                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ميدان "عموم تقنيات النشاطات البدنية والرياضية" ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية ليسانس

 رع نشاط بدني مكيف"ف"
 السداسي الثالث 

 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 أُـٞاد

ذح
ط

س
٫

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُؾغْ اُغبػ٢ ا٧عجٞػ٢
 ُِغذاع٢

 اعجٞػب( 15)

 
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 دسٝط اُؼ٘ٞإ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

 أػٔبٍ رطج٤و٤خ
 ٓشاهجخ
 ٓغزٔشح

 أٓزؾبٕ

 
 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ

 1.2اُشٓض : ٝ د أ ط 
 ٧18سطذح : ا

 12أُؼبَٓ : 

 × ×  00عب  49 00عب  2  30عب  1 2 3 صوبكخ ثذ٤ٗخ
 × ×  00عب  49 00عب  2  30عب  1 2 3 عـ٤ذٝ

 × ×  30عب  49 00عب  2  30عب  1 2 3 ًشح ا٤ُذ
 × ×  00عب  21   30عب  1 2 3 اػبهخ ؽش٤ًخ ٝػوـ٤ِخ

س٣بض٤بد ا٩ػبهخ اُؾش٤ًخ 
 ٝاُؼو٤ِخ

 × ×  30عب  42  30عب  1 30عب  1 2 3

 × ×  00عب  56 00عب  4   2 3 1ث٤ذاؿٞع٤خ رطج٤و٤خ 
 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ

 1.2اُشٓض : ٝ د ّ  
 9ا٧سطذح : 
 5أُؼبَٓ : 

 ×   30عب  21   30عب  1 3 5 اؽظبء ٝطل٢

 × ×  00عب  42  30عب  1 30عب  1 2 4 ٤ٌٓب٤ٗي  ؽ٣ٞ٤خ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 1.2ٝد اط  اُشٓض :

 1ا٧سطذح : 
 1أُؼبَٓ : 

ٗشبط  ثذ٢ٗ س٣بض٢ 
 ٝاُؼُٞٔخ

 ×   30عب  21   30عب  1 1 1

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 1.2اُشٓض : ٝ د أ ف 

 2ا٧سطذح : 
 2أُؼبَٓ : 

 ػـِْ ا٫عزٔبع اُش٣بض٢
1 

 
1 

 
 

 30عب  1
 ×   30عب  21  

    00عب  21   30عب  1 1 1 ػـِْ اُ٘لظ اُ٘ٔـٞ

    00سا   392 00سا  10 00سا  3 30سا  15 20 30 نسذاسي انثانذيجًىع ا
 

 ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية  ليسانس
 نشاط بدني مكيف" "ميدان "عموم تقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع 

 سداسي الـرابع ال
 

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 أُـٞاد

ذح
ط

س
٫

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

 غْ اُغبػ٢اُؾ اُؾغْ اُغبػ٢ ا٧عجٞػ٢
 ُِغذاع٢

 اعجٞػب( 15)

 
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط اُؼ٘ٞإ
 ٓشاهجخ
 ٓغزٔشح

 أٓزؾبٕ

 
 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ

 2.2اُشٓض : ٝ د أ ط 
 18ا٧سطذح : 
 12أُؼبَٓ : 

 × ×  00عب  49 00عب  2  30عب  1 2 3 رؼ٤ٔ٤ِخ ٨ُُؼبة
 × ×  00عب  49 00عب  2  00عب  1 2 3 عـ٤ذٝ اٌُـبسار٢
 × ×  30عب  49 00عب  2  00عب  1 2 3 اٌُـشح اُطـبئشح

 × ×  00عب  21   30عب  1 2 3 اػبهخ اُجظش٣خ ٝاُغٔؼ٤خ
 × ×  30عب  42  30عب  1 30عب  1 2 3 س٣بض٤بد ا٩ػبهخ اُؾش٤ًخ ٝاُؼو٤ِخ

 × ×  00عب  56 00عب  4   2 3 2ث٤ذاؿٞع٤خ رطج٤و٤خ 
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 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 2.2اُشٓض : ٝ د ّ  
 9ا٧سطذح : 
 5أُؼبَٓ : 

 ×   30عب  21   30عب  1 3 5 ا٩ؽـظبء ا٫عزذ٢ُ٫

 × ×  00عب  42  30عب  1 30عب  1 2 4 ك٤ض٣ُٞٞع٤ب اُغٜذ اُجذٗـ٢

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 2.2اُشٓض : ٝد اط 

 1ا٧سطذح : 
 1أُؼبَٓ : 

 ×   30عب  21   30عب  1 1 1 بدأخ٬ه٤بد أُٜ٘خ ٝاُلغـ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 2.2اُشٓض : ٝ د أ ف 

 2ا٧سطذح : 
 2أُؼبَٓ : 

 ×   30عب  21   30عب  1 1 1 اُطت اُش٣بض٢ ٝا٩عؼبكبد  ا٤ُٝ٧خ

    00عب  21   30عب  1 1 1 ػـِْ اُ٘لظ اُش٣بض٢

    00سا  413 00سا  10 00سا  4 30سا  15 20 30 يجًىع انسذاسي انزابغ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادات ليسانس، 3152جويمية  32مؤرخ في  515قــرار رقم 

 في ميدان "عـموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فـرع "إدارة وتسيير رياضي"
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانكف 8444أبريل  1المكافق  8184ذي الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44لقانكف رقـ بمقتضى ا -

 ،ـالتكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتم
كالمتضمف  4581مايك سنة  0المكافق  8141رجب عاـ  0 المؤرخ في 801-81كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 4558 سنةيكليك  44 المكافق 8144 جمادى األكلى عاـ 4المؤرخ في  453-58التنفيذي رقـ  كبمقتضى المرسكـ -

 كالندكة الكطنية لمجامعات، ةالمحدد لمياـ كسير اليياكل الجيكري
 4554غشت سنة  44المكافق  8141جمادى الثانية عاـ  41المؤرخ في  424-54كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -

 كالمتمـ، ؿامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعدالذي يحدد مياـ الج
الذي  4550غشت سنة  81المكافق  8141رجب عاـ  88المؤرخ في  444-50كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد المياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،  
 4553غشت سنة  84المكافق  8144باف عاـ شع 82المؤرخ في  410-53كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة المستر كشيادة الدكتكراه،
كالذي  4584يناير سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ث العممي،يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبح
المتضمف إنشاء تككيف، صبلحيات كسير المجنة الكطنية  4550يكنيك سنة  1المؤرخ في  844كبمقتضى القرار رقـ  -

 لمتأىيل، 
المتضمف إنشاء ، تككيف ، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  4584مارس  41المؤرخ في  20كبمقتضى القرار رقـ  -

 الكطنية لمميداف،
 المتضمف إنشاء ندكة العػمداء لكل ميداف، 4584 مارس 1 المؤرخ في 844كبمقتضى القرار رقـ  -
الذي يحدد برنامج  التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات   4584جكيمية   44 المؤرخ في 033كبمقتضى القرار رقـ  -

 ليسانس ميداف "عمكـ كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية" 
عمداء الكميات،  تساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء ندكاعمى محضػر االجتماع المشترؾ لرؤ  كبنػاء -

 .4581ماي 50إلى  54، مف 8المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة 
 يقــــــرر
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ميداف "عمـك  ييػدؼ ىذا القرار إلى  تحديد برنامج التعميـ المسنة الثانية لنيل شيادات الميسانس في األولى:المادة 
 طبقا لممحق ىذا القرار.   "إدارة كتسيير رياضي"كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية" فرع 

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ كالتككيف  :3المادة 
شر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ين

 العممي.
 4302جويمية  42حـرر بالجزائر في                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ميدان "عموم تقنيات النشاطات البدنية والرياضية" ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية ليسانس

 فرع إدارة وتسيير رياضي"
 السداسي الثالث 

 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 أُـٞاد

ذح
ط

س
٫

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُؾغْ اُغبػ٢ ا٧عجٞػ٢
 ُِغذاع٢

 اعجٞػب( 15)

 
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 دسٝط ٘ٞإاُؼ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

أػٔبٍ 
 رطج٤و٤خ

 ٓشاهجخ
 ٓغزٔشح

 أٓزؾبٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
اُشٓض : ٝ د أ ط 

1.2 
 18ا٧سطذح : 
 12أُؼبَٓ : 

 × ×  00عب  49 00عب  2  30عب  1 2 3 صوبكخ ثذ٤ٗخ
 × ×  00عب  49 00عب  2  00عب  1 2 3 عـ٤ذٝ

 × ×  30عب  49 00عب  2  00عب  1 2 3 ًشح ا٤ُذ
 × ×  00عب  21   30عب  1 2 3 ا٩داسح ٝاُز٘ظ٤ْ ك٢ اُش٣بضخ

رغ٤٤ش أُ٘شآد اُش٣بض٤خ ٝأُٞاسد 
 اُجشش٣خ

 × ×  30عب  42  30عب  1 30عب  1 2 3

 × ×  00عب  56 00عب  4   2 3 1ث٤ذاؿٞع٤خ رطج٤و٤خ 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 1.2اُشٓض : ٝ د ّ  
 9ا٧سطذح : 
 5أُؼبَٓ : 

 بء ٝطل٢اؽظ
5 

 
3 

 
 30عب  1

 
 ×   30عب  21  

 × ×  00عب  42  30عب  1 30عب  1 2 4 ٤ٌٓب٤ٗي  ؽ٣ٞ٤خ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 1.2اُشٓض : ٝد اط 

 1ا٧سطذح : 
 1أُؼبَٓ : 

   30عب  1 1 1 ٗشبط  ثذ٢ٗ س٣بض٢ ٝػـُٞٔخ
 30عب  21

 
  × 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 1.2اُشٓض: ٝ د أ ف 

 2ا٧سطذح: 
 2ُٔؼبَٓ : ا

 ×   30عب  21   30عب  1 1 1 ػـِْ ا٫عزٔبع اُش٣بض٢

 ×   00عب  21   30عب  1 1 1 ػـِْ اُ٘لظ اُ٘ٔـٞ

    00سا  392 30سا  10 00سا  3 30سا  15 20 30 يجًىع انسذاسي انثانذ

 ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية  ليسانس
 والرياضية  " فرع إدارة وتسيير رياضي " ميدان " عموم تقنيات النشاطات البدنية 

 السداسي الـرابع 
 

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 أُـٞاد

ذح
ط

س
٫

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُؾغْ اُغبػ٢ ا٧عجٞػ٢
 ُِغذاع٢

 اعجٞػب( 15)

 
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط اُؼ٘ٞإ
 ٓشاهجخ
 ٓغزٔشح

 أٓزؾبٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 2.2شٓض : ٝ د أ ط اُ

 18ا٧سطذح : 
 12أُؼبَٓ : 

 × ×  00عب  49 00عب  2  30عب  1 2 3 رؼ٤ٔ٤ِخ ٨ُُؼبة
 × ×  00عب  49 00عب  2  00عب  1 2 3 ًـبسر٤ٚ

 × ×  30عب  49 00عب  2  00عب  1 2 3 اٌُـشح طـبئشح

 × ×  00عب  21   30عب  1 2 3 ػـِْ اُ٘لظ اُز٘ظ٤ْ
 × ×  30عب  21  30عب  1 30عب  1 2 3 ٣بض٢رشش٣غ ٝر٘ظ٤ْ س

 × ×  00عب  56 00عب  4   2 3 2ث٤ذاؿٞع٤خ رطج٤و٤خ 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 2.2اُشٓض : ٝ د ّ  
 9ا٧سطذح : 
 5أُؼبَٓ : 

 ×   30عب  42   30عب  1 3 5 عزذ٢ُ٫ااؽـظبء 

 × ×  00عب  42  30عب  1 30عب  1 2 4 ك٤ض٣ُٞٞع٤ب اُغٜذ اُجذٗـ٢

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 2.2اُشٓض : ٝد اط 

 1ا٧سطذح : 
 1أُؼبَٓ : 

   30عب  1 1 1 أخ٬ه٤بد أُٜ٘خ ٝاُلغـبد
 30عب  21

 
 

 
× 
 
 

× 
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 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 2.2اُشٓض : ٝ د أ ف 

 2ا٧سطذح : 
 2أُؼبَٓ : 

 × ×  30عب  21   30عب  1 1 1 اُطت اُش٣بض٢ ٝا٩عؼبكبد ا٤ُٝ٧خ

 × ×  00عب  21   30عب  1 1 1 اُش٣بض٢ ػـِْ اُ٘لظ

    00سا 392 00سا  10 00سا  3 30سا  15 20 30 يجًىع انسذاسي انزابغ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادات ليسانس، 3152جويمية  32مؤرخ في  515قــرار رقم 

 البدنية والرياضية" فـرع "إعـالم واتصال رياضي" في ميدان "عـموم وتقنيات النشاطات
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانكف 8444أبريل  1المكافق  8184ذي الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 ،ـالتكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتم
كالمتضمف  4581مايك سنة  0المكافق  8141رجب عاـ  0 المؤرخ في 801-81كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 4558 سنةيكليك  44 المكافق 8144 جمادى األكلى عاـ 4المؤرخ في  453-58كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالندكة الكطنية لمجامعات، ةالمحدد لمياـ كسير اليياكل الجيكري
 4554غشت سنة  44المكافق  8141جمادى الثانية عاـ  41المؤرخ في  424-54فيذي رقـ كبمقتضى المرسـك التن -

 كالمتمـ، ؿالذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعد
الذي  4550غشت سنة  81المكافق  8141رجب عاـ  88المؤرخ في  444-50كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،  يحدد المياـ المرك
 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ  عمى شيادة الميسانس كشيادة المستر كشيادة الدكتكراه،
كالذي  4584يناير سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83ي المؤرخ ف 22-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضمف إنشاء تككيف، صبلحيات كسير المجنة الكطنية  4550يكنيك سنة  1المؤرخ في  844كبمقتضى القرار رقـ  -

 لمتأىيل، 
المتضمف إنشاء، تككيف، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  4584مارس  41المؤرخ في  20كبمقتضى القرار رقـ  -

 الكطنية لمميداف،
 المتضمف إنشاء ندكة العػمداء لكل ميداف، 4584 مارس 1 المؤرخ في 844كبمقتضى القرار رقـ  -
الذي يحدد برنامج  التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات   4584جكيمية   44 المؤرخ في 033كبمقتضى القرار رقـ  -

 مكـ كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية" عليسانس ميداف " 
عمداء   تكبنػاء عمى محضػر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء ندكا -

 .4581ماي 50إلى  54، مف 8الكميات، المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة 
 يقــــــرر

ييػدؼ ىذا القرار إلى تحديد برنامج التعميـ المسنة الثانية لنيل شيادات الميسانس في ميداف "عمكـ  األولى:لمادة ا
 طبقا لممحق ىذا القرار.    "إدارة كتسيير رياضي"كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية" فرع 

لندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ كالتككيف يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء ا :3المادة 
 العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302ويمية ج 42حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

   األستاذ دمحم مباركي                                                                                                    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية  ليسانس
 ميدان " عموم تقنيات النشاطات البدنية والرياضية  " فرع إعالم واتصال رياضي "

 السداسي الثالث 
 

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 ـٞادأُ

ذح
ط

س
٫

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُؾغْ اُغبػ٢ ا٧عجٞػ٢
 ُِغذاع٢

 اعجٞػب( 15)

 
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 دسٝط اُؼ٘ٞإ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

أػٔبٍ 
 رطج٤و٤خ

 ٓشاهجخ
 ٓغزٔشح

 أٓزؾبٕ

 
 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ

 1.2اُشٓض : ٝ د أ ط 
 18ا٧سطذح : 
 12أُؼبَٓ : 

 × ×  00عب  49 00 عب 2  30عب  1 2 3 صوبكخ ثذ٤ٗخ
 × ×  00عب  49 00عب  2  00عب  1 2 3 عـ٤ذٝ

 × ×  30عب  49 00عب  2  00عب  1 2 3 ًشح ا٤ُذ
 × ×  00عب  21   30عب  1 2 3 ٝعبئَ ا٩ػ٬ّ ٝا٨ُرظبٍ

 × ×  30عب  42  30عب  1 30عب  1 2 3 ك٤٘بد اُزؾش٣ش
 × ×  00عب  56 00عب  4   2 3 1ث٤ذاؿٞع٤خ رطج٤و٤خ 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 1.2اُشٓض : ٝ د ّ  
 9ا٧سطذح : 
 5أُؼبَٓ : 

 ×   30عب  21   30عب  1 3 5 اؽظبء ٝطل٢

 × ×  00عب  42  30عب  1 30عب  1 2 4 ٤ٌٓب٤ٗي  ؽ٣ٞ٤خ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 1.2اُشٓض : ٝد اط 

 1ا٧سطذح : 
 1أُؼبَٓ : 

 ×   30عب  21   30ب ع 1 1 1 ٗشبط  ثذ٢ٗ س٣بض٢ ٝاُؼـُٞٔخ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 1.2اُشٓض: ٝ د أ ف 

 2ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ : 

 ×   30عب  21   30عب  1 1 1 ػـِْ ا٫عزٔبع اُش٣بض٢

 ×   00عب  21   30عب  1 1 1 ػـِْ اُ٘لظ اُ٘ٔـٞ

    00سا  392 30سا  10 00سا  3 30سا  15 20 30 يجًىع انسذاسي انثانذ
 

 التعميم لمسنة الثانية  ليسانس ممحق برنامج
 إعالم واتصال رياضي" "ميدان " عموم تقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع 

 السداسي الـرابع 

 
 كحدات التعميـ

 المػكاد

صدة
الر

ا
مل 

معا
ال

 

 الحجـ الساعي الحجـ الساعي األسبكعي
 لمسداسي

 اسبكعا( 80)

 
 أخرى*

 نكع التقييـ

ؿ أعما دركس العنكاف
 مكجية

أعماؿ 
 تطبيقية

 مراقبة
 أمتحاف مستمرة

 كحدة تعميـ أساسية
 8.4الرمز : ك ت أ س 

 83األرصدة : 
 84المعامل : 

 × ×  55سا  14 55سا  4  45سا  8 4 4 تعميمية لؤللعاب
 × ×  55سا  14 55سا  4  45سا  8 4 4 كػاراتي

 × ×  45سا  14 55سا  4  45سا  8 4 4 الكػرة طػائرة
 × ×  55سا  48   45سا  8 4 4 قانكف اإلعبلـ كاالتصاؿ

 × ×  45سا  14  45سا  8 45سا  8 4 4 تغطية صحافية
 × ×  55سا  01 55سا  1   4 4 4بيداغكجية تطبيقية 

 كحدة تعميـ منيجية
 8.4الرمز : ك ت ـ  
 4األرصدة : 
 0المعامل : 

 0 اإلحػصاء االستداللي
 

4 
 

 45سا  8
 × ×  45سا  14   

 × ×  55سا  14  45سا  8 45سا  8 4 1 فيزيكلكجيا الجيد البدنػي

 كحدة تعميـ استكشافية
 4.4الرمز : كت إس 
 8األرصدة : 
 8المعامل : 

  45سا  48   45سا  8 8 8 أخبلقيات المينة كالفسػاد
 
 
 

× 

 كحدة تعميـ أفقية
 4.4الرمز : ك ت أ ؼ 
 4األرصدة : 
 4المعامل : 

ب الرياضي كاإلسعافات الط
 األكلية

8 
 

8 
 ×   45سا  48   45سا  8 

 ×   55سا  48   45سا  8 8 8 عػمـ النفس الرياضي
 

    11سا  215 11سا  51 11سا  2 21سا  55 31 21 مجموع السداسي الرابع
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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 عميم لمسنة الثانية لنيليحدد برنامج الت، 3152جويمية  32في مؤرخ  551قــرار رقم 
 فـرع "فنون بصرية"  تخصص "تصميم"  شيادات ليسانس في ميدان "فنـون"

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانكف 8444أبريل  1المكافق  8184ذي الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 ،ـمتمالتكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كال
كالمتضمف  4581مايك سنة  0المكافق  8141رجب عاـ  0 المؤرخ في 801-81كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 4558 سنةيكليك  44 المكافق 8144 جمادى األكلى عاـ 4المؤرخ في  453-58كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كة الكطنية لمجامعات،كالند ةالمحدد لمياـ كسير اليياكل الجيكري
 4554غشت سنة  44المكافق  8141جمادى الثانية عاـ  41المؤرخ في  424-54كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -

 كالمتمـ، ؿالذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعد
الذي  4550غشت سنة  81فق المكا 8141رجب عاـ  88المؤرخ في  444-50كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد المياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،  
 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ  عمى شيادة الميسانس كشيادة المستر كشيادة الدكتكراه،
كالذي  4584يناير سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84مقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ كب -

 يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضمف إنشاء تككيف، صبلحيات كسير المجنة الكطنية  4550يكنيك سنة  1المؤرخ في  844كبمقتضى القرار رقـ  -

 لمتأىيل، 
المتضمف إنشاء، تككيف، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  4584مارس  41المؤرخ في  20بمقتضى القرار رقـ ك  -

 الكطنية لمميداف،
 المتضمف إنشاء ندكة العػمداء لكل ميداف، 4584 مارس 1 المؤرخ في 844كبمقتضى القرار رقـ  -
تحديد برنامج  التعميـ القاعدي المشترؾ المتضمف    4584جكيمية   43 المؤرخ في 054كبمقتضى القرار رقـ  -

 لشيادات ليسانس ميداف " فنكف" 
عمداء   تكبنػاء عمى محضػر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء ندكا -

 .4581ماي 50إلى  54، مف 8الكميات، المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة 
 

 يقــــــرر
ييػدؼ ىذا القرار إلى  تحديد برنامج التعميـ المسنة الثانية لنيل شيادات الميسانس في ميداف "فػنكف"   األولى:المادة 

 طبقا لممحق ىذا القرار.                                "فنكف بصرية"فرع 
لندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ كالتككيف يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء ا :3المادة 

العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث 
 العممي.

 4302ويمية ج 42حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

   األستاذ دمحم مباركي                                                                                                    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية  ليسانس
 ميدان " فنـون " فرع فنون بصرية  " تخصص " تصميم"

 السداسي الثالث 

 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 أُـٞاد

ذح
ط

س
٫

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغبػ٢ ا٧عجٞػ٢اُؾغْ 
 ُِغذاع٢

 اعجٞػب( 14-16)

 
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط اُؼ٘ٞإ
أػٔبٍ 
 رطج٤و٤خ

 ٓشاهجخ
 ٓغزٔشح

 أٓزؾبٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 1.1.2اُشٓض : ٝ د أ ط 
 8ا٧سطذح : 
 6أُؼبَٓ: 

 × ×  00عب  42  30عب  1 30عب  1 3 4 سعْ

 × ×  00عب  42  30عب  1 30عب  1 3 4 ًشٝٓبر٤ضّ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 2.1.2اُشٓض : ٝ د ّ  
 10ا٧سطذح : 
 8أُؼبَٓ : 

 × ×  30عب  42  30عب  1 30عب  1 4 5 كـٖ ػظش اُٜ٘ضخ

 × ×  00عب  42  30عب  1 30عب  1 4 5 ؿـشاك٤ضّ

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 1.2اُشٓض : ٝ د ّ 
 5ا٧سطذح : 
 4أُؼبَٓ :  

 ×   00عب  21   30عب  1 2 3 ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش اُؼ٢ِٔ

 ×   00عب  21   30عب  1 2 2 ٓظطِؾبد ك٤٘خ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 1.2اُشٓض : ٝد اط 

 4ا٧سطذح : 
 4أُؼبَٓ : 

 ×   30عب  21   30عب  1 2 2 ع٤ٔ٤ُٞٞع٤ب

 ×   00عب  21   30عب  1 2 2 اػ٬ّ ٝارظبٍ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 1.2: ٝ د أ ف اُشٓض

 3ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ : 

 ×   30عب  21   30عب  1 1 2 أٗلٞؿشاك٤ب

 ×   00عب  21   30عب  1 1 1 ُلخ أع٘ج٤خ

    00سا  294  00سا  6 30سا  15 24 30 يجًىع انسذاسي انثانذ
 

 ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية  ليسانس
 " تصميم" ميدان " فنـون " فرع فنون بصرية  " تخصص

 السداسي الرابع 
 

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 أُـٞاد

ذح
ط

س
٫

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

 اُغبػ٢ اُؾغْ اُؾغْ اُغبػ٢ ا٧عجٞػ٢
 ُِغذاع٢

 (اعجٞػب 14-16)

 
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط اُؼ٘ٞإ
أػٔبٍ 
 رطج٤و٤خ

 ٓشاهجخ
 ٓغزٔشح

 آزؾبٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 1.2.2اُشٓض : ٝ د أ ط 

 12:  ا٧سطذح
 9أُؼبَٓ: 

 × ×  00عب  42  00عب  3  3 4 ٝسشخ اُزظ٤ْٔ

 × ×  00عب  42  30عب  1 30عب  1 3 4 سعـْ

 × ×  00عب  42  30عب  1 30عب  1 3 4 رش٤ٌَ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 2.2.2اُشٓض : ٝ د ّ  
 8ا٧سطذح : 
 6أُؼبَٓ : 

 4 كـٖ ٓؼـبطش
3 

 
 30عب  1

 
 × ×  30عب  42  30عب  1

 × ×  00عب  42  30عب  1 30عب  1 3 4 ٓ٘ظـٞس

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 2.2اُشٓض : ٝ د ّ 
 3ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ:  

 ×   00عب  21   30عب  1 2 3 ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش اُؼ٢ِٔ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 2.2اُشٓض : ٝد ا ط 

 4ا٧سطذح : 
 4أُؼبَٓ : 

 ×   30ب ع 21   30عب  1 2 2 أٗضشٝثُٞٞع٤ب صوـبك٤خ

 ×   00عب  21   30عب  1 2 2 ٗشش ٝاشٜبس

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 2.2اُشٓض: ٝ د أ ف 

 3ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ : 

 أٗلٞعشاك٤ب
2 

 
1 

 
 ×   30عب  21   30عب  1

 1 1 ُلخ أع٘ج٤خ
 

 30عب  1
 ×   00عب  21  

    00سا  315  00سا  9 30سا  13 23 30 يجًىع انسذاسي انزابغ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل، 3152جويمية  32في  مؤرخ 555قــرار رقم 

 فـنون تشكيمية""تخصص فـرع " فنون بصرية"  "في ميدان " فنـون  شيادات ليسانس ميدان
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، المتضمف القانكف 8444أبريل  1المكافق  8184لحجة عاـ ذي ا 83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -
 ،ـالتكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتم
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كالمتضمف  4581مايك سنة  0المكافق  8141رجب عاـ  0 المؤرخ في 801-81كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -
 تعييف أعضاء الحككمة،

 4558 سنةيكليك  44 المكافق 8144 مادى األكلى عاـج 4المؤرخ في  453-58كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 كالندكة الكطنية لمجامعات، ةالمحدد لمياـ كسير اليياكل الجيكري

 4554غشت سنة  44المكافق  8141جمادى الثانية عاـ  41المؤرخ في  424-54كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -
 كالمتمـ، ؿىا، المعدالذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسير 

الذي  4550غشت سنة  81المكافق  8141رجب عاـ  88المؤرخ في  444-50كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد المياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،  

 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة المستر كشيادة الدكتكراه ،

كالذي  4584يناير سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

المتضمف إنشاء تككيف، صبلحيات كسير المجنة الكطنية  4550يكنيك سنة  1المؤرخ في  844كبمقتضى القرار رقـ  -
 لمتأىيل، 

المتضمف إنشاء، تككيف، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  4584مارس  41المؤرخ في  20كبمقتضى القرار رقـ  -
 الكطنية لمميداف،

 اء ندكة العػمداء لكل ميداف،المتضمف إنش 4584 مارس 1 المؤرخ في 844كبمقتضى القرار رقـ  -
المتضمف تحديد برنامج التعميـ القاعدي المشترؾ  4584جكيمية   43 المؤرخ في 054كبمقتضى القرار رقـ  -

 ،لشيادات ليسانس ميداف " فنكف"
عمداء الكميات،  تكبنػاء عمى محضػر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء ندكا -

 .4581ماي 50إلى  54، مف 8المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة 
 

 يقــــــرر
 

ييػدؼ ىذا القرار إلى  تحديد برنامج التعميـ المسنة الثانية لنيل شيادات الميسانس في ميداف "فػنكف"   المادة األولى:
 ذا القرار.                               فنكف تشكيمية" طبقا لممحق ى"تخصص  "فنكف بصرية"فرع 

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ كالتككيف  :3المادة 
العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث 

 العممي.
 4302جويمية  42حـرر بالجزائر في                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية  ليسانس

 " فنـون " فرع فنون بصرية  " تخصص فنون تشكيمية " ميدان
 السداسي الثالث 

 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 أُـٞاد

ذح
ط

س
٫

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُؾغْ اُغبػ٢ ا٧عجٞػ٢
 ُِغذاع٢

 اعجٞػب( 14-16)

 
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط اُؼ٘ٞإ
 ٓشاهجخ
 ٓغزٔشح

 أٓزؾبٕ

 ٤ْ أعبع٤خٝؽذح رؼِ
 1.1.2اُشٓض : ٝ د أ ط 
 8ا٧سطذح : 
 6أُؼبَٓ: 

 × ×  00عب  42  30عب  1 30عب  1 3 4 سعْ

 × ×  00عب  42  00عب  1 00عب  1 3 4 ًشٝٓبر٤ضّ
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 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 2.1.2اُشٓض : ٝ د ّ  
 10ا٧سطذح : 
 8أُؼبَٓ : 

 × ×  30عب  42  30عب  1 30عب  1 4 5 كـٖ ػظش اُٜ٘ضخ

 × ×  00عب  42  30عب  1 30عب  1 4 5 ؿـشاك٤ضّ

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 1.2اُشٓض : ٝ د ّ 
 5ا٧سطذح : 
 4أُؼبَٓ :  

 ×   00عب  21   30عب  1 2 3 ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش اُؼ٢ِٔ

 ×   00عب  21   00عب  1 2 2 ٓظطِؾبد ك٤٘خ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 1.2اُشٓض : ٝد اط 

 4ا٧سطذح : 
 4َٓ : أُؼب

 ×   30عب  21   30عب  1 2 2 ع٤ٔ٤ُٞٞع٤ب

 ×   00عب  21   30عب  1 2 2 اػ٬ّ ٝارظبٍ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 1.2اُشٓض: ٝ د أ ف 

 3ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ : 

 أٗلٞؿشاك٤ب
2 

 
1 

 
 ×   30عب  21   30عب  1

 1 1 1ُلخ أع٘ج٤خ 
 

 30عب  1
 ×   00عب  21  

    00سا  294  00سا  6 00سا  15 24 30 يجًىع انسذاسي انثانذ

 ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية  ليسانس
 ميدان " فنـون " فرع فنون بصرية  " تخصص " فنون تشكيمية "

 السداسي الرابع 
 

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 أُـٞاد

ذح
ط

س
٫

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُؾغْ اُغبػ٢ ا٧عجٞػ٢
 ُِغذاع٢

 اعجٞػب( 14-16)

 
 أخشٟ*

 اُزو٤٤ْٗٞع 

 أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط اُؼ٘ٞإ
 ٓشاهجخ
 ٓغزٔشح

 أٓزؾبٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 1.1.2اُشٓض : ٝ د أ ط 

 12ا٧سطذح : 
 9أُؼبَٓ: 

 × ×  00عب  42  00عب  1 30عب  1 3 4 اُـشعْ

  ×  00عب  42  00عب  3  3 4 ٝسشخ اُظجبؿخ

 × ×  00عب  42  00عب  1 30عب  1 3 4 ؿـشاك٤ضّ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 2.2.2اُشٓض : ٝ د ّ  
 11ا٧سطذح : 
 8أُؼبَٓ : 

 4 كـٖ ٓؼـبطش
3 

 
 30عب  1

 
 × ×  30عب  42  30عب  1

 × ×  00عب  42  30عب  1 30عب  1 3 4 ٓ٘ظـٞس

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 2.2اُشٓض : ٝ د ّ 
 3ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ:  

 ×   00عب  21   30عب  1 2 3 ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش اُؼ٢ِٔ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 2.2اُشٓض : ٝد ا ط 

 3ا٧سطذح : 
 2أُؼبَٓ : 

 ×   30عب  21   30عب  1 2 2 ؽضبسح ػـشث٤خ اع٤ٓ٬خ

 ×   00عب  21   30عب  1 2 2 ػـِْ أُزبؽق

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 2.2اُشٓض: ٝ د أ ف 

 3ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ : 

 أٗلٞعشاك٤ب
2 

 
1 

 
 ×   30عب  21   30عب  1

 1 1 2ُلخ أع٘ج٤خ 
 

 30عب  1
 ×   00عب  21  

    00سا  315  00سا  9 30سا  13 23 30 يجًىع انسذاسي انزابغ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادات، 3152جويمية  32في مؤرخ  553قــرار رقم 

 فـرع "فنون العـرض" تخصص "دراسات سينمائية" ن "فنـون"في ميدا ليسانس ميدان
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانكف 8444أبريل  1المكافق  8184ذي الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 ،ـالتكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتم
كالمتضمف  4581مايك سنة  0المكافق  8141رجب عاـ  0 المؤرخ في 801-81كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 4558 سنةيكليك  44 المكافق 8144 جمادى األكلى عاـ 4المؤرخ في  453-58كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالندكة الكطنية لمجامعات، ةالمحدد لمياـ كسير اليياكل الجيكري
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 4554غشت سنة  44المكافق  8141جمادى الثانية عاـ  41المؤرخ في  424-54التنفيذي رقـ  كبمقتضى المرسـك -
 كالمتمـ، ؿالذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعد

الذي  4550غشت سنة  81المكافق  8141رجب عاـ  88المؤرخ في  444-50كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،  يحدد المياـ 

 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 ،كشيادة المستر كشيادة الدكتكراه المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس

كالذي  4584يناير سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83رخ في المؤ  22-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

المتضمف إنشاء تككيف، صبلحيات كسير المجنة الكطنية  4550يكنيك سنة  1المؤرخ في  844كبمقتضى القرار رقـ  -
 لمتأىيل، 

المتضمف إنشاء، تككيف، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  4584س مار  41المؤرخ في  20كبمقتضى القرار رقـ  -
 الكطنية لمميداف،

 المتضمف إنشاء ندكة العػمداء لكل ميداف، 4584 مارس 1 المؤرخ في 844كبمقتضى القرار رقـ  -
 المتضمف  تحديد برنامج  التعميـ القاعدي المشترؾ  4584جكيمية   43 المؤرخ في 054كبمقتضى القرار رقـ  -

 لشيادات ليسانس ميداف "فنكف" 
عمداء الكميات،  تكبنػاء عمى محضػر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء ندكا -

 .4581ماي 50إلى  54، مف 8المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة 
 

 يقــــــرر
رار إلى تحديد برنامج التعميـ المسنة الثانية لنيل شيادات الميسانس في ميداف"الفػنكف"  ييػدؼ ىذا الق المادة األولى:

 دراسات سينمائية" طبقا لممحق ىذا القرار. "تخصص  "فرع فنكف العرض
يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ كالتككيف  :3المادة 

لعالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث ا
 العممي.

 4302جويمية  42حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية  ليسانس
 ميدان " فنـون" فرع فنون العرض "اختصاص دراسات سينماتوغرافية"

 السداسي الثالث 
 

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 أُـٞاد

ذح
ط

س
٫

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُؾغْ اُغبػ٢ ا٧عجٞػ٢
 ٢ُِغذاع

 اعجٞػب( 14-16)

 
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 دسٝط اُؼ٘ٞإ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

أػٔبٍ 
 رطج٤و٤خ

 ٓشاهجخ
 ٓغزٔشح

 أٓزؾبٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 1.1.2اُشٓض : ٝ د أ ط 

 12ا٧سطذح : 
 9أُؼبَٓ: 

 × ×  00عب  42  30عب  1 30عب  1 3 4 ٗظش٣خ اُذسآب

 × ×  00عب  42  30عب  1 30عب  1 3 4 ٗظش٣خ اُغ٤٘ٔب

 × ×  00عب  42  30عب  1 30عب  1 3 4 اخشاط ٓغشؽ٢ ٝع٤٘ٔبئ٢

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 2.1.2اُشٓض : ٝ د ّ  
 8ا٧سطذح : 
 6أُؼبَٓ : 

 4 ربس٣خ اُغ٤٘ٞؿشاك٤ب
3 

 
 30عب  1

 
 × ×  30عب  42  30عب  1

 × ×  00عب  42  30عب  1 30عب  1 3 4 أٗٞاع ٓٞع٤و٤خ
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 ٜغ٤خٝؽذح اُزؼ٤ِْ ٓ٘
 1.2اُشٓض : ٝ د ّ 
 3ا٧سطذح : 
 2أُؼبَٓ :  

 ×   00عب  21   30عب  1 2 3 ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش اُؼ٢ِٔ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 1.2اُشٓض : ٝد اط 

 4ا٧سطذح : 
 4أُؼبَٓ : 

 ×   30عب  21   30عب  1 2 2 ع٤ٔ٤ُٞٞع٤ب

 ×   00عب  21   30عب  1 2 2 اػ٬ّ ٝارظبٍ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 1.2اُشٓض: ٝ د أ ف 

 3ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ : 

 ×   30عب  21   30عب  1 1 2 أٗلٞؿشاك٤ب

 1 1 ُلخ أع٘ج٤خ
 

 30عب  1
 ×   00عب  21  

    00سا  315  30سا  7 00سا  15 23 30 يجًىع انسذاسي انثانذ

 ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية  ليسانس
 اختصاص " دراسات سنيماتوغرافية " ميدان " فنـون " فرع فنون العرض "

 السداسي الرابع 
 

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 أُـٞاد

ذح
ط

س
٫

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُؾغْ اُغبػ٢ ا٧عجٞػ٢
 ُِغذاع٢

 اعجٞػب( 14-16)

 
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 دسٝط اُؼ٘ٞإ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

أػٔبٍ 
 رطج٤و٤خ

 ٓشاهجخ
 ٓغزٔشح

 أٓزؾبٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 1.1.2: ٝ د أ ط اُشٓض 

 12ا٧سطذح : 
 9أُؼبَٓ: 

 × ×  00عب  42  00عب  1 30عب  1 3 4 رؾ٤َِ ك٢ِٔ٤
 × ×  00عب  42  00عب  1 30عب  1 3 4 ٓجبدئ  اُزش٤ًت

 × ×  00عب  42  00عب  1 30عب  1 3 4 د٣بثٞسآب

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 2.2.2اُشٓض : ٝ د ّ  
 8ا٧سطذح : 
 6أُؼبَٓ : 

 4 اُغ٤٘ٔب اُؼشث٤خربس٣خ 
3 

 
 30عب  1

 
 ×   30عب  21  

 ×   00عب  21   30عب  1 3 4 ٓجبدئ ا٫هزجبط اُغ٤٘٤ٔبئ٢

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 2.2اُشٓض : ٝ د ّ 
 3ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ:  

 ×   00عب  21   30عب  1 2 3 ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش اُؼ٢ِٔ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 2.2اُشٓض : ٝد ا ط 

 4ح : ا٧سطذ
 4أُؼبَٓ : 

 ×   30عب  21   30عب  1 2 2 عشد٣بد

 ×   00عب  21   30عب  1 2 2 أُٞع٤و٠ اُزظ٣ٞش٣خ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 2.2اُشٓض: ٝ د أ ف 

 3ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ : 

 أٗلٞؿشاك٤ب
2 

 
1 

 
 ×   30عب  21   30عب  1

   00عب  21   30عب  1 1 1 ُـخ أع٘ج٤خ
× 
 

    00سا  273  30سا  4 00سا  15 23 30 انزابغيجًىع انسذاسي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادات، 3152جويمية  32في مؤرخ  552قــرار رقم 

 فـرع "فنون العـرض" تخصص "دراسات موسيقية" "فنـون في ميدان " ليسانس ميدان
 

 حث العممي،إن وزير التعميم العالي والب
، المتضمف القانكف 8444أبريل  1المكافق  8184ذي الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 ،ـالتكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتم
كالمتضمف  4581مايك سنة  0المكافق  8141رجب عاـ  0 المؤرخ في 801-81كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 مة،تعييف أعضاء الحكك 
 4558 سنةيكليك  44 المكافق 8144 جمادى األكلى عاـ 4المؤرخ في  453-58كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالندكة الكطنية لمجامعات، ةالمحدد لمياـ كسير اليياكل الجيكري
 4554غشت سنة  44المكافق  8141جمادى الثانية عاـ  41المؤرخ في  424-54كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -

 كالمتمـ، ؿالذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعد
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الذي  4550غشت سنة  81المكافق  8141رجب عاـ  88المؤرخ في  444-50كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد المياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،  

 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة المستر كشيادة الدكتكراه،

كالذي  4584يناير سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 لتعميـ العالي كالبحث العممي،يحدد صبلحيات كزير ا

المتضمف إنشاء تككيف، صبلحيات كسير المجنة الكطنية  4550يكنيك سنة  1المؤرخ في  844كبمقتضى القرار رقـ  -
 لمتأىيل، 

المتضمف إنشاء ، تككيف ، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  4584مارس  41المؤرخ في  20كبمقتضى القرار رقـ  -
 الكطنية لمميداف،

 المتضمف إنشاء ندكة العػمداء لكل ميداف، 4584 مارس 1 المؤرخ في 844مقتضى القرار رقـ كب -
المتضمف  تحديد برنامج  التعميـ القاعدي المشترؾ  4584جكيمية  43 المؤرخ في 054كبمقتضى القرار رقـ  -

 ،لشيادات ليسانس ميداف " فنكف"
عمداء الكميات،  تلبيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء ندكاكبنػاء عمى محضػر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف ا -

 .4581ماي 50إلى  54، مف 8المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة 
 

 يقــــــرر
نكف"  ييػدؼ ىذا القرار إلى تحديد برنامج التعميـ المسنة الثانية لنيل شيادات الميسانس في ميداف "الفػ المادة األولى:

 العرض  تخصص دراسات مكسيقية" طبقا لممحق ىذا القرار.                                "فنكف "فرع 
يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف ، رؤساء الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ  :3المادة 

نشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالتككيف العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ي
 كالبحث العممي.

 4302جويمية  42حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية  ليسانس
  "ميدان " فنـون " فرع فنون العرض " اختصاص دراسات موسيقية

 السداسي الثالث 
 

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 أُـٞاد

ذح
ط

س
٫

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُؾغْ اُغبػ٢ ا٧عجٞػ٢
 ُِغذاع٢

 اعجٞػب( 14-16)

 
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 ٝطدس اُؼ٘ٞإ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

أػٔبٍ 
 رطج٤و٤خ

 ٓشاهجخ
 ٓغزٔشح

 أٓزؾبٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 1.1.2اُشٓض : ٝ د أ ط 

 12ا٧سطذح : 
 9أُؼبَٓ: 

 × ×  00عب  42  30عب  1 30عب  1 3 4 ٗظش٣خ اُذسآب

 4 ٗظش٣خ اُغ٤٘ٔب
3 

 
 × ×  00عب  42  30عب  1 30عب  1

 × ×  00عب  42  30ب ع 1 30عب  1 3 4 اخشاط ٓغشؽ٢ ٝع٤٘ٔبئ٢

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 2.1.2اُشٓض : ٝ د ّ  
 8ا٧سطذح : 
 6أُؼبَٓ : 

 4 ربس٣خ اُغ٤٘ٞؿشاك٤ب
3 

 
 × ×  30عب  42  30عب  1 30عب  1

 × ×  00عب  42  30عب  1 30عب  1 3 4 أٗٞاع ٓٞع٤و٤خ

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 1.2اُشٓض : ٝ د ّ 
 3ا٧سطذح : 
 2أُؼبَٓ :  

 ×   00عب  21   30عب  1 2 3 ٜغ٤خ اُجؾش اُؼ٢ِٔٓ٘
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 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 1.2اُشٓض : ٝد اط 

 4ا٧سطذح : 
 4أُؼبَٓ : 

 ×   30عب  21   30عب  1 2 2 ع٤ٔ٤ُٞٞع٤ب

 ×   00عب  21   30عب  1 2 2 اػ٬ّ ٝارظبٍ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 1.2اُشٓض: ٝ د أ ف 

 3ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ : 

 ك٤بأٗلٞؿشا
2 

 
1 

 
 ×   30عب  21   30عب  1

 1 1 ُلخ أع٘ج٤خ
 

 30عب  1
 ×   00عب  21  

    00سا  315  30سا  7 00سا  15 23 30 يجًىع انسذاسي انثانذ

 

 ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية  ليسانس
 ميدان " فنـون " فرع فنون العرض " اختصاص " دراسات موسيقية "

 السداسي الرابع
 

 د اُزؼ٤ِْٝؽذا

 أُـٞاد

ذح
ط

س
٫

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُؾغْ اُغبػ٢ ا٧عجٞػ٢
 ُِغذاع٢

 اعجٞػب( 14-16)

 
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط اُؼ٘ٞإ
 ٓشاهجخ
 ٓغزٔشح

 أٓزؾبٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 1.1.2اُشٓض : ٝ د أ ط 

 12ا٧سطذح : 
 9أُؼبَٓ: 

 × ×  00عب  42  30عب 1 30عب  1 3 4 طُٞلبط ا٣وـبػ٢

 × ×  00عب  42  30عب 1 30عب  1 3 4 ربس٣خ ا٧ٗٞاع أُٞع٤و٤خ ٝرؾ٬٤ِ

 × ×  00عب  42  30عب 1 00عب  1 3 4 ربس٣خ أُٞع٤و٢ اُؼب٤ُٔخ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 2.2.2اُشٓض : ٝ د ّ  
 8ا٧سطذح : 
 6أُؼبَٓ : 

 4 آ٫د ٝرخظظبد
3 

 
 30عب  1

 
 × ×  30عب  42  30ب ع1

 × ×  00عب  42  30عب  3  3 4 رطٞس اُ٘ظْ أُٞع٤و٤خ اُؼشث٤خ

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 2.2اُشٓض : ٝ د ّ 
 3ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ:  

 ×   00عب  21   30عب  1 2 3 ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش اُؼ٢ِٔ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 2.2اُشٓض : ٝد ا ط 

 4ا٧سطذح : 
 4أُؼبَٓ : 

 ×   30عب  21   30عب  1 2 2 شٝثُٞٞع٤ب صوـبك٤خاٗض

 ×   00عب  21   30عب  1 2 2 ػِْ اُؼشٝع ٝٓٞع٤و٠ اُشؼش

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 2.2اُشٓض: ٝ د أ ف 

 3ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ : 

 ×   30عب  21   30عب  1 1 2 ٓٞع٤و٠  ا٩ػ٬ّ ا٢ُ٥

 ×   00عب  21   30عب  1 1 1 ُـخ أع٘ج٤خ

    00سا  315  00سا  9 30سا  13 23 30 نسذاسي انزابغيجًىع ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة، جويمية 32في مؤرخ  552قــرار رقم 

 تخصص "دراسات مسرحية" فـرع "فنون العـرض"   في ميدان "فنـون" ليسانس ميدان
 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
، المتضمف القانكف 8444أبريل  1المكافق  8184ذي الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
كالمتضمف  4581مايك سنة  0المكافق  8141رجب عاـ  0 المؤرخ في 801-81كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 حككمة،تعييف أعضاء ال
 4558 سنةيكليك  44 المكافق 8144 جمادى األكلى عاـ 4المؤرخ في  453-58كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالندكة الكطنية لمجامعات، ةالمحدد لمياـ كسير اليياكل الجيكري
 4554غشت سنة  44المكافق  8141جمادى الثانية عاـ  41المؤرخ في  424-54كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -

 كالمتمـ، ؿالذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعد
الذي  4550غشت سنة  81المكافق  8141رجب عاـ  88المؤرخ في  444-50كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد المياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،  
 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة المستر كشيادة الدكتكراه،
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كالذي  4584يناير سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 ر التعميـ العالي كالبحث العممي،يحدد صبلحيات كزي

المتضمف إنشاء تككيف، صبلحيات كسير المجنة الكطنية  4550يكنيك سنة  1المؤرخ في  844كبمقتضى القرار رقـ  -
 لمتأىيل، 

المتضمف إنشاء، تككيف، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  4584مارس  41المؤرخ في  20كبمقتضى القرار رقـ  -
 الكطنية لمميداف،

 المتضمف إنشاء ندكة العػمداء لكل ميداف، 4584 مارس 1 المؤرخ في 844بمقتضى القرار رقـ ك  -
المتضمف  تحديد برنامج  التعميـ القاعدي المشترؾ   4584جكيمية   43 المؤرخ في 054كبمقتضى القرار رقـ  -

 لشيادات ليسانس ميداف " فنكف" 
عمداء الكميات،  تف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء ندكاكبنػاء عمى محضػر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجا -

 .4581ماي 50إلى  54، مف 8المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة 
 

 يقــــــرر
لفػنكف"  ييػدؼ ىذا القرار إلى تحديد برنامج التعميـ المسنة الثانية لنيل شيادات الميسانس في ميداف "ا المادة األولى:

      حية"  طبقا لممحق ىذا القرار. فنكف العرض  تخصص دراسات مسر "فرع 
: يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف ، رؤساء الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ  4المادة 

لمتعميـ العالي كالتككيف العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية 
 كالبحث العممي.

 4302جويمية  42حـرر بالجزائر في                                                                                          
 عالي والبحث العممي  وزير التعميم ال                                                                                          

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 التعميم لمسنة الثانية الميسانس ممحق برنامج
 ميدان " فنـون " فرع فنون العرض " تخصص  دراسات مسرحية " 

 السداسي الثالث 
 

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 أُـٞاد

ذح
ط

س
٫

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُؾغْ اُغبػ٢ ا٧عجٞػ٢
 ُِغذاع٢

 اعجٞػب( 14-16)

 
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 طج٤و٤خأػٔبٍ ر أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط اُؼ٘ٞإ
 ٓشاهجخ
 ٓغزٔشح

 أٓزؾبٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 1.1.2اُشٓض : ٝ د أ ط 

 12ا٧سطذح : 
 9أُؼبَٓ: 

 × ×  00عب  42  30عب  1 30عب  1 3 4 ٗظش٣خ اُذسآب

 × ×  00عب  42  30عب  1 30عب  1 3 4 ٗظش٣خ اُغ٤٘ٔب

 × ×  00عب  42  30عب  1 30عب  1 3 4 اخشاط ٓغشؽ٢ ٝع٤٘ٔبئ٢
 ذح رؼ٤ِْ أعبع٤خٝؽ

 2.1.2اُشٓض : ٝ د ّ  
 8ا٧سطذح : 
 6أُؼبَٓ : 

 4 ربس٣خ اُغ٤٘ٞؿشاك٤ب
3 

 
 30عب  1

 
 × ×  00عب  42  30عب  1

 × ×  00عب  42  30عب  1 30عب  1 3 4 أٗٞاع ٓٞع٤و٤خ

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 1.2اُشٓض : ٝ د ّ 
 3ا٧سطذح : 
 2أُؼبَٓ :  

  00عب  21   30عب  1 2 3 ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش اُؼ٢ِٔ
 
× 
 

× 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 1.2اُشٓض : ٝد اط 

 4ا٧سطذح : 
 4أُؼبَٓ : 

  00عب  21   30عب  1 2 2 ع٤ٔ٤ُٞٞع٤ب
× 
 

× 
 

 × ×  00عب  21   30عب  1 2 2 اػ٬ّ ٝارظبٍ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 1.2اُشٓض: ٝ د أ ف 

 3ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ : 

 × ×  00عب  21   30عب  1 1 2 أٗلٞؿشاك٤ب

 × ×  00عب  21   30عب  1 1 1 ُلخ أع٘ج٤خ

    00سا  315  30سا  7 00سا  15 23 30 يجًىع انسذاسي انثانذ
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 ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية  ليسانس
 فرع فنون العرض" تخصص  "دراسات مسرحية" ميدان " فنـون"

 السداسي الرابع 
 

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 أُـٞاد

س
٫

ا
ذح

ط
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُؾغْ اُغبػ٢ ا٧عجٞػ٢
 ُِغذاع٢

 اعجٞػب( 14-16)

 
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط اُؼ٘ٞإ
 ٓشاهجخ
 ٓغزٔشح

 أٓزؾبٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 1.1.2اُشٓض : ٝ د أ ط 

 12ا٧سطذح : 
 9أُؼبَٓ: 

 × ×  00عب  42  30عب  1 30عب  1 3 4 كـٖ اُزٔض٤َ

 × ×  00عب  42  30عب  1 30عب  1 3 4 رو٤٘بد ع٤٘ٞؿشاك٤ب

 × ×  00عب  42  30عب  1 30عب  1 3 4 كـٖ ا٩خشاط

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 2.2.2اُشٓض : ٝ د ّ  
 8ا٧سطذح : 
 6أُؼبَٓ : 

 4 ٓغشػ ٓـوبسٕ
3 

 
 30عب  1

 
 × ×  30عب  42  30عب 1

 × ×  00عب  42  00عب  3  3 4 ٝسشخ اٌُزبثخ اُذسا٤ٓخ

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 2.2اُشٓض : ٝ د ّ 
 3ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ:  

  00عب  21   30عب  1 2 3 ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش اُؼ٢ِٔ

 
 
× 
 

× 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 2.2اُشٓض : ٝد ا ط 

 4ا٧سطذح : 
 4أُؼبَٓ : 

  30عب  21   30عب  1 2 2 عشد٣بد
 
× 

× 

 × ×  00عب  21   30عب  1 2 2 ك٤خأٗضشٝثُٞٞع٤ب صوـب

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 2.2اُشٓض: ٝ د أ ف 

 3ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ : 

 اٗلٞعشاك٤ب
2 

 
1 

 
 × ×  30عب  21   30عب  1

 ×  00عب  21   30عب  1 1 1 ُـخ أع٘ج٤خ
× 
 

    00سا  315  00سا  9 30سا  13 23 30 يجًىع انسذاسي انزابغ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية 4302جويمية  42مؤرخ في  602رقم قــرار 

 لنيل شيادة ليسانس في ميدان "لغة وأدب عربي" فرع "دراسات نقدية"
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  8444أبريل سنة  1المكافق  8184ذك الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي المعّدؿ كالمتمـ،
المتضمف  4581مايك سنة  0المكافق  8140المؤرخ في رجب عاـ  801-81كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
يك سنة يكل 23المكافق  1422جمادى األكلى عاـ  2المؤرخ في  208-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد مياـ كسير اليياكل الجيكية كالندكة الكطنية لمجامعات، 2001
غشت سنة  23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعدؿ كالمتمـ، 2003
 2005غشت سنة  16المكافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05ـ التنفيذي رقـ كبمقتضى المرسك  -

 الذي يحدد مياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ادة الميسانس، شيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شي
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
كيف، صبلحيات كسير المجنة المتضمف إنشاء، تك 2005جكاف  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 الكطنية لمتأىيل،
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المتضمف إنشاء، تككيف، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  2012مارس  26المؤرخ في  75كبمقتضى القرار رقـ  -
 الكطنية لمميداف،

 المتضمف إنشاء ندكة العمداء لكل ميداف، 2013مارس  6المؤرخ في  129كبمقتضى القرار  -
الذي يحدد برنامج التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات  2014جكيمية  23المؤرخ في  589كبمقتضى القرار رقـ  -

 ميداف "لغة كأدب عربي"،
كبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء ندكات عمداء الكميات،  -

 .2014ماي  05إلى  03، مف 1ةالمنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطين
 يــقــــــرر

ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميداف "لغة كأدب  المادة األولى:
 عربي" فرع "دراسات نقدية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ كالتككيف  يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء :4المادة 
العالييف، كّل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث 

 العممي.
 4302جويمية  42حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

      األستاذ دمحم مباركي                                                                                                 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانيـــة ليسانــس
 ميدان "لغة وأدب عربي" فرع "دراسات نقديــة"

 سداسي الثالث
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ

 أُٞاد

ذح
ط

س
٧

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

اُؾغْ اُغبػ٢  ػ٢ ا٧عجٞػ٢اُؾغْ اُغب
 ُِغذاع٢

 أعجٞػب(14-16)
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 دسٝط اُؼ٘ٞإ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

أػٔبٍ 
 رطج٤و٤خ

ٓشاهجخ 
 ٓغزٔشح

 آزؾبٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 1.2.2اُشٓض: ٝرؤط 
 9ا٧سطذح: 
 5أُؼبَٓ: 

 X X 00عب 48 00عب 48  30عب 1 30عب 1 3 5 ٓض أدث٢ ؽذ٣ش

 X X 00عب 24 00عب 72  30عب 1 00عب 3 2 4 شٗوذ أدث٢ ؽذ٣

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 2.1.2اُشٓض: ٝرؤط 
 9ا٧سطذح: 
 5أُؼبَٓ: 

 X X 00عب 48 00عب 48  30عب 1 30عب 1 3 5 2ػِْ اُ٘ؾٞ 

 X X 00عب 24 00عب 48  30عب 1 30عب 1 2 4 ُغب٤ٗبد ػبٓخ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 1.2اُشٓض: ٝاّ 
 9ا٧سطذح: 

 6َ: أُؼبٓ

 X X 00عب 24 00عب 48  30عب 1 30عب 1 2 3 ٓ٘بٛظ ٗوذ٣خ ٓؼبطشح
 X X 00عب 24 00عب 48  30عب 1 30عب 1 2 3 أعِٞث٤خ ٝرؾ٤َِ اُخطبة

 X X 00عب 24 00عب 24  30عب 1 30عب 1 2 3 ٓذخَ ا٠ُ ا٧دة أُوبسٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 1.2اُشٓض: ٝد ا ط 

 2ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ: 

 X X 00عب 24 00عب 24  30عب 1  1 1 خ اُ٘وذ ا٧دث٢كِغل

 X X 00عب 24 00عب 24  30عب 1  1 1 ٗظش٣خ ا٧ع٘بط ا٧دث٤خ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 2.1اُشٓض: ٝ د أ ف 

 1ا٧سطذح: 
 1أُؼبَٓ: 

ُـخ أع٘ج٤خ )رؼج٤ش ًزبث٢ 
 شل٢ٜ(

 X X 00عب 24 00عب 24  30عب 1  1 1

   00سا 268 00سا 432  00سا 15 30سا 10 19 30 يجًىع انسذاسي انثانذ
 

 ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانيـــة ليسانــس
 ميدان "لغة وأدب عربي" فرع "دراسات نقديــة"

 سداسي الّرابع
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ

 أُٞاد

ذح
ط

س
٧

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

 اُؾغْ اُغبػ٢ ا٧عجٞػ٢
اُؾغْ اُغبػ٢ 

 ُِغذاع٢
 أعجٞػب(14-16)

 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 دسٝط ؼ٘ٞإاُ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

أػٔبٍ 
 رطج٤و٤خ

ٓشاهجخ 
 ٓغزٔشح

 آزؾبٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 1.2.2اُشٓض: ٝ د أ ط 
 9ا٧سطذح: 
 5أُؼبَٓ:

 X X 00عب48 00عب48  30عب1 00عب3 3 5 ٗض أدث٢ ٓؼبطش

 X X 00عب24 00عب48  30عب1 30عب1 2 4 ٗوذ ػشث٢ ٓؼبطش
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 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 2.2.2ط اُشٓض: ٝ د أ 

 9ا٧سطذح: 
 5أُؼبَٓ: 

 X X 00عب48 00عب48  30عب1 30عب1 3 5 2ػِْ اُظشف 

 X X 00عب24 00عب48  30عب1 30عب1 2 4 ُغب٤ٗبد رطج٤و٤خ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 2.2اُشٓض: ٝ د ّ 
 9ا٧سطذح: 
 5أُؼبَٓ: 

 X X 00عب24 00عب48  30عب1 30عب1 2 3 ٗظش٣خ ا٧دة

 X X 00عب24 00عب48  30عب1 30عب1 2 3 ٓذساط اُِغب٤ٗخ

ٓذخَ ا٠ُ ا٧دة 
 اُؼب٢ُٔ

 X X 00عب24 00عب48  30عب1 30عب1 2 3

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 2.2اُشٓض: ٝ د أ ف 

 1 ا٧سطذح:
 1أُؼبَٓ:

  اخز٤بس ٓبدح ٓب ث٤ٖ:

 أُظطِؼ اُ٘وذ١
 X X 00عب24 00عب24  30عب1  1 1

 ٗوذ اُ٘وذ

 زٌشبك٤خٝؽذح رؼ٤ِْ اع
 2.2.2اُشٓض: ٝ د ا ط 
 1ا٧سطذح: 
 1أُؼبَٓ:

  اخز٤بس ٓبدح ٓب ث٤ٖ:

 ٗوذ ٝٓؼبسف
 X X 00عب24 00عب24  30عب1  1 1

 اُ٘وذ ٨ُدة اُغضائش١

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اكو٤خ
 2.2اُشٓض: ٝ د أ ف 

 1ا٧سطذح:
 1أُؼبَٓ:

)رؼج٤ش  ُـخ أع٘ج٤خ
 ًزبث٢/شل٢ٜ(

 X X 00عب24 00عب24  30عب1  1 1

   00سا268 00سا408  00سا15 30سا10 19 30 يجًىع انسذاسي انّزابغ
 *ػًم إضافي سذاسي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية 4302جويمية  42مؤرخ في  606رقم  قــرار

 لنيل شيادة ليسانس في ميدان "لغة وأدب عربي" فرع "دراسات لغـوية"
 

 زير التعميم العالي والبحث العممي،إن و 
المتضمف  1999أبريل سنة  4المكافق  1419ذك الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي المعّدؿ كالمتمـ،
متضمف ال 2014مايك سنة  5المكافق  1435المؤرخ في رجب عاـ  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
يكليك سنة  23المكافق  1422جمادى األكلى عاـ  2المؤرخ في  208-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد مياـ كسير اليياكل الجيكية كالندكة الكطنية لمجامعات، 2001
غشت سنة  23المكافق  1424جمادى القانية عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعدؿ كالمتمـ، 2003
 2005غشت سنة  16المكافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد مياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08سكـ التنفيذي رقـ كبمقتضى المر  -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس، شيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي، الذي
المتضمف إنشاء، تككيف، صبلحيات كسير المجنة الكطنية  2005جكاف  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 لمتأىيل،
المتضمف إنشاء، تككيف، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  2012مارس  26المؤرخ في  75كبمقتضى القرار رقـ  -

 ة لمميداف،الكطني
 المتضمف إنشاء ندكة العمداء لكل ميداف، 2013مارس  6المؤرخ في  129كبمقتضى القرار  -
الذي يحدد برنامج التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات  2014جكيمية  23المؤرخ في  589كبمقتضى القرار رقـ  -

 ميداف "لغة كأدب عربي"،
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البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء ندكات عمداء كبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف  -
 .2014ماي  05إلى  03، مف 1الكميات، المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة

 

 يــقــــــرر
دب ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميداف "لغة كأ المادة األولى:

 عربي" فرع "دراسات لغكية"، طبقا لممحق ىذا القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ كالتككيف  :4المادة 

العالييف، كّل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث 
 ممي.الع

 4302جويمية  42حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ليسانــس ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانيـــة
 ميدان "لغة وأدب عربي" فرع "دراسات لغويــــة"

 سداسي الثالثال

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ

 أُٞاد

ذح
ط

س
٧

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

اُؾغْ اُغبػ٢  اُؾغْ اُغبػ٢ ا٧عجٞػ٢
 ُِغذاع٢

(14-
 أعجٞػب(16

 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 دسٝط اُؼ٘ٞإ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

أػٔبٍ 
 رطج٤و٤خ

ٓشاهجخ 
 ٓغزٔشح

 آزؾبٕ

 ٤ْ أعبع٤خٝؽذح رؼِ
 1.1.2اُشٓض: ٝرؤط 
 9ا٧سطذح: 
 5أُؼبَٓ: 

 X X 00عب 48 00عب 48  30عب 1 30عب 1 3 5 ٗض أدث٢ ؽذ٣ش

 X X 00عب 24 00عب 72  30عب 1 00عب 3 2 4 ٗوذ أدث٢ ؽذ٣ش

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 2.1.2اُشٓض: ٝد أ ط 
 9ا٧سطذح: 
 5أُؼبَٓ: 

 X X 00عب 48 00عب 48  30عب 1 30عب 1 3 5 2ػِْ اُ٘ؾٞ 

 X X 00عب 24 00عب 48  30عب 1 30عب 1 2 4 ُغب٤ٗبد ػبٓخ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 1.2اُشٓض: ٝد ّ 
 9ا٧سطذح: 
 6أُؼبَٓ: 

 X X 00عب 24 00عب 48  30عب 1 30عب 1 2 3 ٓ٘بٛظ ٗوذ٣خ ٓؼبطشح

 X X 00عب 24 00عب 48  30عب 1 30عب 1 2 3 أعِٞث٤خ ٝرؾ٤َِ اُخطبة

 X X 00عب 24 00عب 24  30عب 1 30عب 1 2 3 ا٧دة أُوبسٕٓذخَ ا٠ُ 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 1.2اُشٓض: ٝد ا ط 

 2ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ: 

 X X 00عب 24 00عب 24  30عب 1  1 1 ػِْ اُذ٫ُــخ

 X X 00عب 24 00عب 24  30عب 1  1 1 أطٍٞ اُ٘ؾــٞ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 1.2اُشٓض: ٝ د أ ف 

 1ا٧سطذح: 
 1أُؼبَٓ: 

 X X 00عب 24 00عب 24  30عب 1  1 1 ُـخ أع٘ج٤خ )رؼج٤ش ًزبث٢ شل٢ٜ(

   00سا 268 00سا 432  00سا 15 30سا 10 19 30 يجًىع انسذاسي انثانذ
 

 ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية ليسانس
 ميدان "لغة وأدب عربي" فرع "دراسات لغــويــة"

 سداسي الّرابعال

 ْٝؽذح اُزؼ٤ِ
 أُٞاد

ذح
ط

س
٧

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

اُؾغْ اُغبػ٢  اُؾغْ اُغبػ٢ ا٧عجٞػ٢
 ُِغذاع٢

 أعجٞػب(14-16)
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 دسٝط اُؼ٘ٞإ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

أػٔبٍ 
 رطج٤و٤خ

ٓشاهجخ 
 ٓغزٔشح

 آزؾبٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 1.1.2اُشٓض: ٝ د أ ط 
 9ا٧سطذح: 
 5أُؼبَٓ:

 X X 00عب48 00عب48  30عب1 00عب3 3 5 ٗض أدث٢ ٓؼبطش

 X X 00عب24 00عب48  30عب1 30عب1 2 4 ٗوذ ػشث٢ ٓؼبطش

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 2.1.2اُشٓض: ٝ د أ ط 
 8ا٧سطذح: 
 5أُؼبَٓ: 

 X X 00عب48 00عب48  30عب1 30عب1 3 4 2ػِْ اُظشف 

 X X 00عب24 00عب48  30عب1 30عب1 2 4 ُغب٤ٗبد رطج٤و٤خ
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 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 2.2ٓض: ٝ د ّ اُش

 9ا٧سطذح: 
 6أُؼبَٓ: 

 X X 00عب24 00عب48  30عب1 30عب1 2 3 ٗظش٣خ ا٧دة

 X X 00عب24 00عب48  30عب1 30عب1 2 3 ٓذساط اُِغب٤ٗخ
ٓذخَ ا٠ُ ا٧دة 

 اُؼب٢ُٔ
 X X 00عب24 00عب48  30عب1 30عب1 2 3

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 1.2.2اُشٓض: ٝ د ا ط 
 1ا٧سطذح: 

 1:أُؼبَٓ

 اخخيار يادة يا بيٍ:

ٓغز٣ٞبد اُزؾ٤َِ 
 X X 00عب24 00عب24  30عب1  1 1 اُِغب٢ٗ

 كِغلخ اُِـخ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 2.2.2اُشٓض: ٝ د ا ط 
 1ا٧سطذح: 
 1أُؼبَٓ:

 اخخيار يادة يا بيٍ:
 اُزؼ٤ِٔبد اُؼبٓخ

ػِْ ا٫عزٔبع  X X 00عب24 00عب24  30عب1  1 1
 اُِـ١ٞ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 2.2اُشٓض: ٝ د أ ف 

 1ا٧سطذح:
 1أُؼبَٓ:

 ُـخ أع٘ج٤خ
)رؼج٤ش 

 ًزبث٢/شل٢ٜ(
 X X 00عب24 00عب24  30عب1  1 1

   00سا268 00سا408  00سا15 30سا10 19 30 يجًىع انسذاسي انّزابغ
 *ػًم إضافي سذاسي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية 4302جويمية  42ي مؤرخ ف 604رقم قــرار 

 لنيل شيادة ليسانس في ميدان  "لغة وأدب عربي" فرع "دراسات أدبية"
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1999أبريل سنة  4المكافق  1419ذك الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 ي لمتعميـ العالي المعّدؿ كالمتمـ،القانكف التكجيي

المتضمف  2014مايك سنة  5المكافق  1435المؤرخ في رجب عاـ  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 تعييف أعضاء الحككمة،

يكليك سنة  23المكافق  1422جمادى األكلى عاـ  2المؤرخ في  208-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 كسير اليياكل الجيكية كالندكة الكطنية لمجامعات،الذي يحدد مياـ  2001

غشت سنة  23المكافق  1424جمادى القانية عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعدؿ كالمتمـ، 2003

 2005غشت سنة  16المكافق  1426رجب عاـ  11خ في المؤر  299-05كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد مياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،

 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 كشيادة الدكتكراه، المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس، شيادة الماستر

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

كطنية المتضمف إنشاء، تككيف، صبلحيات كسير المجنة ال 2005جكاف  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 لمتأىيل،

المتضمف إنشاء، تككيف، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  2012مارس  26المؤرخ في  75كبمقتضى القرار رقـ  -
 الكطنية لمميداف،

 المتضمف إنشاء ندكة العمداء لكل ميداف، 2013مارس  6المؤرخ في  129كبمقتضى القرار  -
الذي يحدد برنامج التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات  2014جكيمية  23المؤرخ في  589كبمقتضى القرار رقـ  -

 ميداف "لغة كأدب عربي"،
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كبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء ندكات عمداء  -
 .2014ماي  05إلى  03، مف 1الكميات، المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة

 يــقــــــرر
ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميداف "لغة كأدب  المادة األولى:

 عربي" فرع "دراسات أدبية"، طبقا لممحق ىذا القرار.
سات التعميـ كالتككيف يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء الندكات الجيكية كرؤساء مؤس :4المادة 

العالييف، كّل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث 
 العممي.

 4302جويمية  42حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانيـــة ليسانــس
 "ميدان "لغة وأدب عربي"  فرع "دراسات أدبية

 سداسي الثالثال

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ

 أُٞاد
ذح

ط
س
٧

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 
اُؾغْ اُغبػ٢  اُؾغْ اُغبػ٢ ا٧عجٞػ٢

 ِغذاع٢ُ
 أعجٞػب(14-16)

 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 دسٝط اُؼ٘ٞإ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

أػٔبٍ 
 رطج٤و٤خ

ٓشاهجخ 
 ٓغزٔشح

 آزؾبٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 1.1.2أط  اُشٓض: ٝد

 9ا٧سطذح: 
 5أُؼبَٓ: 

 X X 00عب 48 00عب 48  30عب 1 30عب 1 3 5 ٗض أدث٢ ؽذ٣ش

 X X 00عب 24 00 عب72  30عب 1 00عب 3 2 4 ٗوذ أدث٢ ؽذ٣ش

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 2.1.2اُشٓض: ٝرؤط 
 9ا٧سطذح: 
 5أُؼبَٓ: 

 X X 00عب 48 00عب 48  30عب 1 30عب 1 3 5 2ػِْ اُ٘ؾٞ 

 X X 00عب 24 00عب 48  30عب 1 30عب 1 2 4 ُغب٤ٗبد ػبٓخ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 2.1اُشٓض: ٝد ّ 
 9ا٧سطذح: 
 6أُؼبَٓ: 

 X X 00عب 24 00عب 48  30عب 1 30عب 1 2 3 ٓ٘بٛظ ٗوذ٣خ ٓؼبطشح

 X X 00عب 24 00عب 48  30عب 1 30عب 1 2 3 أعِٞث٤خ ٝرؾ٤َِ اُخطبة
 X X 00عب 24 00عب 24  30عب 1 30عب 1 2 3 ٓذخَ ا٠ُ ا٧دة أُوبسٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 1.2اُشٓض: ٝد ا ط 

 2ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ: 

 ٓذخَ ا٠ُ ا٧دة أُـبسث٢
 ٌزٞة ثبُِـخ ا٧ع٘ج٤خ()أُ

 X X 00عب 24 00عب 24  30عب 1  1 1

 X X 00عب 24 00عب 24  30عب 1  1 1 أدة شؼج٢ ػبّ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 1.2اُشٓض: ٝ د أ ف 

 1ا٧سطذح: 
 1أُؼبَٓ: 

 X X 00عب 24 00عب 24  30عب 1  1 1 ُـخ أع٘ج٤خ )رؼج٤ش ًزبث٢ شل٢ٜ(

   00سا 268 00سا 432  00سا 15 30ا س10 19 30 يجًىع انسذاسي انثانذ
 

 
 ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية ليسانس
 ميدان "لغة وأدب عربي" فرع "دراسات أدبيــة"

 سداسي الّرابعال

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ
 أُٞاد

ذح
ط

س
٧

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

اُؾغْ اُغبػ٢  اُؾغْ اُغبػ٢ ا٧عجٞػ٢
 ُِغذاع٢

 أعجٞػب(14-16)
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 دسٝط ٕاُؼ٘ٞا
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

أػٔبٍ 
 رطج٤و٤خ

ٓشاهجخ 
 ٓغزٔشح

 آزؾبٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 1.2.2اُشٓض: ٝ د أ ط
 9ا٧سطذح: 
 5أُؼبَٓ:

 X X 00عب48 00عب48  30عب1 00عب3 3 5 ٗض أدث٢ ٓؼبطش

 X X 00عب24 00عب48  30عب1 30عب1 2 4 ٗوذ ػشث٢ ٓؼبطش

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 2.2.2اُشٓض: ٝ د أط 
 9ا٧سطذح: 
 5أُؼبَٓ: 

 X X 00عب48 00عب48  30عب1 30عب1 3 5 2ػِْ اُظشف 

 X X 00عب24 00عب48  30عب1 30عب1 2 4 ُغب٤ٗبد رطج٤و٤خ
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 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 2.2اُشٓض: ٝ د ّ 
 9ا٧سطذح: 
 6أُؼبَٓ: 

 X X 00عب24 00عب48  30عب1 30عب1 2 3 ٗظش٣خ ا٧دة

 X X 00عب24 00عب48  30عب1 30عب1 2 3 ٓذساط اُِغب٤ٗخ
ٓذخَ ا٠ُ ا٧دة 

 اُؼب٢ُٔ
 X X 00عب24 00عب48  30عب1 30عب1 2 3

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 1.2.2ط اُشٓض: ٝ د ا

 1ا٧سطذح: 
 1أُؼبَٓ:

  اخخيار يادة يا بيٍ:

 أدة عضائش١ هذ٣ْ
 X X 00عب24 00عب24  30عب1  1 1

 أدة شؼج٢ عضائش١

 اعزٌشبك٤خٝؽذح رؼ٤ِْ 
 2.2.2ط اُشٓض: ٝ د ا

 1ا٧سطذح: 
 1أُؼبَٓ:

  اخخيار يادة يا بيٍ:

 اٗضشٝثُٞٞع٤ب صوبكخ
 X X 00عب24 00عب24  30عب1  1 1

 ر٤بساد كٌش٣خ ػب٤ُٔخ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 3.2.2ط اُشٓض: ٝ د ا

 1ا٧سطذح: 
 1أُؼبَٓ:

  اخز٤بس ٓبدح ٓب ث٤ٖ:

 شؼش٣خ ػشث٤خ
اُؾذاصخ ك٢ ا٧دة  X X 00عب24 00عب24  30عب1  1 1

 اُؼشث٢
 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 2.2اُشٓض: ٝ د أ ف 

 1ا٧سطذح:
 1أُؼبَٓ:

 ُـخ أع٘ج٤خ
 )رؼج٤ش ًزبث٢/شل٢ٜ(

 X X 00عب24 00عب24  30عب1  1 1

   00سا268 00سا408  00سا15 30سا10 19 30 يجًىع انسذاسي انّزابغ
 ي*ػًم إضافي سذاس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية 4302جويمية  42مؤرخ في  604رقم  قــرار

 لنيل شيادة الميسانس في ميدان "لغة ثقافة أمازيغية"  فرع "لغة وحضارة"
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1999أبريل سنة  4المكافق  1419عاـ ذك الحجة  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي المعّدؿ كالمتمـ،

المتضمف  2014مايك سنة  5المكافق  1435المؤرخ في رجب عاـ  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 تعييف أعضاء الحككمة،

يكليك سنة  23المكافق  1422األكلى عاـ جمادى  2المؤرخ في  208-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد مياـ كسير اليياكل الجيكية كالندكة الكطنية لمجامعات، 2001

غشت سنة  23المكافق  1424جمادى القانية عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المعدؿ كالمتمـ،الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،  2003

 2005غشت سنة  16المكافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد مياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،

 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 مف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس، شيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،المتض

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

المتضمف إنشاء، تككيف، صبلحيات كسير المجنة الكطنية  2005جكاف  4 المؤرخ في 129كبمقتضى القرار رقـ  -
 لمتأىيل،

المتضمف إنشاء، تككيف، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  2012مارس  26المؤرخ في  75كبمقتضى القرار رقـ  -
 الكطنية لمميداف،

 ل ميداف،المتضمف إنشاء ندكة العمداء لك 2013مارس  6المؤرخ في  129كبمقتضى القرار  -
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الذي يحدد برنامج التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات  2013جكيمية  28المؤرخ في  489كبمقتضى القرار رقـ  -
 ميداف "لغة كثقافة أمازيغية"،

كبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء ندكات عمداء  -
 .2014ماي  05إلى  03، مف 1الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة الكميات، المنعقد بمقر الندكة

 
 يــقــــــرر

ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس في ميداف "لغة كثقافة  المادة األولى:
 أمازيغية" فرع "لغة كحضارة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

مدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ كالتككيف يكمف ال :4المادة 
العالييف، كّل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث 

 العممي.
 4302جويمية  42حـرر بالجزائر في                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية ليسانس في ميدان

 "لغة وثقافة أمازيغية"  فرع  "لغـة وحضارة"
 ثسداسي الثالال

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ
 أُٞاد

ذح
ط

س
٧

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

اُؾغْ اُغبػ٢  اُؾغْ اُغبػ٢ ا٧عجٞػ٢
 ُِغذاع٢

 أعجٞػب(14-16)
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 دسٝط اُؼ٘ٞإ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

أػٔبٍ 
 رطج٤و٤خ

ٓشاهجخ 
 ٓغزٔشح

 آزؾبٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 1.1.2اُشٓض: ٝد أط 
 2ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ: 

  30عب1  2 2 ُِلعػِــــْ ا
 

 00عب24
 X X 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 2.1.2اُشٓض: ٝرؤط 
 9ا٧سطذح: 
 9أُؼبَٓ: 

 X X  00عب 48  30عب 1 30عب 1 3 3 ٗظبّ اُلؼَ

 X X  00عب 48  30عب 1 30عب 1 3 3 ٗظبّ ا٫عْ

    00عب48  30عب1 30عب1 3 3 ط٘بػخ اُوبٓٞط

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 3.1.2اُشٓض: ٝد أ ّ 

 5ذح: ا٧سط
 5أُؼبَٓ: 

 X X  00عب 48  30عب 1 30عب 1 2 2 اٗضشُٝٞع٤ب صوبك٤خ

أٗٞاع أدث٤خ أٓبص٣ـ٤خ 
 رو٤ِذ٣خ )اُشؼش(

 X X  00عب 48  30عب 1 30عب 1 3 3

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 4.1.2اُشٓض: ٝد أ ط 
 2ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ: 

أٗضشٝثُٞٞع٤ب ػبُْ 
 ا٧ٓـــبص٣ؾ

 X   00عب24   30عب1 2 2

 ح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خٝؽذ
 1.2اُشٓض: ٝ د ّ 
 9ا٧سطذح: 
 4أُؼبَٓ: 

 X X  00عب24  30عب1  2 5 (2ٜٓ٘غ٤خ )

 X X  00عب24  30عب1  2 4 رو٤٘بد اُزؼج٤ش

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 1.2اُشٓض: ٝ د ا ط 

 2ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ: 

 X   00عب24   30عب1 2 2 (2ُٜغخ أٓبص٣ـ٤خ )

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 1.2ض: ٝ د أ ف اُشٓ

 1ا٧سطذح: 
 1أُؼبَٓ: 

 X X  00عب 24  30عب 1  1 1 ُـخ أع٘ج٤خ

    00سا 384  00سا 13 30سا 10 25 30 يجًىع انسذاسي انثانذ
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 ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية ليسانس في ميدان "لغة وثقافة أمازيغية"  فرع  "لغــة وحضارة"
 سداسي الّرابعال

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ
 أُٞاد

ذح
ط

س
٧

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

اُؾغْ اُغبػ٢  اُؾغْ اُغبػ٢ ا٧عجٞػ٢
 ُِغذاع٢

 أعجٞػب(14-16)
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 دسٝط اُؼ٘ٞإ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

أػٔبٍ 
 رطج٤و٤خ

ٓشاهجخ 
 ٓغزٔشح

 آزؾبٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 1.2.2اُشٓض: ٝد أط 
 2ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ: 

 X X  00عب24  30عب1  2 2 ػِْ ا٧طٞاد

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 2.2.2اُشٓض: ٝرؤط 
 8ا٧سطذح: 
 6أُؼبَٓ: 

 X X  00عب48  30عب1 30عب1 3 4 ث٘بء اُغِٔخ

 X X  00عب48  30عب1 30عب1 3 4 ػِْ اُذ٫ُخ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 3.2.2اُشٓض: ٝد أ ّ 
 6ا٧سطذح: 
 6أُؼبَٓ: 

 X X  00عب48  30عب1 30عب1 3 3 ربس٣خ أُؼبطش

اع أدث٤خ أٓبص٣ـ٤خ رو٤ِذ٣خ أٗٞ
 )اُ٘ضش(

 X X  00عب48  30عب1 30عب1 3 3

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 4.2.2اُشٓض: ٝد أ ط 
 2ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ: 

 X   00عب24   30عب1 2 2 أٗضشٝثُٞٞع٤ب ػبُْ ا٧ٓبص٣ؾ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 2.2اُشٓض: ٝ د ّ 
 9ا٧سطذح: 
 4أُؼبَٓ: 

 X X  00عب24  30عب1  2 5 2أُٜ٘غ٤خ 

 X X  00عب24  30عب1  2 4 رو٤٘بد اُزؼج٤ش

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 2.2اُشٓض: ٝ د ا ط 

 2ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ: 

 X   00عب24   30عب1 2 2 2ُٜغخ أٓبص٣ـ٤خ 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 2.2اُشٓض: ٝ د أ ف 

 1ا٧سطذح: 
 1أُؼبَٓ: 

 X X  00عب24  30عب1  1 1 ُـخ أع٘ج٤خ

    00اس336  00سا12 00سا9 23 30 نسذاسي انّزابغيجًىع ا

 *ػًم إضافي سذاسي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية 4302جويمية  42مؤرخ في  604رقم  قــرار

 لنيل شيادة الميسانس في ميدان "لغة  وثقافة أمازيغية" ميدان "لغة وأدب"
 والبحث العممي، إن وزير التعميم العالي

المتضمف  1999أبريل سنة  4المكافق  1419ذك الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي المعّدؿ كالمتمـ،

المتضمف  2014مايك سنة  5المكافق  1435المؤرخ في رجب عاـ  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 الحككمة،تعييف أعضاء 

يكليك سنة  23المكافق  1422جمادى األكلى عاـ  2المؤرخ في  208-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد مياـ كسير اليياكل الجيكية كالندكة الكطنية لمجامعات، 2001

ة غشت سن 23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعدؿ كالمتمـ، 2003

 2005غشت سنة  16المكافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد مياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،

 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس، شيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
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 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 التعميـ العالي كالبحث العممي، الذي يحدد صبلحيات كزير

المتضمف إنشاء، تككيف، صبلحيات كسير المجنة الكطنية  2005جكاف  4المؤرخ  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 لمتأىيل،

المتضّمف إنشاء، تككيف، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  2012مارس  26المؤّرخ  75كبمقتضى القرار رقـ  -
 الكطنية لمميداف،

 المتضمف إنشاء ندكة العمداء لكل ميداف، 2013مارس  6المؤرخ في  129رار كبمقتضى الق -
المتضمف تحديد برنامج التعميـ القاعدي المشترؾ  2013جكيمية  28المؤّرخ في  489كبمقتضى القرار رقـ  -

 لشيادات ليسانس ميداف "لغة كثقافة أمازيغية"،
داعكجية الكطنية لمميداف كرؤساء ندكات كعمداء كبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البي -

 .2014ماي  05إلى  03، مف 1الكميات، المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة
 يــقــــــرر

فة ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس في ميداف "لغة كثقا المادة األولى:
 أمازيغية" فرع "لغة كأدب"، طبقا لممحق ىذا القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، كرؤساء الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ  :4المادة 
كالتككيف العالييف، كّل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي 

 عممي.كالبحث ال
 4302جويمية  42حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 "لغة وثقافة أمازيغية"  فرع  "لغـة وأدب"  يسانس في ميدانممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية ل
 سداسي الثالثال

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ

 أُٞاد

ذح
ط

س
٧

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

اُؾغْ اُغبػ٢  اُؾغْ اُغبػ٢ ا٧عجٞػ٢
 ُِغذاع٢

 أعجٞػب(14-16)
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 دسٝط اُؼ٘ٞإ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

أػٔبٍ 
 رطج٤و٤خ

ٓشاهجخ 
 ٓغزٔشح

 آزؾبٕ

 ٤ِْ أعبع٤خٝؽذح رؼ
 1.1.2اُشٓض: ٝد أط 
 2ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ: 

 X X  00عب24  30عب1  2 2 ػِــــْ اُِلع

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 2.1.2اُشٓض: ٝرؤط 
 9ا٧سطذح: 
 9أُؼبَٓ: 

 X X  00عب 48  30عب 1 30عب 1 3 3 ٗظبّ اُلؼَ

 X X  00عب 48  30عب 1 30عب 1 3 3 ٗظبّ ا٫عْ

 X X  00عب48  30عب1 30عب1 3 3 ط٘بػخ اُوبٓٞط

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 3.1.2اُشٓض: ٝد أ ّ 
 5ا٧سطذح: 
 5أُؼبَٓ: 

 X X  00عب 48  30عب 1 30عب 1 2 2 ًزبة ٝأػٔبٍ أدث٤خ

 X X  00عب 48  30عب 1 30عب 1 3 3 أٗٞاع أدث٤خ أٓبص٣ـ٤خ رو٤ِذ٣خ )اُشؼش(

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 4.1.2اُشٓض: ٝد أ ط 
 2ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ: 

 X   00عب24   30عب1 2 2 أٗضشٝثُٞٞع٤ب ػبُْ ا٧ٓـــبص٣ؾ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 1.2اُشٓض: ٝ د ّ 
 9ا٧سطذح: 
 4أُؼبَٓ: 

 X X  00عب24  30عب1  2 5 (2ٜٓ٘غ٤خ )

 X X  00عب24  30عب1  2 4 رو٤٘بد اُزؼج٤ش

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 1.2اُشٓض: ٝ د ا ط 

 2ا٧سطذح: 
 2بَٓ: أُؼ

 X   00عب24   30عب1 2 2 (2ُٜغخ أٓبص٣ـ٤خ )



325 |    1024-الثالثي الثالث                                                                                         النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 1.2اُشٓض: ٝ د أ ف 

 1ا٧سطذح: 
 1أُؼبَٓ: 

 X X  00عب 24  30عب 1  1 1 ُـخ أع٘ج٤خ

    00سا 384  00سا 13 30سا 10 25 30 يجًىع انسذاسي انثانذ
 

 ة وثقافة أمازيغية"  فرع  "لغــة وأدب"ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية ليسانس في ميدان "لغ
 سداسي الّرابعال

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ
 أُٞاد

ذح
ط

س
٧

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

اُؾغْ اُغبػ٢  اُؾغْ اُغبػ٢ ا٧عجٞػ٢
 ُِغذاع٢

 أعجٞػب(14-16)
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 دسٝط اُؼ٘ٞإ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

أػٔبٍ 
 رطج٤و٤خ

ٓشاهجخ 
 ٓغزٔشح

 آزؾبٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 1.2.2ٝد أط  اُشٓض:

 2ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ: 

 X X  00عب24  30عب1  2 2 ػِْ ا٧طٞاد

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 2.2.2اُشٓض: ٝرؤط 
 8ا٧سطذح: 
 6أُؼبَٓ: 

 X X  00عب48  30عب1 30عب1 3 4 ث٘بء اُغِٔخ

 X X  00عب48  30عب1 30عب1 3 4 ػِْ اُذ٫ُخ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 3.2.2اُشٓض: ٝد أ ّ 

 6سطذح: ا٧
 6أُؼبَٓ: 

 X X  00عب48  30عب1 30عب1 3 3 ربس٣خ ا٧دة ا٧ٓبص٣ـ٢

ا٧ٗٞاع ا٧دث٤خ اُزو٤ِذ٣خ ا٧ٓبص٣ـ٤خ 
 )اُ٘ضش(

 X X  00عب48  30عب1 30عب1 3 3

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 4.2.2اُشٓض: ٝد أ ط 
 2ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ: 

 X   00عب24   30عب1 2 2 أٗضشٝثُٞٞع٤ب ػبُْ ا٧ٓبص٣ؾ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 1.2اُشٓض: ٝ د ّ 
 9ا٧سطذح: 
 4أُؼبَٓ: 

 X X  00عب24  30عب1  2 5 2أُٜ٘غ٤خ 

 X X  00عب24  30عب1  2 4 رو٤٘بد اُزؼج٤ش

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 1.2اُشٓض: ٝ د ا ط 

 2ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ: 

 X   00عب24   30عب1 2 2 2اُِٜغخ ا٧ٓبص٣ـ٤خ 

 ٤خٝؽذح رؼ٤ِْ أكو
 1.2اُشٓض: ٝ د أ ف 

 1ا٧سطذح: 
 1أُؼبَٓ: 

 X X  00عب24  30عب1  1 1 ُـبد أع٘ج٤خ

    00اس336  00سا12 00سا9 23 30 يجًىع انسذاسي انّزابغ
 *ػًم إضافي سذاسي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية 4302جويمية  42مؤرخ في  643رقم قــرار 

 ادة الميسانس في ميدان "لغة وثقافة أمازيغية" فرع"لغويات وفن التعميم"لنيل شي
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1999أبريل سنة  4المكافق  1419ذك الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي المعّدؿ كالمتمـ،

المتضمف  2014مايك سنة  5المكافق  1435المؤرخ في رجب عاـ  154-14سكـ الرئاسي رقـ كبمقتضى المر  -
 تعييف أعضاء الحككمة،

يكليك سنة  23المكافق  1422جمادى األكلى عاـ  2المؤرخ في  208-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد مياـ كسير اليياكل الجيكية كالندكة الكطنية لمجامعات، 2001

غشت سنة  23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعدؿ كالمتمـ، 2003

 2005غشت سنة  16المكافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 لذي يحدد مياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،ا
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 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس، شيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13ـ كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رق -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

المتضمف إنشاء، تككيف، صبلحيات كسير المجنة الكطنية  2005جكاف  4المؤرخ  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 لمتأىيل،

المتضّمف إنشاء، تككيف، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  2012ارس م 26المؤّرخ  75كبمقتضى القرار رقـ  -
 الكطنية لمميداف،

 المتضمف إنشاء ندكة العمداء لكل ميداف، 2013مارس  6المؤرخ في  129كبمقتضى القرار  -
المتضمف تحديد برنامج التعميـ القاعدي المشترؾ  2013جكيمية  28المؤّرخ في  489كبمقتضى القرار رقـ  -

 دات ليسانس ميداف "لغة كثقافة أمازيغية"،لشيا
كبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداعكجية الكطنية لمميداف كرؤساء ندكات كعمداء  -

 .2014ماي  05إلى  03، مف 1الكميات، المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة
 

 يــقــــــرر
دؼ ىذا القرار إلى تحديد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس في ميداف "لغة كثقافة يي المادة األولى:

 أمازيغية" فرع "لغكيات كفف التعميـ"، طبقا لممحق ىذا القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، كرؤساء الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ  :4المادة 

تككيف العالييف، كّل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كال
 كالبحث العممي.

 4302جويمية  42حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية ليسانس في ميدان
 "لغة وثقافة أمازيغية"  ميدان "لغويات وفن التعميم"

 سداسي الثالثال
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ

 أُٞاد

ذح
ط

س
٧

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

اُؾغْ اُغبػ٢  اُؾغْ اُغبػ٢ ا٧عجٞػ٢
 اع٢ُِغذ

 أعجٞػب(14-16)
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط اُؼ٘ٞإ
أػٔبٍ 
 رطج٤و٤خ

ٓشاهجخ 
 ٓغزٔشح

 آزؾبٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 1.1.2اُشٓض: ٝد أط 
 2ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ: 

 X X  00عب24  30عب1  2 2 ػِــــْ اُِلع

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 2.1.2اُشٓض: ٝرؤط 
 9ا٧سطذح: 
 9 أُؼبَٓ:

 X X  00عب 48  30عب 1 30عب 1 3 3 ٗظبّ اُلؼَ

 X X  00عب 48  30عب 1 30عب 1 3 3 ٗظبّ ا٫عْ

 X X  00عب48  30عب1 30عب1 3 3 ط٘بػخ اُوبٓٞط

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 3.1.2اُشٓض: ٝد أ ّ 
 5ا٧سطذح: 
 5أُؼبَٓ: 

 X X  00عب 48  30عب 1 30عب 1 2 2 ػِْ ا٫عزٔبع اُِـ١ٞ

أدث٤خ أٓبص٣ـ٤خ  أٗٞاع
 رو٤ِذ٣خ )اُشؼش(

 X X  00عب 48  30عب 1 30عب 1 3 3

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 4.1.2اُشٓض: ٝد أ ط 
 2ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ: 

أٗضشٝثُٞٞع٤ب ػبُْ 
 ا٧ٓـــبص٣ؾ

 X   00عب24   30عب1 2 2
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 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 1.2اُشٓض: ٝ د ّ 
 9ا٧سطذح: 
 4أُؼبَٓ: 

 X X  00عب24  30عب1  2 5 (2ٜٓ٘غ٤خ )

 X X  00عب24  30عب1  2 4 رو٤٘بد اُزؼج٤ش

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 1.2اُشٓض: ٝ د ا ط 

 2ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ: 

 X   00عب24   30عب1 2 2 (2اُِٜغخ ا٧ٓبص٣ـ٤خ )

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 1.2اُشٓض: ٝ د أ ف 

 1ا٧سطذح: 
 1أُؼبَٓ: 

 X X  00عب 24  30عب 1  1 1 ُـخ أع٘ج٤خ

    00سا 384  00سا 13 30سا 10 25 30 يجًىع انسذاسي انثانذ
 

 ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية ليسانس في ميدان "لغة وثقافة أمازيغية"  ميدان "المغويات وفن التعميم"
 سداسي الّرابعال

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ
 أُٞاد

ذح
ط

س
٧

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

اُؾغْ اُغبػ٢  اُؾغْ اُغبػ٢ ا٧عجٞػ٢
 اع٢ُِغذ

 أعجٞػب(14-16)
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط اُؼ٘ٞإ
أػٔبٍ 
 رطج٤و٤خ

ٓشاهجخ 
 ٓغزٔشح

 آزؾبٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 1.2.2اُشٓض: ٝد أط 
 2ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ: 

 X X  00عب24  30عب1  2 2 ػِْ ا٧طٞاد

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 2.2.2اُشٓض: ٝرؤط 
 8ا٧سطذح: 
 6أُؼبَٓ: 

 X X  00عب48  30عب1 30عب1 3 4 ث٘بء اُغِٔخ

 X X  00عب48  30عب1 30عب1 3 4 ػِْ اُذ٫ُخ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 3.2.2اُشٓض: ٝد أ ّ 
 6ا٧سطذح: 
 6أُؼبَٓ: 

 X X  00عب48  30عب1 30عب1 3 3 رؼ٤ٔ٤ِخ

أٗٞاع أدث٤خ أٓبص٣ـ٤خ 
 رو٤ِذ٣خ )اُ٘ضش(

 X X  00عب48  30عب1 30عب1 3 3

 رؼ٤ِْ أعبع٤خ ٝؽذح
 4.2.2اُشٓض: ٝد أ ط 
 2ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ: 

أٗضشٝثُٞٞع٤ب ػبُْ 
 ا٧ٓبص٣ؾ

 X   00عب24   30عب1 2 2

 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 2.2اُشٓض: ٝ د ّ 
 9ا٧سطذح: 
 4أُؼبَٓ: 

 X X  00عب24  30عب1  2 5 2أُٜ٘غ٤خ 

 X X  00عب24  30عب1  2 4 رو٤٘بد اُزؼج٤ش

 شبك٤خٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌ
 2.2اُشٓض: ٝ د ا ط 

 2ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ: 

 X   00عب24   30عب1 2 2 2اُِٜغخ ا٧ٓبص٣ـ٤خ 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 2.2اُشٓض: ٝ د أ ف 

 1ا٧سطذح: 
 1أُؼبَٓ: 

 X X  00عب24  30عب1  1 1 ُـبد أع٘ج٤خ

    00اس336  00سا12 00سا9 23 30 يجًىع انسذاسي انّزابغ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية4302جويمية  42مؤرخ في  640رقم  قــرار

 "عموم المادة" فرع"كيمياء"  لنيل شيادة ليسانس في ميدان
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1999أبريل سنة  4المكافق  1419ذك الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي المعّدؿ كالمتمـ،

المتضمف  2014مايك سنة  5المكافق  1435المؤرخ في رجب عاـ  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 تعييف أعضاء الحككمة،

نة يكليك س 23المكافق  1422جمادى األكلى عاـ  2المؤرخ في  208-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد مياـ كسير اليياكل الجيكية كالندكة الكطنية لمجامعات، 2001
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غشت سنة  23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعدؿ كالمتمـ، 2003

 2005غشت سنة  16المكافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05تنفيذي رقـ كبمقتضى المرسكـ ال -
 الذي يحدد مياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،

 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الميسانس، شيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة 

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

حيات كسير المجنة الكطنية المتضمف إنشاء، تككيف، صبل 2005جكاف  4المؤرخ  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 لمتأىيل،

المتضّمف إنشاء، تككيف، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  2012مارس  26المؤّرخ  75كبمقتضى القرار رقـ  -
 الكطنية لمميداف،

 المتضمف إنشاء ندكة العمداء لكل ميداف، 2013مارس  6المؤرخ في  129كبمقتضى القرار  -
الذي يحدد برنامج التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات  2013جكيمية  28خ في المؤرّ  495كبمقتضى القرار رقـ  -

 ليسانس ميداف "عمكـ المادة" المعّدؿ،
كبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداعكجية الكطنية لمميداف كرؤساء ندكات كعمداء  -

 .2014ماي  05إلى  03، مف 1قسنطينة الكميات، المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة
 

 يــقــــــرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميداف "عمـك  المادة األولى:
 المادة" فرع "كيمياء" طبقا لممحق ىذا القرار.

ء الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، كرؤسا :4المادة 
كالتككيف العالييف، كّل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي 

 كالبحث العممي.
 4302جويمية  42حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

       األستاذ دمحم مباركي                                                                                                
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية ليسانس ميدان "عموم المادة" فرع "كيمياء"
 سداسي الثالثال

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ
 أُٞاد

ذح
ط

س
٧

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

اُؾغْ اُغبػ٢  اُؾغْ اُغبػ٢ ا٧عجٞػ٢
 ُِغذاع٢

 اعجٞػب( 15)
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط اُؼ٘ٞإ
أػٔبٍ 
 رطج٤و٤خ

ٓشاهجخ 
 ٓغزٔشح

 آزؾبٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 1.2اُشٓض: ٝد أط 

 20ا٧سطذح: 
 20أُؼبَٓ: 

 %67 %33 03عب82 30عب67  30عب1 00عب3 3 6 ٤ٔ٤ًبء ٓؼذ٤ٗخ

 %67 %33 03عب82 30عب67  30عب1 00عب3 3 6 ٤ٔ٤ً1بء ػض٣ٞخ 

 %67 %33 00عب55 00عب45  30عب1 30عب1 2 4 س٣بض٤بد رطج٤و٤خ

اٛزضاصاد ٝٓٞعبد 
 ٝثظش٣بد

 %67 %33 00عب55 00عب45  30عب1 30عب1 2 4

 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 1.2اُشٓض: ٝد ّ 
 7ا٧سطذح: 
 4أُؼبَٓ: 

اػٔبٍ رطج٤و٤خ ك٢ ٤ٔ٤ًبء 
 ٓؼذ٤ٗخ

 %50 %50 00عب27 30عب22 30عب1   1 2

اػٔبٍ رطج٤و٤خ ك٢ ٤ٔ٤ًبء 
 1ػض٣ٞخ 

 %50 %50 00عب27 30عب22 30عب1   1 2

 %50 %50 00عب30 00عب45 30عب1  30عب1 2 3 طشم اُؼذد٣خ ٝاُجشٓغخ
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 مادة" فرع "كيمياء"ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية ليسانس في ميدان "عموم ال
 سداسي الّرابعال

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ

 أُٞاد

ذح
ط

س
٧

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

اُؾغْ اُغبػ٢  اُؾغْ اُغبػ٢ ا٧عجٞػ٢
 ُِغذاع٢

 اعجٞػب( 15)
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 دسٝط اُؼ٘ٞإ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

أػٔبٍ 
 رطج٤و٤خ

ٓشاهجخ 
 ٓغزٔشح

 آزؾبٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 2.2اُشٓض: ٝد أط 

 20ا٧سطذح: 
 10أُؼبَٓ: 

 %67 %33 30عب82 30عب67  30عب1 00عب3 3 6 ٤ٔ٤ً2بء ػض٣ٞخ 

 %67 %33 30عب82 30عب67  30عب1 00عب3 3 6 هشٓٞد٣٘ب٤ٌ٤ٓخ ٝؽش٤ًخ ٤ٔ٤ًبئ٤خ

 %67 %33 00عب55 00عب45  30عب1 30عب1 2 4 ٤ٔ٤ًبء رؾ٤ِ٤ِخ

 %67 %33 00عب55 00عب45  30عب1 30عب1 2 4 ٤ٔ٤ًبء ٤ًٔخ )اٌُٞاٗز٤خ(

 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 2.2اُشٓض: ٝد ّ 
 7ا٧سطذح: 
 4أُؼبَٓ: 

 %50 %50 30عب27 30عب22 30عب1   1 2 أػٔبٍ رطج٤و٤خ ك٢ ٤ٔ٤ًبء اُزؾ٤ِ٤ِخ
اػٔبٍ رطج٤و٤خ ك٢ اُضشٓٞد٣٘ب٤ٌ٤ٓخ 

 ٝاُؾش٤ًخ ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ
 %50 %50 30عب27 30عب22 30عب1   1 2

 %50 %50 00عب30 00عب45 30عب1  30عب1 2 3 طشم اُؼذد٣خ ٝاُجشٓغخ
 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ

 2.2اُشٓض: ٝد أ ّ 
 2ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ: 

 %100  00عب05 00عب45  30عب1 30عب1 2 2 ٤ٔ٤ً2ب١ٝ -رو٤٘بد اُزؾ٤َِ ك٤ض٣بئ٢

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 2.2اُشٓض: ٝ د ا ف  

 1ا٧سطذح: 
 1أُؼبَٓ: 

 %100  00عب10 00عب15  00عب1  1 1 4ُـبد أع٘ج٤خ 
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 ػًم إضافي ػٍ طزيق حشاور سذاسي*

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية 4302جويمية  42مؤرخ في  644رقم   قــرار

 لنيل شيادة ليسانس في ميدان "عموم المادة" فرع"فيزياء"
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1999أبريل سنة  4المكافق  1419ذك الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي المعّدؿ كالمتمـ،

المتضمف  2014مايك سنة  5المكافق  1435المؤرخ في رجب عاـ  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 تعييف أعضاء الحككمة،

يكليك سنة  23المكافق  1422جمادى األكلى عاـ  2المؤرخ في  208-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد مياـ كسير اليياكل الجيكية كالندكة الكطنية لمجامعات، 2001

غشت سنة  23المكافق  1424 جمادى الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعدؿ كالمتمـ، 2003

 2005غشت سنة  16المكافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد مياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،

 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08المرسكـ التنفيذي رقـ  كبمقتضى -
 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس، شيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 1.2اُشٓض: ٝد أ ّ 
 2ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ: 

-رو٤٘بد اُزؾ٤َِ ك٤ض٣بئ٢
 ٤ٔ٤ً1ب١ٝ 

 %100  00عب05 00عب45  30عب1 30عب1 2 2

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اكو٤خ
 1.2اُشٓض: ٝ د ا ف  

 1ا٧سطذح: 
 1أُؼبَٓ: 

 %100  00عب10 00عب15  30عب1  1 1 3ُـبد أع٘ج٤خ 
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 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

المتضمف إنشاء، تككيف، صبلحيات كسير المجنة الكطنية  2005جكاف  4المؤرخ  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 لمتأىيل،

المتضّمف إنشاء، تككيف، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  2012مارس  26المؤّرخ  75كبمقتضى القرار رقـ  -
 ة لمميداف،لكطني

 المتضمف إنشاء ندكة العمداء لكل ميداف، 2013مارس  6المؤرخ في  129كبمقتضى القرار - -
الذي يحدد برنامج التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات  2013جكيمية  28المؤّرخ في  495كبمقتضى القرار رقـ  -

 ليسانس ميداف "عمكـ المادة" المعّدؿ،
لرؤساء المجاف البيداعكجية الكطنية لمميداف كرؤساء ندكات كعمداء  كبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ -

 .2014ماي  05إلى  03، مف 1الكميات، المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة
 

 يــقــــــرر
 

في ميداف "عمـك  ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس المادة األولى:
 المادة" فرع "فيزياء" طبقا لممحق ىذا القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، كرؤساء الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ  :4المادة 
كالتككيف العالييف، كّل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي 

 البحث العممي.ك 
 4302جويمية  42حـرر بالجزائر في                                                                                          
 مي  وزير التعميم العالي والبحث العم                                                                                          

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لثانية ليسانس ميدان "عموم المادة" فرع "فيزياء"ممحق برنامج التعميم لمسنة ا
 سداسي الثالثال

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ

 أُٞاد

ذح
ط

س
٧

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

اُؾغْ اُغبػ٢  اُؾغْ اُغبػ٢ ا٧عجٞػ٢
 ُِغذاع٢

 اعجٞػب( 15)
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 دسٝط اُؼ٘ٞإ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

أػٔبٍ 
 رطج٤و٤خ

ٓشاهجخ 
 ٓغزٔشح

 آزؾبٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 1.2اُشٓض: ٝد أط 

 20ا٧سطذح: 
 10أُؼبَٓ: 

 %67 %33 03عب82 30عب67  30عب1 00عب3 3 6 عِغِخ ٝٓؼبد٫د رلبض٤ِخ

 %67 %33 03عب82 30عب67  30عب1 00عب3 3 6 ٤ٌٓب٤ٌٗب رؾ٤ِ٤ِخ

 %67 %33 00عب55 00عب45  30عب1 30عب1 2 4 اٛزضاصاد ٝٓٞعبد

 %67 %33 00عب55 00عب45  30بع1 30عب1 2 4 ثظش٣بد ٛ٘ذع٤خ ٝك٤ض٣بئ٤خ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 1.2اُشٓض: ٝد ّ 
 7ا٧سطذح: 
 4أُؼبَٓ: 

أػٔبٍ رطج٤و٤خ ك٢ 
 ا٫ٛزضاصاد ٝأُٞعبد

 %50 %50 00عب27 30عب22 30عب1   1 2

اػٔبٍ رطج٤و٤خ ك٢ ثظش٣بد 
 ٛ٘ذع٤خ ٝك٤ض٣بئ٤خ

 %50 %50 00عب27 30عب22 30عب1   1 2

 %50 %50 00عب30 00عب45 30عب1  30عب1 2 3 طشم اُؼذد٣خ ٝاُجشٓغخ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 1.2اُشٓض: ٝد أ ّ 
 2ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ: 

  ٓبدح اخز٤بس٣خ ٓب ث٤ٖ:
 بئ٤بدظاؽزٔب٫د ٝاؽ

 %100  00عب05 00عب45  30عب1 30عب1 1 2
 ثِٞساد ك٤ض٣بئ٤خ
 ربس٣خخ اُل٤ض٣بء
 ٤ٔ٤ًبء ٓؼذ٤ٗخ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اكو٤خ
 1.2اُشٓض: ٝ د ا ف  

 1ا٧سطذح: 
 1أُؼبَٓ: 

 %100  00عب10 00عب15  00عب1  1 1 3ُـبد اع٘ج٤خ 
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 ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية ليسانس في ميدان "عموم المادة" فرع "فيزياء"
 داسي الّرابعسال

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ

 أُٞاد

ذح
ط

س
٧

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

اُؾغْ اُغبػ٢  اُؾغْ اُغبػ٢ ا٧عجٞػ٢
 ُِغذاع٢

 اعجٞػب( 15)
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 دسٝط اُؼ٘ٞإ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

أػٔبٍ 
 رطج٤و٤خ

ٓشاهجخ 
 ٓغزٔشح

 آزؾبٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 2.2اُشٓض: ٝد أط 

 18ا٧سطذح: 
 9أُؼبَٓ: 

 %67 %33 30عب82 30عب67  30عب1 00عب3 3 6 ٤ٌ٤خصشٓٞد٣٘بٓ

 %67 %33 00عب55 00عب45  30عب1 00عب1 2 4 اُذاُخ ُِٔغٍٜٞ اُـ٤ش ؽو٤و٢

 %67 %33 00عب55 00عب45  30عب1 30عب1 2 4 ٤ٌٓب٤ٌٗب ا٤ٌُٔخ )اٌُٞاٗز٤خ(

 %67 %33 00عب55 00عب45  30عب1 30عب1 2 4 ًٜشٝٓـ٘بط٤غ٤خ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 2.2ُشٓض: ٝد ّ ا

 8ا٧سطذح: 
 5أُؼبَٓ: 

أػٔبٍ رطج٤و٤خ ك٢ 
 اُضشٓٞد٣٘ب٤ٌ٤ٓخ

 %50 %50 30عب27 30عب22 30عب1   1 2

 %50 %50 00عب30 00عب45 30عب1  30عب1 2 3 ٤ٌٓب٤ٌٗب أُٞاٗغ
 %50 %50 00عب30 00عب45 30عب1  30عب1 2 3 اٌُزش٤ٗٝي ػبٓخ

ٝؽذح رؼ٤ِْ 
 اعزٌشبك٤خ
 2.2اُشٓض: ٝد أ ّ 
 3ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ: 

  ٓبدح اخز٤بس٣خ ٓب ث٤ٖ:
 ك٤ض٣بء ٣ٝٞٗخ ٝرس٣خ

 %100  00عب30 00عب45  30عب1 30عب1 2 3

ٓلب٤ْٛ ػِْ اُلِي ٝاُل٤ض٣بء 
 اُل٤ٌِخ

 رؾ٤َِ ط٤ل٢
-رو٤٘بد اُزؾ٤َِ اُل٤ض٣بئ٢

 ا٤ٔ٤ٌُب١ٝ
 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ

اُشٓض: ٝ د ا ف  
2.2 

 1ا٧سطذح: 
 1أُؼبَٓ: 

 %100  00عب10 00عب15  00عب1  1 1 4ُـبد أع٘ج٤خ 
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 ػًم إضافي ػٍ طزيق حشاور سذاسي*

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 جي لنيل شيادة ميندس دولةالمحدد لمبرنامج البيداغو 4302جويمية  42مؤرخ في  640رقم قــرار 

 لإلعالم اآللي نظم اإلعالم اآللي والبرمجيات" بالمدرسة الوطنية العميا"تخصص  في "اإلعالم اآللي 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999أبريل سنة  4المكافق  1419ذك الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 تكجييي لمتعميـ العالي المعّدؿ كالمتمـ،القانكف ال
المتضمف  1971غشت سنة  25المكافق  1391رجب عاـ  4المؤرخ في  219-71كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2008يكليك سنة  14المكافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  220-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضّمف تحكيل المعيد الكطني لمتككيف في اإلعبلـ اآللي إلى مدرسة خارج الجامعة،
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ؿ عاـ ربيع األكّ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 

 يــقــــــرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة في "اإلعبلـ اآللي،  المادة األولى:
طنية العميا لئلعبلـ اآللي، طبقا لمممحق ىذا تخصص: نظـ اإلعبلـ اآللي كالبرمجيات" بالمدرسة الك 

 القرار.
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يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، كمدير المدرسة الكطنية العميا لئلعبلـ اآللي، كل فيما  :4المادة 
 يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302جويمية  42حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطور الثاني
 نيل شيادة ميندس دولة في اإلعالم اآللي من المدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآلليل

 :0السداسي س 

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ )ٝ د (
 أعجٞع( 15اُؾغْ اُغبػ٢ ُِغذاع٢ )

 أُؼبَٓ
 ا٧ػٔبٍ اُزطج٤و٤خ ا٧ػٔبٍ أُٞعٜخ اُذسٝط

أػٔبٍ 
 أخشٟ

 أُغٔٞع

  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 9 00سا135  00سا30 00سا30 00اس75 1.1.1و ث أ 

 5 00عب75  00عب15 00عب15 00عب45 1ٗظبّ اُزشـ٤َ 

 4 00عب60  00عب15 00عب15 00عب30 1اُشجٌبد 

 9 00سا135  00سا40 00سا35 00سا60 2.1.1و ث أ 

 5 00عب75  00عب30 00عب15 00عب30 ٓذخَ ا٠ُ ٛ٘ذعخ اُجشٓغ٤بد

 4 00عب60  00عب10 00عب20 00عب30 ٗظش٣خ ُـبد اُجشٓغخ ٝرطج٤وبرٜب

  وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 10 00سا150   00سا60 00سا90 1.1و ث و 

 4 00عب60   00عب30 00عب30 اُزؾ٤َِ اُؼذد١

ثؾش ػ٤ِٔبر٢: ٓ٘ؾ٤٘بد 
 ٝخٞاسص٤ٓبد

 3 00عب45   00عب15 00عب30

 3 00عب45   00عب15 00عب30 رؾ٤َِ أُ٘ظٔبد

  وحذة انخؼهيى األفقيت

 2 00سا30   00سا30  1.1أ ف و ث 

 2 00عب30   00عب30  1ُـخ اٗغ٤ِض٣خ 

 30 00سا450  00سا70 00سا155 00سا225 1يجًىع انسذاسي س 
 

 ممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطور الثاني
 لنيل شيادة ميندس دولة في اإلعالم اآللي من المدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي

 :4سي س السدا
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ )ٝ د (

 أعجٞع( 15اُؾغْ اُغبػ٢ ُِغذاع٢ )
 أُؼبَٓ

 اُذسٝط
ا٧ػٔبٍ 
 أُٞعٜخ

 ا٧ػٔبٍ اُزطج٤و٤خ
أػٔبٍ 
 أخشٟ

 أُغٔٞع

  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 11 00سا165  00سا30 00سا60 00سا75 1.2.1و ث أ 
 4 00عب60  00عب15 00عب15 00عب30 2ٗظبّ اُزشـ٤َ 

 3 00عب45  00عب15 00عب15 00عب15 2بد اُشجٌ
 4 00عب60   00عب30 00عب30 ٓؼٔبس٣خ
 10 00سا150  00سا45 00سا45 00سا60 2.2.1و ث أ 

ٜٓ٘غ٤بد رؾ٤َِ ٝرظ٤ْٔ أٗظٔخ 
 أُؼِٞٓبد

 5 00عب75  00عب15 00عب30 00عب30

 5 00عب75  00عب30 00عب15 00عب30 هٞاػذ اُج٤بٗبد
  وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 7 00سا105  00سا45 سا30 00سا30 2.1و ث و 
 1 00عب15    00عب15 ٓذخَ ا٠ُ أٖٓ أُؼِٞٓبر٤خ

 3 00عب45   00عب30 00عب15 اداسح أُشبس٣غ
 3 00عب45  00عب45   أُششٝع

  وحذة انخؼهيى األفقيت:
 2 00سا30   00سا30  2.1و ث أ ف 

 2 00عب30   00عب30  2ُـخ اٗغ٤ِض٣خ 
 30 00سا450  00سا120 00سا165 00سا165 2ذاسي س يجًىع انس
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 ممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية من الطور الثاني  لنيل شيادة ميندس دولة في اإلعالم اآللي
 من المدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي تخصص: نظم اإلعالم اآللي والبرمجيات 

 :0السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ )ٝ د (

 أعجٞع( 15ؾغْ اُغبػ٢ ُِغذاع٢ )اُ
 أُؼبَٓ

 أُغٔٞع أػٔبٍ أخشٟ ا٧ػٔبٍ اُزطج٤و٤خ ا٧ػٔبٍ أُٞعٜخ اُذسٝط
  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 4 00سا60   00سا30 00سا30 1.1.2و ث أ 

 1 00عب15    00عب15 ٜٓ٘غ٤خ رط٣ٞش اُجشٓغ٤بد اعب٣َ

 3 00عب45   00عب30 00عب15 أٗٔبط اُزظ٤ْٔ

 4 00عب60   00عب45 00عب15 2.1.2د أ ٝ 

 4 00عب60   00عب45 00عب15 أدٝاد ٛ٘ذع٤خ اُجشٓغ٤بد

 4 00سا60   00سا15 00سا30 3.2.1و ث أ 

 4 00عب60  00عب15 00عب15 00عب30 ث٘بء أُزشعٔبد اُجشٓغ٤خ

 4 00عب60  00عب15 00عب30 00عب30 4.1.2ٝ د أ 

 4 00عب60   00عب30 00عب30 اُزؾ٤َِ ٝاعزخشاط اُج٤بٗبد

  وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 4 00سا60  00سا45  00سا15 1.1.2و ث و 

 4 00عب60  00عب45  00عب15 رٌُ٘ٞٞع٤بد ٝرط٣ٞش ثشٓغ٤بد ا٣ُٞت

 2 00عب30 00عب30    2.1.2ٝ د ّ 

 2 00عب30 00عب30    رشثض رطج٤و٢ ك٢ ٓئعغخ اهزظبد٣خ

  وحذة انخؼهيى األفقيت

 8 00سا120  00سا30 00سا30 00سا60 1.2و ث أ ف 

 8 00عب120  00عب30 00عب30 00عب60 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ا٫خز٤بس٣خ*

 30 00سا450 00سا30 00سا90 00سا150 00سا180 3يجًىع انسذاسي س 

 *وحدات التعميم لالختيار من بين وحدات التعميم المقترحة لكل سداسي من طرف المؤسسة
 

 ي لمسنة الثانية من الطور الثاني  لنيل شيادة ميندس دولة في اإلعالم اآلليممحق البرنامج البيداغوج
 من المدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي تخصص: نظم اإلعالم اآللي والبرمجيات

 :2السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ )ٝ د (

 أعجٞع( 15اُؾغْ اُغبػ٢ ُِغذاع٢ )
 أُؼبَٓ

 أُغٔٞع أػٔبٍ أخشٟ زطج٤و٤خا٧ػٔبٍ اُ ا٧ػٔبٍ أُٞعٜخ اُذسٝط
  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 4 00سا60   00سا30 00سا30 1.2.2و ث أ 
 2 00عب30   00عب15 00عب15 1رٌُ٘ٞٞع٤بد ٝرط٣ٞش ثشٓغ٤بد اُ٘وبٍ 
 2 00عب30   00عب15 00عب15 2رٌُ٘ٞٞع٤بد ٝرط٣ٞش ثشٓغ٤بد اُ٘وبٍ 

 4 00سا60  00سا15 00سا15 00سا30 2.2.2و ث أ 
 4 00عب60  00عب15 00عب15 00عب30 ٓؼٔبس٣بد ثشٓغ٤خ

 4 00سا60  00سا15 00سا15 00سا30 3.2.2و ث أ 
 4 00عب60  00عب15 00عب15 00عب30 عٞدح اُجشٓغ٤بد

 4 00سا60  00سا15 00سا15 00سا30 4.2.2و ث أ 
أٗظٔخ اداسح هٞاػذ اُج٤بٗبد ٝهٞاػذ 

 اُج٤بٗبد أُزوذٓخ
 4 00عب60  00عب15 00عب15 00عب30

  وحذة انخؼهيى انًُهجيت
 2 00سا30   00سا15 00سا15 1.2.2و ث و 

 2 00عب30   00عب15 00عب15 ٗلبػَ ا٩ٗغبٕ ٝا٥ُخ
 4 00سا60 00سا60    2.2.2و ث و 

 4 00عب60 00عب60    ٓششٝع اُزخظض
  وحذة انخؼهيى األفقيت

 8 00سا120  00سا30 00سا30 00سا60 2.2و ث أ ف 
 8 00عب120  00عب30 00عب30 00عب60 ؽذاد اُزؼ٤ٔ٤ِخ ا٩خز٤بس٣خ*ٝ

 30 00سا450 00سا60 00سا75 00سا120 00سا195 4يجًىع انسذاسي س 

 *وحدات التعميم لالختيار من بين وحدات التعميم المقترحة لكل سداسي من طرف المؤسسة
 

 لنيل شيادة ميندس دولة في اإلعالم اآللي من الطور الثاني الثالثةممحق  البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 تخصص: نظم اإلعالم اآللي والبرمجيات من المدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي

 : 6+  2السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ )ٝ د (

 أعجٞع( 15اُؾغْ اُغبػ٢ ُِغذاع٢ )
 أُؼبَٓ

 أُغٔٞع أػٔبٍ أخشٟ ا٧ػٔبٍ اُزطج٤و٤خ ا٧ػٔبٍ أُٞعٜخ اُذسٝط
  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 60 سا 900انحجى انساػي انسُىي:  3و ث أ 
 60 عب 900اُؾغْ اُغبػ٢ اُغ١ٞ٘:  اٗغبص ٓزًشح اُزخشط )ٜٓ٘ذط(

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   60 سا 900انحجى انساػي انسُىي:  6+  5يجًىع انسذاسي س 
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 برنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولةالمحدد لم، 4302جويمية  42مؤرخ في  642رقم  قــرار
 تخصص نظم اإلعالم اآللي" بالمدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي في "اإلعالم اآللي

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999أبريل سنة  4المكافق  1419ذك الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 لتكجييي لمتعميـ العالي المعّدؿ كالمتمـ،القانكف ا
المتضمف  1971غشت سنة  25المكافق  1391رجب عاـ  4المؤرخ في  219-71كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2008يكليك سنة  14المكافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  220-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضّمف تحكيل المعيد الكطني لمتككيف في اإلعبلـ اآللي إلى مدرسة خارج الجامعة،
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ّكؿ عاـ ربيع األ 18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 

 يــقــــــرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة في "اإلعبلـ اآللي،  المادة األولى:
 ا لئلعبلـ اآللي، طبقا لمممحق ىذا القرار.تخصص: نظـ اإلعبلـ اآللي" بالمدرسة الكطنية العمي

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية العميا لئلعبلـ اآللي، كّل فيما  :4المادة 
 ، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.يخّصو

 
 4302جويمية  42حـرر بالجزائر في                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لنيل شيادة البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطور الثاني ممحق

 ميندس دولة في اإلعالم اآللي من المدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي
 :0السداسي س 

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ )ٝ د (
 أعجٞع( 15اُؾغْ اُغبػ٢ ُِغذاع٢ )

 أُؼبَٓ
 اُذسٝط

ا٧ػٔبٍ 
 أُٞعٜخ

 ا٧ػٔبٍ اُزطج٤و٤خ
أػٔبٍ 
 أخشٟ

 أُغٔٞع

  وحذاث انخؼهيى األساسيت
 9 00سا135  00سا30 00سا30 00سا75 1.1.1و ث أ 

 5 00عب75  00عب15 00عب15 00عب45 1ٗظْ اُزشـ٤َ 
 4 00عب60  00عب15 00عب15 00عب30 1اُشجٌبد 

 9 00سا135  00سا40 00سا35 00سا60 2.1.1و ث أ 
 5 00عب75  عب30 00عب15 00عب30 ٓذخَ ا٠ُ ٛ٘ذعخ اُجشٓغ٤بد

 4 00عب60  00بع10 00عب20 00عب30 ٗظش٣خ ُـبد اُجشٓغخ ٝرطج٤وبرٜب
  وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 10 00سا150   00سا60 00سا90 1.1و ث أ 
 4 00عب60   00عب30 00عب30 اُزؾ٤َِ اُؼذد١

 3 00عب45   00عب15 00عب30 ثؾش ػ٤ِٔبر٢: ٓ٘ؾ٤٘بد ٝخٞاسص٤ٓبد
 3 00عب45   00عب15 00عب30 رؾ٤َِ أُ٘ظٔبد

  وحذة انخؼهيى األفقيت
 2 00سا30   00اس30  1.1و ث أ ف 

 2 00عب30   00عب30  1ُـخ اٗغ٤ِض٣خ 
 30 00سا450  00سا70 00سا155 00سا225 1يجًىع انسذاسي س 
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 لنيل شيادة ممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطور الثاني
 ميندس دولة في اإلعالم اآللي من المدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي 

 :4السداسي س 
 اد اُزؼ٤ِْ )ٝ د (ٝؽذ

 أعجٞع( 15اُؾغْ اُغبػ٢ ُِغذاع٢ )
 أُؼبَٓ

 أُغٔٞع أػٔبٍ أخشٟ ا٧ػٔبٍ اُزطج٤و٤خ ا٧ػٔبٍ أُٞعٜخ اُذسٝط
  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 11 00سا165  00سا30 00سا60 00سا75 1.2.1و ث أ 
 4 00عب60  00عب15 00عب15 00عب30 2ٗظبّ اُزشـ٤َ 

 3 00عب45  00عب15 00عب15 00عب15 2اُشجٌبد 
 4 00عب60   00عب30 00عب30 ٓؼٔبس٣خ
 10 00سا150  00سا45 00سا45 00سا60 2.2.1و ث أ 

 5 00عب75  00عب15 00عب30 00عب30 ٜٓ٘بع٤بد رؾ٤َِ ٝرظ٤ْٔ أٗظٔخ أُؼِٞٓبد
 5 00عب75  00عب30 00عب15 00عب30 هٞاػذ اُج٤بٗبد

  وحذة انخؼهيى انًُهجيت
 7 00سا105  00سا45 00سا30 00سا30 2.1و ث و 

 1 00عب15    00عب15 ٓذخَ ا٠ُ أٖٓ أُؼِٞٓبر٤خ
 3 00عب45   00عب30 00عب15 اداسح أُشبس٣غ

 3 00عب45  00عب45   أُششٝع
  وحذة انخؼهيى األفقيت

 2 00سا30   00سا30  2.1و ث أ ف 
 2 00عب30   00عب30  2ُـخ اٗغ٤ِض٣خ 

 30 00سا450  00سا120 00سا165 00سا165 2يجًىع انسذاسي س 
 

 لنيل شيادة ميندس دولة ممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية من الطور الثاني
 تخصص: نظم اإلعالم اآللي في اإلعالم اآللي من المدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي

 :0السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ )ٝ د (

 عجٞع(أ 15اُؾغْ اُغبػ٢ ُِغذاع٢ )
 أُؼبَٓ

 أُغٔٞع أػٔبٍ أخشٟ ا٧ػٔبٍ اُزطج٤و٤خ ا٧ػٔبٍ أُٞعٜخ اُذسٝط
  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 4 00سا60  00سا15 00سا15 00سا30 1.1.2و ث أ 
 4 00عب60  00عب15 00عب15 00عب30 شجٌبد ٓزوذٓخ

 8 00سا120  00سا30 00سا30 00سا60 2.1.2و ث أ 
 4 00عب60  00عب15 00عب15 00عب30 ٗظش٣بد اُجشٓغخ

 4 00عب60  00عب15 00عب15 00عب30 ث٘بء أُزشعٔبد اُجشٓغ٤خ
 8 00سا120  00سا30 00سا30 00سا60 3.1.2و ث أ 

 4 00عب60  00عب15 00عب15 00عب30 اُزؾ٤َِ ٝاعزخشاط اُج٤بٗبد
 4 00عب60  00عب15 00عب15 00عب30 هبئٔخ ا٫ٗزظبس ٝأُؾبًبح

  انًُهجيت وحذة انخؼهيى
 2 00سا30 00سا30    1.2و ث و 

 2 00عب30 00عب30    رشثض رطج٤و٢ ك٢ ٓئعغخ اهزظبد٣خ
  وحذة انخؼهيى األفقيت

 8 00سا120  00سا30 00سا30 00سا60 1.2و ث أ ف 
 8 00عب120  00عب30 00عب30 00عب60 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ا٫خز٤بس٣خ*

 30 00سا450 00سا30 00سا105 00سا105 00سا210 3يجًىع انسذاسي س 
 ًقخزحت نكم سذاسي يٍ طزف انًؤسست*وحذاث انخؼهيى نالخخيار يٍ بيٍ وحذاث انخؼهيى ان

 

 ممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية من الطور الثاني  لنيل شيادة ميندس دولة
 م اآلليمن المدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي تخصص: نظم اإلعال في اإلعالم اآللي

 :2السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ )ٝ د (

 أعجٞع( 15اُؾغْ اُغبػ٢ ُِغذاع٢ )
 أُؼبَٓ

 أُغٔٞع أػٔبٍ أخشٟ ا٧ػٔبٍ اُزطج٤و٤خ ا٧ػٔبٍ أُٞعٜخ اُذسٝط
  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 7 00سا105  00سا40 00سا15 00سا50 1.2.2و ث أ 
 4 00عب60  00عب15 00عب15 00عب30 أٗظٔخ ٓٞصػخ

 3 00عب45  00عب25  00عب20 آٖ ا٧ٗظٔخ ٝاُشجٌبد
 4 00سا60  00سا15 00سا15 00سا30 2.2.2و حؤ 

 4 00عب60  00عب15 00عب15 00عب30 ٓؼٔبس٣بد ثشٓغ٤خ
 4 00سا60  00سا15 00سا15 00سا30 3.2.2و ث أ 

 4 00عب60  00عب15 00عب15 00عب30 أٗظٔخ اداسح هٞاػذ اُج٤بٗبد ٝهٞاػذ اُج٤بٗبد أُزوذٓخ
  وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 3 00سا45   00سا15 00سا30 1.2.2و ث و 
 3 00عب45   00عب15 00عب30 أٓضِخ رٞاكو٤خ

 4 00عب60 00عب60    2.2.2ٝ د ّ 
 4 00عب60 00عب60    ٓششٝع اُزخظض

  وحذة انخؼهيى األفقيت
 8 00سا120  00سا30 00سا30 00سا60 2.2و ث أ ف 
 8 00عب120  00عب30 00عب30 00عب60 ُزؼ٤ٔ٤ِخ ا٫خز٤بس٣خ*ٝؽذاد ا

 30 00سا450 00سا60 00سا100 00سا90 00سا200 4يجًىع انسذاسي س 
 *وحذاث انخؼهيى نالخخيار يٍ بيٍ وحذاث انخؼهيى انًقخزحت نكم سذاسي يٍ طزف انًؤسست
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 يادة ميندس دولةلنيل ش من الطور الثاني الثالثةممحق  البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 تخصص: نظم اإلعالم اآللي في اإلعالم اآللي من المدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي

 : 6+  2السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ )ٝ د (

 أعجٞع( 15اُؾغْ اُغبػ٢ ُِغذاع٢ )
 أُؼبَٓ

 أُغٔٞع أػٔبٍ أخشٟ ا٧ػٔبٍ اُزطج٤و٤خ ا٧ػٔبٍ أُٞعٜخ اُذسٝط
  ساسيتوحذاث انخؼهيى األ

 60 سا 900انحجى انساػي انسُىي:  3و ث أ 
 60 عب 900اُؾغْ اُغبػ٢ اُغ١ٞ٘:  اٗغبص ٓزًشح اُزخشط )ٜٓ٘ذط(

 60 سا 900انحجى انساػي انسُىي:  6+  5يجًىع انسذاسي س 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 لنيل شيادة ميندس دولةالمحدد لمبرنامج البيداغوجي ، 4302جويمية  42مؤرخ في  642رقم  قــرار
 تخصص نظم المعمومات والتكنولوجيا" بالمدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي ي "اإلعالم اآلليف

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999أبريل سنة  4المكافق  1419ذك الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 متعميـ العالي المعّدؿ كالمتمـ،القانكف التكجييي ل
المتضمف  1971غشت سنة  25المكافق  1391رجب عاـ  4المؤرخ في  219-71كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 ضمف تعييف أعضاء الحككمة،المت
 2008يكليك سنة  14المكافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  220-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضّمف تحكيل المعيد الكطني لمتككيف في اإلعبلـ اآللي إلى مدرسة خارج الجامعة،
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 

 يــقــــــرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة في "اإلعبلـ اآللي،  المادة األولى:
 ا لئلعبلـ اآللي، طبقا لمممحق ىذا القرار.تخصص: نظـ المعمكمات كالتكنكلكجيا" بالمدرسة الكطنية العمي

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية العميا لئلعبلـ اآللي، كّل فيما  :4المادة 
 يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302جويمية  42حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لنيل شيادة البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطور الثاني ممحق
 ميندس دولة في اإلعالم اآللي من المدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي

 :0السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ )ٝ د (

 أعجٞع( 15اُؾغْ اُغبػ٢ ُِغذاع٢ )
 أُؼبَٓ

 أُغٔٞع أػٔبٍ أخشٟ ا٧ػٔبٍ اُزطج٤و٤خ ا٧ػٔبٍ أُٞعٜخ اُذسٝط
  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 9 00سا135  00سا30 00سا30 00سا75 1.1.1و ث أ 
 5 00عب75  00عب15 00عب15 00عب45 1ٗظبّ اُزشـ٤َ 

 4 00عب60  00عب15 00عب15 00عب30 1اُشجٌبد 
 9 00سا135  00سا40 00سا35 00سا60 2.1.1و ث أ 

 55 00عب75  00عب30 00عب15 00عب30 ٓذخَ ا٠ُ ٛ٘ذعخ اُجشٓغ٤بد
 4 00عب60  00عب10 00عب20 00عب30 ٗظش٣خ ُـبد اُجشٓغخ ٝرطج٤وبرٜب
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  وحذة انخؼهيى انًُهجيت
 10 00سا150   00سا60 00سا90 1.1و ث و 

 4 00عب60   00عب30 00عب30 اُزؾ٤َِ اُؼذد١
 3 00عب45   00عب15 00عب30 ثؾش ػ٤ِٔبر٢: ٓ٘ؾ٤٘بد ٝخٞاسص٤ٓبد

 3 00عب45   00عب15 00عب30 رؾ٤َِ أُ٘ظٔبد
  وحذة انخؼهيى األفقيت

 2 سا30   00سا30  1.1و ث أ ف 
 2 عب30   00عب30  1ُـخ اٗغ٤ِض٣خ 

 30 00سا450  00سا70 00سا155 00سا225 1يجًىع انسذاسي س 
 

 لنيل شيادة البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطور الثاني ممحق
 في اإلعالم اآللي من المدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي ميندس دولة

 :4السداسي س 
 اُزؼ٤ِْ )ٝ د ( ٝؽذاد

 أعجٞع( 15اُؾغْ اُغبػ٢ ُِغذاع٢ )
 أُؼبَٓ

 أُغٔٞع أػٔبٍ أخشٟ ا٧ػٔبٍ اُزطج٤و٤خ ا٧ػٔبٍ أُٞعٜخ اُذسٝط
  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 11 00سا165  00سا30 00سا60 00سا75 1.2.1و ث أ 
 4 00عب60  00عب15 00عب15 00عب30 2ٗظبّ اُزشـ٤َ 

 3 00عب45  00عب15 00عب15 00عب15 2اُشجٌبد 
 4 00عب60   00عب30 00عب30 ٓؼٔبس٣خ

 10 00سا150  00سا45 00سا45 00سا60 2.2.1و ث أ 
 5 00عب75  00عب15 00عب30 00عب30 ٜٓ٘بع٤بد رؾ٤َِ ٝرظ٤ْٔ أٗظٔخ أُؼِٞٓبد

 5 00عب75  00عب30 00عب15 00عب30 هٞاػذ اُج٤بٗبد
  وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 7 00سا105  00سا45 00سا30 00سا30 2.1و ث و 
 1 00عب15    00عب15 ٓذخَ ا٠ُ أٖٓ أُؼِٞٓبر٤خ

 3 00عب45   00عب30 00عب15 اداسح أُشبس٣غ
 3 00عب45  00عب45   أُششٝع

  وحذة انخؼهيى األفقيت
 2 00سا30   00سا30  2.1و ث أ ف 

 2 00عب30   00عب30  2ُـخ اٗغ٤ِض٣خ 
 30 00سا450  00سا120 00سا165 00سا165 2يجًىع انسذاسي س 

 

 لنيل شيادة ميندس دولة البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية من الطور الثاني ممحق
 تخصص: نظم المعمومات والتكنولوجيا في اإلعالم اآللي من المدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي

 :0السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ )ٝ د (

 أعجٞع( ٢15 )اُؾغْ اُغبػ٢ ُِغذاع
 أُؼبَٓ

 أُغٔٞع أػٔبٍ أخشٟ ا٧ػٔبٍ اُزطج٤و٤خ ا٧ػٔبٍ أُٞعٜخ اُذسٝط
  وحذة انخؼهيى األساسيت

 6 00سا90   00سا45 00سا45 1.1.2و ث أ 
 4 00عب60   00عب30 00عب30 رؾ٤َِ أٗظٔخ أُؼِٞٓبد

 2 00عب30   00عب15 00عب15 اداسح اُزـ٤٤ش ك٢ ٓشبس٣غ ٗظْ أُؼِٞٓبد
 6 00سا90   00سا30 00سا60 2.1.2و ث أ 

 3 00عب45   00عب15 00عب30 أٗظٔخ أُؼِٞٓبد ُذػْ ارخبر اُوشاس: ٓ٘بٛظ ٝأدٝاد
 3 00عب45   00عب15 00عب30 هٞاػذ اُج٤بٗبد أُزوذٓخ

 4 00سا60   00سا30 00سا30 3.1.2و ث أ 
 4 00عب60   00عب30 00عب30 اُزؾ٤َِ ٝاعزخشاط اُج٤بٗبد

  ؽذح اُزؼ٤ِْ أُٜ٘غ٤خٝ
 4 00سا60   00سا15 00سا45 1.1.2و ث و 

 3 00عب45   00عب15 00عب30 رٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٞٓبد ٝا٩رظبٍ ك٢ ر٘ظ٤ْ أُئعغبد
 1 00عب15    00عب15 ضٔبٕ اُغٞدح

 2 00عب30 00عب30    2.1.2ٝ د ّ 
 2 00عب30 00عب30    رشثض رطج٤و٢ ك٢ ٓئعغخ اهزظبد٣خ

  ؼهيى األفقيتوحذة انخ
 8 00سا120  00سا30 00سا30 00سا60 1.2و ث أ ف 

 8 00عب120  00عب30 00عب30 00عب60 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ا٫خز٤بس٣خ*
 30 00سا450 00سا30 00سا30 00سا150 00سا240 3يجًىع انسذاسي س 

 ت*وحذاث انخؼهيى نالخخيار يٍ بيٍ وحذاث انخؼهيى انًقخزحت نكم سذاسي يٍ طزف انًؤسس
 

 لنيل شيادة ميندس دولة  البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية من الطور الثاني ممحق
 تخصص: نظم المعمومات والتكنولوجيا في اإلعالم اآللي من المدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي

 :2السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ )ٝ د (

 أعجٞع( 15اُؾغْ اُغبػ٢ ُِغذاع٢ )
 أُؼبَٓ

 أُغٔٞع أػٔبٍ أخشٟ ا٧ػٔبٍ اُزطج٤و٤خ ٧ػٔبٍ أُٞعٜخا اُذسٝط
  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 5 00سا75   00سا45 00سا30 1.2.2و ث أ 
 2 00عب30   00عب15 00عب15 ٗظْ أُؼِٞٓبد اُزؼب٤ٗٝخ
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 3 00عب45   00عب30 00عب15 أٗظٔخ أُؼِٞٓبد اُوبئٔخ ػ٠ِ رخط٤ظ ٓٞاسد أُئعغبد
 2 00سا30   00سا15 00سا15 2.2.2و ث أ 

 2 00عب30   00عب15 00عب15 ٛ٘ذعخ ٝاداسح أٖٓ أٗظٔخ أُؼِٞٓبد
 4 00سا60   00سا30 00سا30 3.2.2و ث أ 

 4 00عب60   00عب30 00عب30 ٓؼٔبس٣بد ثشٓغ٤بد
 3 00سا45   00سا30 00سا15 4.2.2و ث أ 

 3 00عب45   00عب30 00عب15 هبئٔخ ا٫ٗزظبس ٝأُؾبًبح
  ة انخؼهيى انًُهجيتوحذ

 4 00سا60   00سا30 00سا30 1.2.2و ث و 
 4 00عب60   00عب30 00عب30 أُؾبعجخ ٝأُب٤ُخ

 4 00سا60 00سا60    2.2.2و ث و 
 4 00عب60 00عب60    ٓششٝع اُزخظض
  وحذة انخؼهيى األفقيت

 8 00سا120  00سا30 00سا30 00سا60 2.2و ث أ ف 
 8 00عب120  00عب30 00عب30 00عب60 ز٤بس٣خ*ٝؽذاد اُزؼ٤ٔ٤ِخ ا٫خ

 30 00سا450 00سا60 00سا30 00سا180 00سا180 4يجًىع انسذاسي س 
 *وحذاث انخؼهيى نالخخيار يٍ بيٍ وحذاث انخؼهيى انًقخزحت نكم سذاسي يٍ طزف انًؤسست

 

 لة في اإلعالم اآلليلنيل شيادة ميندس دو  من الطور الثاني الثالثةالبرنامج البيداغوجي لمسنة  ممحق
 تخصص: نظم المعمومات والتكنولوجيا من المدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي

 : 6+  2السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ )ٝ د (

 أعجٞع( 15اُؾغْ اُغبػ٢ ُِغذاع٢ )
 أُؼبَٓ

 أُغٔٞع أػٔبٍ أخشٟ ا٧ػٔبٍ اُزطج٤و٤خ ا٧ػٔبٍ أُٞعٜخ اُذسٝط
  يتوحذاث انخؼهيى األساس

 60 سا 900انحجى انساػي انسُىي:  3و ث أ 
 60 عب 900اُؾغْ اُغبػ٢ اُغ١ٞ٘:  اٗغبص ٓزًشح اُزخشط )ٜٓ٘ذط(

 60 سا 900انحجى انساػي انسُىي:  6+  5يجًىع انسذاسي س 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ين التكميمييحّدد البرنامج البيداغوجي لمتكو ، 4302جويمية  42مؤرخ في  646رقم  قــرار

 لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في "اإلعالم اآللي
 من المدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي تخصص: نظم اإلعالم اآللي"

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999أبريل سنة  4المكافق  1419ذك الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي المعّدؿ كالمتمـ،
المتضمف  1971غشت سنة  25المكافق  1391رجب عاـ  4المؤرخ في  219-71كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2008يكليك سنة  14المكافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  220-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضّمف تحكيل المعيد الكطني لمتككيف في اإلعبلـ اآللي إلى مدرسة خارج الجامعة،
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08رقـ  كبمقتضى المرسكـ التنفيذي -

 المتّضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس، شيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 يات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،الذي يحدد صبلح
الذي يحدد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماستر  2011نكفمبر  03المؤرخ في  715كبمقتضى القرار رقـ  -

 لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة، دبمكـ الميندس المعماري في المدارس خارج الجامعة،
الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس  2014ة جكيمي 24المؤّرخ في  624كبمقتضى القرار رقـ  -

 دكلة في "اإلعبلـ اآللي تخصص: نظـ اإلعبلـ اآللي" بالمدرسة الكطنية العميا لئلعبلـ اآللي.
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 يــقــــــرر
المذككر أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى  2011نكفمبر  03المؤرخ في  715طبقا ألحكاـ القرار رقـ  المادة األولى:

تحديد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة 
ميندس دكلة في "اإلعبلـ اآللي، تخصص: نظـ اإلعبلـ اآللي" بالمدرسة الكطنية العميا لئلعبلـ 

 اآللي، طبقا لممحق ىذا القرار.
 األكلى ليذا القرار كما يمي: يتكزع التككيف التكميمي المذككر في المادة :4المادة 

 

 طبيؼت انخخصصاث انفزع انًيذاٌ

 أ َظى اإلػالو اآلني  إػالو آني رياضياث وإػالو آني
 

يمنح لمطالب، ميندس دكلة في "اإلعبلـ اآللي، تخصص: نظـ اإلعبلـ اآللي" بالمدرسة الكطنية العميا : 0المادة 
كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار، شيادة ماستر كفقا  لئلعبلـ اآللي، كالذي تابع التككيف التكميمي

 لمقانكف المعمكؿ بو.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية العميا لئلعبلـ اآللي، كّل فيما  :2المادة 

 ممي.يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث الع
 4302جويمية  42حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لنيل شيادة الماستر من المدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي كميميالبرنامج البيداغوجي لمتكوين الت ممحق
عالم آلي  فرع: إعالم آلي-ميدان: رياضيات وا 

 تخصص: نظم اإلعالم اآللي
 :2السداسي س 

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ )ٝ د (
 أعجٞع( 15اُؾغْ اُغبػ٢ ُِغذاع٢ )

 أُؼبَٓ
 أُغٔٞع ٟأػٔبٍ أخش ا٧ػٔبٍ اُزطج٤و٤خ ا٧ػٔبٍ أُٞعٜخ اُذسٝط

  وحذة انخؼهيى األساسيت

 2 00سا50   00سا20 00سا30 1.1.3و ث أ 

 2 00عب50   00عب20 00عب30 ٓذخَ ا٠ُ ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش

 2 00سا50   00سا20 00سا30 2.1.3و ث أ 

 2 00عب50   00عب20 00عب30 اُجؾش اُٞصبئو٢ ٝروذ٣ْ اُجؾش

 2 00سا50   00سا20 00سا30 3.1.3و ث أ 

 2 00عب50   00عب20 00عب30 بس ٝرض٤ٖٔ اُجؾشاثزٌ

 2 00سا50   00سا20 00سا30 4.1.3و ث أ 

 2 00عب50   00عب20 00عب30 اداسح أُشبس٣غ اُؼ٤ِٔخ

 8 00سا200   00سا80 00سا120 5يجًىع انسذاسي س 
 

 : 6السداسي س 

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ )ٝ د (

 أعجٞع( 15اُؾغْ اُغبػ٢ ُِغذاع٢ )

 أُؼبَٓ
 ا٧ػٔبٍ أُٞعٜخ سٝطاُذ

ا٧ػٔبٍ 
 اُزطج٤و٤خ

 أُغٔٞع أػٔبٍ أخشٟ

  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 8 00سا200 3و ث أ 

 8 00عب200 اٗغبص ٓزًشح أُبعزش

 8 00سا200 6يجًىع انسذاسي س  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
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 لمتكوين التكميمي يحّدد البرنامج البيداغوجي، 4302جويمية  42مؤرخ في  644رقم  قــرار
 لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في "اإلعالم اآللي

 من المدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي تخصص: نظم اإلعالم اآللي والبرمجيات"
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1999أبريل سنة  4المكافق  1419ـ ذك الحجة عا 18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي المعّدؿ كالمتمـ،

المتضمف  1971غشت سنة  25المكافق  1391رجب عاـ  4المؤرخ في  219-71كبمقتضى المرسكـ رقـ  -
 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ،

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

 2008يكليك سنة  14المكافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  220-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضّمف تحكيل المعيد الكطني لمتككيف في اإلعبلـ اآللي إلى مدرسة خارج الجامعة،

 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08المرسكـ التنفيذي رقـ  كبمقتضى -
 المتّضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس، شيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

الذي يحدد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماستر  2011نكفمبر  03المؤرخ في  715كبمقتضى القرار رقـ  -
 لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة، دبمكـ الميندس المعماري في المدارس خارج الجامعة،

الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس  2014جكيمية  24مؤّرخ في ال 623كبمقتضى القرار رقـ  -
 دكلة في "اإلعبلـ اآللي تخصص: نظـ اإلعبلـ اآللي كالبرمجيات" بالمدرسة الكطنية العميا لئلعبلـ اآللي.

 يــقــــــرر
أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى  المذككر 2011نكفمبر  03المؤرخ في  715طبقا ألحكاـ القرار رقـ  المادة األولى:

تحديد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة 
ميندس دكلة في "اإلعبلـ اآللي، تخصص: نظـ اإلعبلـ اآللي كالبرمجيات" بالمدرسة الكطنية العميا 

 لئلعبلـ اآللي، طبقا لممحق ىذا القرار.
 تكزع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يمي:ي :4المادة 

 

 طبيؼت انخخصصاث انفزع انًيذاٌ

 أ َظى اإلػالو اآلني وانبزيجياث إػالو آني رياضياث وإػالو آني
 

سة يمنح لمطالب، ميندس دكلة في "اإلعبلـ اآللي، تخصص: نظـ اإلعبلـ اآللي كالبرمجيات" بالمدر : 0المادة 
الكطنية العميا لئلعبلـ اآللي، كالذي تابع بنجاح التككيف التكميمي كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار، 

 شيادة ماستر كفقا لمقانكف المعمكؿ بو.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية العميا لئلعبلـ اآللي، كّل فيما  :2المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي. يخّصو، بتطبيق
 4302جويمية  42حـرر بالجزائر في                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لنيل شيادة الماستر من المدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي ممحق
عالم آلي  فرع: إعالم آلي-ميدان: رياضيات وا 

 تخصص: نظم اإلعالم اآللي والبرمجيات
 :2السداسي س 

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ )ٝ د (
 أعجٞع( 15غذاع٢ )اُؾغْ اُغبػ٢ ُِ

 أُؼبَٓ
 أُغٔٞع أػٔبٍ أخشٟ ا٧ػٔبٍ اُزطج٤و٤خ ا٧ػٔبٍ أُٞعٜخ اُذسٝط

  وحذة انخؼهيى األساسيت

 2 00سا50   00سا20 00سا30 1.1.3و ث أ 

 2 00عب50   00عب20 00عب30 ٓذخَ ا٠ُ ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش

 2 00سا50   00سا20 00سا30 2.1.3و ث أ 

 2 00عب50   00عب20 00عب30 ٣ْ اُجؾشاُجؾش اُٞصبئو٢ ٝروذ

 2 00سا50   00سا20 00سا30 3.1.3و ث أ 

 2 00عب50   00عب20 00عب30 اثزٌبس ٝرض٤ٖٔ اُجؾش

 2 00سا50   00سا20 00سا30 4.1.3و ث أ 

 2 00عب50   00عب20 00عب30 اداسح أُشبس٣غ اُؼ٤ِٔخ

 8 00سا200   00سا80 00سا120 5يجًىع انسذاسي س 
 

 : 6داسي س الس

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ )ٝ د (

 أعجٞع( 15اُؾغْ اُغبػ٢ ُِغذاع٢ )

 أُؼبَٓ
 ا٧ػٔبٍ أُٞعٜخ اُذسٝط

ا٧ػٔبٍ 
 اُزطج٤و٤خ

 أُغٔٞع أػٔبٍ أخشٟ

  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 8 00سا200 3و ث أ 

 8 00عب200 اٗغبص ٓزًشح أُبعزش

 8 00سا200 6يجًىع انسذاسي س  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 يحّدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي 4302جويمية  42مؤرخ في  644رقم  قــرار

 لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في "اإلعالم اآللي
 من المدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي تخصص: نظم المعمومات والتكنولوجيا"

 يم العالي والبحث العممي،إن وزير التعم
المتضمف  1999أبريل سنة  4المكافق  1419ذك الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي المعّدؿ كالمتمـ،
المتضمف  1971غشت سنة  25المكافق  1391رجب عاـ  4المؤرخ في  219-71كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 ركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ،تنظيـ الد
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2008يكليك سنة  14المكافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  220-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كيل المعيد الكطني لمتككيف في اإلعبلـ اآللي إلى مدرسة خارج الجامعة،المتضّمف تح
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتّضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس، شيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13تنفيذي رقـ كبمقتضى المرسكـ ال -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
الذي يحدد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماستر  2011نكفمبر  03المؤرخ في  715كبمقتضى القرار رقـ  -

 دبمكـ الميندس المعماري في المدارس خارج الجامعة، لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة،
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الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس  2014جكيمية  24المؤّرخ في  625كبمقتضى القرار رقـ  -
 دكلة في "اإلعبلـ اآللي تخصص: نظـ المعمكمات كالتكنكلكجيا" بالمدرسة الكطنية العميا لئلعبلـ اآللي.

 

 يــقــــــرر
 

المذككر أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى  2011نكفمبر  03المؤرخ في  715طبقا ألحكاـ القرار رقـ  المادة األولى:
تحديد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة 

المدرسة الكطنية العميا ميندس دكلة في "اإلعبلـ اآللي، تخصص: نظـ المعمكمات كالتكنكلكجيا" ب
 لئلعبلـ اآللي، طبقا لممحق ىذا القرار.

 يتكزع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يمي: :4المادة 
 

 طبيؼت انخخصصاث انفزع انًيذاٌ

 أ َظى انًؼهىياث وانخكُىنىجيا إػالو آني رياضياث وإػالو آني
 

ندس دكلة في "اإلعبلـ اآللي، تخصص: نظـ المعمكمات كالتكنكلكجيا" بالمدرسة يمنح لمطالب، مي: 0لمادة ا
الكطنية العميا لئلعبلـ اآللي، كالذي تابع التككيف التكميمي كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار، شيادة 

 ماستر كفقا لمقانكف المعمكؿ بو.
ر المدرسة الكطنية العميا لئلعبلـ اآللي، كّل فيما يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدي :2المادة 

 يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302جويمية  42حـرر بالجزائر في                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لنيل شيادة الماستر من المدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي ممحق

عالم آلي  فرع: إعالم آلي-ميدان: رياضيات وا 
 لتكنولوجياتخصص: نظم المعمومات وا

 

 :2السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ )ٝ د (

 أعجٞع( 15اُؾغْ اُغبػ٢ ُِغذاع٢ )
 أُؼبَٓ

 أُغٔٞع أػٔبٍ أخشٟ ا٧ػٔبٍ اُزطج٤و٤خ ا٧ػٔبٍ أُٞعٜخ اُذسٝط

  وحذة انخؼهيى األساسيت

 2 00سا50   00سا20 00سا30 1.1.3و ث أ 

 2 00عب50   00عب20 00عب30 ٓذخَ ا٠ُ ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش

 2 00سا50   00سا20 00سا30 2.1.3و ث أ 

 2 00عب50   00عب20 00عب30 اُجؾش اُٞصبئو٢ ٝروذ٣ْ اُجؾش

 2 00سا50   00سا20 00سا30 3.1.3و ث أ 

 2 00عب50   00عب20 00عب30 اثزٌبس ٝرض٤ٖٔ اُجؾش

 2 00سا50   00سا20 00سا30 4.1.3و ث أ 

 2 00عب50   00عب20 00عب30 اداسح أُشبس٣غ اُؼ٤ِٔخ

 8 00سا200   00سا80 00سا120 5يجًىع انسذاسي س 
 

 : 6السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ )ٝ د (

 أعجٞع( 15اُؾغْ اُغبػ٢ ُِغذاع٢ )
 أُؼبَٓ

 أُغٔٞع أػٔبٍ أخشٟ ا٧ػٔبٍ اُزطج٤و٤خ ا٧ػٔبٍ أُٞعٜخ اُذسٝط

  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 8 00سا200 3و ث أ 

 8 00عب200 بعزشاٗغبص ٓزًشح أُ

 8 00سا200 6يجًىع انسذاسي س  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
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 المحدد لمبرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة، 4302جويمية  42مؤرخ في  644رقم  قــرار
 بالمدرسة الوطنية العميا لمشغال العمومية "األشغال العمومية، تخصص: الطرق والمنشآت" في
 تعميم العالي والبحث العممي،إن وزير ال

المتضمف  1999أبريل سنة  4المكافق  1419ذك الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي المعّدؿ كالمتمـ،

المتضمف  1971غشت سنة  25المكافق  1391رجب عاـ  4المؤرخ في  219-71كبمقتضى المرسكـ رقـ  -
 الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ،تنظيـ 

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

 2008يكليك سنة  14المكافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  220-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 تحكيل المعيد الكطني لمتككيف في اإلعبلـ اآللي إلى مدرسة خارج الجامعة، المتضّمف

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 يــقــــــرر

لقرار إلى تحديد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة في "األشغاؿ العمكمية، : ييدؼ ىذا االمادة األولى
 تخصص: طرؽ كمنشآت" بالمدرسة الكطنية العميا لؤلشغاؿ العمكمية، طبقا لممحق ىذا القرار.

عمكمية، كّل فيما يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية العميا لؤلشغاؿ ال: 4المادة 
 يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302جويمية  42حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لنيل شيادة ميندس دولة في األشغال العمومية البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية من الطور الثاني ممحق
 تخصص: الطرق والمنشآت بالمدرسة الوطنية العميا لمشغال العمومية

 :0السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ )ٝ د (

 أعجٞع( 15ْ اُغبػ٢ ُِغذاع٢ )اُؾغ
 أُؼبَٓ

 أُغٔٞع ا٧ػٔبٍ اُزطج٤و٤خ ا٧ػٔبٍ أُٞعٜخ اُذسٝط
  وحذة انخؼهيى األساسيت

 5 00سا63  00سا21 00سا42 1.1.2و ث أ 
 3 00عب42  00عب21 00عب21 1د٣٘ب٤ٌٓب ا٤ُٜبًَ 

 2 00عب21   00عب21 1طش٣وخ اُؼ٘بطش أُ٘ز٤ٜخ 
 5 00سا63  00سا21 00سا42 2.1.2و ث أ 

 3 00عب42  00عب21 00عب21 1اُخشعبٗخ أُغِؾخ 
 2 00عب21   00عب21 1اُخشعبٗخ عبثوخ ا٩عٜبد 

 8 00سا105  00سا42 00سا63 3.1.2و ث أ 
 3 00عب42  00عب21 00عب21 3ا٤ُٜبًَ 
 2 00عب21   00عب21 1اُغغٞس 

 3 00عب42  00عب21 00عب21 1ا٤ُٜبًَ اُل٫ٞر٣خ 
 8 00سا133 00سا28 00سا42 00سا63 4.1.2أ  و ث

 3 00عب56 00عب14 00عب21 00عب21 ٤ٓ3ٌب٤ٌٗب اُزشثخ 
 3 00عب35 00عب14  00عب21 1اُطشهبد 

 2 00عب42  00عب21 00عب21 اُش١ اُزطج٤و٢
 3 00سا42   00سا42 )دروس اخخياريت( 5.1.2و ث أ  

 3 00عب42   00عب21 1ٓجب٢ٗ 
 3 00عب42   00عب21 1ا٧ٗلبم 

  وحذة انخؼهيى االسخكشافيت
 4 00سا35 00سا14  00سا21 1.2و ث إ 

 1 00عب14 00عب14   1رظ٤ْٔ ثٔغبػذح أٌُج٤ٞرش 
 1 00عب21   00عب21 3ا٫ٗغ٤ِض٣خ اُزو٤٘خ 

 2     2رشثض 
 33 00سا441 00سا42 00سا126 00سا273 3يجًىع انسذاسي س 
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 لنيل شيادة ميندس دولة في األشغال العمومية الثانية من الطور الثاني البرنامج البيداغوجي لمسنة ممحق
 تخصص: الطرق والمنشآت بالمدرسة الوطنية العميا لألشغال العمومية

 :2السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ )ٝ د (

 أعجٞع( 15اُؾغْ اُغبػ٢ ُِغذاع٢ )
 أُؼبَٓ

 أُغٔٞع ا٧ػٔبٍ اُزطج٤و٤خ ا٧ػٔبٍ أُٞعٜخ اُذسٝط
  1وحذة انخؼهيى األساسيت 

 6 00سا63  00سا42 00سا42 1.2.2و ث أ 
 3 00عب42  00عب21 00عب21 2د٣٘ب٤ٌٓب ا٤ُٜبًَ 

 3 00عب42  00عب21 00عب21 2طش٣وخ اُؼ٘بطش أُ٘ز٤ٜخ 
 6 00سا63  00سا42 00سا42 2.2.2و ث أ 

 3 00عب42  00عب21 00عب21 2اُخشعبٗخ أُغِؾخ 
 3 00عب42  00عب21 00عب21 2عٜبد اُخشعبٗخ عبثوخ ا٫

 10 00سا126  00سا63 00سا63 3.2.2و ث أ 
 3 00عب42  00عب21 00عب21 4ا٤ُٜبًَ 
 4 00عب42  00عب21 00عب21 2اُغغٞس 

 3 00عب42  00عب21 00عب21 2ا٤ُٜبًَ اُل٫ٞد٣خ 
 9 00سا84  00سا63 00سا63 4.2.2و ث أ 

 3 00عب42  00عب21 00عب21 ٤ٓ4ٌب٤ٌٗب اُزشثخ 
 3 00عب21  00عب21 00عب21 2اُطشهبد 

 3 00عب21  00عب21 00عب21 ع٤ٞ رو٤٘خ اُطشهبد
 3 00سا42   00سا42 )دروس اخخياريت( 5.2.2و ث أ 

 3 00عب42   00عب21 2ٓجب٢ٗ 
 3 00عب42   00عب21 2ا٧ٗلبم 

  وحذة انخؼهيى االسخكشافيت
 2 00سا14 00سا14  00سا21 2.2و ث إ 

 1 00عب14 00عب14   2ْ ٝٓغبػذح أٌُج٤ٞرش رظ٤ٔ
 1 00عب21   00عب21 2اٗغ٤ِض٣خ اُزو٤٘خ 

 36 00سا434 00سا42 00سا168 00سا273 3يجًىع انسذاسي س 
 

 لنيل شيادة ميندس دولة في األشغال العمومية من الطور الثاني الثالثةالبرنامج البيداغوجي لمسنة  ممحق
 تخصص: الطرق والمنشآت شغال العموميةبالمدرسة الوطنية العميا لأل

 :2السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ )ٝ د (

 أعجٞع( 15اُؾغْ اُغبػ٢ ُِغذاع٢ )
 أُؼبَٓ

 أُغٔٞع ا٧ػٔبٍ اُزطج٤و٤خ ا٧ػٔبٍ أُٞعٜخ اُذسٝط
  وحذة انخؼهيى األساسيت

 6 00سا84  00سا21 00سا63 1.1.3و ث أ 
 3 00عب42  00عب21 00عب21 د٣٘ب٤ٌ٤ٓخ اُزشثخ

 3 00عب42   00عب42 اُؾغبة ا٧ٝرٞٓبر٢ٌ٤ ٤ُِٜبًَ
 4 00سا56   00سا56 2.1.3و ث أ 

 3 00عب21   00عب21 ؽغبة أُ٘شآد
 1 00عب21   00عب21 اُطشم اُزغش٣ج٤خ

 8 00س112   00سا112 3.1.3و ث أ 
 3 00عب21   00عب21 سعْ ا٢ُٝ٧ ُِطشهبد

 3 00عب21   00عب21 رظ٤ْٔ اُغغٞس
 2 00عب21   00عب21 أضشاس ٝاػبدح رؤ٤َٛ ٤ٛبًَ اُخشعبٗخ أُغِؾخ

 6 00سا70   00سا70 )دروس اخخياريت( 4.1.3و ث أ 
 6 00عب70   00عب70 3ٓجب٢ٗ 
 6 00عب70   00عب70 3ا٧ٗلبم 

  وحذة انخؼهيى انًُهجيت
 6 00سا63   00سا63 1.3و ث و 

 2 00عب21   00عب21 ر٘ظ٤ْ أُٞاهغ
 2 00عب21   00عب21 أُشبس٣غ اداسح

 2 00عب21   00عب21 اُؾغبة ا٫هزظبد١ ُِٔشبس٣غ
  وحذة انخؼهيى األفقيت

 3 00سا42   00سا42 1.3و ث أ 
 1 00عب21   00عب21 اُجؾش اُٞصبئو٢

 1 00عب21   00عب21 اُ٘ظبّ أُٔؼِٞٓبر٢ اُغـشاك٢
 1 00عب21   00عب21 3رشثض 

 33 00سا427  00سا21 00سا406 5يجًىع انسذاسي س 
 

 لنيل شيادة ميندس دولة في األشغال العمومية من الطور الثاني الثالثةالبرنامج البيداغوجي لمسنة  ممحق
 تخصص: الطرق والمنشآت بالمدرسة الوطنية العميا لألشغال العمومية

 : 6السداسي س 
 َأُؼبٓ أعجٞع(  14اُؾغْ اُغبػ٢ ُِغذاع٢ ) ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ )ٝ د (

  وحذاث انخؼهيى األساسيت
أعجٞع  14 3.2و ث أ   30 

أعجٞع  14 ٜٗب٣خ اُذساعخزًشح اػذاد ٓ  30 
أعجٞع  14 6يجًىع انسذاسي س    30 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
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 المحدد لمبرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة، 4302جويمية  42مؤرخ في  603رقم  قــرار
 بالمدرسة الوطنية العميا لمشغال العمومية مومية، تخصص: منشآت قاعدية""األشغال الع في

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999أبريل سنة  4المكافق  1419ذك الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي المعّدؿ كالمتمـ،
المتضمف  1971غشت سنة  25المكافق  1391رجب عاـ  4المؤرخ في  219-71كـ رقـ كبمقتضى المرس -

 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2008يكليك سنة  14المكافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  218-08نفيذي رقـ كبمقتضى المرسكـ الت -

 المتضمف تحكيل المدرسة الكطنية لؤلشغاؿ العمكمية إلى مدرسة خارج الجامعة،
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ر التعميـ العالي كالبحث العممي،الذي يحدد صبلحيات كزي
 

 يــقــــــرر
: ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة في "األشغاؿ العمكمية، المادة األولى

 تخصص: منشآت قاعدية" بالمدرسة الكطنية العميا لؤلشغاؿ العمكمية، طبقا لممحق ىذا القرار.
ر العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية العميا لؤلشغاؿ العمكمية، كّل فيما يكمف المدي: 4المادة 

 يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302جويمية  42حـرر بالجزائر في                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لنيل شيادة ميندس دولة في األشغال العمومية البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية من الطور الثاني ممحق

 تخصص: المنشآت القاعدية شغال العموميةبالمدرسة الوطنية العميا لأل
 :0السداسي س 

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ )ٝ د (
 أعجٞع( 15اُؾغْ اُغبػ٢ ُِغذاع٢ )

 أُؼبَٓ
 أُغٔٞع ا٧ػٔبٍ اُزطج٤و٤خ ا٧ػٔبٍ أُٞعٜخ اُذسٝط

  وحذاث انخؼهيى األساسيت
 9 00سا140 00سا14 00سا42 00سا84 1.2و ث أ 

 2 00عب21   00عب21 اُزظ٤ْٔ اُشه٢ٔ
 2 00عب21   00عب21 1د٣٘ب٤ٌٓب ا٤ُٜبًَ 

 3 00عب56 00عب14 00عب21 00عب21 ٤ٓ1ٌب٤ٌٗب اُزشثخ رطج٤و٤خ 
 2 00عب42  00عب21 00عب21 1د٣٘ب٤ٓي اُزشثخ 

  وحذاث انخؼهيى انًُهجيت
 8 00سا126  00سا63  1.1.2و ث و 

 3 00عب42  00عب21 00عب21 1اُخشعبٗخ أُغِؾخ 
 3 00عب42  00عب21 00عب21 ٤ٛ3بًَ 

 2 00عب42  00عب21 00عب21 ٤ٛ1ذس٤ُٝي رطج٤و٤خ 
 8 00سا119 00سا14 00سا63  2.1.2و ث و 

 3 00عب56 00عب14 00عب21 00عب21 1اُغ٤ٞرو٤٘خ اُطشهبد 
 3 00عب21   00عب21 1ٛ٘ذعخ اُطشهبد 

 2 00عب42  00عب42  1سعْ أ٢ُٝ ُطشهبد 
  وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 5 00سا63   00سا63 1.2و ث إ 
 2 00عب21   00عب21 ا٫هزظبد اُؼبّ

 1 00عب21   00عب21 3ُـبد ؽ٤خ 
 2 00عب21   00عب21 2ر٤ٜئخ ػٔشا٤ٗخ 

 30 00سا448 00سا28 سا168 00سا252 3يجًىع انسذاسي س 
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 ة في األشغال العموميةلنيل شيادة ميندس دول البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية من الطور الثاني ممحق
 تخصص: المنشآت القاعدية بالمدرسة الوطنية العميا لألشغال العمومية

 :2السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ )ٝ د (

 أعجٞع( 15اُؾغْ اُغبػ٢ ُِغذاع٢ )
 أُؼبَٓ

 أُغٔٞع ا٧ػٔبٍ اُزطج٤و٤خ ا٧ػٔبٍ أُٞعٜخ اُذسٝط
  وحذاث انخؼهيى األسيت

 8 00سا140 00سا14 00سا42 00سا48 1.2.2وث أ 
 2 00عب42  00عب21 00عب21 2د٣٘ب٤ٓي اُزشثخ 
 2 00عب56 00عب14 00عب21 00عب21 ٤ٓ2ٌب٤ٗي ا٤ُٜبًَ 
 2 00عب21   00عب21 2د٣٘ب٤ٌٓب ا٤ُٜبًَ 

 2 00عب21   00عب21 ٤ٌٓب٤ٗي اُظخٞس
 6 00سا84  00سا21 00سا63 2.2.2وث أ 

 2 00عب21   00عب21 2اُخشعبٗخ أُغِؾخ 
 2 00عب21   00عب21 2خشعبٗخ عبثوخ ا٩عٜبد 

 2 00عب42  00عب21 00عب21 ٤ٛ4بًَ 
  وحذاث انخؼهيى انًُهجيت

 8 00سا105  00سا21 00سا84 1.2.2و ث و 
 2 00عب21   00عب21 1أُ٘شآد اُوبػذ٣خ اُغ٣ٞخ 

 2 00عب21   00عب21 1ا٧شـبٍ اُجؾش٣خ 
 2 00عب42  عب21 00عب21 ٤ٛ2ذس٤ُٝي  رطج٤و٤خ 

 2 00عب21   00عب21 أُ٘شآد اُل٤٘خ
 5 00سا77 00سا14  00سا63 2.2.2و ث و 

 1 00عب35 00عب14  00عب21 2اُغ٤ٞرو٤٘خ اُطشهبد 
 2 00عب21   00عب21 اُطشهبد

 2 00عب21   00عب21 2سعْ أ٢ُٝ ُطشهبد
  وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 3 00سا42   00سا42 2.2و ث إ 
 1 00عب21   00عب21 4ُـبد ؽ٤خ 

 1 00عب21   00عب21 1اهزظبد٣بد اُ٘وَ 
 1     اُزذس٣ت

 30 00سا448 00سا28 00سا84 00سا336 4يجًىع انسذاسي س 
 

 لنيل شيادة ميندس دولة في األشغال العمومية ممحق: البرنامج البيداغوجية لمسنة الثالثة من الطور الثاني
 تخصص: المنشآت القاعدية العمومية بالمدرسة الوطنية العميا لألشغال

 :2السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ )ٝ د (

 أعجٞع( 15اُؾغْ اُغبػ٢ ُِغذاع٢ )
 أُؼبَٓ

 أُغٔٞع ا٧ػٔبٍ اُزطج٤و٤خ ا٧ػٔبٍ أُٞعٜخ اُذسٝط
  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 4 00سا84  00سا42 00سا42 1.1.3و ث أ 
 2 00عب42  00بع21 00عب21 اُٜ٘ذعخ أُضبدح ُِض٫صٍ

ٓلب٤ْٛ ٝرطج٤ن طش٣وخ اُؼ٘بطش أُ٘ز٤ٜخ ُٔشبًَ 
 اُٜ٘ذعخ أُذ٤ٗخ

 2 00عب42  00عب21 00عب21

 4 00عب63   00عب63 2.1.3ٝ د أ 
 1 00عب21   00عب21 ا٧ٗلبم

 1 00عب21   00عب21 اُغٌي اُؾذ٣ذ٣خ
 2 00عب21   00عب21 اػبدح اُزؤ٤َٛ ٝط٤بٗخ اُطشهبد

  ًُهجيتوحذاث انخؼهيى ان
 10 00سا126   00سا126 1.1.3و ث و 

 1 00عب21   00عب21 2ا٧شـبٍ اُجؾش٣خ 
 1 00عب21   00عب21 2أُ٘شآد اُوبػذ٣خ اُغ٣ٞخ 

 2 00عب21   00عب21 ٓششٝع خبص ثبُطشهبد
 2 00عب21   00عب21 ٓششٝع خبص ثبُغغٞس

-ٓششٝع خبص ة: أُ٘شآد اُوبػذ٣خ اُغ٣ٞخ
شآد اُجؾش٣خ )اخز٤بس أُ٘-اُغٌي اُؾذ٣ذ٣خ

 ٓششٝػ٤ٖ كوظ(
 00عب42

  
 4 00عب42

 5 00سا63   00سا63 2.1.3و ث و 
 2 00عب21   00عب21 ٗظبّ أُؼِٞٓبد اُغـشاك٤خ ك٢ ا٧شـبٍ اُؼ٤ٓٞٔخ

 1 00عب21   00عب21 اُج٤ئخ
 1 00عب21   00عب21 ٓجبدسح اُجؾش
 1     كزشح رذس٣ج٤خ

  وحذاث انخؼهيى االسخكشافيت
 7 00سا84   00سا84 1.3إ  و ث

 1 00عب21   00عب21 هبٕٗٞ ا٧شـبٍ اُؼ٤ٓٞٔخ
 2 00عب21   00عب21 ر٘ظ٤ْ اُٞسشبد-اداسح أُشبس٣غ

 2 00عب21   00عب21 2اهزظبد٣بد اُ٘وَ 
 2 00عب21   00عب21 اُؾغبثبد ا٫هزظبد٣خ ُِٔشبس٣غ

 30 00سا420  00سا42 00سا378 5يجًىع انسذاسي س 
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 لنيل شيادة ميندس دولة في األشغال العمومية برنامج البيداغوجية لمسنة الثالثة من الطور الثانيممحق: ال
 تخصص: المنشآت القاعدية بالمدرسة الوطنية العميا لألشغال العمومية

 : 6السداسي س 
 انًؼايم انًــــــــادة وحذاث انخؼهيى )و ث (

  وحذاث انخؼهيى األساسيت
 30 َهايت انذراستيشزوع  2.3و ث أ  

 30  6يجًىع انسذاسي س  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 يحّدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي، 4302جويمية  42مؤرخ في  600رقم  قــرار
 ،""األشغال العمومية شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في لنيل

 درسة الوطنية العميا لألشغال العموميةبالم تخصص: منشآت قاعدية"
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1999أبريل سنة  4المكافق  1419ذك الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي المعّدؿ كالمتمـ،

المتضمف  1971غشت سنة  25المكافق  1391عاـ رجب  4المؤرخ في  219-71كبمقتضى المرسكـ رقـ  -
 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ،

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

 2008يكليك سنة  14المكافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  218-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف تحكيل المدرسة الكطنية لؤلشغاؿ العمكمية إلى مدرسة خارج الجامعة،

 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 لماستر كشيادة الدكتكراه،المتّضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس، شيادة ا

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

ستر الذي يحدد شركط الحصكؿ عمى شيادة الما 2011نكفمبر  03المؤرخ في  715كبمقتضى القار رقـ  -
 لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة، دبمكـ الميندس المعماري في المدارس خارج الجامعة،

الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس  2014جكيمية  24المؤرخ في  630كبمقتضى القرار رقـ  -
 لمشغاؿ العمكمية. دكلة في "األشغاؿ العمكمية، تخصص: منشآت قاعدية" بالمدرسة الكطنية العميا

 

 يــقــــــرر
 

المؤشر أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى  2011نكفمبر  03المؤرخ في  715: طبقا ألحكاـ القرار رقـ المادة األولى
تحديد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة 

ص: منشآت قاعدية" بالمدرسة الكطنية العميا لؤلشغاؿ ميندس دكلة "األشغاؿ العمكمية، تخص
 العمكمية، طبقا لممحق ىذا القرار.

 يتكزع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يمي: :4المادة 
 

 طبيؼت انخخصصاث انفزع انًيذاٌ

 أ يُشآث قاػذيت األشغال انؼًىييت ػهىو وحكُىنىجيا
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لمطالب، ميندس دكلة في "األشغاؿ العمكمية، تخصص: منشآت قاعدية" بالمدرسة الكطنية العميا يمنح : 0المادة 
لؤلشغاؿ العمكمية، كالذي تابع بنجاح التككيف التكميمي كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار، شيادة 

 ماستر، كفقا لمقانكف المعمكؿ بو.
لييف كمدير المدرسة الكطنية لؤلشغاؿ العمكمية، كّل فيما يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العا :2المادة 

 يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لكزارة التعميـ العالي كالبحث العممي
 4302مية جوي 42حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية العميا لألشغال العمومية البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي ممحق
 فرع: أشغال العمومية–ميدان: عموم وتكنولوجيا 
 نشآت قاعديةتخصص: م

 ػ٘ٞإ أُذح
 أعجٞع( 14اُؾغْ اُغبػ٢ ُِغذاع٢ )

 أُؼبَٓ
 أُغٔٞع أػٔبٍ أخشٟ ا٧ػٔبٍ اُزطج٤و٤خ ا٧ػٔبٍ أُٞعٜخ اُذسٝط

  3انسذاسي 
 2 00عب21    00عب21 ٗٔزعخ ػذد٣خ

 2 00سا21    00سا21 3يجًىع انسذاسي 
  4انسذاسي 

 2 00عب21    00عب21 ٤ٌٓب٤ٗي اُظخٞس
 2 00سا21    00سا21 4جًىع انسذاسي ي
  5انسذاسي 

 2 00عب21    00عب21 اػبدح اُزؤ٤َٛ ٝط٤بٗخ اُطشهبد
 1 00عب21    00عب21 ٓجبدسح اُجؾش

 3 00سا42    00سا42 5يجًىع انسذاسي 
  6انسذاسي 

 8 00عب120    00عب120 ٓزًشح أُبعزش
 8 00سا120    00سا120 6يجًىع انسذاسي 

 15 00سا204 ــــىعانًجً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 يحّدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي، 4302جويمية  42مؤرخ في  604رقم  قــرار
 ،""األشغال العمومية شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في لنيل

 ألشغال العموميةبالمدرسة الوطنية العميا ل تخصص: الطرق والمنشآت"
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1999أبريل سنة  4المكافق  1419ذك الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي المعّدؿ كالمتمـ،

المتضمف  1971شت سنة غ 25المكافق  1391رجب عاـ  4المؤرخ في  219-71كبمقتضى المرسكـ رقـ  -
 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ،

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

 2008يكليك سنة  14المكافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  218-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف تحكيل المدرسة الكطنية لؤلشغاؿ العمكمية إلى مدرسة خارج الجامعة،

 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 اه،المتّضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس، شيادة الماستر كشيادة الدكتكر 

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
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الذي يحدد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماستر  2011نكفمبر  03المؤرخ في  715كبمقتضى القار رقـ  -
 نيل شيادة ميندس دكلة، دبمكـ الميندس المعماري في المدارس خارج الجامعة،لمطمبة المسجميف ل

الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس  2014جكيمية  24المؤرخ في  629كبمقتضى القرار رقـ  -
 دكلة في "األشغاؿ العمكمية، تخصص: الطرؽ كالمنشآت" بالمدرسة الكطنية العميا لؤلشغاؿ العمكمية.

 

 يــقــــــرر
 

المؤشر أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى  2011نكفمبر  03المؤرخ في  715: طبقا ألحكاـ القرار رقـ المادة األولى
تحديد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة 

بالمدرسة الكطنية العميا لؤلشغاؿ  ميندس دكلة "األشغاؿ العمكمية، تخصص: الطرؽ كالمنشآت"
 العمكمية، طبقا لممحق ىذا القرار.

 يتكزع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يمي: :4المادة 
 

 طبيعة التخصصات الفرع الميدان
 أ مـــواد وىياكل األشغال العمومية عموم وتكنولوجيا

 

دكلة في "األشغاؿ العمكمية، تخصص: الطرؽ كالمنشآت" بالمدرسة الكطنية  يمنح لمطالب، ميندس: 0المادة 
العميا لؤلشغاؿ العمكمية كالذي تابع بنجاح التككيف التكميمي كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار، شيادة 

 ماستر، كفقا لمقانكف المعمكؿ بو.
لمدرسة الكطنية لؤلشغاؿ العمكمية ، كّل فيما يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير ا :2المادة 

 .يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لكزارة التعميـ العالي كالبحث العممي
 

 4302جويمية  42حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية العميا لألشغال العمومية البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي ممحق
 فرع: أشغال العمومية–ميدان: عموم وتكنولوجيا 

 يةتخصص: منشآت قاعد
 

 ػ٘ٞإ أُذح
 أعجٞع( 14اُؾغْ اُغبػ٢ ُِغذاع٢ )

 أُؼبَٓ
 أُغٔٞع أػٔبٍ أخشٟ ا٧ػٔبٍ اُزطج٤و٤خ ا٧ػٔبٍ أُٞعٜخ اُذسٝط

  3انسذاسي 

 2 00عب42   00عب21 00عب21 1د٣٘ب٤ٌ٤ٓخ ا٤ُٜبًَ 

 2 00عب21    00عب21 1طش٣وخ اُؼ٘بطش أُؾذٝدح 

 4 00سا63   00سا21 00سا42 3يجًىع انسذاسي 

  4انسذاسي 

 2 00عب21   00عب21 00عب21 2د٣٘ب٤ٌ٤ٓخ ا٤ُٜبًَ 

 2 00عب21   00عب21 00عب21 2طش٣وخ اُؼ٘بطش أُؾذٝدح 

 4 00سا84   00سا42 00سا42 4يجًىع انسذاسي 

  5انسذاسي 

 2 00عب42   00عب21 00عب21 د٣٘ب٤ٌ٤ٓخ اُزشثخ

 1 00عب21    00عب21 اُجؾش اُٞصبئو٢

 3 00سا63   00سا21 00سا42 5انسذاسي يجًىع 

  6انسذاسي 

 7      ٓزًشح أُبعزش

 7      6يجًىع انسذاسي 

 18 00سا210 انًجًىع

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
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 المحدد لمبرنامج البيداغوجي لنيل شيادة، 4302جويمية  42مؤرخ في  600رقم  قــرار
 مدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادنبال ميندس دولة في "عمم وىندسة المواد"

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999أبريل سنة  4المكافق  1419ذك الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي المعّدؿ كالمتمـ،
المتضمف  1971غشت سنة  25المكافق  1391عاـ  رجب 4المؤرخ في  219-71كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2009غشت سنة  10المكافق  1430شعباف عاـ  19المؤرخ في  253-09كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف إنشاء المدرسة الكطنية العميا لممناجـ كالمعادف،
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 

 يــقــــــرر
 

: ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة في "عمـ كىندسة المكاد" المادة األولى
 بالمدرسة الكطنية العميا لممناجـ كالمعادف، طبقا لممحق ىذا القرار.

لممناجـ كالمعادف، كّل فيما : يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية العميا 4المادة 
 يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 

 4302جويمية  42حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لنيل شيادة ميندس دولة البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطور الثاني ممحق
 بالمدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن في "عمم وىندسة المواد"

 :0السداسي س 
 (و ث) وحذاث انخؼهيى

 أعجٞع( 15ُِغذاع٢ ) اُؾغْ اُغبػ٢
 أُؼبَٓ

 أُغٔٞع أػٔبٍ أخشٟ ا٧ػٔبٍ اُزطج٤و٤خ ا٧ػٔبٍ أُٞعٜخ اُذسٝط
  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 24 00سا300 00سا120 00سا45 00سا45 00سا90 .1.1.1و ث أ 
 6 00عب80 00عب35 15عب11 15عب11 30عب22 رؾ٣َٞ اُؾشاسح

 6 00عب80 00عب35 15عب11 15عب11 30عب22 رشٓٞد٣٘ب٤ٓي ٓؾب٤َُ
 6 00عب80 00عب35 15عب11 15عب11 30عب22 ٤ٌٓب٤ٗي ا٧ٝعظ أُغزٔشح

 6 00عب60 00عب15 15عب11 15عب11 30عب22 ػِْ اُجِٞساد
 12 00سا160 00سا70 00سا22 30سا22 00سا45 2.1.1و ث أ 

 6 00عب80 00عب35 15عب11 15عب11 30عب22 ٓوذٓخ ا٠ُ ك٤ض٣بء أُٞاد
 6 00عب80 00عب35 15عب11 15عب11 30عب22 ص اُل٤ض٣بئ٤خ ُِٔٞاداُخٞا

  وحذة انخؼهيى انًُهجيت
 6 00سا90  00سا22 30سا22 00سا45 1.1و ث و 

 3 00عب45   30عب22 00عب22 1س٣بض٤بد 
 3 00عب45  30عب22  00عب22 1اػ٬ّ آ٢ُ 

  وحذة انخؼهيى األفقيت
 6 00سا67    00سا67 1.1و ث أ ف 

 2 00عب22    30عب22 1ظبد اهز
 2 00عب22    30عب22 1ُـخ كشٗغ٤خ 
 2 00عب22    30عب22 1ُـخ اٗغ٤ِض٣خ 

 48 30سا617 00سا190 00سا90 00سا90 00سا247 1يجًىع انسذاسي 
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 لنيل شيادة ميندس دولة البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطور الثاني ممحق
 درسة الوطنية العميا لممناجم والمعادنبالم في "عمم وىندسة المواد"

 :4السداسي س 
 (و ث) وحذاث انخؼهيى

 أعجٞع( 14اُؾغْ اُغبػ٢ ُِغذاع٢ )
 أُؼبَٓ

 أُغٔٞع أػٔبٍ أخشٟ ا٧ػٔبٍ اُزطج٤و٤خ ا٧ػٔبٍ أُٞعٜخ اُذسٝط
  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 24 00سا240 00سا60 00سا45 00سا45 00سا90 1.2.1و ث أ 
 6 00عب60 00عب15 00عب11 00عب11 00عب22 اٌُزِخ رؾ٣َٞ

 6 00عب60 00عب15 00عب11 00عب11 00عب22 رشٓٞد٣٘ب٤ٓي اؽظبئ٤خ
 6 00عب60 00عب15 00عب11 00عب11 00عب22 ٌٓب٤ٗي اُغٞائَ

 6 00عب60 00عب15 00عب11 00عب11 00عب22 ػِْ أُغبٛش ا٫ٌُزش٤ٗٝخ
 12 00سا120 00سا30 30سا22 30سا22 00سا22 2.2.1و ث أ 

 6 00عب60 00عب15 00عب11 00عب11 00عب22 ٓوذٓخ ا٠ُ أُٞاد
 6 00عب60 00عب15 00عب11 00عب11 00عب22 اُخبط٤بد ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ ُِٔٞاد

  وحذاث انخؼهيى انًُهجيت
 12 00سا150 00سا15 00سا45 00سا45 00سا45 2.1و ث و 

 3 00عب45   00عب22 00عب22 2س٣بض٤بد 
 3 00عب45   00عب22 00عب22 ط٘بػ٢ اػ٬ّ آ٢ُ

 6 00عب60 00عب15 00عب45   أػٔبٍ رطج٤و٤خ
  وحذة انخؼهيى األفقيت

 6 30سا67    30سا67 2.1و ث أ ف 
 2 30عب22    00عب22 2اهزظبد 

 2 30عب22    00عب22 2ُـخ كشٗغ٤خ 
 2 30عب22    00عب22 2ُـخ اٗغ٤ِض٣خ 

  وحذة انخؼهيى االسخكشافيت
 6  00سا100    2.1إ و ث 

 6  00عب100    رشثض
 60 30سا677 00سا205 30سا112 30سا112 30سا247 2يجًىع انسذاسي 

 
 لنيل شيادة ميندس دولة من الطور الثاني الثانيةالبرنامج البيداغوجي لمسنة  ممحق

 بالمدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن في "عمم وىندسة المواد"
 :0السداسي س 

 (و ث) وحذاث انخؼهيى
 أعجٞع( 15اُؾغْ اُغبػ٢ ُِغذاع٢ )

 أُؼبَٓ
 أُغٔٞع أػٔبٍ أخشٟ ا٧ػٔبٍ اُزطج٤و٤خ ا٧ػٔبٍ أُٞعٜخ اُذسٝط

  وحذة انخؼهيى األساسيت
 24 00سا320 00سا140 00سا45 00سا45 00سا90 1.2و ث أ 

 6 00عب80 00عب35 15عب11 15عب11 00عب22 1ٝضغ ؽبُخ )طِت( 
 6 00عب80 00عب35 15عب11 15عب11 00عب22 1ذ٣ٖ اعزخ٬ط٢ رؼ

 6 00عب80 00عب35 15عب11 15عب11 00عب22 رؾٍٞ ا٧طٞاس
 6 00عب80 00عب35 15عب11 15عب11 00عب22 اُزظذد ٝاُذ٣ٔٞٓخ

  وحذة انخؼهيى انًُهجيت
 12 00سا220 00سا85 30سا67 30سا22 00سا45 1.2و ث و 

 3 00عب60 00عب15 15عب11 15عب11 00عب22 طشم سه٤ٔخ
 3 00عب60 00عب15 15عب11 15عب11 00عب22 ُٞاهظ سه٤ٔخ اٌُزش٤ٗٝخ

 6 00عب100 00عب55 00عب45   اػٔبٍ رطج٤و٤خ
  وحذة انخؼهيى األفقيت

 6 30سا67    00سا67 1.2و ث ا ف 
 2 30عب22    00عب22 1رغ٤٤ش 

 2 30عب22    00عب22 3ُـخ كشٗغ٤خ 
 2 30عب22    00عب22 3ُـخ اٗغ٤ِض٣خ 

 42 30سا607 00سا225 30سا112 30سا67 30سا202 3يجًىع انسذاسي 
 

 لنيل شيادة ميندس دولة من الطور الثاني الثانيةالبرنامج البيداغوجي لمسنة  ممحق
 بالمدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن في "عمم وىندسة المواد"

 :2السداسي س 
 (و ث) وحذاث انخؼهيى

 أعجٞع( 15ُؾغْ اُغبػ٢ ُِغذاع٢ )ا
 أُؼبَٓ

 أُغٔٞع أػٔبٍ أخشٟ ا٧ػٔبٍ اُزطج٤و٤خ ا٧ػٔبٍ أُٞعٜخ اُذسٝط
  وحذة انخؼهيى األساسيت

 18 00سا220 00سا85 45سا33 45سا33 30سا67 1.2.2و ث أ 
 6 00عب80 00عب35 15عب11 15عب11 30عب22 رؼذ٣ٖ اُغٞائَ
 6 00عب60 00عب15 15عب11 15عب11 30عب22 2رؼذ٣ٖ أُغبؽ٤ن 

 6 00عب80 00عب25 15عب11 15عب11 30عب22 رغج٤ي
 18 00سا180 00سا45 45سا33 45سا33 30سا67 2.2.2و ث أ 

 6 00عب60 00عب15 15عب11 15عب11 30عب22 ٓؼبُغخ اُغطٞػ
 6 00عب60 00عب15 15عب11 15عب11 30عب22 ٓٞاد ٝأعٜضح أشجبٙ أُٞاط٬د

 6 00عب60 00عب15 15عب11 15عب11 30عب22 ٔٞادطشم ر٤٤ٔض اُ
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  وحذة انخؼهيى انًُهجيت
 6 00سا60 00سا15  00سا45  2.2و ث و 

 6 00عب60 00عب15  00عب45  ٓششٝع
  وحذة انخؼهيى األفقيت

 6 30سا67    30سا67 2.2و ث أ ف 
 2 30عب22    30عب22 2رغ٤٤ش 

 2 30عب22    30عب22 1ارظبٍ ًزبث٢ ٝشلب٢ٛ 
 2 30عب22    30عب22 4ُـخ اٗغ٤ِض٣خ 

  وحذة انخؼهيى االسخكشافيت
 6  00سا200    2.2و ث إ 

 6  00عب200    رشثض
 54 30سا727 00سا345 30سا67 30سا112 30سا202 4يجًىع انسذاسي 

 

 لنيل شيادة ميندس دولة من الطور الثاني الثالثةالبرنامج البيداغوجي لمسنة  ممحق
 بالمدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن وىندسة المواد"في "عمم  

 :2السداسي س 
 (و ث) وحذاث انخؼهيى

 أعجٞع( 15اُؾغْ اُغبػ٢ ُِغذاع٢ )
 أُؼبَٓ

 أُغٔٞع أػٔبٍ أخشٟ ا٧ػٔبٍ اُزطج٤و٤خ ا٧ػٔبٍ أُٞعٜخ اُذسٝط
  وحذة انخؼهيى األساسيت

 30 00سا400 00سا175 15سا56 15سا56 30سا112 1.3و ث أ 
 6 00عب80 00عب35 15عب11 15عب11 30عب22 ثِٔشاد ٝٓشًجبد

 6 00عب80 00عب35 15عب11 15عب11 30عب22 ٓٞاد ؽ٣ٞ٤خ ٝاُ٘بٗٞ ٓٞاد
 6 00عب80 00عب35 15عب11 15عب11 30عب22 خض٤ٓبد، صعبط ٝاُؼٞاصٍ اُخضك٤خ

 6 00عب80 00عب35 15عب11 15عب11 30عب22 ٓٞاد ٓؼذ٤ٗخ
 6 00عب80 00عب35 15عب11 15عب11 30عب22 ٗٔبرط ُِ٘زبئظ اُزغش٣ج٤خ رؾ٤َِ ٝط٘غ

  وحذة انخؼهيى انًُهجيت
 12 00سا160 30سا47  30سا22 00سا90 1.3و ث و 

 6 00عب60 00عب15   00عب45 ٓششٝع
 3 00عب60 00عب15  30عب22 30عب22 ثؾش ػ٤ِٔبر٢

 3 00عب60 30عب17   30عب22 ٗظبكخ، ع٬ٓخ ٝأُؾ٤ظ
  ذة انخؼهيى األفقيتوح

 4 00سا45    00سا45 1.3و ث أ ف 
 2 30عب22    30عب22 اداسح أػٔبٍ

 2 00عب22    30عب22 2اُزٞاطَ اٌُزبث٢ ٝاُشل١ٞ 
 46 00سا605 30سا222 15سا56 45سا78 30سا247 5يجًىع انسذاسي 

 

 ميندس دولةلنيل شيادة  من الطور الثاني الثالثةالبرنامج البيداغوجي لمسنة  ممحق
 بالمدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن في "عمم وىندسة المواد"

 :6السداسي س 
 أُؼبَٓ أعجٞع( 16اُؾغْ اُغبػ٢ ُِغذاع٢ ) (و ث) وحذاث انخؼهيى

  وحذة انخؼهيى األساسيت
 20 أسبىع 16 2.3و ث أ س 

 20 أعجٞع 16 اػبدح ٓزًشح ٜٗب٣خ اُذساعخ
 20 أسبىع 16 6يجًىع انسذاسي س 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 المحدد لمبرنامج البيداغوجي لنيل شيادة، 4302جويمية  42مؤرخ في  602رقم   قــرار

 بالمدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن ميندس دولة في "ىندسة المناجم"
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1999أبريل سنة  4المكافق  1419ذك الحجة عاـ  18رخ في المؤ  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي المعّدؿ كالمتمـ،

المتضمف  1971غشت سنة  25المكافق  1391رجب عاـ  4المؤرخ في  219-71كبمقتضى المرسكـ رقـ  -
 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ،

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14مرسكـ الرئاسي رقـ كبمقتضى ال -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

 2009غشت سنة  10المكافق  1430شعباف عاـ  19المؤرخ في  253-09كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف إنشاء المدرسة الكطنية العميا لممناجـ كالمعادف،
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 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13مرسكـ التنفيذي رقـ كبمقتضى ال -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 

 يــقــــــرر
 

" المناجـ : ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة في "ىندسةالمادة األولى
 المدرسة الكطنية العميا لممناجـ كالمعادف، طبقا لممحق ىذا القرار.ب

: يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية العميا لممناجـ كالمعادف، كّل فيما 4المادة 
 .يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي

 

 4302جويمية  42حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لنيل شيادة ميندس دولة من الطور الثانيالبرنامج البيداغوجي لمسنة األولى  ممحق
 بالمدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن في ىندسة المناجم

 :0السداسي س 
 (و ث) وحذاث انخؼهيى

 أعجٞع( 15اُؾغْ اُغبػ٢ ُِغذاع٢ )
 أُؼبَٓ

 أُغٔٞع أػٔبٍ أخشٟ ا٧ػٔبٍ اُزطج٤و٤خ ا٧ػٔبٍ أُٞعٜخ اُذسٝط
  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 30 00سا340 00سا137 00سا43 30سا47 30سا112 1.1.1و ث أ 
 6 00عب60 30عب37   30عب22 ٓذخَ  ا٠ُ ٛ٘ذعخ أُ٘بعْ

 6 00عب60 00عب15 30عب13 00عب09 30عب22 1رض٤ٖٔ أُؼبدٕ اُخبّ 
 6 00عب60 30عب14 30عب12 30عب10 30عب22 ٤ٌٓب٤ٗي اُظخٞس

 6 00عب08 00عب35 30عب08 00عب14 30عب22 اعزـ٬ٍ أُ٘بعْ اُغطؾ٢
 6 00عب08 00عب35 30عب08 00عب14 30عب22 اعزـ٬ٍ أُ٘بعْ اُجبط٢٘

 8 00سا120 00سا30 00سا19 00سا26 00سا45 2.1.1و ث أ 
 4 00عب60 00عب15 30عب08 00عب14 30عب22 ع٤ُٞٞع٤ب ػبٓخ

 4 00عب60 00عب15 30عب10 00عب12 30عب22 1ع٤ٞك٤ض٣بء 
  هجيتوحذة انخؼهيى انًُ

 6 00سا90  30سا08 30سا36 00سا45 1.1و ث و 
 3 00عب45   30عب22 30عب22 1س٣بض٤بد 
 3 00عب45  30عب08 00عب14 30عب22 اػ٬ّ آ٢ُ

  وحذة انخؼهيى األفقيت
 6 00سا67    30سا67 1.1و ث أ ف 
 2 30عب22    30عب22 1اهزظبد 

 2 30عب22    30عب22 1ُـخ كشٗغ٤خ 
 2 30عب22    30عب22 1 ُـخ اٗغ٤ِض٣خ

 50 30سا617 00سا167 30سا70 00سا110 00سا270 1يجًىع انسذاسي س 
 

 لنيل شيادة ميندس دولة البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطور الثاني ممحق
 بالمدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن في ىندسة المناجم

 :4السداسي س 
 (و ث) وحذاث انخؼهيى

 أعجٞع( 15ْ اُغبػ٢ ُِغذاع٢ )اُؾغ
 أُؼبَٓ

 أُغٔٞع أػٔبٍ أخشٟ ا٧ػٔبٍ اُزطج٤و٤خ ا٧ػٔبٍ أُٞعٜخ اُذسٝط
  وحذة انخؼهيى األساسيت

 246 00سا300 00سا120 00سا41 00سا49 00سا90 1.2.1و ث أ 
 6 00عب80 00عب35 30عب08 00عب14 30عب22 رشظ٤خ اُظخٞس

 6 00عب80 00عب35 00عب13 00عب09 00عب22 2رض٤ٖٔ أُؼبدٕ اُخبّ 
 6 00عب80 00عب35 30عب08 00عب14 30عب22 ع٤ٌٞٓب٤ٗي

 6 00عب60 00عب15 00عب10 00عب12 00عب22 ا٤ُٔبٙ اُغٞك٤خ
 8 00سا120 00سا30 00سا30 00سا15 00سا45 2.2.1و ث أ 

 4 00عب60 00عب15 30عب13 00عب09 00عب22 ث٤زشٝؿشاك٤ب ٝػِْ أُؼبدٕ
 4 00عب60 00عب15 30عب16 00عب06 30عب22 ب ٝ س ّ ىطجٞؿشاك٤

  وحذة انخؼهيى انًُهجيت
 6 00سا90  30سا08 30سا36 00سا45 2.1و ث و 

 3 00عب45   30عب22 30عب22 2س٣بض٤بد 
 3 00عب45  30عب08 00عب14 00عب22 اػ٬ّ آ٢ُ ط٘بػ٢

  وحذة انخؼهيى األفقيت
 6 30سا67    30سا67 2.1و ث أ ف 

 2 30عب22    30عب22 2ظبد اهز
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 2 30عب22    00عب22 2ُـخ كشٗغ٤خ 
 2 30عب22    30عب22 2ُـخ اٗغ٤ِض٣خ 

  وحذة انخؼهيى االسخكشافيت
 6  00سا100    2.1و ث إ 

 6  00عب100    2رشثض ٤ٓذا٢ٗ 
 50 30سا677 00سا250 30سا79  30سا247 2يجًىع انسذاسي س 

 
 لنيل شيادة ميندس دولة من الطور الثاني الثانيةمسنة البرنامج البيداغوجي ل ممحق

 بالمدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن في  ىندسة المناجم
 :0السداسي س 

 (و ث) وحذاث انخؼهيى
 أعجٞع( 15اُؾغْ اُغبػ٢ ُِغذاع٢ )

 أُؼبَٓ
 أُغٔٞع أػٔبٍ أخشٟ ا٧ػٔبٍ اُزطج٤و٤خ ا٧ػٔبٍ أُٞعٜخ اُذسٝط

  ؼهيى األساسيتوحذاث انخ

 18 00سا280 00سا145 30سا25 00سا42 30سا67 1.1.2و ث أ 

 6 00عب80 00عب35 30عب13 00عب09 30عب22 3رض٤ٖٔ أُؼبدٕ اُخبّ 

 6 00عب100 00عب55 30عب07 00عب15 30عب22 1ٗشاهجخ ا٧سض٤خ 

 6 00عب100 30عب55 30عب04 00عب18 30عب22 2ٓشاهجخ ا٧سض٤خ 

 8 00عب120 30عب52 30عب14 00عب20 00بع33 2.1.2ٝ ا أ 

 4 00عب60 30عب15 30عب08 00عب14 30عب22 ع٤ُٞٞع٤ب أُؼبدٕ

 4 00عب60 30عب37 00عب06 00عب06 30عب10 2ع٤ٞك٤ض٣بء 

  وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 9 00سا140 00سا50 30سا07 30سا37 00سا45 1.2و ث و 

 3 00عب60 00عب15 30عب07 00عب15 30عب22 طشم سه٤ٔخ

 6 00عب80 00عب35  30عب22 30عب22 1ٓششٝع ٓ٘غ٢ٔ 

  وحذة انخؼهيى األفقيت

 6 30سا67    30سا67 1.2و ث أ 

 2 30عب22    30عب22 رغ٤٤ش

 2 30عب22ٍ    30عب22 3ُـخ كشٗغ٤خ

 2 30عب22    30عب22 3ُـخ اٗغ٤ِض٣خ 

 41 30سا607 30سا247 30سا47 30سا99 00سا213 3يجًىع انسذاسي س 

 
 لنيل شيادة ميندس دولة من الطور الثاني الثانيةالبرنامج البيداغوجي لمسنة  ممحق

 بالمدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن في ىندسة المناجم
 :2السداسي س 

 (و ث) وحذاث انخؼهيى
 أعجٞع( 15اُؾغْ اُغبػ٢ ُِغذاع٢ )

 أُؼبَٓ
 أُغٔٞع ػٔبٍ أخشٟأ ا٧ػٔبٍ اُزطج٤و٤خ ا٧ػٔبٍ أُٞعٜخ اُذسٝط

  وحذاث انخؼهيى االساسيت

 30 00سا380 00سا155 00سا51 00سا54 00سا120 1.2.2و ث أ 

 6 00عب100 00عب55 30عب04 00عب18 30عب22 3ٓشاهجخ ا٧سض٤خ 

 6 00عب60 00عب15 30عب07 00عب15 30عب22 أٗلبم

 6 00بع80 00عب35 00عب18 30عب04 30عب22 1رظ٤ْٔ ثٔغبػذح أٌُج٤ٞرش 

 6 00عب80 00عب35 00عب07 30عب07 00عب30 أُؾبكظخ ػ٠ِ اُج٤ئخ ٝرغ٤٤ش كض٬د أُ٘بعْ

 6 00عب60 00عب15 30عب13 00عب09 30عب22 ٓؼبُغخ اُخذٓبد ثبُٔؾب٤َُ أُبئ٤خ

 4 00سا60 00سا15 30سا04 00سا18 30سا22 2.2.2و ث أ 

 4 00عب60 00عب15 30بع04 00عب18 30عب22 اُز٣ٜٞخ ٝهٞاػذ اُظؾخ ٝأٖٓ اُؼَٔ

  وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 3 00سا80 00سا35  30سا22 30سا22 2.2و ث و 

 3 00عب80 00عب35  30ع22َ 30عب22 2ٓششٝع ٓ٘غ٢ٔ 

  وحذة انخؼهيى األفقيت

 4 00سا45    00سا45 2.2و ث أ ف 

 2 30عب22    30عب22 4ُـخ اٗغ٤ِض٣خ 

 2 30عب22    30عب22 اُزٞاطَ اٌُزبث٢ ٝاُشل١ٞ ثبُلشٗغ٤خ

  وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

   00سا200    2.2و ث إ 

   00عب200    2رشثض ٤ٓذا٢ٗ 

 41 00سا765 00سا405 30سا55 30سا94 00سا210 4يجًىع انسذاسي س 
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 لنيل شيادة ميندس دولة من الطور الثاني الثالثةالبرنامج البيداغوجي لمسنة  ممحق
 بالمدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن في ىندسة المناجم

 :2السداسي س 
 (ث و) انخؼهيى وحذاث

 أعجٞع( 15اُؾغْ اُغبػ٢ ُِغذاع٢ )
 أُؼبَٓ

 أُغٔٞع أػٔبٍ أخشٟ ا٧ػٔبٍ اُزطج٤و٤خ ا٧ػٔبٍ أُٞعٜخ اُذسٝط
  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 18 00سا260 00سا125 00سا27 30سا40 30سا67 1.1.3و ث أ  
 6 00عب80 00عب35 00عب09 30عب13 30عب22 رغغ٤ْ ٝٓؾبًبد طشم رض٤ٖٔ أُؼبدٕ

 6 00عب80 00عب35 00عب18 30عب04 30عب22 2رظ٤ْٔ ثٔغبػذح أٌُج٤ٞرش 
 6 00عب100 00عب55  30عب22 30عب22 ٗؤ٤َٛ أُٞاهغ أُٜ٘غ٤خ

 6 00سا80 00سا35 30سا07 00سا15 30سا22 .2.1.3و ث أ 
 6 00عب80 00عب35 30عب07 00عب15 30عب22 خع٤ُٞٞع٤ب ٓ٘غ٤ٔ

  ٝؽذح اُزؼ٤ِْ أُٜ٘غ٤خ
 9 00سا125 00سا35  00سا45 00سا45 1.3و ث و 

 3 00عب45   30عب22 30عب22 ثؾش ٤ٓذا٢ٗ
 6 00عب80 00عب35  30عب22 30عب22 3ٓششٝع ٓ٘غ٢ٔ 

  وحذة انخؼهيى األفقيت
 8 30سا147 00سا35  00سا45 30سا67 1.3و ث أ ف 

 4 00عب80 00عب35  30عب22 30عب22 ا٫هزظبد أُ٘غ٢ٔ
 2 00عب45   30عب22 30عب22 ٓ٘بع٤ٔخ

 2 30عب22    30عب22 2اُزٞاطَ اٌُزبث٢ ٝاُشل١ٞ ثبُلشٗغ٤خ 
 41 30سا612 00سا230 30سا34 30سا145 30سا202 5يجًىع انسذاسي س 

 

 لنيل شيادة ميندس دولة يمن الطور الثان الثالثةالبرنامج البيداغوجي لمسنة  ممحق
 بالمدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن في ىندسة المناجم

 :6السداسي س 
 انًؼايم أسبىع( 16انحجى انساػي نهسذاسي ) )و ث( وحذاث انخؼهيى

  وحذة انخؼهيى األساسيت
 20 اسبىع 16 2.3و ث أ س 

 20 أعجٞع 16 اػذاد ٓزًشح ٜٗب٣خ اُذساعخ
 20 أسبىع 16 6ي س يجًىع انسذاس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي، 4302جويمية  42مؤرخ في  602رقم  قــرار

 "ىندسة المناجم" شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في لنيل
 بالمدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن

 ميم العالي والبحث العممي،إن وزير التع
المتضمف  1999أبريل سنة  4المكافق  1419ذك الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي المعّدؿ كالمتمـ،
المتضمف  1971غشت سنة  25المكافق  1391رجب عاـ  4المؤرخ في  219-71كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 دركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ،تنظيـ ال
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس، شيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،المتّضمف 
 2009غشت سنة  10المكافق  1430شعباف عاـ  19المؤرخ في  253-09كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف إنشاء المدرسة الكطنية العميا لممناجـ كالمعادف،
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18خ في المؤر  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
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الذي يحدد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماستر  2011نكفمبر  03المؤرخ في  715كبمقتضى القار رقـ  -
 في المدارس خارج الجامعة، لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة، دبمكـ الميندس المعماري 

الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس  2014جكيمية  24المؤرخ في  634كبمقتضى القرار رقـ  -
 دكلة في "ىندسة المناجـ" بالمدرسة الكطنية العميا لممناجـ كالمعادف.

 

 يــقــــــرر
 

المؤشر أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى  2011نكفمبر  03المؤرخ في  715: طبقا ألحكاـ القرار رقـ المادة األولى
تحديد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة 
 ميندس دكلة في "ىندسة المناجـ" بالمدرسة الكطنية العميا لممناجـ كالمعادف، طبقا لممحق ىذا القرار.

 لتكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يمي:يتكزع التككيف ا :4المادة 
 

 طبيعة التخصصات الفرع الميدان
 أ مراقبة األرضية المتقدمة ىندسة المناجم عموم وتكنولوجيا

 

يمنح لمطالب، ميندس دكلة في "األشغاؿ العمكمية، تخصص: الطرؽ كالمنشآت" بالمدرسة الكطنية : 0المادة 
مكمية كالذي تابع بنجاح التككيف التكميمي كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار، شيادة العميا لؤلشغاؿ الع

 ماستر، كفقا لمقانكف المعمكؿ بو.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية لؤلشغاؿ العمكمية، كّل فيما  :2المادة 

 .رة الرسمية لكزارة التعميـ العالي كالبحث العممييخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النش
 4302جويمية  42حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لممناجم والمعادن العميا لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي ممحق
 تخصص: مراقبة المساحات المتقدمة- فرع: ىندسة المناجم –ميدان: عموم وتكنولوجيا 

 :2السداسي س 
 )و ث( وحذاث انخؼهيى

 اُؾغْ اُغبػ٢ ُِغذاع٢ 
 أُؼبَٓ

 أُغٔٞع ا٧ػٔبٍ أُٞعٜخ اُذسٝط

  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 2 00سا30 00سا15 00سا15 1.1.3و ث أ 

 2 00عب30 00عب15 00عب15 رؾ٤َِ ا٩ؽظبئ٤بد ُِج٤بٗبد

 2 00سا30 00سا15 00سا15 2.1.3و ث أ 

 2 00عب30 00عب15 00عب15 ٤ٌٓب٤ٗي اُظخٞس أُزوذٓخ

 2 00سا30 00سا15 00سا15 3.1.3و ث أ 

 2 00عب30 00عب15 00عب15 ع٤ٞ اؽظبء ٓزوذّ ٝٗٔٞرط سه٢ٔ ُِٔخبصٕ أُؼذ٤ٗخ

 2 00سا30 00سا15 00سا15 4.1.3و ث أ 

رؾ٤َِ سه٢ٔ ثٞاعطخ ػ٘بطش ٌٓزِٔخ ٫عزوشاس ا٤ُٜبًَ 
 أُ٘غ٤ٔخ اُغطؾ٤خ ٝاُجبط٤٘خ

 2 00عب30 00عب15 00عب15

 8 00سا120 00سا60 00سا60 5يجًىع انسذاسي س 
 

 6ي س السداس
 انًؼايم انحجى انساػي نهسذاسي )و ث( وحذاث انخؼهيى

  وحذة انخؼهيى األساسيت

 4 00سا80 2.3و ث أ 

 4 00عب80 اٗغبص ٓزًشح أُبعزش

 4 00سا80 6يجًىع انسذاسي س 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
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 وين التكميمي لنيل شيادة الماسترلمتك يحّدد البرنامج البيداغوجي 4302جويمية  42المؤرخ في  606رقم  قــرار
 "عمم وىندسة المواد" بالمدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
تضمف الم 1999أبريل سنة  4المكافق  1419ذك الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي المعّدؿ كالمتمـ،
المتضمف  1971غشت سنة  25المكافق  1391رجب عاـ  4المؤرخ في  219-71كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5فق المكا 1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس، شيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
 2009غشت سنة  10المكافق  1430شعباف عاـ  19ؤرخ في الم 253-09كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف إنشاء المدرسة الكطنية العميا لممناجـ كالمعادف،
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
الذي يحدد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماستر  2011نكفمبر  03المؤرخ في  715تضى القرار رقـ كبمق -

 لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندي دكلة، دبمكـ الميندس المعماري في المدارس خارج الجامعة،
ادة ميندس الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شي 2014جكيمية  24المؤرخ في  633كبمقتضى القرار رقـ  -

 دكلة في "عمـ كىندسة المكاد" بالمدرسة الكطنية العميا لممناجـ كالمعادف.
 يــقــــــرر

المؤشر أعبله، ييدؼ ىذا القرار غمى  2011نكفمبر  03المؤرخ في  715: طبقا ألحكاـ القرار رقـ المادة األولى
لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس تحديد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة الماستر 

 دكلة في "عمـ كىندسة المكاد" بالمدرسة الكطنية العميا لممناجـ كالمعادف، طبقا لممحق ىذا القرار.
 يتكزع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يمي:: 4المادة 

 

 طبيعة التخصصات الفرع الميدان
 أ ىندسة السطوح نتعدي عموم وتكنولوجيا

يمنح لمطالب، ميندس دكلة في "األشغاؿ العمكمية، تخصص: الطرؽ كالمنشآت" بالمدرسة الكطنية : 0المادة 
العميا لؤلشغاؿ العمكمية كالذي تابع بنجاح التككيف التكميمي كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار، شيادة 

 ماستر، كفقا لمقانكف المعمكؿ بو.
المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ كالتككيف يكمف  :2المادة 

العالييف، كّل فيما يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث 
 العممي

 4302جويمية  42حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لممناجم والمعادنالعميا  لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي ممحق
 ىندسة السطوحتخصص: - تعدينفرع:  –يدان: عموم وتكنولوجيا م

 :2السداسي س 
 )و ث( وحذاث انخؼهيى

 اُؾغْ اُغبػ٢ ُِغذاع٢ 
 أُؼبَٓ

 أُغٔٞع ا٧ػٔبٍ أُٞعٜخ اُذسٝط
  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 2 00سا30 00سا15 00سا15 1.1.3و ث أ 
 2 00عب30 00عب15 00عب15 ث٤ٖ اُغطٞػاُخظبئض اُل٤ض٣بئ٤خ ٝا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ ُِغطٞػ ٝ ٓب

 2 00سا30 00سا15 00سا15 2.1.3و ث أ 
 2 00عب30 00عب15 00عب15 دساعخ خظبئض اُغطٞػ

 2 00سا30 00سا15 00سا15 3.1.3و ث أ 
 2 00عب30 00عب15 00عب15 ػِْ اؽزٌبى ُِغطٞػ أُؼذ٤ٗخ ٝاُؼض٣ٞخ

 2 00سا30 00سا15 00سا15 4.1.3و ث أ 
 2 00عب30 00عب15 00عب15 ٔؼبُغخ اُغطؾ٤خاُج٤ئخ ٝاُ

 8 00سا120 00سا60 00سا60 5يجًىع انسذاسي س 
 

 6السداسي س 
 انًؼايم انحجى انساػي نهسذاسي )و ث( وحذاث انخؼهيى

  وحذة انخؼهيى األساسيت
 4 00سا80 2.3و ث أ 

 4 00عب80 اٗغبص ٓزًشح أُبعزش
 4 00سا80 6يجًىع انسذاسي س 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد برنامج التعميم لمسنة الثانية، 4302جويمية  42مؤرخ في  604رقم  قــرار

 "عموم الطبيعة والحياة" فرع "عموم فالحية" لنيل شيادة ليسانس في ميدان
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1999أبريل سنة  4كافق الم 1419ذك الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي المعّدؿ كالمتمـ،

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

يكليك سنة  23المكافق  1422 جمادى األكلى عاـ 2المؤرخ في  208-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد مياـ كسير اليياكل الجيكية كالندكة الكطنية لمجامعات، 2001

غشت سنة  23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 لمتمـ،الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعّدؿ كا 2003

 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس، شيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

المتضمف إنشاء، تككيف، صبلحيات كسير المجنة الكطنية  2005جكاف  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 لمتأىيل،

البيداغكجية  المتضمف إنشاء، تككيف، تنظيـ كسير المجنة 2012مارس  26المؤرخ في  75كبمقتضى القرار رقـ  -
 الكطنية لمميداف،

 المتضمف إنشاء ندكة العمداء لكل ميداف، 2013مارس  6المؤرخ في  129كبمقتضى القرار  -
الذي يحدد برنامج التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات  2013جكيمية  28المؤّرخ في  496كبمقتضى القرار رقـ  -

 ليسانس ميداف "عمـك الطبيعة كالحياة"،
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ضر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء ندكات عمداء كبناء عمى مح -
 .2014ماي  05عمى  03، مف 1الكميات، المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة 

 

 يــقــــــرر
لنيل شيادة ليسانس في ميداف "عمـك  : ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد برنامج التعميـ لمسنة الثانيةالمادة األولى

 الطبيعة كالحياة" فرع "عمـك فبلحية" طبقا لممحق ىذا القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ كالتككيف  :4المادة 

النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث  العالييف، كّل فيما يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في
 العممي

 4302جويمية  42حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية ليسانس
 فــرع "عموم فالحية" ميدان "عموم الطبيعة والحياة"

 السداسي الثالث

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ
 أُٞاد

ذح
ط

س
٧

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 
اُؾغْ اُغبػ٢  اُؾغْ اُغبػ٢ ا٧عجٞػ٢

 ُِغذاع٢
 اعجٞع( 15)

 أخشٟ*
 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 دسٝط اُؼ٘ٞإ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

أػٔبٍ 
 ٤و٤خرطج

ٓشاهجخ 
 ٓغزٔشح

 آزؾبٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 1.1.2اُشٓض: ٝ د أ ط 

 12ا٧سطذح: 
 7أُؼبَٓ: 

 x x 00عب75 00عب90 30عب1 30عب1 00عب3 3 8 ػِْ اُؾ٤ٞإ
   00عب20 00عب45 30عب1  30عب1 2 2 ك٤ض٣ُٞٞع٤ب اُؾ٤ٞا٤ٗخ

   00عب20 00عب45 30عب1  30عب1 2 2 ك٤ض٣ُٞٞع٤ب

 اعبع٤خ ٝؽذح رؼ٤ِْ
 2.1.2اُشٓض: ٝ د أ ط 

 16ا٧سطذح: 
 6أُؼبَٓ:

 x x 00عب75 00عب90 30عب1 30عب1 00عب3 3 8 ٤ٔ٤ًبء ؽ٣ٞ٤خ

 x x 00عب75 00عب90  00عب3 00عب3 3 8 ػِْ اُٞساصخ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 1.2اُشٓض: ٝ د ّ 
 2ا٧سطذح: 
 1أُؼبَٓ: 

رو٤٘بد ا٫رظبٍ 
 ٝاُزؼج٤ش)ثب٫ٗغ٤ِض٣خ(

 x x 00عب20 00عب20   30عب1 1 2

   00سا210 00سا382 00سا6 00سا6 30سا13 14 30 يجًىع انسذاسي انثانذ
 

 ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية ليسانس
 ميدان "عموم الطبيعة والحياة" فـــرع "عموم فالحية"

 السداسي الرابع

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ
 أُٞاد

ذح
ط

س
٧

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

ؾغْ اُغبػ٢ اُ اُؾغْ اُغبػ٢ ا٧عجٞػ٢
 ُِغذاع٢

 اعجٞع( 15)
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 دسٝط اُؼ٘ٞإ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

أػٔبٍ 
 رطج٤و٤خ

ٓشاهجخ 
 ٓغزٔشح

 آزؾبٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 1.2.2اُشٓض: ٝ د أ ط 
 6ا٧سطذح: 
 4أُؼبَٓ: 

 x x 00عب20 30عب67 30عب1 30عب1 30عب1 2 3 1ػِْ اُل٬ؽخ 

   00عب20 30عب67 30عب1 30عب1 30عب1 2 3 2ػِْ اُل٬ؽخ 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 2.2.2اُشٓض: ٝ د أ ط 

 16ا٧سطذح: 
 6أُؼبَٓ: 

 x x 00عب45 00عب90 30عب1 30عب1 00عب3 3 8 ػِْ اُغشاص٤ْ

 x x 00عب45 00عب90 30عب1 30عب1 00عب3 3 8 ػِْ اُ٘جبد

 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 2.2اُشٓض: ٝ د ّ 
 4ا٧سطذح: 
 1أُؼبَٓ: 

 x x 00عب40 00عب67 30عب1 30عب1 30عب1 1 4 ِْ اُج٤ئخ اُؼبٓخػ

 ٝؽذح رؼ٤ٔ٤ِخ اعزٌشبك٤خ
 2.2اُشٓض: ٝ د ا ط 

 4ا٧سطذح: 
 1أُؼبَٓ: 

 x x 00عب35 00عب45  30عب1 30عب1 1 4 اؽظبءاد ؽ٣ٞ٤خ

   00سا205 30سا427 30سا7 30سا9 30سا10 14 30 انزابغيجًىع انسذاسي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ػًم إضافي سذاسي 
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 يحّدد برنامج التعميم المشترك لمسنة الثانية لنيل شيادة، 4302جويمية  42مؤرخ في  604رقم  قــرار
 فرعي "عموم بيولوجية" و"ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية" في ميدان "عموم الطبيعة والحياة" ليسانس

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999أبريل سنة  4المكافق  1419ذك الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99قانكف رقـ بمقتضى ال -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي المعّدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
يكليك سنة  23المكافق  1422جمادى األكلى عاـ  2المؤرخ في  208-01ـ التنفيذي رقـ كبمقتضى المرسك  -

 الذي يحدد مياـ كسير اليياكل الجيكية كالندكة الكطنية لمجامعات، 2001
غشت سنة  23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 لجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعّدؿ كالمتمـ،الذي يحدد مياـ ا 2003
 2005غشت سنة  16المكافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد مياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،
 2008غشت سنة  19المكافق  1429اف عاـ شعب 17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس، شيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 العممي، الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث
المتضمف إنشاء، تككيف، صبلحيات كسير المجنة الكطنية  2005جكاف  4المؤّرخ  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 لمتأىيل،
المتضمف إنشاء، تككيف، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  2012مارس  26المؤرخ  75كبمقتضى القرار رقـ  -

 الكطنية لمميداف،
 المتضمف إنشاء ندكة العمداء لكل ميداف، 2013س مار  6المؤرخ في  129كبمقتضى القرار  -
الذي يحدد برنامج التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات  2013جكيمية  28المؤرخ في  496كبمقتضى القرار رقـ  -

 ليسانس ميداف "عمـك الطبيعة كالحياة"،
ت عمداء الكميات، المنعقد كبناء عمى محضر االجتماع لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء ندكا -

 .2014ماي  05إلى  03، مف 1بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة 
 

 يــقــــــرر
: ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد برنامج التعميـ المشترؾ لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في المادة األولى

"ىيدركبيكلكجيا بحرية كقارية" طبقا لممحق ىذا ككجية" كالحياة" فرعي "عمكـ بيكل ميداف"عمكـ الطبيعة
 القرار.

: يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء الندكات الجيكرية كرؤساء مؤسسات التعميـ 4المادة 
كالتككيف العالييف، كّل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي 

 لبحث العممي.كا
 4302جويمية  42حـرر بالجزائر في                                                                                          
 ي  وزير التعميم العالي والبحث العمم                                                                                          

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ثانية ليسانسممحق برنامج التعميم لمسنة ال
 ميدان "عموم الطبيعة والحياة" فرعي "عموم بيولوجية" و "ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية"

 السداسي الثالث

 ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية ليسانس
 م الطبيعة والحياة" فرعي "عموم بيولوجية" و "ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية"ميدان "عمو 

 السداسي الرابع

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ
 أُٞاد

ذح
ط

س
٧

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

اُؾغْ اُغبػ٢  اُؾغْ اُغبػ٢ ا٧عجٞػ٢
 ُِغذاع٢

 أعجٞع( 15)
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 دسٝط اُؼ٘ٞإ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

أػٔبٍ 
 رطج٤و٤خ

ٓشاهجخ 
 ٓغزٔشح

 زؾبٕآ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 1.2.2اُشٓض: ٝ د أ ط 
 8ا٧سطذح: 
 3أُؼبَٓ: 

 00عب45 00عب90 30عب1 30عب1 00عب3 3 8 ػِْ اُ٘جبد
X X 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعبع٤خ
 2.2.2اُشٓض: ٝ د أ ط 

 14ا٧سطذح: 
 5أُؼبَٓ:

 X X 00عب45 00عب90 30عب1 30عب1 00عب3 3 8 ػِْ اُغشاص٤ْ

 X X 00عب37 00عب45  30عب1 30عب1 2 6 ػِْ أُ٘بػخ
 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ

 1.2.2اُشٓض: ٝ د ّ 
 4ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ: 

 00عب20 00عب67 30عب1 30عب1 30عب1 2 4 ػِْ اُج٤ئخ اُؼبٓخ
X X 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 2.2.2اُشٓض: ٝ د ّ 
 4ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ:

 00عب37 00عب45  30عب1 30عب1 2 4 اؽظبءاد ؽ٣ٞ٤خ
X X 

   00سا205 30سا337 30سا4 30سا7 30سا10 12 30 ىع انسذاسي انّزابغيجً
 ػًم إضافي سذاسي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 يحّدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل، 4302جويمية  42مؤرخ في  604رقم  قــرار

 ية"فرع "عموم تجار  ميدان "عموم اقتصادية، تسيير وعموم تجارية" شيادة ليسانس
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999أبريل سنة  4المكافق  1419ذك الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي المعّدؿ كالمتمـ،
المتضمف  2014سنة مايك  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ
 أُٞاد

ذح
ط

س
٧

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

اُؾغْ اُغبػ٢  اُؾغْ اُغبػ٢ ا٧عجٞػ٢
 ُِغذاع٢

 اعجٞع( 15)
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 دسٝط اُؼ٘ٞإ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

أػٔبٍ 
 ٤و٤خرطج

ٓشاهجخ 
 ٓغزٔشح

 آزؾبٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 1.1.2اُشٓض: ٝ د أ ط 
 8ا٧سطذح: 
 3أُؼبَٓ: 

 00عب45 00عب90 30عب1 30عب1 00عب3 3 8 ػِْ اُؾ٤ٞإ

X X 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعبع٤خ
 2.1.2اُشٓض: ٝ د أ ط 

 16ا٧سطذح: 
 6أُؼبَٓ: 

 X X 00عب45 00عب90 30عب1 30عب1 00عب3 3 8 ٤ٔ٤ًبء ؽ٣ٞ٤خ

 X X 00عب45 00عب90  00عب3 00عب3 3 8 ػِْ اُٞساصخ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 1.2اُشٓض: ٝ د ّ 
 2ا٧سطذح: 
 1أُؼبَٓ: 

رو٤٘بد ا٣٩ظبٍ ٝاُزؼج٤ش 
 )ثب٩ٗغ٤ِض٣خ(

 00عب20 30عب22   30عب1 1 2

X X 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 1.2اُشٓض: ٝ د ّ 
 2ا٧سطذح: 
 1أُؼبَٓ:

 00عب20 30عب22   30عب1 1 2 أعب٤ُت اُؼَٔ

X X 

 ٝؽذح رؼ٤ٔ٤ِخ اعزٌشبك٤خ
 1.2اُشٓض: ٝ د ا ط 

 2ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ: 

 00عب10 30عب67 30عب1 30عب1 30عب1 2 2 ك٤ض٣بء ؽ٣ٞ٤خ

X X 

   00سا185 30سا382 30سا4 30سا7 30سا13 13 30 يجًىع انسذاسي انثانذ
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يكليك سنة  23المكافق  1422جمادى األكلى عاـ  2المؤرخ في  208-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد مياـ كسير اليياكل الجيكية كالندكة الكطنية لمجامعات، 2001

غشت سنة  23المكافق  1424ية عاـ جمادى الثان 24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعّدؿ كالمتمـ، 2003

 2005غشت سنة  16المكافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد مياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،

 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس، شيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،

 2013نة يناير س 30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

المتضمف إنشاء، تككيف، صبلحيات كسير المجنة الكطنية  2005جكاف  4المؤّرخ  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 لمتأىيل،

 المتضمف إنشاء، تككيف، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية 2012مارس  26المؤرخ  75كبمقتضى القرار رقـ  -
 الكطنية لمميداف،

 المتضمف إنشاء ندكة العمداء لكل ميداف، 2013مارس  6المؤرخ في  129كبمقتضى القرار  -
الذي يحدد برنامج التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات  2014جكيمية  23المؤّرخ في  581كبمقتضى القرار رقـ  -

 ليسانس ميداف "عمـك اقتصادية، تسيير كعمـك تجارية"،
حضر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء ندكات عمداء كبناء عمى م -

 .2014ماي  05إلى  03، مف 1الكميات، المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنيطنة
 يــقــــــرر

لنيل شيادة ليسانس في ميداف"عمـك : ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد برنامج التعميـ لمسنة الثانية المادة األولى
 اقتصادية، تسيير كعمـك تجارية"، فرع "عمكـ تجارية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

: يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء الندكات الجيكرية كرؤساء مؤسسات التعميـ 4المادة 
الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي  كالتككيف العالييف، كّل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار

 كالبحث العممي.
 4302جويمية  42حـرر بالجزائر في                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية ليسانس

 ميدان "عموم اقتصادية، تسيير وعموم تجارية" فرع "عموم تجارية"
 السداسي الثالث

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ
 أُٞاد

ذح
ط

س
٧

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

اُؾغْ اُغبػ٢  اُؾغْ اُغبػ٢ ا٧عجٞػ٢
 ُِغذاع٢

 اعجٞع( 15)
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 سٝطد اُؼ٘ٞإ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

أػٔبٍ 
 رطج٤و٤خ

ٓشاهجخ 
 ٓغزٔشح

 آزؾبٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 1.2اُشٓض: ٝ د أ ط 

 17ا٧سطذح: 
 6أُؼبَٓ:

 X X 00عب75 00عب45  30عب1 30عب1 2 6 رغ٤٤ش أُئعغخ

 X X 00عب75 00عب45  30عب1 30عب1 2 6 1اهزظبد ٢ًِ 

 X X 00بع55 00عب45  30عب1 30عب1 2 5 ٓؾبعجخ رؾ٤ِ٤ِخ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 1.2اُشٓض: ٝ د ّ 

 X X 00عب30 00عب45  30عب1 30عب1 2 3 3اؽظبء 

 X X 00عب30 00عب45  30عب1 30عب1 2 3 س٣بض٤بد أُئعغخ
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 7ا٧سطذح: 
 5أُؼبَٓ: 

 X  30عب2 30عب22   30عب1 1 1 2ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 1.2اُشٓض: ٝ د ا ط 

 5 ا٧سطذح:
 2أُؼبَٓ:

اهزظبد ٗوذ١ ٝأعٞام 
 سأط أُبٍ

 X X 00عب55 00عب45  30عب1 30عب1 2 4

 X  30عب2 30عب22 30عب1   2 1 2اػ٬ّ آ٢ُ 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 1.2اُشٓض: ٝ د أ ف 

 1ا٧سطذح: 
 1أُؼبَٓ: 

  30عب2 30عب22  30عب1 30عب1 1 1 3ُـخ أع٘ج٤خ 

X 

   30سا327 30سا337 30سا1 00سا10 00سا12 16 30 يجًىع انسذاسي انثانذ
 

 ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية ليسانس
 ميدان "عموم اقتصادية، تسيير وعموم تجارية" فرع "عموم تجارية"

 السداسي الرابع

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ
 أُٞاد

ذح
ط

س
٧

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

اُؾغْ اُغبػ٢  اُؾغْ اُغبػ٢ ا٧عجٞػ٢
 ُِغذاع٢

 اعجٞع( 15)
 أخشٟ*

 و٤٤ْٗٞع اُز

 دسٝط اُؼ٘ٞإ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

أػٔبٍ 
 رطج٤و٤خ

ٓشاهجخ 
 ٓغزٔشح

 آزؾبٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 2.2اُشٓض: ٝ د أ ط 

 16ا٧سطذح: 
 5أُؼبَٓ:

 X X 00عب75 00عب45  30عب1 30عب1 2 6 اهزظبد أُئعغخ

 X  00عب75 00عب45  30عب1 30عب1 2 6 2اهزظبد ٢ًِ 

 X X 00عب57 30عب22   30عب1 1 4 ٓب٤ُخ ػبٓخ
 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ

 2.2اُشٓض: ٝ د ّ 
 10ا٧سطذح: 
 4أُؼبَٓ:

 X X 00عب55 00عب45  30عب1 30عب1 2 5 رغ٣ٞن

 X X 00عب80 00عب45  30عب1 30عب1 2 5 س٣بض٤بد ٓب٤ُخ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 2.2اُشٓض: ٝ د ا ط 

 3ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ:

 X X 00عب30 00عب45 30عب1  30عب1 2 3 3اػ٬ّ آ٢ُ 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 2.2اُشٓض: ٝ د أ ف 

 1ا٧سطذح: 
 1أُؼبَٓ:

 X  30عب2 30عب22   30عب1 1 1 كغبد ٝأخ٬ه٤بد اُؼَٔ

   00عب375 00عب270 30عب1 00عب6 30عب10 12 30 ٓغٔٞع اُغذاع٢ اُّشاثغ

 ػًم إضافي سذاسي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 يحّدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة، 4302جويمية  42رخ في مؤ  640رقم  قــرار

 فرع "عموم مالية ومحاسبة" في ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" ليسانس
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1999سنة  أبريل 4المكافق  1419ذك الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي المعّدؿ كالمتمـ،

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

يكليك سنة  23ق المكاف 1422جمادى األكلى عاـ  2المؤرخ في  208-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد مياـ كسير اليياكل الجيكية كالندكة الكطنية لمجامعات، 2001

غشت سنة  23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعّدؿ كالمتمـ، 2003

 2005غشت سنة  16المكافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05ضى المرسكـ التنفيذي رقـ كبمقت -
 الذي يحدد مياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،

 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 كؿ عمى شيادة الميسانس، شيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،المتضمف نظاـ الدراسات لمحص
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 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

شاء، تككيف، صبلحيات كسير المجنة الكطنية المتضمف إن 2005جكاف  4المؤّرخ  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 لمتأىيل،

المتضمف إنشاء، تككيف، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  2012مارس  26المؤرخ  75كبمقتضى القرار رقـ  -
 الكطنية لمميداف،

 المتضمف إنشاء ندكة العمداء لكل ميداف، 2013مارس  6المؤرخ في  129كبمقتضى القرار  -
الذي يحدد برنامج التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات  2014جكيمية  23المؤّرخ في  581ـ كبمقتضى القرار رق -

 ليسانس ميداف "عمـك اقتصادية، تسيير كعمـك تجارية"،
كبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء ندكات عمداء  -

 .2014ماي  05إلى  03، مف 1يكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنيطنةالكميات، المنعقد بمقر الندكة الج
 

 يــقــــــرر
 

: ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميداف"عمـك المادة األولى
 .اقتصادية كالتسيير كعمكـ تجارية"، فرع "عمـك مالية كمحاسبة"، طبقا لممحق ىذا القرار

: يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء الندكات الجيكرية كرؤساء مؤسسات التعميـ 4المادة 
كالتككيف العالييف، كّل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث 

 العممي.
 4302جويمية  42حـرر بالجزائر في                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية ليسانس

 ع "عموم مالية ومحاسبة"ميدان "عموم اقتصادية، تسيير وعموم تجارية" فر 
 السداسي الثالث

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ
 أُٞاد

ذح
ط

س
٧

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

اُؾغْ اُغبػ٢  اُؾغْ اُغبػ٢ ا٧عجٞػ٢
 ُِغذاع٢

 أعجٞع( 15)
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط اُؼ٘ٞإ
ٓشاهجخ 
 ٓغزٔشح

 آزؾبٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 1.1.2اُشٓض: ٝ د 
 17: ا٧سطذح

 6أُؼبَٓ:

 X X 00عب75 00عب45  30عب1 30عب1 2 6 ٓؾبعجخ رؾ٤ِ٤ِخ

 X X 00عب75 00عب45  30عب1 30عب1 2 6 رغ٤٤ش أُئعغخ

 X X 00عب55 00عب45  30عب1 30عب1 2 5 1اهزظبد ٢ًِ 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 2.1.2اُشٓض: ٝ د ّ 
 9ا٧سطذح: 
 5أُؼبَٓ:

 X X 00عب30 00عب45  30عب1 30عب1 2 3 3اؽظبء 

 X X 00عب30   30عب1 30عب1 2 3 ٓب٤ُخ أُئعغخ

 X  00عب40 30عب22   30عب1 1 3 2ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 1.2اُشٓض: ٝ د ا ط 

 1ا٧سطذح: 
 1أُؼبَٓ:

 X  30عب 2 30عب22 30عب1  30عب1 2 1 2اػ٬ّ آُـــــ٢ 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 1.2اُشٓض: ٝ د أ ف 

 3سطذح : ا٧
 3أُؼبَٓ: 

اهزظبد ٗوذ١ ٝأعٞام سأط 
 أُبٍ

 X X 00عب 10 00عب45  30عب1 30عب1 2 2

 X  30عب 2 30عب22  30عب1  1 1 3ُـخ أع٘ج٤خ 

   00عب 320 30عب337 30عب1 30عب10 00عب12 16 30 ٓغٔٞع اُغذاع٢ اُضبُش

 المي **عمل إضافي سداسي                  **خاص بتخصص االقتصاد اإلس
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 ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية ليسانس
 ميدان "عموم اقتصادية، تسيير وعموم تجارية" فرع "عموم مالية ومحاسبة"

 السداسي الرابع

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ
 أُٞاد

ذح
ط

س
٧

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

اُؾغْ اُغبػ٢  اُؾغْ اُغبػ٢ ا٧عجٞػ٢
 ُِغذاع٢

 اعجٞع( 15)
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 أػٔبٍ ٓٞعٜخ طدسٝ اُؼ٘ٞإ
أػٔبٍ 
 رطج٤و٤خ

ٓشاهجخ 
 ٓغزٔشح

 آزؾبٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 1.2.2اُشٓض: ٝ د أ ط 

 20ا٧سطذح: 
 8أُؼبَٓ:

 X X 00عب60 00عب45  30عب1 30عب1 2 5 اهزظبد أُئعغخ

 X X 00عب60 00عب45  30عب1 30عب1 2 5 2اهزظبد ٢ًِ 

 X X 00بع60 30عب45  30عب1 30عب1 2 5 س٣بض٤بد ٓب٤ُخ

أُؼب٤٣ش 
 أُؾبعجخ اُذ٤ُٝخ

  X 00عب60 30عب45  30عب1 30عب1 2 5

 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 2.2اُشٓض: ٝ د ّ.
 5ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ:

 00عب60 00عب45  30عب1 30عب1 2 5 أُب٤ُخ اُؼبٓخ
X 
 

X 
 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 2.2اُشٓض: ٝ د ا ط 

 3ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ:

 X X 00عب35 00عب45 30عب1  30عب1 2 3 3اػ٬ّ آ٢ُ 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 2.2اُشٓض: ٝ د أ ف 

 2ا٧سطذح: 
 1أُؼبَٓ:

اُلغبد ٝأخ٬ه٤بد 
 اُؼَٔ

 X  00عب26 30عب22   30عب1 1 2

   00سا361 00سا292 30سا1 30سا7 30سا10 13 30 يجًىع انسذاسي انّزابغ

 القتصاد اإلسالمي*عمل إضافي سداسي                  **خاص بتخصص ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل، 4302جويمية  42مؤرخ في  620رقم   قــرار

 فرع "عموم التسيير" في ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" شيادة ليسانس
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1999أبريل سنة  4المكافق  1419ذك الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99رقـ بمقتضى القانكف  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي المعّدؿ كالمتمـ،

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

يكليك سنة  23المكافق  1422جمادى األكلى عاـ  2المؤرخ في  208-01فيذي رقـ كبمقتضى المرسكـ التن -
 الذي يحدد مياـ كسير اليياكل الجيكية كالندكة الكطنية لمجامعات، 2001

غشت سنة  23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعّدؿ كالمتمـ، الذي يحدد مياـ الجامعة 2003

 2005غشت سنة  16المكافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد مياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،

 2008غشت سنة  19المكافق  1429 شعباف عاـ 17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس، شيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 ي،الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العمم

المتضمف إنشاء، تككيف، صبلحيات كسير المجنة الكطنية  2005جكاف  4المؤّرخ  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 لمتأىيل،

المتضمف إنشاء، تككيف، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  2012مارس  26المؤرخ  75كبمقتضى القرار رقـ  -
 الكطنية لمميداف،
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 المتضمف إنشاء ندكة العمداء لكل ميداف، 2013مارس  6المؤرخ في  129كبمقتضى القرار  -
الذي يحدد برنامج التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات  2014جكيمية  23المؤّرخ في  581كبمقتضى القرار رقـ  -

 ليسانس ميداف "عمـك اقتصادية، تسيير كعمـك تجارية"،
يداف كرؤساء ندكات عمداء كبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمم -

 .2014ماي  05إلى  03، مف 1الكميات، المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنيطنة
 

 يــقــــــرر
: ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميداف"عمـك المادة األولى

 جارية"، فرع "عمـك التسيير"، كفقا لممحق ىذا القرار.اقتصادية كالتسيير كعمكـ ت
: يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء الندكات الجيكرية كرؤساء مؤسسات التعميـ 4المادة 

كالتككيف العالييف، كّل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي 
 ممي.كالبحث الع

 4302جويمية  42حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 سانسممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية لي
 ميدان "عموم اقتصادية، تسيير وعموم تجارية" فرع "عموم التسيير"

 سداسي الثالثال

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ
 أُٞاد

ذح
ط

س
٧

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

اُؾغْ اُغبػ٢  اُؾغْ اُغبػ٢ ا٧عجٞػ٢
 ُِغذاع٢

 أعجٞع( 15)
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 دسٝط اُؼ٘ٞإ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

أػٔبٍ 
 رطج٤و٤خ

ٓشاهجخ 
 ٓغزٔشح

 آزؾبٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 1.2اُشٓض: ٝ د.
 17ا٧سطذح: 
 6أُؼبَٓ:

 X X 00عب75 00عب45  30عب1 30عب1 2 6 رغ٤٤ش أُئعغخ

 X X 00عب75 00عب45  30عب1 30عب1 2 6 1اهزظبد ٢ًِ 

 X X 00عب55 00عب45  30عب1 30عب1 2 5 ٓؾبعجخ رؾ٤ِ٤ِخ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 1.2اُشٓض: ٝ د ّ.
 8ا٧سطذح: 

 5ٔؼبَٓ:اُ

 X X 00عب30 00عب45  30عب1 30عب1 2 3 3اؽظبء 

 X X 00عب30 00عب45  30عب1 30عب1 2 3 س٣بض٤بد أُئعغخ

 X  30عب22 30عب22   30عب1 1 2 2ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 1.2اُشٓض: ٝ د ا ط 

 2ا٧سطذح: 
 1أُؼبَٓ:

 X  30عب27 30عب22 30عب1  30عب1 2 2 2اػـــ٬ّ آ٢ُ 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 1.2اُشٓض: ٝ د أ ف 

 3ا٧سطذح : 
 2أُؼبَٓ: 

اهزظبد ٗوذ١ ٝأعٞام 
 سأط أُبٍ

 X X 30عب22 30عب22   30عب1 1 2

 X  30عب02 30عب22  30عب1  1 1 3ُـخ أع٘ج٤خ 

   00سا340 00سا315 30سا1 00سا9 00سا12 15 30 يجًىع انسذاسي انثانذ
 

 مسنة الثانية ليسانسممحق برنامج التعميم ل
 ميدان "عموم اقتصادية، تسيير وعموم تجارية" فرع "عموم التسيير"

 سداسي الّرابعال

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ
 أُٞاد

ذح
ط

س
٧

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

اُؾغْ اُغبػ٢  اُؾغْ اُغبػ٢ ا٧عجٞػ٢
 ُِغذاع٢

 اعجٞع( 15)
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط اُؼ٘ٞإ
أػٔبٍ 
 رطج٤و٤خ

خ ٓشاهج
 ٓغزٔشح

 آزؾبٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 2.2اُشٓض: ٝ د أ ط.

 16ا٧سطذح: 
 6أُؼبَٓ:

 X X 00عب95 00عب45  30عب1 30عب1 2 6 اهزظبد أُئعغخ

 X X 00عب85 00عب45  30عب1 30عب1 2 5 س٣بض٤بد ٓب٤ُخ

 X X 00عب85 00عب45  30عب1 30عب1 2 5 2اهزظبد ٢ًِ 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 2.2ّ. اُشٓض: ٝ د

 10ا٧سطذح: 
 4أُؼبَٓ:

 X X 00عب85 00عب45  30عب1 30عب1 2 5 ٓب٤ُخ ػبٓخ

 X X 00عب55 00عب45  30عب1 30عب1 2 5 رغ٣ٞن
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 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 2.2اُشٓض: ٝ د ا ط 

 3ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ:

 X X 00عب30 00عب45 30عب1  30عب1 2 3 3اػ٬ّ آ٢ُ 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 2.2أ ف اُشٓض: ٝ د 

 1ا٧سطذح: 
 1أُؼبَٓ:

 X  30عب2 30عب22   30عب1 1 1 كغبد ٝأخ٬ه٤بد اُؼَٔ

   30سا437 30سا292 30سا1 30سا7 30سا10 13 30 يجًىع انسذاسي انّزابغ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 يحّدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل، 4302جويمية  42مؤرخ في  624رقم   قــرار
 فرع "عموم اقتصادية" في ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" دة ليسانسشيا

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999أبريل سنة  4المكافق  1419ذك الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي المعّدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14قتضى المرسكـ الرئاسي رقـ كبم -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
يكليك سنة  23المكافق  1422جمادى األكلى عاـ  2المؤرخ في  208-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ة لمجامعات،الذي يحدد مياـ كسير اليياكل الجيكية كالندكة الكطني 2001
غشت سنة  23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعّدؿ كالمتمـ، 2003
 2005ت سنة غش 16المكافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد مياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس، شيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13التنفيذي رقـ  كبمقتضى المرسكـ -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضمف إنشاء، تككيف، صبلحيات كسير المجنة الكطنية  2005جكاف  4المؤّرخ  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 لمتأىيل،
المتضمف إنشاء، تككيف، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  2012مارس  26المؤرخ  75كبمقتضى القرار رقـ  -

 الكطنية لمميداف،
 المتضمف إنشاء ندكة العمداء لكل ميداف، 2013مارس  6المؤرخ في  129كبمقتضى القرار  -
رؾ لشيادات الذي يحدد برنامج التعميـ القاعدي المشت 2014جكيمية  23المؤّرخ في  581كبمقتضى القرار رقـ  -

 ليسانس ميداف "عمـك اقتصادية، تسيير كعمـك تجارية"،
كبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء ندكات عمداء  -

 .2014ماي  05إلى  03، مف 1الكميات، المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنيطنة
 

 رريــقــــــ
: ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميداف"عمـك المادة األولى

 اقتصادية، تسيير كعمـك تجارية"، فرع "عمـك اقتصادية"، كفقا لممحق ىذا القرار.
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ة كرؤساء مؤسسات التعميـ : يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء الندكات الجيكري4المادة 
كالتككيف العالييف، كّل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي 

 كالبحث العممي.
 4302جويمية  42حـرر بالجزائر في                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية ليسانس

 ميدان "عموم اقتصادية، تسيير وعموم تجارية" فرع "عموم اقتصادية"
 سداسي الثالث

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ
 أُٞاد

ذح
ط

س
٧

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

اُؾغْ اُغبػ٢  ػ٢ ا٧عجٞػ٢اُؾغْ اُغب
 ُِغذاع٢

 أعجٞع( 15)
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط اُؼ٘ٞإ
أػٔبٍ 
 رطج٤و٤خ

ٓشاهجخ 
 ٓغزٔشح

 آزؾبٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 1.2اُشٓض: ٝ د.
 20ا٧سطذح: 
 9أُؼبَٓ:

 X X 00عب75 00عب45  30عب1 30عب1 2 6 رغ٤٤ش أُئعغخ

 X X 00عب75 30عب67  30عب1 00عب3 3 6 1اهزظبد ٢ًِ 

 X X 00عب55 00عب45  30عب1 30عب1 2 5 اهزظبد عضائش١

اهزظبد ٗوذ١ ٝأعٞام 
 سأط أُبٍ

  X 00عب30 30عب45  30عب1 30عب1 2 3

 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 1.2اُشٓض: ٝ د ّ.
 4ا٧سطذح: 
 3أُؼبَٓ:

 X X 00عب30 00عب45  30عب1 30عب1 2 3 3اؽظبء 

 X   30عب22   30عب1 1 1 2ٜٓ٘غ٤خ 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 1.2اُشٓض: ٝ د ا ط 

 5ا٧سطذح: 
 4أُؼبَٓ: 

 س٣بض٤بد أُئعغخ
 X X 00عب45 00عب45  30عب1 30عب1 2 4

أٝ كوٚ أُؼب٬ٓد 
 أُب٤ُخ **

 X X 30عب2 30عب22 30عب1  30عب1 2 1 2اػ٬ّ آ٢ُ 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 1.2ٝ د أف اُشٓض:

 1ا٧سطذح : 
 1أُؼبَٓ:

 X   30عب22  30عب1  1 1 3ُـخ أع٘ج٤خ 

   30سا312 00سا360 30سا1 30سا10 30سا13 17 30 يجًىع انسذاسي انثانذ

 *عمل إضافي سداسي     **خاص بتخصص االقتصاد اإلسالمي
 

 ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية ليسانس
 ارية" فرع "عموم اقتصادية"ميدان "عموم اقتصادية، تسيير وعموم تج

 سداسي الّرابعال
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 أُٞاد

ذح
ط

س
٧

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

اُؾغْ اُغبػ٢  اُؾغْ اُغبػ٢ ا٧عجٞػ٢
 ُِغذاع٢

 اعجٞع( 15)
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 دسٝط اُؼ٘ٞإ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

أػٔبٍ 
 رطج٤و٤خ

ٓشاهجخ 
 ٓغزٔشح

 آزؾبٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 2.2اُشٓض: ٝد أ ط.

 16سطذح: ا٧
 7أُؼبَٓ:

 X X 00عب57 30عب67  30عب1 00عب3 2 6 2اهزظبد ٢ًِ 

 X X 00عب55 00عب45  30عب1 30عب1 2 5 ربس٣خ اُلٌش ا٫هزظبد١

  اخز٤بس ٓبدح ٓب ث٤ٖ :
 أُب٤ُخ اُؼبٓخ

 X X 00عب55 00عب45  30عب1 30عب1 2 5
 ٓوظذ أُبٍ ك٢ اُشش٣ؼخ **

 خٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤
 2.2اُشٓض: ٝ د ّ.

 10ا٧سطذح: 
 4أُؼبَٓ:

 X X 00عب55 00عب45  30عب1 30عب1 2 5 س٣بض٤بد ٓب٤ُخ

 X X 00عب55 00عب45  30عب1 30عب1 2 5 اهزظبد أُئعغخ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 2.2اُشٓض: ٝ د اط 

 3ا٧سطذح: 
 1أُؼبَٓ:

 X X 00عب45 30عب22 30عب1  30عب1 1 3 3اػ٬ّ آ٢ُ 

 رؼ٤ِْ أكو٤خٝؽذح 
 2.2اُشٓض: ٝ د أ ف 

 1ا٧سطذح: 
 1أُؼبَٓ:

 X   30عب22   30عب1 1 1 كغبد ٝأخ٬ه٤بد اُؼَٔ

   00سا322 30سا292 30سا1 30سا7 30سا12 13 30 يجًىع انسذاسي انّزابغ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  **خاص بتخصص االقتصاد اإلسالمي  *عمل إضافي سداسي   
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 يحّدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة، 4302جويمية  42مؤرخ في  620رقم  قــرار
 فرع "نشاط بدني رياضي تربوي" في ميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" الميسانس

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999أبريل سنة  4كافق الم 1419ذك الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي المعّدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
يكليك سنة  23المكافق  1422 جمادى األكلى عاـ 2المؤرخ في  208-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد مياـ كسير اليياكل الجيكية كالندكة الكطنية لمجامعات، 2001
غشت سنة  23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 لمتمـ،الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعّدؿ كا 2003
 2005غشت سنة  16المكافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد مياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 لدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس، شيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،المتضمف نظاـ ا
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضمف إنشاء، تككيف، صبلحيات كسير المجنة الكطنية  2005جكاف  4المؤّرخ  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 لمتأىيل،
المتضمف إنشاء، تككيف، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  2012مارس  26المؤرخ  75كبمقتضى القرار رقـ  -

 الكطنية لمميداف،
 المتضمف إنشاء ندكة العمداء لكل ميداف، 2013مارس  6المؤرخ في  129كبمقتضى القرار  -
الذي يحدد برنامج التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات  2014جكيمية  23المؤّرخ في  588ضى القرار رقـ كبمقت -

 ليسانس ميداف "عمكـ كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية"،
كبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء ندكات عمداء  -

 .2014ماي  05إلى  03، مف 1قد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنيطنةالكميات، المنع
 

 يــقــــــرر
 

: ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس في ميداف"عمـك المادة األولى
 بكي" طبقا لممحق ىذا القرار.كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية" فرع "نشاط بدني رياضي كتر 

: يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء الندكات الجيكرية كرؤساء مؤسسات التعميـ 4المادة 
كالتككيف العالييف، كّل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث 

 العممي.
 4302جويمية  42حـرر بالجزائر في                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية ليسانس
 ت النشاطات البدنية والرياضية"  فرع "نشاط بدني رياضي تربوي"ميدان "عموم وتقنيا

 سداسي الثالثال
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 أُٞاد

ذح
ط

س
٧

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

 اُؾغْ اُغبػ٢ ا٧عجٞػ٢
 اُؾغْ اُغبػ٢ ُِغذاع٢

 أعجٞع( 15)
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط اُؼ٘ٞإ
ٓشاهجخ 
 ٓغزٔشح

 آزؾبٕ

 ؼ٤ِْ أعبع٤خٝؽذح ر
 1.2اُشٓض: ٝ د.
 18ا٧سطذح: 
 12أُؼبَٓ:

 X X  00عب49 00عب2  30عب1 2 3 صوبكخ ثذ٤ٗخ

 X X  00عب49 00عب2  30عب1 2 3 ع٤ذٝ

 X X  00عب49 00عب2  30عب1 2 3 ًشح ا٤ُذ

 X X  00عب21   30عب1 2 3 ٗظش٣بد رشث٣ٞخ

 X X  00عب42  30عب1 30عب1 2 3 طشائن اُزذس٣ظ

 X X  00عب56 00عب4   2 3 1ذاؿٞع٤خ رطج٤و٤خ ث٤

 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 1.2اُشٓض: ٝ د ّ.
 9ا٧سطذح: 
 5أُؼبَٓ:

 X   00عب21   30عب1 3 5 اؽظبء ٝطل٢

 X X  00عب42  30عب1 30عب1 2 4 ٤ٌٓب٤ٗي ؽ٣ٞ٤خ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 1.2اُشٓض: ٝ د ا ط 

 1ا٧سطذح: 
 1أُؼبَٓ: 

 X   00عب21   30عب1 1 1 ٝاُؼُٞٔخ ٗشبط ثذ٢ٗ س٣بض٢

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 1.2اُشٓض: ٝ د أ ف 

 2ا٧سطذح :
 2أُؼبَٓ:

 X   00عب21   30عب1 1 1 ػِْ ا٫عزٔبع اُش٣بض٢

 X   00عب21   30عب1 1 1 ػِْ اُ٘لظ اُ٘ٔٞ

    00سا392 00سا10 00سا3 00سا15 20 30 يجًىع انسذاسي انثانذ
 

 لمسنة الثانية ليسانس ممحق برنامج التعميم
 ميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"  فرع "نشاط بدني رياضي تربوي"

 سداسي الّرابعال
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 أُٞاد

ذح
ط

س
٧

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

اُؾغْ اُغبػ٢  اُؾغْ اُغبػ٢ ا٧عجٞػ٢
 ُِغذاع٢

 اعجٞع( 15)
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 دسٝط اُؼ٘ٞإ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

 بٍ رطج٤و٤خأػٔ
ٓشاهجخ 
 ٓغزٔشح

 آزؾبٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 2.2اُشٓض: ٝ د أ ط.

 18ا٧سطذح: 
 12أُؼبَٓ:

 X X  00عب49 00عب2  30عب1 2 3 رؼ٤ٔ٤ِخ ٨ُُؼبة

 X X  00عب49 00عب2  30عب1 2 3 اٌُبسار٢

 X X  00عب49 00عب2  30عب1 2 3 اٌُشح اُطبئشح

 X X  00عب21   30عب1 2 3 اُو٤بط ٝاُزو٣ْٞ اُش٣بض٢

ٗظش٣بد ٜٝٓ٘غ٤خ اُ٘شبط 
 اُجذ٢ٗ اُش٣بض٢

 X X  00عب21   30عب1 2 3

 X X  00عب56 00عب4   2 3 2ث٤ذاؿٞع٤خ رطج٤و٤خ 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 2.2اُشٓض: ٝ د ّ.
 9ا٧سطذح: 
 5أُؼبَٓ:

 X X  00عب42  30عب1 30عب1 3 4 ا٩ؽظبء ا٩عزذ٢ُ٫

 X X  00عب42  30عب1 30عب1 2 5 ٢ٗك٤ض٣ُٞٞع٤ب اُغٜذ اُجذ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 2.2اُشٓض: ٝ د ا ط

 1ا٧سطذح: 
 1أُؼبَٓ:

 X   00عب21   30عب1 1 1 أخ٬ه٤بد أُٜ٘خ ٝاُلغبد

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 2.2اُشٓض: ٝ د أ ف

 2ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ:

اُطت اُش٣بض٢ ٝا٩عؼبكبد 
 ا٤ُٝ٧خ

 X   00عب21   30عب1 1 1

 X   00عب21   30عب1 1 1 ْ اُ٘لظ اُش٣بض٢ػِ

    00سا392 00سا10 00سا3 00سا15 20 30 يجًىع انسذاسي انّزابغ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة، 4302جويمية  42مؤرخ في  622رقم   قــرار

 فرع "تدريب رياضي" دنية والرياضية"في ميدان "عموم وتقنيات النشاطات الب الميسانس
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1999أبريل سنة  4المكافق  1419ذك الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي المعّدؿ كالمتمـ،

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
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يكليك سنة  23المكافق  1422جمادى األكلى عاـ  2المؤرخ في  208-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد مياـ كسير اليياكل الجيكية كالندكة الكطنية لمجامعات، 2001

غشت سنة  23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعّدؿ كالمتمـ، 2003

 2005غشت سنة  16المكافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 لقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،الذي يحدد مياـ المركز الجامعي كا

 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس، شيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ؿ عاـ ربيع األكّ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

المتضمف إنشاء، تككيف، صبلحيات كسير المجنة الكطنية  2005جكاف  4المؤّرخ  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 لمتأىيل،

تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية المتضمف إنشاء، تككيف،  2012مارس  26المؤرخ  75كبمقتضى القرار رقـ  -
 الكطنية لمميداف،

 المتضمف إنشاء ندكة العمداء لكل ميداف، 2013مارس  6المؤرخ في  129كبمقتضى القرار  -
الذي يحدد برنامج التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات  2014جكيمية  23المؤّرخ في  588كبمقتضى القرار رقـ  -

 طات البدنية كالرياضية"،ليسانس ميداف "عمكـ كتقنيات النشا
كبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء ندكات عمداء  -

 .2014ماي  05إلى  03، مف 1الكميات، المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنيطنة
 

 يــقــــــرر
 

ى تحديد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس في ميداف"عمـك : ييدؼ ىذا القرار إلالمادة األولى
 كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية" فرع "تدريب رياضي" طبقا لممحق ىذا القرار.

: يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، رؤساء الندكات الجيكرية كرؤساء مؤسسات التعميـ 4المادة 
العالييف، كّل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي  كالتككيف

 كالبحث العممي.
 4302جويمية  42حـرر بالجزائر في                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية ليسانس

 ميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"  فرع "التدريب الرياضي"
 سداسي الثالثال

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ
 أُٞاد

ذح
ط

س
٧

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

بػ٢ اُؾغْ اُغ اُؾغْ اُغبػ٢ ا٧عجٞػ٢
 ُِغذاع٢

 أعجٞع( 15)
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 دسٝط اُؼ٘ٞإ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

 أػٔبٍ رطج٤و٤خ
ٓشاهجخ 
 ٓغزٔشح

 آزؾبٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 1.2اُشٓض: ٝ د.
 18ا٧سطذح: 
 12أُؼبَٓ:

 X X  00عب49 00عب2  30عب1 2 3 صوبكخ ثذ٤ٗخ

 X X  00عب49 00عب2  30عب1 2 3 ع٤ذٝ

 X X  00عب49 00عب2  30عب1 2 3 ًشح ا٤ُذ

 X X  00عب42  30عب1 30عب1 2 3 ٤ٌٓب٤ٗي ؽ٣ٞ٤خ

 اُزذس٣تٗظش٣بد ٜٝٓ٘غ٤خ 
 اُش٣بض٢

 X X  00عب42  30عب1 30عب1 2 3
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 اُزذس٣تث٤ذاؿٞع٤خ 
 1اُش٣بض٢

 X X  00عب56 00عب4   2 3

 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 1.2اُشٓض: ٝ د ّ.
 9ا٧سطذح: 
 5أُؼبَٓ:

 X   00عب21   30عب1 3 5 اؽظبء ٝطل٢

 X   00عب21   30عب1 2 4 ٗظش٣بد رشث٣ٞخ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 1.2اُشٓض: ٝ د ا ط 

 1ا٧سطذح: 
 1أُؼبَٓ: 

ٗشبط ثذ٢ٗ س٣بض٢ 
 ٝاُؼُٞٔخ

 X   00عب21   30عب1 1 1

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 1.2اُشٓض: ٝ د أ ف 

 2ا٧سطذح :
 2أُؼبَٓ:

 X   00عب21   30عب1 1 1 ػِْ ا٫عزٔبع اُش٣بض٢

 X   00عب21   30عب1 1 1 ػِْ اُ٘لظ اُ٘ٔٞ

    00سا392 00سا10 00سا3 00سا15 20 30 يجًىع انسذاسي انثانذ
 

 ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية ليسانس
 ميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"  فرع "التدريب الرياضي"

 سداسي الّرابعال

 ٤ِْٝؽذاد اُزؼ
 أُٞاد

ذح
ط

س
٧

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

اُؾغْ اُغبػ٢  اُؾغْ اُغبػ٢ ا٧عجٞػ٢
 ُِغذاع٢

 اعجٞع( 15)
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 دسٝط اُؼ٘ٞإ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

 أػٔبٍ رطج٤و٤خ
ٓشاهجخ 
 ٓغزٔشح

 آزؾبٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 2.2اُشٓض: ٝ د أ ط.

 18ا٧سطذح: 
 12أُؼبَٓ:

 X X  00عب49 00عب2  30عب1 2 3 ٧ُؼبةارؼ٤ٔ٤ِخ 

 X X  00عب49 00عب2  30عب1 2 3 ًبسار٢

 X X  00عب49 00عب2  30عب1 2 3 ًشح اُطبئشح

 X X  00عب42  30عب1 30عب1 2 3 ك٤ض٣ُٞٞع٤ب اُغٜذ اُجذ٢ٗ

اُزخط٤ظ ٝاُجشٓغخ ك٢ 
 اُش٣بض٢اُزذس٣ت 

 X X  00عب21   30عب1 2 3

 اُزذس٣تث٤ذاؿٞع٤خ 
 2اُش٣بض٢

 X X  00عب56 00عب4   2 3

 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 2.2اُشٓض: ٝ د ّ.
 9ا٧سطذح: 
 5أُؼبَٓ:

 

 X   00عب42  30عب1 30عب1 3 5 اؽظبء اعزذ٢ُ٫

 X   00عب21   30عب1 2 4 ه٤بط ٝرو٣ْٞ س٣بض٢

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 2.2اُشٓض: ٝ د ا ط 

 1ا٧سطذح: 
 1أُؼبَٓ:

 X   00عب21   30عب1 1 1 أخ٬ه٤بد أُٜ٘خ ٝاُلغبد

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 2.2اُشٓض: ٝ د أ ف 

 2ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ:

اُطت اُش٣بض٢ 
 ٝا٩عؼبكبد ا٤ُٝ٧خ

 X   00عب21   30عب1 1 1

 X   00عب21   30عب1 1 1 ػِْ اُ٘لظ اُش٣بض٢

    00سا392 00سا10 00سا3 00سا15 20 30 يجًىع انسذاسي انّزابغ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 يحّدد برنامج التعميم لمسنة الثانية، 4302جويمية  42مؤرخ في  622رقم  ارقــر 

عالم آلـــي" فرع "رياضيات" شيادة ليسانس لنيل  في ميدان "رياضيات وا 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

متضمف ال 1999أبريل سنة  4المكافق  1419ذك الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي المعّدؿ كالمتمـ،

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

نة يكليك س 23المكافق  1422جمادى األكلى عاـ  2المؤرخ في  208-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد مياـ كسير اليياكل الجيكية كالندكة الكطنية لمجامعات، 2001

غشت سنة  23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعّدؿ كالمتمـ، 2003
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 2005غشت سنة  16المكافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05لتنفيذي رقـ كبمقتضى المرسكـ ا -
 الذي يحدد مياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،

 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الميسانس، شيادة الماستر كشيادة الدكتكراه، المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

صبلحيات كسير المجنة الكطنية المتضمف إنشاء، تككيف،  2005جكاف  4المؤّرخ  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 لمتأىيل،

المتضمف إنشاء، تككيف، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  2012مارس  26المؤرخ  75كبمقتضى القرار رقـ  -
 الكطنية لمميداف،

 المتضمف إنشاء ندكة العمداء لكل ميداف، 2013مارس  6المؤرخ في  129كبمقتضى القرار  -
الذي يحدد برنامج التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات  2014جكيمية  23خ في المؤرّ  577كبمقتضى القرار رقـ  -

 ليسانس ميداف "رياضيات كا عبلـ آلي"،
كبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء ندكات عمداء  -

 .2014ماي  05إلى  03، مف 1سنيطنةالكميات، المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة ق
 يــقــــــرر

: ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس في ميداف"رياضيات المادة األولى
 كا عبلـ آلي" فرع "رياضيات" طبقا لممحق ىذا القرار.

رؤساء الندكات الجيكرية كرؤساء مؤسسات التعميـ : يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، 4المادة 
كالتككيف العالييف، كّل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي 

 كالبحث العممي.
 4302جويمية  42ر في حـرر بالجزائ                                                                                         
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 باركي      األستاذ دمحم م                                                                                                
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية ليسانس
عالم آلي" فرع "رياضيات"  ميدان "رياضيات وا 

 سداسي الثالثال

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ
 أُٞاد

ذح
ط

س
٧

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

اُؾغْ اُغبػ٢  غبػ٢ ا٧عجٞػ٢اُؾغْ اُ
 ُِغذاع٢

 أعجٞع( 15)
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط اُؼ٘ٞإ
ٓشاهجخ 
 ٓغزٔشح

 آزؾبٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 1.2اُشٓض: ٝ د أ ط.

 18ا٧سطذح: 
 9أُؼبَٓ:

 X X  00عب45  30عب1 30عب1 2 5 3اُغجش 

 X X  00عب90  00عب3 00عب3 4 7 3رؾ٤َِ 

 X X  00عب90  00عب3 00عب3 3 6 ٓذخَ اُطٞثُٞٞع٤ب

 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 1.2اُشٓض: ٝ د ّ.

 10ا٧سطذح: 
 5أُؼبَٓ:

 X X  30عب67 30عب1 30عب1 30عب1 2 4 1رؾ٤َِ سه٢ٔ 

 X X  30عب22   30عب1 2 3 ٓ٘طن س٣بض٢

أدٝاد اُجشٓغخ 
 2ُِش٣بض٤بد 

 X X  00عب45 30عب1  30عب1 1 3

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 1.2اُشٓض: ٝ د ا ط 

 2ا٧سطذح: 
 1أُؼبَٓ: 

 X   30عب22   30عب1 1 2 ربس٣خ اُش٣بض٤بد

    30سا287 00سا3 00سا9 30سا13 15 30 يجًىع انسذاسي انثانذ
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 ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية ليسانس
عالم آلي" فـــرع "رياضيات"  ميدان "رياضيات وا 

 الّرابعسداسي ال

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ
 أُٞاد

ذح
ط

س
٧

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

 اُؾغْ اُغبػ٢ ا٧عجٞػ٢
 اُؾغْ اُغبػ٢ ُِغذاع٢

 اعجٞع( 15)
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط اُؼ٘ٞإ
ٓشاهجخ 
 ٓغزٔشح

 آزؾبٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 2.2اُشٓض: ٝ د أ ط.

 18ا٧سطذح: 
 10أُؼبَٓ:

 X X  00عب45  30عب1 30عب1 3 5 4اُغجش 

 X X  00عب90  30عب1 00عب3 4 8 4رؾ٤َِ 

 X X  00عب45  30عب1 30عب1 3 5 رؾ٤َِ ٓشًت

 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 2.2اُشٓض: ٝ د ّ.

 10ا٧سطذح: 
 6أُؼبَٓ:

 X X  00عب67 30عب1 30عب1 30عب1 2 4 2رؾ٤َِ سه٢ٔ 

 X X  00عب45  30عب1 30عب1 2 3 اؽزٔب٫د

 X X  00عب45  30عب1 30عب1 2 3 عخٛ٘ذ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 2.2اُشٓض: ٝ د ا ط 

 1ا٧سطذح: 
 1أُؼبَٓ:

رطج٤ن اُش٣بض٤بد ك٢ 
 اُؼِّٞ ا٧خشٟ

 X   30عب22   30عب1 1 2

    00سا360 00سا1 30سا10 00سا12 17 30 يجًىع انسذاسي انّزابغ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 يحّدد برنامج التعميم لمسنة الثانية، 4302جويمية  42ؤرخ في م 626رقم   قــرار

عالم آلـــي" فرع إعالم آلـــي " لنيل شيادة ليسانس  في ميدان "رياضيات وا 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1999أبريل سنة  4المكافق  1419ذك الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 لقانكف التكجييي لمتعميـ العالي المعّدؿ كالمتمـ،ا
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
يكليك سنة  23المكافق  1422جمادى األكلى عاـ  2المؤرخ في  208-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد مياـ كسير اليياكل الجيكية كالندكة الكطنية لمجامعات، 2001
غشت سنة  23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعّدؿ كالمتمـ، 2003
 2005غشت سنة  16المكافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05رقـ  كبمقتضى المرسكـ التنفيذي -

 الذي يحدد مياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 نس، شيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسا
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
كسير المجنة الكطنية  المتضمف إنشاء، تككيف، صبلحيات 2005جكاف  4المؤّرخ  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 لمتأىيل،
المتضمف إنشاء، تككيف، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  2012مارس  26المؤرخ  75كبمقتضى القرار رقـ  -

 الكطنية لمميداف،
 المتضمف إنشاء ندكة العمداء لكل ميداف، 2013مارس  6المؤرخ في  129كبمقتضى القرار  -
الذي يحدد برنامج التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات  2014جكيمية  23المؤّرخ في  577كبمقتضى القرار رقـ  -

 ليسانس ميداف "رياضيات كا عبلـ آلي"،
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كبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغكجية الكطنية لمميداف كرؤساء ندكات عمداء  -
 .2014ماي  05إلى  03، مف 1الكميات، المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنيطنة

 

 يــقــــــرر
 

"رياضيات : ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادة الميسانس في ميدافالمادة األولى
 كا عبلـ آلي" فػػرع "إعبلـ آلػػػي" طبقا لممحق ىذا القرار.

، رؤساء الندكات الجيكرية كرؤساء مؤسسات التعميـ : يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف4المادة 
كالتككيف العالييف، كّل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي 

 كالبحث العممي.
 4302جويمية  42ائر في حـرر بالجز                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 مباركي       األستاذ دمحم                                                                                                
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية ليسانس
عالم آلي" فرع " إعالم آلـــي "  ميدان "رياضيات وا 

 سداسي الثالثال
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ

 أُٞاد
ذح

ط
س
٧

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 
اُؾغْ اُغبػ٢  اُؾغْ اُغبػ٢ ا٧عجٞػ٢

 ُِغذاع٢
 أعجٞع( 15)

 أخشٟ*
 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 دسٝط اُؼ٘ٞإ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

أػٔبٍ 
 رطج٤و٤خ

ٓشاهجخ 
 ٓغزٔشح

 آزؾبٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 1.1.2اُشٓض: ٝ د أ ط 

 15ا٧سطذح:
 7أُؼبَٓ:

 X X  00عب45 30عب1  30عب1 2 5 ٛ٘ذعخ اُؾبعٞة

رش٤ًت خٞاسص٤ٓبد ٝ
 أُؼط٤بد

 X X  00عب90 30عب1 30عب1 00عب3 3 6

 X X  00عب42  30عب1 30عب1 2 4 ٓ٘طن س٣بض٤بد

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 2.1.2اُشٓض: ٝ د أط .

 13ا٧سطذح: 
 8أُؼبَٓ:

 X X  00عب67 30عب1 30عب1 30عب1 3 5 ثشٓغخ ًبئ٤٘خ أُ٘ؾ٠٘

 X X  00عب45  30عب1 30عب1 3 4 ٗظْ أُؼِٞٓبد

  ٓبدح اخز٤بس٣خ ٖٓ ث٤ٖ:

 ٗظش٣خ اُِّـبد
 X X  00عب45  30عب1 30عب1 2 4

 طشم سه٤ٔخ
 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ

 1.2اُشٓض: ٝ د ّ 
 2ا٧سطذح: 
 1أُؼبَٓ: 

 X X  30عب22  30عب1  1 2 2ُـخ أع٘ج٤خ 

    00سا360 30سا4 00سا9 30سا10 16 30 يجًىع انسذاسي انثانذ
 

 التعميم لمسنة الثانية ليسانس ممحق برنامج
عالم آلي" فـــرع "إعالم آلي"  ميدان "رياضيات وا 

 سداسي الّرابعال

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ
 أُٞاد

ذح
ط

س
٧

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

اُؾغْ اُغبػ٢  اُؾغْ اُغبػ٢ ا٧عجٞػ٢
 ُِغذاع٢

 أعجٞع( 15)
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 دسٝط اُؼ٘ٞإ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

أػٔبٍ 
 رطج٤و٤خ

ٓشاهجخ 
 ٔشحٓغز

 آزؾبٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 1.2.2اُشٓض: ٝ د أ ط 

 13ا٧سطذح: 
 7أُؼبَٓ:

 X X  30عب67 30عب1 30عب1 30عب1 2 4 هٞاػذ اُج٤بٗبد
 X X  30عب67 30عب1 30عب1 30عب1 3 5 1أٗظٔخ اُزشـ٤َ 

 X X  00عب45  30عب1 30عب1 2 4 1ٛ٘ذعخ اُجشٓغ٤بد 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 2.2.2اُشٓض: ٝ د ّ. 
 13ا٧سطذح: 
 7أُؼبَٓ:

 

 X X  00عب45  30عب1 30عب1 2 4 ٗظش٣خ اُج٤بٕ

 X X  30عب67 30عب1 30عب1 30عب1 3 5 شجٌبد ا٫رظبٍ

رط٣ٞش اُزطج٤وبد ػ٠ِ 
 ا٣ُٞت

 X X  00عب45 30عب1  30عب1 2 4

 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 2.2اُشٓض: ٝ د ّ 
 4ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ:

ٓظبٛش هب٤ٗٞٗخ 
 ٣خ ُِجشٓغ٤بدٝاهزظبد

 X X  30عب22   30عب1 1 2

 X X  30عب22  30عب1  1 2 3ُـخ أع٘ج٤خ 

    30عب382 00عب6 00عب9 30عب10 16 30 ٓغٔٞع اُغذاع٢ اُّشاثغ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
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 يتضمن تأىيل جامعة تممسان، 4302جويمية  42مؤرخ في  624رقم   قــرار
 ومنحو لّدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعيلّتكوين لمحصول عمى شيادة ا

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف إنشاء جامعة تممساف، 1989غشت  01المؤرخ في  138-89كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المعدؿ كالمتمـ،
غشت سنة  17 المكافق 1419ربيع الثاني سنة  24المؤرخ في  254-98بمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

، المتعمق بالتككيف في الدكتكراه كما بعد التدرج المتخصص كالتأىيل الجامعي، المعدؿ كالمتمـ، السيما 1998
 منو، 113ك  9المادتيف 

غشت سنة  23المكافق  1424جمادى الثاني عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي  -
 بتنظيـ كسير الجامعة، المعدؿ كالمتمـ،، المحدد لممياـ كالقكاعد الخاصة 2003

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 

 يــقــــــرر
 

غشت سنة  17المؤرخ في  254-98التنفيذي رقـ  مف المرسكـ 113ك  9: تطبيقا ألحكاـ المادتيف المادة األولى
، المعدؿ كالمتمـ، المذككر أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تأىيل جامعة تممساف لمّتككيف 1998

 لمحصكؿ عمى شيادة الّدكتكراه كتنظيـ التأىيل الجامعي كمنحو.
 ار.تحدد قائمة التخصصات المفتكحة لمتأىيل الجامعي في ممحق ىذا القر  :4المادة 
( سنكات ابتداء مف تاريخ 04: يبقى التأىيل الممنكح بمكجب ىذا القرار ساري المفعكؿ لمدة أربع )0المادة 

 17المؤرخ في  254-98مف المرسـك التنفيذي رقـ  115ك  12إمضائو مع التقيد بأحكاـ المادتيف 
 المذككر أعبله. 1998أكت 

 العالييف كمدير جامعة تممساف، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار. : يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف2المادة 
 .كالبحث العممي ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي :2المادة 

 4302جويمية  42حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 4302جويمية  42المؤرخ في  624ممحق بالقرار رقم 

 يحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي
 

 جامعة تممسان
 فرنسية-
 إنجميزية-

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
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 يحدد القائمة االسمية، 4302جويمية  03مؤرخ في  624م رق قــرار
 بجامعة الجمفة ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم والتكنولوجيا

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 لحككمة،كالمتضمف تعييف أعضاء ا
غشت سنة  23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 منو، المعدؿ كالمتمـ، 44الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  2003
 2009يناير سنة  04افق المك  1430محـر عاـ  07المؤرخ في  09-09كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالمتضمف إنشاء جامعة الجمفة،
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 .2013ديسمبر  17ك  16لكجيا بتاريخ كبناء عمى محاضر اجتماع المجمس العممي لكمية العمـك كالتكنك  -

 

 يــقــــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  04المؤرخ في  279-03مف المرسكـ التنفيذي رقـ  44: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
، المعدؿ كالمتمـ كالمذككر أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23المكافق  1424

 ضاء المجمس العممي لكمية العمكـ كالتكنكلكجيا بجامعة الجمفة.القائمة االسمية ألع
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـك كالتكنكلكجيا بجامعة الجمفة بالجدكؿ الممحق  :4المادة 

 بيذا القرار.
فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار : يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة الجمفة، كل 0المادة 

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 

 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
 الصفة االسم و المقب
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـك كالتكنكلكجيا قزك عبد هللا

 عميد الكمية بف الشيخ بكبكر
 المرتبطة بالطمبة. نائب عميد الكمية مكمف بالدراسات في التدرج كالمسائل داكدي عطية
 نائب عميد الكمية مكمف بما بعد التدرج كالبحث العممي كالعبلقات الخارجية. براىيمي عمي
 رئيس قسـ الرياضيات كاإلعبلـ اآللي. مسممى فريد
 رئيس قسـ عمـك المادة دركيش يزيد
 رئيس قسـ عمـك كتكنكلكجيا متيش لحسف
 رئيس مخبر البحث قديـ أحمد
 رئيس مخبر البحث ىيـ الخميلحاشي ابرا 

 رئيس مخبر البحث معيكؼ عبد الحميـ
 رئيس مخبر البحث حفيفة أحمد
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 رئيس مخبر البحث لحرش المختار
 مسؤكلة مكتبة الكمية بف عمية فتيحة
 ممثل عف األساتذة ذكي مصف األستاذية لقسـ عمـك المادة قاسـ لخضر

 ألستاذية لقسـ عمـك المادةممثل عف األساتذة ذكي مصف ا فضيمي مختار
 ممثل عف األساتذة ذكي مصف األستاذية لقسـ العمـك كالتكنكلكجيا قزك عبد هللا
 ممثل عف األساتذة ذكي مصف األستاذية لقسـ العمـك كالتكنكلكجيا بكقزي العربي

 ممثل األساتذة المساعديف قسـ "أ" ىصؾ عمي سفياف
 يف قسـ "أ"ممثل األساتذة المساعد بكعبدلي دمحم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 4302جويمية  03مؤرخ في  624رقم  قــرار

 بجامعة الجمفة المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 2014مايك سنة  5المكافق  1435ـ رجب عا 05المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -
 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

غشت سنة  23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 منو، المعدؿ كالمتمـ، 44الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  2003

 2009يناير سنة  04المكافق  1430محـر عاـ  07المؤرخ في  09-09كـ التنفيذي رقـ كبمقتضى المرس -
 كالمتضمف إنشاء جامعة الجمفة،

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 ء عمى محاضر انتخاب أعضاء المجمس العممي لكمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية.كبنا -
 

 يــقــــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  04المؤرخ في  279-03مف المرسكـ التنفيذي رقـ  44: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
القرار إلى تحديد ، المعدؿ كالمتمـ كالمذككر أعبله، ييدؼ ىذا 2003غشت سنة  23المكافق  1424

 القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة الجمفة.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة الجمفة بالجدكؿ  :4المادة 

 الممحق بيذا القرار.
يـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة الجمفة، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار : يكمف المدير العاـ لمتعم0المادة 

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي

 الصفة االسم و المقب
 رئيس المجمس العممي لكمية الحقكؽ كالعمـك السياسية بف داكد براىيـ

 رج كالبحث العممي كالعبلقات الخارجيةعميد الكمية بما بعد التد حمادي نكر الديف
 نائب عميد الكمية مكمف بما بعد التدرج كالبحث العممي كالعبلقات الخارجية. لحرش أسعد المحاسف
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 نائب عميد الكمية مكمف بالدراسات كالشؤكف المرتبطة بالطمبة شبللي رضا
 رئيس قسـ الحقكؽ  سبع زياف

 رئيس قسـ العمـك السياسية نكري نعاس
 مدير مخبر التنمية، الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف في الجزائر خنيش سنكسي

 مدير مخبر "قانكف البيئة" سالمي عبد السبلـ
 مدير مخبر "إصبلح النظاـ الدستكري الجزائري كمتطمبات الحكـ الراشد" طيبي عيسى

 ممثل عف األساتذة ذكي مصف األستاذية بقسـ القانكف  عزالديف مسعكد
 ممثل عف األساتذة ذكي مصف األستاذية بقسـ العمـك السياسية أحمد طعيبة

 ممثل عف سمؾ األساتذة المساعديف بالكمية امعيزة عيسى
 ممثل عف سمؾ األساتذة المساعديف بالكمية جداكي خميل
 مسؤكلة مكتبة الكمية قاسـ فتيحة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 4302 جويمية 03مؤرخ في  623رقم  قــرار

 بجامعة الجمفة المجمس العممي لكمية العموم التجارية وعموم التسيير
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -
 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

غشت سنة  23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03ضى المرسكـ التنفيذي رقـ كبمقت -
 منو، المعدؿ كالمتمـ، 44الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  2003

 2009سنة يناير  04المكافق  1430محـر عاـ  07المؤرخ في  09-09كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 كالمتضمف إنشاء جامعة الجمفة،

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 12تجارية كعمكـ التسيير بتاريخ كبناء عمى محضر اجتماع المجمس العممي لكمية العمـك االقتصادية كالعمكـ ال -
 .2014مايك 

 ــررـــقـــي
 

جمادى الثانية عاـ  04المؤرخ في  279-03مف المرسكـ التنفيذي رقـ  44: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
، المعدؿ كالمتمـ كالمذككر أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23المكافق  1424

مية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـك االقتصادية كالعمكـ التجارية كعمكـ التسيير القائمة االس
 بجامعة الجمفة.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـك االقتصادية كالعمكـ التجارية كعمكـ التسيير  :4المادة 
 بجامعة الجمفة بالجدكؿ الممحق بيذا القرار.

مف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة الجمفة، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار : يك0المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302جويمية  03في حـرر بالجزائر                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 ركي      األستاذ دمحم مبا                                                                                                
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 محق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العمميم
 الصفة االسم والمقب
 ررئيسة المجمس العممي لكمية العمـك االقتصادية كالعمـك التجارية كعمـك التسيي الحدي نجكية
 عميد الكمية طعيبة أحمد
 نائب عميد الكمية مكمف بالدراسات كالمسائل المرتبطة بالطمبة بالنيابة حميدة مختار

 نائب عميد الكمية مكمف بما بعد التدرج كالبحث العممي كالعبلقات الخارجية بالنيابة بف أحمد لخضر
 رئيس قسـ العمـك االقتصادية بالنيابة لباز لميف
 رئيس قسـ العمـك التجارية مصطفى سالت دمحم
 رئيس قسـ عمـك التسيير بالنيابة خالدي دمحم

 ممثل عف األساتذة ذكي مصف األستاذية لقسـ العمـك االقتصادية شكيكات دمحم
 ممثل عف األساتذة ذكي مصف األستاذية لقسـ العمـك التجارية ضيف أحمد
 ذية لقسـ عمـك التسييرممثل عف األساتذة ذكي مصف األستا الحدي نجكية

 ممثل عف األساتذة ذكي مصف األستاذية لقسـ عمـك التسيير عسالي بكلرباح
 مدير مخبر سياسات التنمية بالكمية قادري دمحم الطاىر
 ممثل عف سمؾ األساتذة المساعديف بالكمية الجكدي دمحم عمي

 ممثل عف سمؾ األساتذة المساعديف بالكمية مداح لخضر
 مسؤكؿ مكتبة الكمية ـضبع مقد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحدد لمبرنامج البيداغوجي، 4302جويمية  03مؤرخ في  620رقم  قــرار
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات شيادة ميندس دولة في "اآللية" لنيل

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمف  1999أبريل سنة  4المكافق  1419ذك الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ كالمتمـ،
المتضّمف  1971غشت سنة  25المكافق  1391رجب عاـ  4المؤّرخ في  219-71كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14سكـ الرئاسي رقـ كبمقتضى المر  -

 المتضّمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2008يكليك سنة  14المكافق  1429رجب عاـ  11المؤّرخ في  215-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ج الجامعة، المعّدؿ،المتضّمف تحكيل المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات إلى المدرسة خار 
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 يقـــرر

لة في "اآللية" بالمدرسة : ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دك المادة األولى
 الكطنية المتعددة التقنيات، طبقا لممحق ىذا القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات، كّل فيما يحّصو،  :4المادة 
 عممي.بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث ال

 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 األولى من الطور الثانيالممحق: البرنامج البيداغوجي السنة 
 لنيل شيادة ميندس دولة في اآللية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

 0السداسي س
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 اعبث٤غ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼبَٓ

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط
  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 9 45سا213 45سا33 00سا45 30سا67 30سا67 1.1.1و ث أ 
 3 15عب71 15عب11 00عب15 30عب22 30عب22 1ا٩ٌُزش٤ٗٝي اُز٘بظش٣خ 

 3 15عب71 15عب11 00عب15 30عب22 30عب22 1ا٧ٗظٔخ اُشه٤ٔخ 
 3 15عب71 15عب11 00عب15 30عب22 30عب22 ٓؼبُغخ ا٩شبسح

 6 30سا112 00سا15 30سا7 00سا45 00سا45 2.1.1و ث أ 
 3 30عب52 30عب7  30عب22 30عب22 ٜشٝٓـ٘بطغ٤خ ٝأُٞعبداٌُ

 3 00عب60 30عب7 30عب7 30عب22 30عب22 اُذساد اٌُٜشثبئ٤خ ٝأُـ٘بطغ٤خ
 5 30سا97 00سا15 00سا15  30سا67 3.1.1و ث أ 

 1.5 00عب30 30عب7   30عب22 ٗظش٣خ ا٫ٗظٔخ
 3.5 30عب67 30عب7 00عب15  00عب45 اُ٘ظْ أُزؾٌْ ك٤ٜب ٝأُغزٔش اُخط٤خ

  وحذة انخؼهيى انًُهجيت
 5 00سا90 00سا15 00سا30  00سا45 1.1و ث و 

 2.5 00عب45 30عب7 00عب15  30عب22 رو٤٘بد اُو٤بعبد
 2.5 00عب45 30عب7 00عب15  30عب22 اُطشم اُشه٤ٔخ أُطجوخ ػ٠ِ ػِّٞ أُٜ٘ذط

  ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧كو٤خ
 3 30سا52 30سا7   00سا45 1.1و ث أ ف 

 1.5 15عب26 45عب3   30عب22 1ا٫ٗغ٤ِض٣خ اُؼ٤ِٔخ ٝاُزو٤٘خ 
 1.5 00عب26 45عب3   30عب22 ا٤ٌُِٔخ اُلٌش٣خ

  وحذة انخؼهيى االسخكشافيت
 2      1.1و ث إ 

 2      1رشثض 
 30 15سا566 15سا86 30سا97 30سا112 00سا270 1يجًىع انسذاسي س

 

 سنة األولى من الطور الثانيالممحق: البرنامج البيداغوجي ال
 لنيل شيادة ميندس دولة في اآللية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

 4السداسي س
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 اعبث٤غ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼبَٓ

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط
  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 6 00سا135 00سا15 00سا30 00سا45 00اس45 1.2.1و ث أ 
 3 30عب67 30عب7 00عب15 30عب22 30عب22 2ا٫ُزٌزش٤ٗٝي اُز٘بظش٣خ 

 3 30عب67 30عب7 00عب15 30عب22 30عب22 2ا٫ٗظٔخ اُشه٤ٔخ 
 6 00سا135 30سا22 30سا22 00سا45 00سا45 2.2.1و ث أ 

 3 45عب63 15عب11 30عب7 30عب22 30عب22 أُؾ٫ٞد اٌُٜشٝٓـ٘بط٤غ٤خ
 3 15عب71 15عب11 00عب15 30عب22 30عب22 ٌُزش٤ٗٝي اُوذسحا

 7 15سا131 45سا18 30سا22  00سا90 3.2.1و ث أ 
 3.5 45عب63 15عب11 30عب7  00عب45 أٗظٔخ اُزؾٌْ أُزوبطؼخ

 3.5 30عب67 30عب7 00عب15  00عب45 اُزؾ٤َِ ٝاُزؾٌْ ك٢ كضبء اُؾبُخ
  وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 4 30سا82 00سا15 30سا22  00سا45 2.1ث و و 
 2 00عب45 30عب7 00عب15  30عب22 ُـبد اُجشٓغخ

 2 30عب37 30عب7 30عب7  30عب22 أدار٤خ
  وحذة انخؼهيى األفقيت

 3 30سا52 30سا7   00سا45 2.1و ث أ ف 
 1.5 15عب26 45عب3   30عب22 2ا٫ٗغ٤ِض٣خ اُؼ٤ِٔخ ٝاُزو٤٘خ 

 1.5 15عب26 45عب3   30عب22 اُزو٤٤ظ
  وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 4 15سا26 45سا3   30سا22 2.1و ث إ 
 2 15عب26 45عب3   30عب22 ٤ٌٓب٤ٗي رطج٤و٤خ ٝطبه٣ٞخ

 2      2رشثض 
 30 30سا562 30سا82 30سا97 00سا90 30سا292 2يجًىع انسذاسي س

  

 ثانيمن الطور ال الثانيةالممحق: البرنامج البيداغوجي السنة 
 لنيل شيادة ميندس دولة في اآللية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

 0السداسي س
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 اعبث٤غ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼبَٓ

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط
  وحذة انخؼهيى األساسيت

 10 00سا120 00سا15 00سا15 00سا45 00سا45 1.1.2و ث أ 
 6 30عب67 30عب7 00عب15 30عب22 30عب22 1رؾذ٣ذ ٣ٞٛخ ا٧ٗظٔخ 

 4 30عب52 30عب7  30عب22 30عب22 أٗظٔخ ٓزؾٌْ ك٤ٜب ٓزوذٓخ
 8 00سا150 00سا30 00سا30 00سا45 00سا45 2.1.2و ث أ 

 4 00عب75 30عب15 00عب15 30عب22 30عب22 رٌُ٘ٞٞع٤ب أٗظٔخ ٓزؾٌْ ك٤ٜب
 4 00عب75 30عب15 00عب15 30عب22 30عب22 1اُظ٘بػ٤خ ا٩ُزٌزش٤ٗٝي 
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  وحذة انخؼهيى انًُهجيت
 7 30سا172 00سا30 00سا30 00سا45 30سا67 1.2و ث و 

 3 00عب75 00عب15 00عب15 30عب22 30عب22 أٗظٔخ ٝؽذاد ؿ٤ش ٓغزٔشح
 4 30عب97 00عب15 00عب15 30عب22 00عب45 3ا٧ٗظٔخ اُشه٤ٔخ 
  قيتوحذة انخؼهيى اإلف

 3 30سا52 30سا7   00سا45 1.2و ث أ ف 
 1.5 15عب26 45عب3   30عب22 3ا٫ٗغ٤ِض٣خ اُزو٤٘خ ٝاُؼ٤ِٔخ 

 1.5 15عب26 45عب3   30عب22 أُوب٤٣ظ اُوب٤ٗٞٗخ
  وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 2      1.2و ث إ 
 2      3رشثض 

 30 00سا495 30سا82 00سا75 00سا135 30سا202 3يجًىع انسذاسي س
 

 من الطور الثاني الثانيةالممحق: البرنامج البيداغوجي السنة 
 لنيل شيادة ميندس دولة في اآللية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

 2السداسي س
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 اعبث٤غ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼبَٓ

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط
  وحذة انخؼهيى األساسيت

 8 30سا142 30سا22 00سا30 00سا45 00سا45 1.2.3و ث أ 
 4 00عب75 00عب15 00عب15 30عب22 30عب22 2رؾذ٣ذ ٣ٞٛخ ا٧ٗظٔخ 

 4 30عب67 30عب7 00عب15 30عب22 30عب22 رؾٌْ ٓزؼذد أُزـ٤شاد
 7 30سا127 30سا22 00سا15 00سا45 00سا45 2.2.2و ث أ 
 4 15عب71 15عب11 00عب15 00عب22 30عب22 خ اُظ٘بػ٤خرؼذ٣َ ا٧ٗظٔ

 3 15عب56 15عب11  00عب22 30عب22 أٗظٔخ ؿ٤ش خط٤خ
  وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 8 00سا135 00سا15 00سا30 00سا45 00سا45 2.2و ث و 
 4 30عب67 30عب7 00عب15 30عب22 30عب22 آ٤ُبد أُجشٓغخ اُظ٘بػ٤خ

 4 30عب67 30عب7 00عب15 30عب22 30بع22 2ا٩ٌُزش٤ٗٝي اُظ٘بػ٤خ 
  وحذة انخؼهيى األفقيت

 3 30سا52 30سا7   00سا45 2.2و ث اف 
 1.5 15عب26 45عب3   30عب22 4ا٫ٗغ٤ِض٣خ اُؼ٤ِٔخ ٝاُزو٤٘خ 
 1.5 15عب26 45عب3   30عب22 ٗظبكخ ٝع٬ٓخ ط٘بػ٤خ

  وحذة انخؼهيى االسخكشافيت
 4 00سا30 45سا7   30سا22 2.2و ث إ 

 2 00عب30 45عب7   30عب22 4رشثض 
 2      ٗذٝاد اٗشبء ٓ٘شٞساد ٝ/أٝ ارظب٫د

 30 30سا487 00سا75 00سا75 00سا135 30سا202 4يجًىع انسذاسي س 
 

 من الطور الثاني الثالثةالممحق: البرنامج البيداغوجي السنة 
 قنياتلنيل شيادة ميندس دولة في اآللية بالمدرسة الوطنية المتعددة الت

 2السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 اعبث٤غ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼبَٓ

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط
  وحذة انخؼهيى األساسيت

 11 45سا138 15سا26 30سا22 00سا45 00سا45 1.1.3و ث أ 
 6 00عب75 00عب15 00عب15 30عب22 30عب22 ا٤ُ٥بد أُزوذٓخ
 5 45عب63 15عب11 30عب7 30عب22 30عب22 ضَٓاُزؾغ٤ٖ ٝاُزؾٌْ ا٧

 10 30سا187 30سا22 00سا30 00سا45 00سا90 2.1.3و ث أ 
 5 00عب90 30عب7 00عب15 30عب22 00عب45 اػ٬ّ آ٢ُ ط٘بػ٢

 5 30عب97 00عب15 00عب15 30عب22 00عب45 سٝثٞر٤ي ٝرو٤٘بد ر٘ظ٤ْ ا٩ٗزبط ا٢ُ٥
  انًُهجيتوحذة انخؼهيى 
 4 45سا48 15سا11 00سا15  30سا22 3.1و ث و 

 4 45عب48 15عب11 00عب15  30عب22 ٗٔزعخ ٝرظبٛش
  ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧كو٤خ

 3 30سا52 30سا7   00سا45 1.3و ث أ ف 
 1.5 15عب26 45عب3   30عب22 5ا٫ٗغ٤ِض٣خ اُؼ٤ِٔخ ٝاُزو٤٘خ 

 1.5 15عب26 45عب3   30عب22 رغ٤٤ش أُئعغبد ٝاُز٤ٔ٘خ أُغزذآخ
  وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 2      1.3و ث إ 
 2      رشثض

 30 30سا427 30سا67 30سا67 00سا90 30سا202 4يجًىع انسذاسي س 
 

 من الطور الثاني الثالثةالممحق: البرنامج البيداغوجي السنة 
 تقنياتلنيل شيادة ميندس دولة في اآللية بالمدرسة الوطنية المتعددة ال

 6السداسي س 
 انًؼايم اسابيغ( 15انحجى انساػي انسذاسي ) وحذة انخؼهيى و ث

 30  يشزوع َهايت انذراست
 30 6انًجًىع انسذاسي س 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لنيل المحدد لمبرنامج البيداغوجي، 4302جويمية  03مؤرخ في  624رقم  قــرار
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ك"اإللكتروني شيادة ميندس دولة في "

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمف  1999أبريل سنة  4المكافق  1419ذك الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ كالمتمـ،
المتضّمف  1971غشت سنة  25المكافق  1391رجب عاـ  4المؤّرخ في  219-71كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضّمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2008يكليك سنة  14المكافق  1429رجب عاـ  11خ في المؤرّ  215-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضّمف تحكيل المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات إلى المدرسة خارج الجامعة، المعّدؿ،
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 العالي كالبحث العممي، الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ
 يقـــرر

"اإللكتركنيؾ"  : ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة فيالمادة األولى
 بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات، طبقا لممحق ىذا القرار.

ة الكطنية المتعددة التقنيات، كّل فيما يحّصو، يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرس :4المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطور الثاني
 لكترونيك بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنياتاإل لنيل شيادة ميندس دولة في 

 0السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 أعبث٤غ( 15ذاع٢ )اُؾغْ اُغبػ٢ اُغ
 أُؼبٓــــَ

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط

  وحذاث انخؼهيى األساسيت
 9 45سا213 45سا33 30سا45 30سا67 30سا67 1.1.1و ث أ 

 3 15عب71 15عب11 00عب15 30عب22 30عب22 1ا٩ٌُزش٤ٗٝي اُز٘بظش٣خ 

 3 15عب71 15عب11 00عب15 30عب22 30عب22 1ا٧ٗظٔخ اُشه٤ٔخ 

 3 15عب71 15عب11 00عب15 30عب22 30عب22 ٓؼبُغخ ا٩شبسح

 6 30سا112 00سا15 30سا7 30سا45 00سا45 2.1.1و ث أ 

 3 30عب52 30عب7  30عب22 30عب22 اٌُٜشٝٓـ٘بط٤غ٤خ ٝأُٞعبد

 3 00عب60 30عب7 30عب7 30عب22 30عب22 ساد اٌُٜشثبئ٤خ ٝأُـ٘بط٤غ٤خااُذ

 5 30سا112 00سا15 00سا15  30سا67 3.1.1و ث أ 

 1.5 00عب30 30عب7   30عب22 ٗظش٣خ ا٧ٗظٔخ
 3.5 30عب67 30عب7 00عب15  00عب45 اُ٘ظْ أُزؾٌْ ك٤ٜب ٝأُغزٔشح اُخط٤خ

  وحذة انخؼهيى انًُهجيت
 5 00سا90 00سا15 00سا30  00سا45 1.1و ث و 

 2.5 00عب45 30عب7 00عب15  30عب22 رو٤٘بد اُو٤بعبد
اُطشم اُشه٤ٔخ أُطجوخ ػ٠ِ ػِّٞ 

 أُٜ٘ذط
 2.5 00عب45 30عب7 00عب15  30عب22

  وحذة انخؼهيى األفقيت
 3 30سا52 30سا7   00سا45 1.1و ث أ ف 

 1.5 15عب26 45عب3   30عب22 1ا٩ٗغ٤ِض٣خ اُؼ٤ِٔخ ٝاُزو٤٘خ 
 1.5 15عب26 45عب3   30عب22 ا٤ٌُِٔخ اُلٌش٣خ
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  افيتوحذة انخؼهيى االسخكش

 2      1.1و ث إ 

 2      1رشثض 

 30 15سا566 15سا86 30سا97 30سا112 00سا270 1يجًىع انسذاسي س 

 
 الممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطور الثاني

 لنيل شيادة ميندس دولة في اإللكترونيك بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
 4السداسي س 

 ٝ دٝؽذاد اُزؼ٤ِْ 
 أعبث٤غ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )

 أُؼبٓــــَ
 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط

  وحذاث انخؼهيى األساسيت
 6 30سا142 00سا15 30سا37 00سا45 00سا45 1.2.1و ث أ 

 3 30عب67 30عب7 00عب15 30عب22 30عب22 2ا٩ٌُزش٤ٗٝي اُز٘بظش٣خ 

 3 00عب75 30عب7 03عب22 30عب22 30عب22 2ا٧ٗظٔخ اُشه٤ٔخ 

 6 00سا135 30سا22 30سا22 00سا45 00سا45 2.2.1و ث أ 

 3 45عب63 15عب11 30عب7 30عب22 30عب22 أُؾ٫ٞد اٌُٜشٝٓـ٘بط٤غ٤خ

 3 15عب71 15عب11 00عب15 30عب22 30عب22 اٌُزش٤ٗٝي اُوذسح

 7 15سا131 45سا18 30سا22  00سا90 3.2.1و ث أ 

 3.5 45عب63 15عب11 30عب7  00عب45 اُزؾٌْ أُزوبطؼخأٗظٔخ 
 3.5 30عب67 30عب7 00عب15  00عب45 اُزؾ٤َِ ٝاُزؾٌْ ك٢ كضبء اُؾبُخ

  وحذة انخؼهيى انًُهجيت
 4 30سا82 00سا15 30سا22  00سا45 2.1و ث و 

 2 00عب45 30عب7 00عب15  30عب22 ُـبد اُجشٓغخ
 2 30عب37 30عب7 30عب7  30عب22 أدار٤خ

  وحذة انخؼهيى األفقيت
 3 30سا52 30سا7   00سا45 2.1و ث أ ف 

 1.5 15عب26 45عب3   30عب22 2ا٩ٗغ٤ِض٣خ اُؼ٤ِٔخ ٝاُزو٤٘خ 

 1.5 15عب26 45عب3   30عب22 اُزو٤ظ

  وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 4 15سا26 45سا3   30سا22 2.1و ث إ 

 2 15عب26 45عب3   30عب22 ٤ٌٓب٤ٗي رطج٤و٤خ ٝطبه٣ٞخ

 2      2رشثض 

 30 00سا170 30سا82 30سا97 00سا90 30سا292 2يجًىع انسذاسي س 

 
 من الطور الثاني الثانيةالممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة 

 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنياتاإللكترونيك لنيل شيادة ميندس دولة في 
 0السداسي س 

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د
 أعبث٤غ( 15ػ٢ اُغذاع٢ )اُؾغْ اُغب

 أُؼبٓــــَ
 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط

  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 13 00سا240 30سا37 00سا45 30سا67 00سا90 1.2.و ث 

 4 15عب71 15عب11 00عب15 30عب22 30عب22 ٗشش ٓٞعٚ ُِٔٞعبد اٌُٜشٝٓـ٘بط٤غ٤خ

00عب15 30عب22 30عب22 اُضٞئ٤خ  4 15عب71 15عب11 

اٌُزش٤ٗٝي ؿ٤ش خط٢ ٝاُزشدداد 
 اُؼب٤ُخ

00عب15 30عب22 00عب45  5 30عب97 00عب15 

       وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 9 45سا168 15سا26 00سا30 30سا22 00سا90 1.2و ث أ

 5 30عب97 00عب15 00عب15 30عب22 00عب45 أُؼبُظ اُذه٤ن

 2.5 00عب45 30عب07 00عب15  30عب22 أٗظٔخ اُزشـ٤َ

 1.5 15عب26 45عب03   30عب22 ٛ٘ذعخ اُجشآظ ٨ُٗظٔخ أُز٘وِخ
  وحذة انخؼهيى األفقيت

 3 30سا52 30سا7   00سا45 1.2و ث أ ف 
 1.5 15عب26 45عب3   30عب22 3ا٩ٗغ٤ِض٣خ اُزو٤٘خ ٝاُؼ٤ِٔخ 

 1.5 15عب26 45عب3   30عب22 أُوب٤٣ظ اُوب٤ٗٞٗخ

  سخكشافيتوحذة انخؼهيى اال

 5 45سا48 45سا3   00سا45 1.2و ث إ 

 3 45عب48 45عب3   00عب45 ك٤ض٣بء أٗظبف اُ٘ٞاهَ

 2      3رشثض 

 30 00سا510 00سا75 00سا75 00سا90 00سا270 3يجًىع انسذاسي س 
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 من الطور الثاني الثانيةالممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنياترونيك اإللكتلنيل شيادة ميندس دولة في 

 2السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 أعبث٤غ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼبٓــــَ

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط

  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 14 45سا258 15سا41 30سا37 30سا67 30سا112 1.2و ث .

ظٔخ ك٢ اُزشدداد اُذاساد ٝا٧ٗ
 أُشرلؼخ

 5 00عب90 00عب15 30عب07 30عب22 00عب45

00عب15 30عب22 30عب22 ا٬ُهظ ٝأعٜضح ا٤ُبعبد  4 15عب71 15عب11 

00عب15 30عب22 00عب45 أٗظٔخ أُٞاط٬د  5 30عب97 00عب15 

       وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 8 30سا142 30سا22 00سا30  00سا90 1.2و ث أ

 4 15عب71 15عب11 00عب15  00عب45 أُزوذّأُؼبُظ 

 2.5 00عب45 30عب07 00عب15  30عب22 ا٧ٗظٔخ اُذٓغخ

 1.5 15عب26 45عب03   30عب22 أٗغبص اُِٞؽبد ا٩ٌُزش٤ٗٝخ
  وحذة انخؼهيى األفقيت

 3 30سا52 30سا7   00سا45 1.2و ث أ ف 
 1.5 15عب26 45عب3   30عب22 4ا٩ٗغ٤ِض٣خ اُؼ٤ِٔخ ٝاُزو٤٘خ 
 1.5 15عب26 45عب3   30عب22 ٗظبكخ ٝع٬ٓخ ط٘بػ٤خ

  وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 5 00سا60 30سا7 00سا07  00سا45 1.2و ث إ 

 3 00عب60 30عب7 00عب07  00عب45 رٌُ٘ٞٞع٤ب أُؾز٣ٞبد ا٩ٌُزش٤ٗٝخ

 2      4رشثض 

 30 45سا513 45سا78 00سا75 30سا67 30سا292 4يجًىع انسذاسي س 
 

 من الطور الثاني الثالثةالممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنياتاإللكترونيك لنيل شيادة ميندس دولة في 

 2السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 أعبث٤غ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼبٓــــَ

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط

  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 11.5 15سا206 45سا33 00سا15 30سا22 00سا135 1.2و ث .

 3 30عب52 30عب07   00عب45 ٓلب٤ْٛ ؽٍٞ اُزاًشح اُظ٘بػ٤خ

 3.5 45عب63 15عب11 30عب07  00عب45 ٓؼبُغخ اُظٞس ٝا٫رظب٫د اُشه٤ٔخ

 5 00عب90 00عب15 30عب07 30عب22 00عب45 اُٜٞائ٤بد ٝثش ا٧ٓٞاط

       وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 10 00سا180 00سا30 00سا15  00سا135 1.2و ث أ

30عب07  00عب45 اُشجٌبد ٝأُٞاط٬د  3.5 45عب63 15عب11 

00عب45 اُشعَ ا٢ُ٥ 30عب07    3.5 45عب63 15عب11 
ٗبطش٣بد اُزوذ٣شاد ٝاًزشبف 

00عب45 اُشاداساد  3 30عب52 30عب07   

  توحذة انخؼهيى األفقي
 3 30سا52 30سا7   00سا45 1.2و ث أ ف 

 1.5 15عب26 45عب3   30عب22 5ا٩ٗغ٤ِض٣خ اُؼ٤ِٔخ ٝاُزو٤٘خ 
 1.5 15عب26 45عب3   30عب22 رغ٤٤ش أُئعغبد ٝاُز٤ٔ٘خ أُغزذآخ

  وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

15سا11 00سا7  00سا45 1.2و ث إ   5.5 45سا63 

15عب11 00عب7  00بع45 ا٧ٗظٔخ اُغٔؼ٤خ اُجظش٣خ  3.5 45عب63 
 2      4رشثض 

 30 30سا502 30سا82 30سا37 30سا22 00سا360 4يجًىع انسذاسي س 
 

 من الطور الثاني الثالثةالممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 لنيل شيادة ميندس دولة في اإللكترونيك بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

 6السداسي س 
 انًؼايــــم أسابيغ( 15انحجى انساػي انسذاسي ) ؼهيى و ثوحذاث انخ

 30  يشزوع َهايت انذراست
 30 6انًجًىع انسذاسي س 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لنيل المحدد لمبرنامج البيداغوجي 4302جويمية  03مؤرخ في  620رقم  قــرار
 سة الوطنية المتعددة التقنياتبالمدر  شيادة ميندس دولة في "اإللكتروتقني"

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمف  1999أبريل سنة  4المكافق  1419ذك الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ كالمتمـ،
المتضّمف  1971غشت سنة  25المكافق  1391رجب عاـ  4المؤّرخ في  219-71كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضّمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2008يكليك سنة  14المكافق  1429جب عاـ ر  11المؤّرخ في  215-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضّمف تحكيل المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات إلى المدرسة خارج الجامعة، المعّدؿ،
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 البحث العممي،الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي ك 
 يقـــرر

: ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة في "اإللكتركتقني" المادة األولى
 بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات، طبقا لممحق ىذا القرار.

ة المتعددة التقنيات، كّل فيما يحّصو، يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطني :4المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطور الثاني
 لنيل شيادة ميندس دولة في اإللكتروتقني بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

 0السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 أعبث٤غ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼبٓــــَ

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط
  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 9 45سا213 45سا33 30سا45 30سا67 30سا67 1.1.1و ث أ 
 3 15عب71 15عب11 00عب15 30عب22 30عب22 1اٌُزش٤ٗٝبد اُزٔبص٤ِخ

 3 15عب71 15عب11 00عب15 30عب22 30عب22 1ا٧ٗظٔخ اُشه٤ٔخ
 3 15عب71 15عب11 00عب15 30عب22 30عب22 ٓؼبُغخ ا٩شبسح

 6 30سا112 00سا15 30سا7 30سا45 00سا45 2.1.1و ث أ 
 3 30عب52 30عب7  30عب22 30عب22 اٌُٜشٝٓؼ٘بط٤غ٤خ ٝأُٞعبد

 3 00عب60 30عب7 30عب7 30عب22 30عب22 اُذٝائش اٌُٜشثبئ٤خ ٝأُـ٘بط٤غ٤خ
 5 30سا97 00سا15 00سا15  30سا67 3.1.1و ث أ 

 1.5 00عب30 30عب7   30عب22 ٗظش٣خ اُ٘ظْ
 3.5 30عب67 30عب7 00عب15  00عب45 أٗظٔخ اُزؾٌْ اُخط٢ أُغزٔش

  وحذة انخؼهيى انًُهجيت
 5 00سا90 00سا15 00سا30  00سا45 1.1و ث و 

 2.5 00عب45 30عب7 00عب15  30عب22 رو٤٘بد اُو٤بط
 2.5 00عب45 30عب7 00عب15  30عب22 خ ك٢ اُؼِّٞ اُٜ٘ذع٤خاُطشم اُؼذد٣خ أُطجو

  وحذة انخؼهيى األفقيت
 3 30سا52 30سا7   00سا45 1.1و ث أ ف 

 1.5 15عب26 45عب3   30عب22 1ا٩ٗغ٤ِض٣خ اُؼ٤ِٔخ ٝاُزو٤٘خ
 1.5 15عب26 45عب3   30عب22 ا٤ٌُِٔخ اُلٌش٣خ

  وحذة انخؼهيى االسخكشافيت
 2      1.1و ث إ 

 2      1رشثض 

 30 15سا566 15سا86 30سا97 30سا112 00سا270 1يجًىع انسذاسي س 
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 من الطور الثاني األولالممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 لنيل شيادة ميندس دولة في اإللكتروتقني بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

 4السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 أعبث٤غ( 15) اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢
 أُؼبٓــــَ

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط
  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 6 00سا135 00سا15 00سا30 00سا45 00سا45 1.2.1و ث أ 
 3 30عب67 30عب7 00عب15 30عب22 30عب22 2اٌُزش٤ٗٝبد اُزٔبص٤ِخ

 3 30عب67 30عب7 00عب15 30عب22 30عب22 2ا٧ٗظٔخ اُشه٤ٔخ

 6 00سا135 30سا22 30سا22 00سا45 00سا45 2.2.1و ث أ 
 3 45عب63 15عب11 30عب7 30عب22 30عب22 ٓؾ٫ٞد اٌُٜشٝٓؼ٘بط٤غ٤خ

 3 15عب71 15عب11 00عب15 30عب22 30عب22 اٌُزش٤ٗٝي اُوذسح

 7 15سا131 45سا18 30سا22  00سا90 3.2.1و ث أ 
 3.5 45عب63 15عب11 30عب7  00عب45 أٗظٔخ اُزؾٌْ أُزوطؼخ

 3.5 30عب67 30عب7 00عب15  00عب45 اُزؾ٤َِ ٝاُزؾٌْ ك٢ كضبء اُؾبُخ
  وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 4 30سا82 00سا15 30سا22  00سا45 2.1و ث و 
 2 00عب45 30عب7 00عب15  30عب22 ُـبد اُجشٓغخ

 2 30عب37 30عب7 30عب7  30عب22 أدار٤خ
  وحذة انخؼهيى األفقيت

 3 30سا52 30سا7   00سا45 2.1ث أ ف و 
 1.5 15عب26 45عب3   30عب22 1ا٩ٗغ٤ِض٣خ اُؼ٤ِٔخ ٝاُزو٤٘خ

 1.5 15عب26 45عب3   30عب22 اُزو٤٤ظ
  وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 4 15سا26 45سا3   30سا22 2.1و ث إ 
 2 15عب26 45عب3   30عب22 ٤ٌٓب٤ٗي رطج٤و٤خ ٝطبه٣ٞخ

 2      2رشثض 

 30 00سا170 30سا82 30سا97 00سا90 30سا292 2ع انسذاسي س يجًى
 

 

 من الطور الثاني الثانيةالممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنياتاإللكتروتقني لنيل شيادة ميندس دولة في 

 0السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 أعبث٤غ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 ٓــــَأُؼب

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط

  وحذاث انخؼهيى األساسيت
 12 30سا236 15سا26 00سا30 30سا67 30سا112  1.1.2.أ و ث

 4 30عب82 30عب07 30عب07 30عب22 00عب45 2اٌُزش٤ٗٝي ا٫عزطبػخ
00عب15 30عب22 00عب45 1ا٫٥د اٌُٜشثبئ٤خ  4 45عب93 15عب11 

 4 00عب60 30عب07 30عب07 30عب22 30عب22 ٤خ ا٧ٗظٔخأُ

00سا45  1.1.2.أ و ث 00سا45   8 15سا131 45سا18 30سا22 
 4 30عب67 30عب07 00عب15 30عب22 30عب22 رو٤٘خ اُزٞرش اُؼب٢ُ
 4 45عب63 15عب11 30عب07 30عب22 30عب22 اُشجٌبد اٌُٜشثبئ٤خ

       وحذة انخؼهيى انًُهجيت
 5 00سا90 00سا15 30سا7 30سا22 00سا45 1.2 وو ث 

 5 00عب90 00عب15 30عب7 30عب22 00عب45 أُؼبُغخ اُذه٤وخ
  وحذة انخؼهيى األفقيت

 3 30سا52 30سا7   00سا45 1.2و ث أ ف 
 1.5 15عب26 45عب3   30عب22 1ا٩ٗغ٤ِض٣خ اُؼ٤ِٔخ ٝاُزو٤٘خ

 1.5 15عب26 45عب3   30عب22 أُوب٤٣ظ اُوب٤ٗٞٗخ
  انخؼهيى االسخكشافيت وحذة

 2      1.2و ث إ 
 2      3رشثض

 30 00سا510 30سا67 00سا60 00سا135 30سا247 3يجًىع انسذاسي س 
 

 من الطور الثاني الثانيةالممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات اإللكتروتقنيلنيل شيادة ميندس دولة في 

 2 السداسي س
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 أعبث٤غ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼبٓــــَ

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط

  وحذاث انخؼهيى األساسيت
 12 15سا191 45سا33 00سا45 00سا45 30سا67 1.2.2و ث أ 

 4 00عب60 30عب7 30عب7 30عب22 30عب22 رؾٌْ ا٫٥د اٌُٜشثبئ٤خ
 4 15عب71 15عب11 00عب15 30عب22 30عب22 ٘ظش٣خ اُؼبٓخ ٫٦ُد اٌُٜشثبئ٤خاُ

 4 00عب60 00عب15 30عب22  30عب22 اُزٞاكن اٌُٜشٝٓـ٘بط٤غ٢
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 8 15سا131 45سا18 30سا22 00سا45 00سا45 2.2.2و ث أ  

 4 45عب63 15عب11 30عب7 30عب22 30عب22 ؽٔب٣خ اُشجٌبد اٌُٜشثبئ٤خ

 4 30عب67 30عب7 00عب15 30عب22 30عب22 ٢2 رو٤٘خ اُزٞرش اُؼبُ

  وحذة انخؼهيى انًُهجيت
 3 30سا67  30سا22  00سا45 2.2و ث و 

 3 30عب67  30عب22  00عب45 آ٤ُبد أُجشٓغخ اُظ٘بػ٤خ
  وحذة انخؼهيى األفقيت

 3 30سا52 30سا7   00سا45 2.2و ث و 
 1.5 15عب26 45عب3   30عب22 4ا٩ٗغ٤ِض٣خ اُؼ٤ِٔخ ٝاُزو٤٘خ 
 1.5 15عب26 45عب3   30عب22 ٗظبكخ ٝع٬ٓخ ط٘بػ٤خ

  وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 4 15سا26 45سا3   30سا22 2.2و ث إ 

 2      4رشثض 

 2 15عب26 45عب3   30عب22 اُ٘ذٝاد ٝأُ٘شٞساد ٝ/ أٝ ا٫رظب٫د

 30 45سا468 45سا63 00سا90 00سا90 00سا225 4يجًىع انسذاسي س 
 

 من الطور الثاني الثالثةممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة ال
 لنيل شيادة ميندس دولة في اإللكتروتقني بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

 2السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 أعبث٤غ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼبٓــــَ

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط

  وحذاث انخؼهيى األاسيت
 12 00سا240 00سا45 00سا15 30سا67 30سا112 1.1.3و ث أ 

 4 00عب90 00عب15 30عب7 30عب22 00عب45 اُ٘ظبّ اُؼبثش ٫٦ُد اٌُٜشثبئ٤خ
 4 30عب82 00عب15  30عب22 00عب45 رظ٤ْٔ ا٫٥د اٌُٜشثبئ٤خ
 4 30عب67 00عب15 30عب7 30عب22 30عب22 اٌُزش٤ٗٝي اُوذسح أُزوذٓخ

 8 30سا112 00سا15 30سا7 00سا45 00سا45 2.  1.  3و ث أ 
 4 30عب52 30عب7  30عب22 30عب22 اٗزبط اُطبهخ اٌُٜشثبئ٤خ

 4 00عب60 30عب7 30عب7 30عب22 30عب22 رؾ٤َِ اُشجٌبد اٌُٜشثبئ٤خ
  ٝؽذح اُزؼ٤ِْ أُٜ٘غ٤خ

 4 45سا78 15سا11 30سا22  00سا45 3.  1و ث و 
 4 45عب78 15عب11 30عب22  00عب45 خ ا٧ٗظٔخرؾذ٣ذ ٣ٞٛ

  وحذة انخؼهيى األفقيت
 4 30سا52 30سا7   00سا45 1.  3و ث أ ف 

 1.5 15عب26 45عب3   30عب22 5ا٩ٗغ٤ِض٣خ اُؼ٤ِٔخ ٝاُزو٤٘خ 
 2.5 15عب26 45عب3   30عب22 رغ٤٤ش أُئعغبد ٝاُز٤ٔ٘خ أُغزذآخ

   وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 2      1.  3 و ث إ 

 2      5رــشثض

 30 45سا483 45سا78 00سا45 30سا112 30سا247 5يجًىع انسذاسي س 
 

 من الطور الثاني الثالثةالممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات تقنيلنيل شيادة ميندس دولة في اإللكتر 

 6السداسي س 
 انًؼايــــم أسابيغ( 15ى انساػي انسذاسي )انحج وحذاث انخؼهيى و ث

 30  يشزوع َهايت انذراست
 30 6انًجًىع انسذاسي س 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحدد لمبرنامج البيداغوجي لنيل، 4302جويمية  03مؤرخ في  622رقم  قــرار

 المتعددة التقنيات بالمدرسة الوطنية شيادة ميندس دولة في "اليندسة المدنية"
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضّمف  1999أبريل سنة  4المكافق  1419ذك الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ كالمتمـ،

المتضّمف  1971غشت سنة  25ق المكاف 1391رجب عاـ  4المؤّرخ في  219-71كبمقتضى المرسكـ رقـ  -
 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ،

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضّمف تعييف أعضاء الحككمة،
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 2008يكليك سنة  14المكافق  1429رجب عاـ  11المؤّرخ في  215-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضّمف تحكيل المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات إلى المدرسة خارج الجامعة، المعّدؿ،

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 مي،الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العم

 يقـــرر
: ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة في "اليندسة المدنية" المادة األولى

 بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات، طبقا لممحق ىذا القرار.
ددة التقنيات، كّل فيما يحّصو، يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية المتع :4المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطور الثاني

 لنيل شيادة ميندس دولة في اليندسة المدنية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
 0السداسي س 

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د
 بث٤غ(أع 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )

 أُؼبٓــــَ
 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط

  وحذاث انخؼهيى األساسيت
 6 30سا112 30سا22 00سا45  00سا45 1.1.1و ث أ 

 3 15عب56 15عب11 30عب22  30عب22 ع٤ُٞٞع٤ب ػبٓخ
 3 15عب56 15عب11 30عب22  30عب22 1طجٞؿشاك٤ب 

 9 45سا183 45سا33 00سا15 30اس67 30سا67 2.  1.  1و ث أ 

 3 15عب56 15عب11  30عب22 30عب22 1ٓوبٝٓخ أُٞاد 
 3 15عب56 15عب11  30عب22 30عب22 ٤ٓ1ٌب٤ٗي ا٧ٝعظ أُغزٔشح 

 3 15عب71 15عب11 00عب15 30عب22 30عب22 ٤ٌٓب٤ٗي أُٞاٗغ

 5 30سا127 30سا22 00سا15 30سا22 30سا67 3.  1.  1و ث أ 

 3 15عب71 15عب11 00عب15  00عب45 ٤ٞ رو٤٘خٓذخَ ا٠ُ اُغ
 2 15عب56 15عب11  30عب22 30عب22 ا٤ُٜذسٝع٤ٞرو٤٘خ

 2 15سا56 15سا11 30سا22  30سا22 4.  1.  1و ث أ 
 2 15عب56 15عب11 30عب22  30عب22 1ٓٞاد اُج٘بء 

  وحذة انخؼهيى انًُهجيت
 3 15سا56 15سا11  30سا22 30سا22 1.  1و ث و 

 3 15عب56 15عب11  30عب22 30عب22 ٤1َ اُشه٢ٔ اُزؾِ
  وحذة انخؼهيى األفقيت

 3 00سا60 00سا15   00سا45 1.  1و ث أ ف 
 1.5 00عب60 30عب7   30عب22 1اُِّـخ ا٩ٗغ٤ِض٣خ اُؼ٤ِٔخ ٝاُزو٤٘خ 

 1.5 00عب60 30عب7   30عب22 ا٤ٌُِٔخ اُلٌش٣خ
  وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 2      1.  1و ث إ 
 2      1رشثض 

 30 15سا596 15سا116 30سا97 30سا112 00سا270 1يجًىع انسذاسي س 

 الممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطور الثاني
 لنيل شيادة ميندس دولة في اليندسة المدنية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

 4السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 أعبث٤غ( 15اُغذاع٢ ) اُؾغْ اُغبػ٢
 أُؼبٓــــَ

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط

  وحذاث انخؼهيى األساسيت
 6.5 15سا131 45سا18 00سا45 30سا22 00سا45 1. 2.  1و ث أ 

 3.5 45عب78 15عب11 30عب22 30عب22 30عب22 ا٧عظ ٤ٛٝبًَ ا٫عز٘بد

 3 30عب52 30عب7 30عب22  30عب22 2طجٞؿشاك٤ب 

 6.5 15سا131 45سا18 30سا22 00سا45 00سا45 2.  2.  1و ث أ 
 3.5 45عب78 15عب11 30عب22 30عب22 30عب22 ٤ٓ2ٌب٤ٗي ا٧ٝعبط أُغزٔشح 

 3 30عب52 30عب7  30عب22 30عب22 2ٓوبٝٓخ أُٞاد 
 6 00سا105 00سا15 00سا45  00سا45 3.  2.  1و ث أ 

 3 30ع52َ 30عب7 30عب22  30عب22 2ٓٞاد اُج٘بء 
 3 30عب52 30عب7 30عب22  30عب22 رٌُ٘ٞٞع٤ب اُخشعبُخ
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  وحذة انخؼهيى انًُهجيت
 6 15سا131 45سا18 30سا22 30سا22 30سا67 2.  1و ث و 

 3 30عب52 30عب7  30عب22 30عب22 2اُزؾ٤َِ اُؼذد١ 
 3 45عب78 15عب11 30عب22  00عب45 اٌُٜشثبء اُؼبٓخ

  ى األفقيتوحذة انخؼهي
 3 30سا52 30سا7   00سا45 2.  1و ث أ ف 

 1.5 15عب26 45عب3   30عب22 2اُِّـخ ا٩ٗغ٤ِض٣خ اُؼ٤ِٔخ ٝاُزو٤٘خ 
 1.5 15عب26 45عب3   30عب22 اُزو٤٤ظ

  وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 2      2.  1و ث إ 

 2      2رشثض 

 30 15سا551 45سا78 00سا135 00سا90 30سا247 2يجًىع انسذاسي 
 

 من الطور الثاني الثانيةالممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 لنيل شيادة ميندس دولة في اليندسة المدنية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

 3انسذاسي س 

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د
 أعبث٤غ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )

 أُؼبٓــــَ
 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط

  وحذاث انخؼهيى األساسيت
 10.5 45سا183 15سا26 30سا22 30سا22 30سا112 1.  1.  2و ث أ 

 3.5 30عب52 30عب7   00عب45 1ا٤ُٜبًَ أُؼذ٤ٗخ 
 3.5 45عب78 15عب11 30عب22 30عب22 30عب22 1اُخشعبٗخ أُغِؾخ 

 3.5 30عب52 30عب7   00عب45 1أُجب٢ٗ 
 10.5 30سا157 30سا22  30سا67 30سا67 2.  1.  2و ث أ 

 3.5 30عب52 30عب7  30عب22 30عب22 ؽغبة ا٤ُٜبًَ ؿ٤ش أُؾذد اعزبر٤ٌ٤ّب
 3.5 30عب52 30عب7  30عب22 30عب22 1اُؾغبة ا٢ُ٥ ٤ُِٜبًَ 

 3.5 30عب52 30عب7  30عب22 30عب22 1اُج٤٘خ اُزؾز٤خ ُِ٘وَ 
  وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 2 00سا75 30سا7 30سا22 30سا22 30سا22 1.  2و ث و 
 2 00عب75 30عب7 30عب22 30عب22 30عب22 سعْ أُجب٢ٗ

  وحذة انخؼهيى األفقيت
 3 30سا52 30سا7   00سا45 1.  2و ث أ ف 

 1.5 15عب26 45عب3   30عب22 3اُِّـخ ا٩ٗغ٤ِض٣خ اُؼ٤ِٔخ ٝاُزو٤٘خ 
 1.5 15عب26 45عب3   30عب22 أُوب٤٣ظ اُوب٤ٗٞٗخ

  وحذة انخؼهيى االسخكشافيت
 4 00سا30 30سا7   30سا22 1.  2و ث إ 

 2 00عب30 30عب7   30عب22 رو٤٘بد اُجؾش ٝاُزٞاطَ
 2      3رشثض 

 30 45سا498 15سا71 00سا45 30سا112 00سا270 3يجًىع انسذاسي 
 

 من الطور الثاني الثانيةالممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 ة ميندس دولة في اليندسة المدنية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنياتلنيل شياد

 2السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 أعبث٤غ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼبٓــــَ

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط
  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 9 45سا183 15سا26 30سا22 00سا45 00سا90 1.  2.  2و ث أ 
 3 30عب52 30عب7   00عب45 2ا٤ُٜبًَ أُؼذ٤ٗخ 

 3 45عب78 15عب11 30عب22 30عب22 30عب22 2اُخشعبٗخ أُغِؾخ 
 3 30عب52 30عب7  30عب22 30عب22 اُخشعبٗخ أُغجوخ ا٩عٜبد

 6 00سا105 00سا15  30سا22 30سا67 2.  2.  2وث أ 

 3 30عب52 30عب7   00عب45 1د٣٘ب٤ٌ٤ٓخ ا٤ُٜبًَ 
 3 30عب52 30عب7  30عب22 30عب22 2اُؾغبة ا٢ُ٥ ٤ُِٜبًَ 

 6 00عب105 00عب15  00عب45 00عب45 3.  2.  2ٝ د أ 
 3 30عب52 30عب7  30عب22 30عب22 2اُج٤٘خ اُزؾز٤خ ُِ٘وَ 

 3 00عب52 30عب7  30عب22 30عب22 2أُجب٢ٗ 
  وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 2 15سا26 45سا3   30سا22 2.  2و ث و 
 2 15عب26 45عب3   30عب22 اُؾغبة اُزجب٢٘٣

  وحذة انخؼهيى األفقيت

 3 30سا52 30سا7   00سا45 2.  2و ث أ ف 
 5،1 15عب26 45عب3   30عب22 4اُِّـخ ا٩ٗغ٤ِض٣خ اُؼ٤ِٔخ ٝاُزو٤٘خ 

 5،1 15عب26 45عب3   30عب22 ٗظبكخ ٝع٬ٓخ ط٘بػ٤خ
  وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 4 00سا30 30سا7   30سا22 2.  2و ث إ 
 2 00عب30 30عب7   30عب22 2رو٤٘بد اُجؾش ٝاُزٞاطَ 

 2      4رشثض 

 30 30سا502 00سا75 30سا22 30سا112 30سا292 4يجًىع انسذاسي 
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 من الطور الثاني الثالثةالممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 ة بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنياتلنيل شيادة ميندس دولة في اليندسة المدني

 2السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 أعبث٤غ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼبٓــــَ

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط
  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 93 30سا157 30سا22  00سا45 00سا90 1.  1.  3و ث أ 
 3 30عب52 30عب7  30عب22 30عب22 ُِض٫صٍأُجب٢ٗ أُوبٝٓخ 
 3 30عب52 30عب7   00عب45 اُغغٞس

 3 30عب52 30عب7  30عب22 30عب22 ا٤ُٜبًَ اُخشعب٤ٗخ
 10 30سا157 30سا22  30سا22 30سا112 2.  1.  3و ث أ 

 5،3 30عب52 30عب7   00عب45 2د٣٘ب٤ٌ٤ٓخ ا٤ُٜبًَ 
 5،3 30عب52 30عب7   00عب45 ٤ٌٓب٤ٗي اُظخٞس
 3 30عب52 30عب7  30عب22 30عب22 اُؼ٘بطش أُ٘ز٤ٜخ

  وحذة انخؼهيى انًُهجيت
 6 00سا105 00سا15  30سا22 30سا67 1.  3و ث و 

 2 30عب52 30عب7  30عب22 30عب22 ٌٓ٘٘خ ا٧شـبٍ
 2 15عب26 45عب3   30عب22 ا٧ٗلبم ٝاُغذٝد
 2 15عب26 45عب3   30عب22 ر٘ظ٤ْ اُٞسشبد

  ٤ْ ا٧كو٤خٝؽذح اُزؼِ
 3 30سا52 30سا7   00سا45 1.  3و ث أ ف 

 5،1 15عب26 45عب3   30عب22 5اُِّـخ ا٩ٗغ٤ِض٣خ اُؼ٤ِٔخ ٝاُزو٤٘خ 
 5،1 15عب26 45عب3   30عب22 رغ٤٤ش أُئعغبد ٝاُز٤ٔ٘خ أُغزذآخ

  وحذة انخؼهيى االسخكشافيت
 2      1.  3و ث إ 

 2      5رشثض 

 30 30سا472 30سا67  00سا90 00سا315 5يجًىع انسذاسي 
 

 من الطور الثاني الثالثةالممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 لنيل شيادة ميندس دولة في اإللكترونيك بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

 6السداسي س 
 انًؼايــــم أسابيغ( 15انحجى انساػي انسذاسي ) وحذاث انخؼهيى و ث

 30  راستيشزوع َهايت انذ

 30 6انًجًىع انسذاسي س 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لنيل المحدد لمبرنامج البيداغوجي، 4302جويمية  03مؤرخ في  626رقم  قــرار

 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات شيادة ميندس دولة في "ىندسة البيئة"
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضّمف  1999أبريل سنة  4المكافق  1419ذك الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99تضى القانكف رقـ بمق -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ كالمتمـ،

المتضّمف  1971غشت سنة  25المكافق  1391رجب عاـ  4المؤّرخ في  219-71كبمقتضى المرسكـ رقـ  -
 دس، المعدؿ كالمتمـ،تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة مين

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضّمف تعييف أعضاء الحككمة،

 2008يكليك سنة  14المكافق  1429رجب عاـ  11المؤّرخ في  215-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 لمتعددة التقنيات إلى المدرسة خارج الجامعة، المعّدؿ،المتضّمف تحكيل المدرسة الكطنية ا

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 يقـــرر

 

مج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة في "ىندسة البيئة" : ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرناالمادة األولى
 بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات، طبقا لممحق ىذا القرار.
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يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات، كّل فيما يحّصو،  :4المادة 
 النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في 

 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطور الثاني
 لنيل شيادة ميندس دولة في ىندسة البيئة بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

 0السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 أعبث٤غ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼبٓــــَ

 ٞعأُغٔ ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط

  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 12 30سا232 00سا45 30سا52 30سا67 30سا67 1.  1.  1و ث أ 

 4 30عب82 00عب15 30عب22 30عب22 30عب22 اُؾش٤ًخ ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ

 4 30عب67 00عب15 30عب7 30عب22 30عب22 1د٣٘ب٤ٌ٤ٓخ اُؾشاسح 

 4 30عب82 00عب15 30عب22 30عب22 30عب22 1اٌُٜش٤ٔ٤ًٝبئ٤خ 

 8 30سا172 00سا30 00سا30 00سا45 30سا67 2.  1.  1ث أ  و

 4 00عب90 00اعب15 30عب7 30عب22 00عب45 ا٤ٔ٤ٌُبء اُؼض٣ٞخ

 4 30عب82 00عب15 30عب22 30عب22 30عب22 ا٤ٔ٤ٌُبء ا٬ُػض٣ٞخ

  وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 5 00سا105 00سا30 30سا7 30سا22 00سا45 1.  1و ث و 

 2 00عب45 00عب15 30عب7  30عب22 ٤1خ اٌُٜشثبء اُزطج٤و

 3 00عب60 00عب15  30عب22 30عب22 1اُش٣بض٤بد اُزطج٤و٤خ 

  وحذة انخؼهيى األفقيت

 3 00سا75 00سا30   00سا45 1.  1و ث أ ف 

 5،1 30عب37 00عب15   30عب22 -1 -اُِّـخ ا٩ٗغ٤ِض٣خ اُؼ٤ِٔخ ٝاُزو٤٘خ 

 5،1 30بع37 00عب15   30عب22 ا٤ٌُِٔخ اُلٌش٣خ

  وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 2      1.  1و ث إ 

 2      1رشثض 

 30 00سا585 00سا135 00سا90 00سا135 00سا225 1يجًىع انسذاسي س 

 
 الممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطور الثاني

 تقنياتلنيل شيادة ميندس دولة في ىندسة البيئة بالمدرسة الوطنية المتعددة ال
 4السداسي س 

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د
 أعبث٤غ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )

 أُؼبٓــــَ
 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط

  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 12 30سا247 00سا45 00سا45 30سا67 30سا67 2.  1و ث 

 4 30عب82 00عب15 .30عب22 00عب45 30عب22 ٤ٔ٤ًبء اُغطٞػ

 4 30عب82 00عب15 30عب22 .30عب22 .30عب22 2د٣٘ب٤ٌ٤ٓخ اُؾشاسح 

 4 30عب82 00عب15 30عب22 30عب22 30عب22 2اٌُٜش٤ٔ٤ًٝبئ٤خ 

  وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 5 00سا105 00سا30 30سا7 30سا22 00سا45 2.  1و ث و 

 2 00عب45 00عب15 30عب7  .30عب22 2اٌُٜشثبء اُزطج٤و٢ 

 3 00عب60 00عب15  30عب22 30عب22 2اُزطج٤و٤خ  اُش٣بض٤بد

  وحذة انخؼهيى األفقيت

 3 00سا75 00سا30   00سا45 2.  1و ث أ ف 

 5،1 30عب37 00عب15   .30عب22 ـ2اُِّـخ ا٩ٗغ٤ِض٣خ اُؼ٤ِٔخ ٝاُزو٤٘خ ـ

 5،1 30عب37 00عب15   30عب22 اُزو٤٤ظ

  وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 10 30سا172 00سا30 00سا30 00سا45 30سا67 2.  1و ث إ 

 4 30عب97 00عب15 00عب15 .30عب22 00عب45 ٗوَ أُبدح

 4 00عب75 00عب15 00عب15 30عب22 30عب22 ٤ٌٓب٤ٌٗب أُٞاٗغ

 2      2رشثض

 30 00سا600 00سا135 00سا105 00سا135 00سا225 2يجًىع انسذاسي س 
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 من الطور الثاني نيةالثاالممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 لنيل شيادة ميندس دولة في ىندسة البيئة بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

 0السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 أعبث٤غ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼبٓــــَ

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط

  وحذاث انخؼهيى األساسيت
 6 30سا112 00سا30 00سا15 00سا15 30سا52 1.  1.  2و ث أ 

 2 30عب37 30عب7 30عب7 30عب7 00عب15 1ا٤ٔ٤ٌُبء اُؾ٣ٞ٤خ 

 2 30عب37 30عب7 30عب7 30عب7 00عب15 1ػِْ ا٧ؽ٤بء اُذه٤وخ 

 2 30عب37 00عب15   30عب22 1اُزٞاصٕ ا٣٩ٌُٞٞع٢ 

 3 30سا67 00سا15 00سا15 00سا15 30سا22 2.  1.  2و ث أ 

 3 30عب67 00عب15 00عب15 00عب15 30عب22 1اُز٘وَ اُؾشاس١ 

  وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 12 00سا255 00سا45 30سا37 30سا67 00سا105 1.  2و ث و 

 6 30عب112 00عب15 00عب15 30عب22 00عب60 1ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ  –اُؼ٤ِٔبد ا٧ؽبد٣خ اُل٤ض٣بئ٤خ 

 3 00عب75 00عب15 00عب15 00بع15 30عب22 1اُؼ٤ِٔبد ا٧ؽبد٣خ اُج٤ُٞٞع٤خ 

 3 30عب67 00عب15 30عب7 30عب22 30عب22 أُلبػ٬د

  وحذة انخؼهيى األفقيت

 3 00سا75 00سا30   00سا45 1.  2و ث ا ف 

 5،1 30عب37 00عب15   30عب22 -3-اُِّـخ ا٩ٗغ٤ِض٣خ اُؼ٤ِٔخ ٝاُزو٤٘خ 

 5،1 30عب37 00عب15   30عب22 أُوب٤٣ظ اُوب٤ٗٞٗخ

  انخؼهيى االسخكشافيت وحذة
 6 30سا97 00سا30 00سا15 30سا7 00سا45 1.  2و ث إ 

 2 30عب52 00عب15 00عب15  30عب22 1ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ -اُل٤ض٣بئ٤خ-رو٤٘بد رؾ٤َِ
 2 00عب45 00عب15  30عب7 30عب22 ع٤ُٞٞع٤ب ا٤ُٔبٙ

 2      رشثض
 30 30سا607 00سا150 30سا82 00سا105 00سا270 3يجًىع انسذاسي س

 

 من الطور الثاني الثانيةالممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 لنيل شيادة ميندس دولة في ىندسة البيئة بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

 2السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 أعبث٤غ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼبٓــــَ

 ٔغٔٞعاُ ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط

  وحذاث انخؼهيى األساسيت
 6 30سا112 00سا30 00سا15 00سا15 30سا52 1.  2.  2و ث أ 

 2 30عب37 30عب7 30عب7 30عب7 00عب15 2ا٤ٔ٤ٌُبء اُؾ٣ٞ٤خ 
 2 30عب37 30عب7 30عب7 30عب7 00عب15 2ػِْ ا٧ؽ٤بء اُذه٤وخ 

 2 30عب37 00عب15   30عب22 2اُزٞاصٕ ا٣٩ٌُٞٞع٢ 
 3 30سا67 00سا15 00سا15 00سا15 30سا22 2.  2.  2و ث أ 

 3 30عب67 00عب15 00عب15 00عب15 30عب22 2اُز٘وَ اُؾشاس١ 
  وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 12 00سا210 00سا30 00سا30 00سا60 00سا90 2.  2و ث و 
 8 30عب37 00عب15 00عب15 00عب45 30عب67 2ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ  –اُؼ٤ِٔبد ا٧ؽبد٣خ اُل٤ض٣بئ٤خ 

 4 30عب37 00عب15 00عب15 00عب15 30عب22 2اُؼ٤ِٔبد ا٧ؽبد٣خ اُج٤ُٞٞع٤خ 
  وحذة انخؼهيى األفقيت

 3 00سا75 00سا30   00سا45 2.  2و ث أ ف 
 5،1 30عب37 00عب15   30عب22 -4-اُِّـخ ا٩ٗغ٤ِض٣خ اُؼ٤ِٔخ ٝاُزو٤٘خ 

 5،1 30عب37 00عب15   30عب22 ٗظبكخ ٝع٬ٓخ ط٘بػ٤خ
  ؼهيى االسخكشافيتوحذة انخ

 6 00سا120 00سا30 30سا22 30سا22 00سا45 2.  2و ث إ 
 2 00عب60 00عب15 30عب22  30عب22 2ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ -اُل٤ض٣بئ٤خ–رو٤٘بد رؾ٤َِ 

 2 00عب16 00عب15  30عب22 30عب22 س١ اُؼبّ ٝس١ أُ٘بطن اُؾضش٣خ
 2      4رشثض 

 30  00سا135 30سا82 30سا112 00سا255 4يجًىع انسذاسي س
 

 من الطور الثاني الثالثةالممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 لنيل شيادة ميندس دولة في ىندسة البيئة بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

 2السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 أعبث٤غ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼبٓــــَ

 أُغٔٞع شخظ٢ ػَٔ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط

  وحذة انخؼهيى األساسيت
 7 00سا120 00سا30 00سا15 30سا37 30سا37 1.  3و ث أ 

 4 00عب60 00عب15  30عب22 30عب22 ظٞاٛش اُ٘وَ ٝاُ٘ٔزعخ
 3 00عب60 00عب15 00عب15 00عب15 00عب15 أُلبػ٬د اُؾ٣ٞ٤خ



394 |    1024-الثالثي الثالث                                                                                         النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
 

  وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 7 00سا135 00سا30 00سا30 00سا30 00سا45 1.  1.  3و ث و 

 4 30عب67 00عب15 00عب15 00عب15 30عب22 رؾغ٤ٖ ٝٓؾبًبح اُؼ٤ِٔبد
 3 30عب67 00عب15 00عب15 00عب15 30عب22 اُز٘ظ٤ْ ٝٓذخَ ُِزؾٌْ

 8 00سا105 00سا30  00سا30 00سا45 2.  1.  3و ث و 
 4 00عب60 00عب15  30عب22 30عب22 اداسح ٝٓؼبُغخ اُ٘لب٣بد اُظِجخ

 4 00عب45 00عب15  30عب7 30عب22 ٞس اُٜٞاءرِ
  وحذة انخؼهيى األفقيت

 3 00سا75 00سا30   00سا45 1.  3و ث أ ف 
 5،1 30عب37 00عب15   30عب22 -5-اُِّـخ ا٩ٗغ٤ِض٣خ اُؼ٤ِٔخ ٝاُزو٤٘خ 

 5،1 30عب37 00عب15   30عب22 رغ٤٤ش أُئعغبد ٝاُز٤ٔ٘خ أُغزذآخ
  توحذة انخؼهيى االسخكشافي

 5 30سا97 00سا30  30سا22 00سا45 1.  3و ث إ 
 3 30عب37 00عب15   30عب22 دساعخ ٨ُصش ٝأُؼب٤٣ش ٝاُزشش٣ؼبد

 2 00عب60 00عب15  30عب22 30عب22 ا٫هزظبد١ ُِطشائن–اُزو٤٤ْ اُزو٢٘ 

 30 30سا532 00سا150 00سا45 00سا120 30سا217 5يجًىع انسذاسي س 
 

 من الطور الثاني الثالثةداغوجي لمسنة الممحق: البرنامج البي
 لنيل شيادة ميندس دولة في ىندسة البيئة بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

 6السداسي س 
 انًؼايــــم أسابيغ( 15انحجى انساػي انسذاسي ) وحذاث انخؼهيى و ث

 30  يشزوع َهايت انذراست

 30 6انًجًىع انسذاسي س

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحدد لمبرنامج البيداغوجي لنيل، 4302جويمية  03مؤرخ في  624رقم  قــرار

 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات شيادة ميندس دولة في "ىندسة المواد"
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضّمف  1999أبريل سنة  4كافق الم 1419ذك الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ كالمتمـ،

المتضّمف  1971غشت سنة  25المكافق  1391رجب عاـ  4المؤّرخ في  219-71كبمقتضى المرسكـ رقـ  -
 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ،

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5لمؤّرخ في ا 154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضّمف تعييف أعضاء الحككمة،

 2008يكليك سنة  14المكافق  1429رجب عاـ  11المؤّرخ في  215-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضّمف تحكيل المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات إلى المدرسة خارج الجامعة، المعّدؿ،

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13تضى المرسكـ التنفيذي رقـ كبمق -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 

 يقـــرر
 

: ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة في "ىندسة المكاد" المادة األولى
 المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات، طبقا لممحق ىذا القرار.ب

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات، كّل فيما يحّصو،  :4المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 

 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الثانيالممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطور 
 لنيل شيادة ميندس دولة في ىندسة المواد بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

 0السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 أعبث٤غ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼبٓــــَ

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط
  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 8 00سا165 00سا15 00سا60 00سا45 00سا45 1.  1.  1و ث أ 
 4 30عب82 30عب7 00عب30 30عب22 30عب22 د٣٘ب٤ٌ٤ٓخ اُؾشاسح اُؼبٓخ

 4 30عب82 30عب7 00عب30 30عب22 30عب22 ٤ٌٓب٤ٗي أُٞاٗغ

 7 00سا135 00سا10 00سا30 00سا45 00سا45 2.  1.  1و ث أ 
 3 30عب52 30عب7  30عب22 30عب22 ٤ٌٓب٤ٗي ا٧ٝعبط أُغزٔشح ٝأُٞاد

 4 30عب82 30عب7 00عب30 30عب22 30عب22 ٤ٌِٛخ أُؼبدٕ
  وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 8 00سا120 00سا15  00سا60 00سا45 1.  1و ث و 
 4.5 30عب52 30عب7  30عب22 30عب22 رؾ٤َِ سه٢ٔ رطج٤و٢

 3.5 30عب67 30عب7  30عب37 30عب22 رٌُ٘ٞٞع٤ب اُج٘بء اا٤ٌُٔب٢ٌ٤ٗ
  ألفقيتوحذة انخؼهيى ا

 3 00سا60 00سا15   00سا45 1.  1و ث أ 
 1.5 00عب60 30عب7   30عب22 1اٗغ٤ِض٣خ ػ٤ِٔخ رو٤٘خ 

 1.5 00عب60 30عب7   30عب22 ا٤ٌُِٔخ اُلٌش٣خ
  وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 4 30سا37 30سا7 30سا7  30سا22 1.  1و ث إ 
 2 30عب37 30عب7 30عب7  30عب22 ا٩ًزشٝرو٤٘خ اُزطج٤و٤خ

 2      1رشثض 
 30 30سا517 30سا67 30سا97 00سا150 30سا202 1يجًىع انسذاسي س

 

 الممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطور الثاني
 لنيل شيادة ميندس دولة في ىندسة المواد بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

 4السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 أعبث٤غ( 15غذاع٢ )اُؾغْ اُغبػ٢ اُ
 أُؼبٓــــَ

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط
  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 8 00سا165 00سا15 00سا60 00سا45 00سا45 1.  2.  1و ث أ 
 4 30عب82 30عب7 00عب30 30عب22 30عب22 د٣٘ب٤ٌ٤ٓخ اُؾشاسح اؽظبئ٤خ

 4 30عب82 30عب7 00عب30 30عب22 30عب22 اٗزوبٍ اُؾشاسح ٝاٌُزِخ
 7 00سا135 00سا15 00سا30 00سا45 00سا45 1 2.  1و ث أ 

 3 30عب52 30عب7  30عب22 30عب22 ػِّٞ أُٞاد أُؼذ٤ٗخ
 4 30عب82 30عب7 00عب30 30عب22 30عب22 طشم اُؼ٘بطش أُ٘ز٤ٜخ
  وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 8 00سا120 00سا15  00سا60 00سا45 2.  1و ث و 
 4.5 30عب52   30عب22 30عب22 ًوبٝٓخ أُٞاد

 3.5 30عب67   30عب37 30عب22 طشم رؾض٤ش ٝرش٤ٌَ أُٞاد
  وحذة انخؼهيى األفقيت

 3 00سا60 00سا15   00سا45 2.  1و ث أ 
 1.5 00عب30 30عب7   30عب22 2اٗغ٤ِض٣خ ػ٤ِٔخ رو٤٘خ 

 1.5 00عب30 30عب7   30عب22 اُزو٤٤ظ
  ى االسخكشافيتوحذة انخؼهي

 4 00سا37 30سا7 30سا7  30سا22 2.  1و ث إ 
 2 00عب37 30عب7 30عب7  30عب22 اٌُزش٤ٗٝي رطج٤و٢

 2      2رشثض 

 30 30سا417 30سا67 30سا127 00سا150 30سا202 2يجًىع انسذاسي س

 من الطور الثاني الثانيةالممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 ولة في ىندسة المواد بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنياتلنيل شيادة ميندس د

 0السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 أعبث٤غ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼبٓــــَ

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط

  وحذاث انخؼهيى األساسيت
 7.5 00سا135 00سا15 00سا30 00سا45 00سا45 1.  1.  2و ث أ 

 4 30عب67 30عب7 00عب15 30عب22 30عب22 1اُزؾ٬٣ٞد اُطٞس٣خ ك٢ ؽبُخ طِجخ 
 3.5 30عب67 30عب7 00عب15 30عب22 30عب22 ػِْ اُجِٞساد

 8 00سا135 00سا15 00سا30 00سا45 00سا45 2.  1.  2و ث أ 

 4 30عب67 30عب7 00عب15 30عب22 30عب22 ًٜش٤ٔ٤ًٝبئ٢

 4 30عب67 30عب7 00عب15 30عب22 30عب22 ٤خطشم طٜش اُخ٬ئظ أُؼذٗ
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 7.5 00سا135 00سا15 00سا30 00سا45 00سا45 3.  1.  2و ث أ 

 3.5 30عب67 30عب7 00عب15 30عب22 30عب22 1خ٬ئظ ٓؼذ٤ٗخ ٝأُؼ٬عبد اُؾشاس٣خ 

 4 30عب67 30عب7 00عب15 30عب22 30عب22 خظبئض ٤ٌٓب٤ٌ٤ٗخ ُِٔؼبدٕ

  وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 2 00سا30 30سا7   30سا22 1.  2و ث و 
 2 00عب30 30عب7   30عب22 ٗـــذٝاد

  وحذة انخؼهيى األفقيت

 3 30سا52 30سا7   00سا45 1.  2و ث أ ف 
 1.5 15عب26 45عب3   30عب22 3اٗغ٤ِض٣خ ػ٤ِٔخ ٝرو٤٘خ 

 1.5 15عب26 45عب3   30عب22 رِؾ٤ْ
  وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 2      1.  2و ث إ 
 2      3رشثض 

 30 30سا487 00سا60 00سا90 00سا135 30سا202 3يجًىع انسذاسي س
 

 من الطور الثاني الثانيةالممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنياتىندسة المواد لنيل شيادة ميندس دولة في 

 2السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 أعبث٤غ( 15اُغذاع٢ ) اُؾغْ اُغبػ٢
 أُؼبٓــــَ

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط

  وحذاث انخؼهيى األساسيت
 8 00سا135 00سا15 00سا30 00سا45 00سا45 1.  2.  2و ث أ 

 4 30عب67 30عب7 00عب15 30عب22 30عبII 22اُزؾ٫ٞد اُطٞس٣خ ك٢ ؽبُخ طِجخ  

 4 30عب67 30عب7 30عب15 30عب22 30عب22 ٢ػِْ اُجِٞساد ا٫شؼبػ

 7.5 00سا135 00سا15 00سا30 00سا45 00سا45 2.  2.  2و ث أ 

 4 30عب67 30عب7 00عب15 30عب22 30عب22 اُغذا ٝاُٞهب٣خ
 3.5 30عب67 30عب7 30عب15 30عب22 30عب22 طشم طٜش أُؼبدٕ اُـ٤ش ؽذ٣ذ٣خ

 7.5 00سا135 00اس15 00سا30 00سا45 00سا45 3.  2.  2و ث أ 
 4 30عب67 30عب7 00عب15 30عب22 30عبII 22خ٬ئظ ٓؼذ٤ٗخ ٝأُؼ٬عبد اُؾشاس٣خ 

 3.5 30عب67 30عب7 30عب15 30عب22 30عب22 خظبئض ك٤ض٣بئ٤خ ُِٔٞاد
  وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 2 00سا30 30سا7   30سا22 2.  2و ث و 
 2 00عب30 30عب7   30عب22 اُزؾٌْ ا٢ُ٥

  ُزؼ٤ِْ ا٧كو٤خٝؽذح ا
 3 30سا52 30سا7   00سا45 2.  2و ث أ ف 

 1.5 15عب26 45عب3   30عب22 4اٗغ٤ِض٣خ ػ٤ِٔخ ٝرو٤٘خ 
 1.5 15عب26 45عب3   30عب22 ٗظبكخ ع٬ٓخ ط٘بػ٤خ

  وحذة انخؼهيى االسخكشافيت
 2      2.  2و ث إ 

 2      4رشثض 

 30 30سا487 00سا60 00سا90 00سا135 30سا202 4يجًىع انسذاسي س 
 

 من الطور الثاني الثالثةالممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 لنيل شيادة ميندس دولة في ىندسة المواد بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

 2السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 أعبث٤غ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼبٓــــَ

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ ٤خأػٔبٍ رطج٤و أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط

  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 7 00سا105 00سا15  00سا45 00سا45 1.  1.  3و ث أ 
 3.5 30عب52 30عب7  30عب22 30عب22 رٌُ٘ٞٞع٤خ اُغجبًخ

 3.5 30عب52 30عب7  30عب22 30عب22 اُزظِت

 10 30سا172 30سا22 00سا30 00سا60 00سا60 2.  1.  3و ث أ 

 3.5 30عب67 30عب7 00عب15 30عب22 30عب22 ثزشٞٙ رؾ٣َٞ أُؼبدٕ
 3.5 30عب52 30عب7 00عب15 00عب15 00عب15 رؼذ٣ٖ أُغبؽن
 3 30عب52 30عب7  30عب22 30عب22 ٓؼبُغخ اُغطٞػ

  وحذة انخؼهيى انًُهجيت
 5 00سا105 00سا15  00سا45 00سا45 1.  3و ث و 

 2.5 30عب52 30عب7  30عب22 30عب22 اُزظ٤ْٔ اُؼذد١ ك٢ ٛ٘ذعخ أُٞاد
 2.5 30عب52 30عب7  30عب22 30عب22 طشم رشخ٤ض أُٞاد
  وحذة انخؼهيى األفقيت

 3 30سا52 30سا7   00سا45 1.  3و ث أ ف 
 1.5 15عب26 45عب3   30عب22 5اٗغ٤ِض٣خ ػ٤ِٔخ ٝرو٤٘خ 

 1.5 15عب26 45عب3   30عب22 رغ٤٤ش أُئعغبد ٝاُز٤ٔ٘خ أُغزذآخ
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  ى االسخكشافيتوحذة انخؼهي

 5 00سا22    30سا22 1.  3و ث إ 

 3 00عب22    30عب22 أُٞاد اُـ٤ش ٓؼذ٤ٗخ

 2      5رشثض 

 30 30سا457 00سا60 00سا30 00سا150 30سا217 5يجًىع انسذاسي س 
 

 من الطور الثاني الثالثةالممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنياتواد ىندسة الملنيل شيادة ميندس دولة في 

 6السداسي س 
 انًؼايــــم أسابيغ( 15انحجى انساػي انسذاسي ) وحذاث انخؼهيى و ث

 30  يشزوع َهايت انذراست

 30 6انًجًىع انسذاسي س

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ج البيداغوجي لنيلالمحدد لمبرنام، 4302جويمية  03مؤرخ في  624رقم  قــرار

 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات شيادة ميندس دولة في "اليندسة الميكانيكية"
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضّمف  1999أبريل سنة  4المكافق  1419ذك الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 المعّدؿ كالمتمـ،القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، 

المتضّمف  1971غشت سنة  25المكافق  1391رجب عاـ  4المؤّرخ في  219-71كبمقتضى المرسكـ رقـ  -
 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ،

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 أعضاء الحككمة،المتضّمف تعييف 

 2008يكليك سنة  14المكافق  1429رجب عاـ  11المؤّرخ في  215-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضّمف تحكيل المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات إلى المدرسة خارج الجامعة، المعّدؿ،

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 يقـــرر

: ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة في "اليندسة الميكانيكية" المادة األولى
 بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات، طبقا لممحق ىذا القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات، كّل فيما يحّصو،  :4لمادة ا
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 

 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطور الثاني
 ة الوطنية المتعددة التقنياتيندسة الميكانيكية بالمدرساللنيل شيادة ميندس دولة في 

 0السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 أعبث٤غ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼبٓــــَ

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط

  وحذاث انخؼهيى األساسيت
 8 00سا165 00سا15 00سا60 00سا45 00سا45 1.  1.  1و ث أ 

 4 30عب82 30عب7 00عب30 30عب22 30عب22 بٓخد٣٘ب٤ٌ٤ٓخ اُؾشاسح اُؼ

 4 30عب82 30عب7 00عب30 30عب22 30عب22 ٤ٌٓب٤ٗي أُٞاٗغ

 7 00سا135 00سا15 00سا30 00سا45 00سا45 2. 1.  1و ث أ 
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 3 30عب52 30عب7  30عب22 30عب22 ٤ٌٓب٤ٗي ا٧ٝعبط أُغزٔشح ٝأُٞاد

 4 30بع82 30عب7 00عب30 30عب22 30عب22 ٤ٌِٛخ أُؼبدٕ

  وحذة انخؼهيى انًُهجيت
 8 00سا120 00سا15  00سا60 00سا45 1.  1و ث و 

 4.5 30عب52 30عب7  30عب22 30عب22 رؾ٤َِ سه٢ٔ رطج٤و٢
 3.5 30عب67 30عب7  30عب37 30عب22 رٌُ٘ٞٞع٤خ اُج٘بء ا٤ٌُٔب٢ٌ٤ٗ

  وحذة انخؼهيى األفقيت
 3 00سا60 00سا15   00سا45 1.  1و ث أ 

 1.5 00عب30 30عب7   30عب22 1خ ػ٤ِٔخ رو٤٘خ اٗغ٤ِض٣

 1.5 00عب30 30عب7   30عب22 ا٤ٌُِٔخ اُلٌش٣خ

  وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 4 30سا37 30سا7 30سا7  30سا22 1.  1و ث إ 

 2 30عب37 30عب7 30عب7  30عب22 ا٩ًزشٝ رو٤٘خ اُزطج٤و٤خ

 2      1رشثض 

 30 30سا517 30سا67 30سا97 00سا150 30سا202 1يجًىع انسذاسي س 
 

 الممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطور الثاني
 لنيل شيادة ميندس دولة في ىندسة ميكانيكية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

 4السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 أعبث٤غ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼبٓــــَ

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط
  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 8 00سا165 00سا15 00سا60 00سا45 00سا45 1.  2.  1و ث أ 
 4 30عب82 30عب7 00عب30 30عب22 30عب22 د٣٘ب٤ٌ٤ٓخ اُؾشاسح اؽظبئ٤خ

 4 30عب82 30عب7 00عب30 30عب22 30عب22 اٗزوبٍ اُؾشاسح ٝاٌُزِخ

 7 00سا135 00سا15 00سا30 00سا45 00سا45 2.  2.  1و ث أ 

 3 30عب52 30عب7  30عب22 30عب22 ػِّٞ أُٞاد أُؼذ٤ٗخ

 4 30عب82 30عب7 00عب30 30عب22 30عب22 طشم اُؼ٘بطش أُ٘ز٤ٜخ

  وحذة انخؼهيى انًُهجيت
 8 00سا120 00سا15  00سا60 00سا45 2.  1و ث و 

 4.5 30عب52 30عب7  30عب22 30عب22 ٓوبٝٓخ أُٞاد
 3.5 30عب67 30عب7  30عب37 30عب22 طشم رؾض٤ش ٝرش٤ٌَ أُٞاد

  وحذة انخؼهيى األفقيت

 3 00سا60 00سا15   00سا45 2.  1و ث أ 

 1.5 00عب30 30عب7   30عب22 2اٗغ٤ِض٣خ ػ٤ِٔخ رو٤٘خ 

 1.5 00عب30 30عب7   30عب22 رو٤٤ظ

  وحذة انخؼهيى اإلسخكشافيت

 4 30سا37 30سا7 30سا7  30سا22 2.  1و ث إ 

 2 30عب37 30عب7 30عب7  30عب22 اٌُزش٤ٗٝي رطج٤و٢

 2      2رشثض 

 30 30سا517 30سا67 30سا97 00سا150 30سا202 2يجًىع انسذاسي س
 

 من الطور الثاني الثانيةالممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 المتعددة التقنيات لنيل شيادة ميندس دولة في ىندسة ميكانيكية بالمدرسة الوطنية

 0السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 أعبث٤غ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼبٓــــَ

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط
  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 9 15سا131 00سا15 00سا15 00سا45 15سا56 1.  1.  2و ث أ 
 د٤ِٔ٘٣ي اُـبصاد ٌٝٓب٤ٗي ٓؾشًبد

 اُذكغ
 4.5 45عب63 30عب7  30عب22 45عب33

 4.5 30عب67 30عب7 00عب15 30عب22 30عب22 رؾ٣َٞ اُطبهخ

 8 00سا135 00سا15 00سا30 00سا45 15سا56 2.  1.  2و ٌ أ 
رٌِٔخ ٤ٌُٔب٤ٗي أُٞاد أُزٞاطِخ 

 ٝٓوبٝٓخ أُٞاد
 5 45عب78 30عب7 00عب15 30عب22 45عب33

 4 15عب56 30عب7 00عب15 30بع22 30عب22 اٗغبص ٤ٌٓب٢ٌ٤ٗ

       وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 6 15سا101 00سا15 00سا30 15سا11 00سا45 1.  2و ث و 

 3.5 15عب56 30عب7 00عب15 15عب11 30عب22 اُزؾ٤َِ اُؼذد١ ُِٜ٘ذعخ ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ
 2.5 00عب45 30عب7 00عب15  30عب22 رو٤٘بد اُو٤بط

  وحذة انخؼهيى األفقيت

 3 00سا60 00سا15   00سا45 1.  2 و ث أ

 1.5 00عب30 30عب7   30عب22 3اُِّـخ ا٫ٗغ٤ِض٣خ ك٢ اُؼِّٞ ٝاُزو٤٘بد 

 1.5 00عب30 30عب7   30عب22 أُوب٤٣ظ اُوب٤ٗٞٗخ
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  وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 4 00سا30 30سا7   30سا22 1.  2و ث إ 

 2 00عب30 30عب7   30عب22 ا٫ثزٌبس ٝرغ٤٤ش أُشبس٣غ

 2      3رشثض 

 30 00سا457 30سا67 00سا75 00سا90 00سا225 3يجًىع انسذاسي س
 

 من الطور الثاني الثانيةالممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 لنيل شيادة ميندس دولة في ىندسة ميكانيكية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

 2السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 أعبث٤غ( 15ُغذاع٢ )اُؾغْ اُغبػ٢ ا
 أُؼبٓــــَ

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط
  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 11.5 15سا191 30سا22 00سا45 15سا56 30سا67 1.  2.  2و ث أ 
 4 30عب67 30عب7 00عب15 30عب22 30عب22 2اُ٘وَ اُؾشاس١ 

 4 30عب67 30عب7 00عب15 30عب22 30عب22 ٓلب٤ْٛ آ٤ُبد اُط٤شإ ٝأُضخبد

 3.5 15عب56 30عب7 00عب15 15عب11 30عب22 أُؾشًبد اُؾشاس٣خ
 9.5 30سا172 00سا45 00سا15 00سا45 30سا67 2.  2.  2و ث أ 

 3 30عب52 30عب7  30عب22 30عب22 د٣٘ب٤ٌ٤ٓخ ا٤ُٜبًَ
 3 15عب41 30عب7  15عب11 30عب22 ػِْ أػضبء ٝرش٤ٌَ ا٫٥د

 3.5 45عب78 00عب30 00عب15 15عب11 30عب22 ٫د ٝاُزظ٤ْٔ ثبُؾبعٞةثشٓغخ ا٥
  ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٧كو٤خ

 3 00سا60 00سا15   00سا45 2.  2و ث أ 
 1.5 00عب30 30عب7   30عب22 4اُِّـخ ا٫ٗغ٤ِض٣خ ك٢ اُؼِّٞ ٝاُزو٤٘بد 

 1.5 00عب30 30عب7   30عب22 ٗظبكخ ٝع٬ٓخ ط٘بػ٤خ
  ٌشبك٤خٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٫عز

 6 30عب97 30عب52   00عب45 2.  2ٝ د ا 
 2 00عب30 30عب7   30عب22 أُٞصٞه٤خ ٝػ٤ِٔخ اُزؾغ٤ٖ

 2 30عب67 30عب7   30عب22 رؾض٤ش أُششٝع
 2      4رشثض 

 30 15سا521 00سا135 00سا60 15سا101 00سا225 4يجًىع انسذاسي س 
 

 ن الطور الثانيم الثالثةالممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 لنيل شيادة ميندس دولة في ىندسة ميكانيكية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

 2السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 أعبث٤غ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼبٓــــَ

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط
  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 11 45سا168 30سا22 00سا15 30سا52 45سا78 1 . 1.  3و ث أ 
 5 45عب78 30عب7 00عب15 30عب22 30عب37 اُزطج٤وبد ك٢ ػِْ اُؾشاسح

 2.5 30عب37 30عب7  30عب7 30عب22 ا٫ؽزشام
 3.5 30عب52 30عب7  30عب22 30عب22 اُزشؾ٤ْ ا٤ُٜذسٝد٣٘ب٢ٌ٤ٓ

 11 30سا172 30سا22 30سا37 00سا45 30سا67 2.  1.  3و ث أ 

 4 30عب52 30عب7  30عب22 30عب22 رظ٤ْٔ ا٫٥د

 3 30عب52 30عب7 30عب22  30عب22 اُزظ٤٘غ ثبُؾبعٞة
 4 30عب67 30عب7 30عب22 30عب22 30عب22 ر٘ظ٤ْ ٝاُزؾٌْ ك٢ ا٧ٗظٔخ

  وحذة انخؼهيى األفقيت
 3 00سا60 00سا15   00سا45 1.  3و ث أ 

 1.5 00عب30 30عب7   30عب22 5اُِّـخ ا٫ٗغ٤ِض٣خ ك٢ اُؼِّٞ ٝاُزو٤٘بد 
 1.5 00عب30 30عب7   30عب22 رغ٤٤ش أُئعغبد ٝاُز٤ٔ٘خ أُغزذآخ

  ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ا٫عزٌشبك٤خ

 5 30سا52 30سا7  30سا33 30سا22 1.  3و ث إ 

 3 30عب52 30عب7  30عب22 30عب22 ا٤ٌُٔبرش٤ٗٝي اُشٝثٞربد اُزطج٤و٤خ

 2      5رشثض 

 30 45سا453 30سا67 30سا52 00سا120 45سا213 5يجًىع انسذاسي س

 
 من الطور الثاني الثالثةالممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة 

 لنيل شيادة ميندس دولة في ىندسة ميكانيكية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
 6السداسي س 

 انًؼايــــم أسابيغ( 15انحجى انساػي انسذاسي ) وحذاث انخؼهيى و ث

 30  وع َهايت انذراستيشز

 30 6انًجًىع انسذاسي س

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المحدد لمبرنامج البيداغوجي لنيل، 4302جويمية  03مؤرخ في  624رقم  قــرار
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات شيادة ميندس دولة في "ىندسة المناجم"

 العممي، إن وزير التعميم العالي والبحث
المتضّمف  1999أبريل سنة  4المكافق  1419ذك الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ كالمتمـ،
المتضّمف  1971غشت سنة  25المكافق  1391رجب عاـ  4المؤّرخ في  219-71كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 مى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ،تنظيـ الدركس لمحصكؿ ع
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضّمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2008يكليك سنة  14المكافق  1429رجب عاـ  11المؤّرخ في  215-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 سة الكطنية المتعددة التقنيات إلى المدرسة خارج الجامعة، المعّدؿ،المتضّمف تحكيل المدر 
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 يقـــرر

 

تحديد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة في "ىندسة المناجـ" : ييدؼ ىذا القرار إلى المادة األولى
 بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات، طبقا لممحق ىذا القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات، كّل فيما يحّصو،  :4المادة 
 لذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.بتطبيق ىذا القرار ا

 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطور الثاني
 لنيل شيادة ميندس دولة في ىندسة المناجم بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

 0السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 أعبث٤غ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼبٓــــَ

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط
  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 6 30سا112 30سا22 00سا45  00سا45 1.  1.  1و ث أ 
 3 15عب56 15عب11 30عب22  30عب22 ع٤ُٞٞع٤ب اُؼبٓخ

 3 15عب56 15عب11 30عب22  30عب22 اُطجٞؿشاك٤ب
 9 45سا183 45سا33 00سا15 30سا67 30سا67 2.  1.  1و ث أ 

 3 15عب56 15عب11  30عب22 30عب22 1ٓوبٝٓخ أُٞاد 
 3 15عب56 15عب11  30عب22 30عب22 1ٌٓب٤ٗي ا٨ُٝعبط أُزٞاطِخ 

 3 15عب71 15عب11 00عب15 30عب22 30عب22 ٌٓب٤ٗي أُٞاٗغ
 5 30سا127 30سا22 00سا15 30سا22 30سا67 3.  1.  1و ث و 

 3 15عب71 15عب11 00عب15  00عب45 ٓذخَ ك٢ اُغ٤ٞر٤ٌ٘ي
 2 15عب56 15عب11  30عب22 30عب22 ُٝٞع٤باُٜذس
 2 15سا56 15سا11 30سا22  30سا22 4.  1.  1و ث و 

 2 15عب56 15عب11 30عب22  30عب22 ٓٞاد اُج٘بء
  وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 3 00سا56 15سا11  30سا22 30سا22 1.  1و ث و 
 3 00عب56 15عب11  30عب22 30عب22 1رؾ٤َِ اُشه٢ٔ 

  يى األفقيتوحذة انخؼه
 3 00سا60 00سا15   00سا45 1.  1و ث أ ف 

 1.5 00عب30 30عب7   30عب22 1ا٫ٗغ٤ِض٣خ اُؼ٤ِٔخ ٝاُزو٤٘خ 
 1.5 00عب30 30عب7   30عب22 ا٤ٌُِٔخ اُلٌش٣خ

  وحذة انخؼهيى االسخكشافيت
 2      1.  1و ث إ 

 2      1رشثض 
 30 30سا592 15سا116 30سا97 30سا112 00سا270 1يجًىع انسذاسي س 
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 الممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطور الثاني
 لنيل شيادة ميندس دولة في ىندسة ميكانيكية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

 4السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 أعبث٤غ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼبٓــــَ

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ ٤و٤خأػٔبٍ رطج أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط

  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 8 45سا168 45سا33 30سا67  30سا67 1.  2.  1و ث أ 

 3 15عب56 15عب11 30عب22  30عب22 دساعخ أُؼبدٕ

 3 15عب56 15عب11 30عب22  30عب22 اُجزشٝؿشاك٤ب

 2 15عب56 15عب11 30عب22  30عب22 ه٤بعبد أثؼبد أُ٘بعْ

 9 15سا181 45سا33 30سا22 30سا67 30سا67 2.  2.  1و ث أ 

 3 15عب56 15عب11  30عب22 30عب22 2ٌٓب٤ٗي ا٨ُٝعبط أُزٞاطِخ 

 3 45عب63 15عب11 30عب7 30عب22 30عب22 2ٓوبٝٓخ أُٞاد 

 3 15عب71 15عب11 00عب15 30عب22 30عب22 اُغ٤ٞر٤ٌ٘ي

 2 00سا60 00سا15   00سا45 3.  2.  1و ث أ 

 2 00عب60 00عب15   00عب45 ٩ٌُزش٤ٗٝي اُزطج٤و٤خاٌُٜشثبء ٝا

  وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 6 30سا112 30سا22  00سا45 00سا45 2.  1و ث و 

 3 15عب56 15عب11  30عب22 30عب22 2رؾ٤َِ اُشه٢ٔ 

 3 15عب56 15عب11  30عب22 30عب22 دساعخ اُجِٞساد

  وحذة انخؼهيى األفقيت

 3 00سا60 00سا15   00سا45 2.  1و ث أ ف 

 1.5 00عب30 30عب7   30عب22 2ا٫ٗغ٤ِض٣خ اُؼ٤ِٔخ ٝاُزو٤٘خ 

 1.5 00عب30 30عب7   30عب22 اُزو٤٤ظ

  وحذة انسذاسي االسخكشافيت

 2      1.  2و ث إ 

 2      رشثض

 30 30سا392 00سا120 00سا90 30سا112 00سا270 2يجًىع انسذاسي س
 

 من الطور الثاني الثانيةي لمسنة الممحق: البرنامج البيداغوج
 لنيل شيادة ميندس دولة في ىندسة ميكانيكية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

 0السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 أعبث٤غ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼبٓــــَ

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط

  توحذاث انخؼهيى األساسي

 7 30سا157 30سا22 30سا22 30سا22 00سا90 1.  1.  2و ث أ 

 4 45عب78 15عب11  30عب22 00عب45 1ا٫عزـ٬ٍ 

 3 45عب78 15عب11 30عب22  00عب45 1اُغ٤ٞك٤ض٣بء 

 8 15سا131 45سا18 00سا45  30سا67 2.  1.  2و ث أ 

 4 45عب78 15عب11 30عب22  30عب45 ٓؼبُغخ أُؼبدٕ

 4 30عب52 30عب7 30عب22  30عب22 1دٕ رؾ٤َِ أُؼب

       وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 8 30سا127 30سا22 30سا37  30سا67 1.  2و ث و 

 3 15عب56 15عب11 30عب22  30عب22 1اُغ٤ُٞٞع٤ب 

 2 30عب22    30عب22 1اُغ٤ُٞٞع٤ب اُغضائش 

 3 45عب48 15عب11 00عب15  30عب22 اُٜ٘ذعخ اُجبط٤٘خ

  ى األفقيتوحذة انخؼهي

 3 00سا60 00سا15   00سا45 1.  2و ث أ ف 

 1.5 00عب30 30عب7   30عب22 3ا٫ٗغ٤ِض٣خ اُؼ٤ِٔخ ٝاُزو٤٘خ 

 1.5 00عب30 30عب7   30عب22 أُوب٤٣ظ اُوب٤ٗٞٗخ

  وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 4 00سا30 30سا7   30سا22 1.  2و ث إ 

 2 00عب30 30عب7   30عب22 ٗذٝاد

 2      رشثض

 30 15سا506 15سا86 00سا105 30سا22 30سا292 3يجًىع انسذاسي س
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 من الطور الثاني الثانيةالممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 لنيل شيادة ميندس دولة في ىندسة ميكانيكية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

 2السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 أعبث٤غ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼبٓــــَ

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط
  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 7 30سا157 30سا22 30سا22 30سا22 00سا90 1.  2.  2و ث أ 
 4 15عب56 15عب11   00عب45 2ا٫عزـ٬ٍ 
 3 15عب101 15عب11 30عب22 30عب22 00عب45 2اُغ٤ٞك٤ض٣بء 

 7 15سا131 45سا18 00سا45  30سا67 2.  2.  2و ث أ 
 4 45عب78 15عب11 00عب22  00عب45 2ٓؼبُغخ أُؼبدٕ 
 3 30عب52 30عب7 30عب22  30عب22 2رؾ٤َِ أُؼبدٕ 

  وحذة انخؼهيى انًُهجيت
 7 00سا105 30سا22 00سا15  30سا67 2.  2و ث و 

 3 45عب48 15عب11 00عب15  30عب22 2اُغزُٞٞع٤ب 
 2 15عب26 45عب3   30عب22 1اُٜ٘ذع٢ ا٫هزظبد 

 2 15عب26 45عب3   30عب22 1اُغ٤ُٞٞع٤ب اُغضائش 
  وحذة انخؼهيى األفقيت

 3 30سا52 30سا7   00سا45 2.  2و ث أ ف 

 1.5 15عب26 45عب3   30عب22 4ا٧ع٤ِض٣خ اُؼ٤ِٔخ ٝاُزو٤٘خ 

 1.5 15عب26 45عب3   30عب22 ٗظبكخ ٝع٬ٓخ ط٘بػ٤خ

  يى االسخكشافيتوحذة انخؼه

 6 30سا67 30سا22   30سا45 2.  2و ث إ 

 2 30عب37 00عب15   30عب22 ٗذٝاد

 2 00عب30 30عب7   30عب22 1هبػذح أُؼط٤بد 

 2      4رشثض 

 30 45سا513 45سا93 30سا82 30سا22 30سا292 4يجًىع انسذاسي س
 

 ثانيمن الطور ال الثالثةالممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 لنيل شيادة ميندس دولة في ىندسة المناجم بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

 2السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 أعبث٤غ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼبٓــــَ

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط
  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 7 15سا131 45سا18  00سا45 30سا67 1.  1.  3و ث أ 
 4 45عب78 15عب11  30عب22 00عب45 اعزـ٬ٍ ٝآ٫د ٓ٘غ٤ٔخ

 3 30عب52 30عب7  30عب22 30عب22 أرٔزخ
 8 15سا161 15سا26 00سا45  00سا90 2.  1.  3و ث أ 

 4 45عب78 15عب11 30عب22  00عب45 اعزخشاع٤خ اُزؼذ٣ٖ
 4 30عب82 00عب15 30عب22  00عب45 أُؼبُغخ اُؾ٣ٞ٤خ

  وحذة انخؼهيى انًُهجيت
 6 30سا112 30سا22  00سا45 00سا45 1.  3و ث و 

 4 15عب56 15عب11  30عب22 30عب22 اُغ٤ٞئؾظبئ٢ ٝاُزو٣ْٞ أُ٘غ٢ٔ
 2 15عب56 15عب11  30عب22 30عب22 2ا٫هزظبد اُٜ٘ذع٢ 

  وحذة انخؼهيى األفقيت
 6 30سا52 30سا7   00سا45 1.  3و ث أف 

 1.5 15عب26 45عب3   30عب22 ٣5خ اُؼ٤ِٔخ ٝاُزو٤٘خ ا٧ٗغ٤ِض
 1.5 15عب26 45عب3   30عب22 رغ٤٤ش أُئعغبد ٝاُز٤ٔ٘خ أُغزذآخ

  وحذة انخؼهيى االسخكشافيت
 6 00سا60 00سا15   00سا45 1.  3و ث إ 

 2 00عب30 30عب7   30عب22 أُوب٤٣ظ أُ٘غ٤ٖٔ
 2 00عب30 30عب7   30عب22 2هبػذح أُؼط٤بد 

 2      5رشثض 
 30 30سا517 00سا90 00سا45 00سا90 00سا315 5يجًىع انسذاسي س

 
 من الطور الثاني الثالثةالممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة 

 لنيل شيادة ميندس دولة في ىندسة المناجم بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
 6السداسي س 

 انًؼايــــم أسابيغ( 15ذاسي )انحجى انساػي انس وحذاث انخؼهيى و ث

 30  يشزوع َهايت انذراست

 30 6انًجًىع انسذاسي س

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المحدد لمبرنامج البيداغوجي لنيل، 4302جويمية  03مؤرخ في  663رقم  قــرار
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات شيادة ميندس دولة في "الــــري"

 ن وزير التعميم العالي والبحث العممي،إ
المتضّمف  1999أبريل سنة  4المكافق  1419ذك الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ كالمتمـ،
متضّمف ال 1971غشت سنة  25المكافق  1391رجب عاـ  4المؤّرخ في  219-71كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضّمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2008نة يكليك س 14المكافق  1429رجب عاـ  11المؤّرخ في  215-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضّمف تحكيل المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات إلى المدرسة خارج الجامعة، المعّدؿ،
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 يقـــرر

 

: ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة في "الػػػري" بالمدرسة األولىالمادة 
 الكطنية المتعددة التقنيات، طبقا لممحق ىذا القرار.

و، يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات، كّل فيما يحّص  :4المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطور الثاني
 لنيل شيادة ميندس دولة في "الـــري" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

 0السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 أعبث٤غ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼبٓــــَ

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ عٜخأػٔبٍ ٓٞ دسٝط

  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 6 30سا112 30سا22 00سا45  00سا45 1.  1.  1وث أ 

 3 15عب56 15عب11 30عب22  30عب22 ع٤ُٞٞع٤ب ػبٓخ

 3 15عب56 15عب11 30عب22  30عب22 1طجٞؿشاك٤ب 

 9 45سا183 45سا33 00سا15 30سا67 30سا67 2.  1.  1وث أ 
 3 15عب56 15عب11  30عب22 30عب22 1بٝٓخ أُٞاد ٓو

 3 15عب56 15عب11  30عب22 30عب22 ٤ٓ1ٌب٤ٗي ا٧ٝعبط أُغزٔشح 
 3 15عب71 15عب11 00عب15 30عب22 30عب22 ٤ٌٓب٤ٗي أُٞاٗغ

 5 30سا127 30سا22 00سا15 30سا22 30سا67 3.  1.  1و ث أ 
 3 15عب71 15عب11 00عب15  00عب45 ٓذخَ ا٠ُ اُغ٤ٞ رو٤٘خ

 2 15عب56 15عب11  30عب22 30عب22 ا٤ُٜذسٝع٤ُٞٞع٤ب
 2 15سا56 15سا11 30سا22  30سا22 4.  1.  1و ث أ 

 2 15عب56 15عب11 30عب22  30عب22 1ٓٞاد اُج٘بء 
  وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 3 00سا56 15سا11  30سا22 30سا22 1.  1و ث و 
 3 00عب56 15بع11  30عب22 30عب22 1اُزؾ٤َِ اُشه٢ٔ 

  وحذة انخؼهيى األفقيت
 3 00سا60 00سا15   00سا45 1.  1و ث أ ف 

 1.5 00عب30 30عب7   30عب22 1اُِّـخ ا٩ٗغ٤ِض٣خ اُؼ٤ِٔخ ٝاُزو٤٘خ 
 1.5 00عب30 30عب7   30عب22 ا٤ٌُِٔخ اُلٌش٣خ
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  وحذة انخؼهيى االسخكشافيت
 2      1.  1و ث إ 

 2      1رشثض 
 30 15سا596 15سا116 30سا97 30سا112 00سا270 1اسي يجًىع انسذ

 

 الممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطور الثاني
 لنيل شيادة ميندس دولة في الـــري بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

 4السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 أعبث٤غ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼبٓــَ

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ ػٔبٍ ٓٞعٜخأ دسٝط
  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 10 45سا198 45سا33 30سا7 30سا67 00سا90 1.  2.  1و ث أ 
 4 45عب78 15عب11  30عب22 00عب45 ٤ٛ2ذسُٝٞع٤ب ػبٓخ 

 3 15عب56 15عب11  30عب22 30عب22 اُش١ اُجبط٢٘
رٌُ٘ٞٞع٤ب اُخشعبٗخ ٝاُخشعبٗخ 

 أُغِؾخ
 3 45عب63 15عب11 30عب7 30عب22 30عب22

 7 30سا142 30سا22 00سا30 00سا45 00سا45 2.  2.  1و ث أ 
 3 15عب71 15عب11 00عب15 30عب22 30عب22 ٌٓب٤ٗي اُزشثخ

 4 15عب71 15عب11 00عب15 30عب22 30عب22 د٣٘ب٤ٌ٤ٓخ اُش١ ك٢ ؽبُخ اُؾُٔٞخ
  وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 5 00سا90 30سا22  30سا22 00سا45 2.  1و ث و 
 3 15عب56 15عب11  30عب22 30عب22 2اُزؾ٤َِ اُؼذد١ 

 2 45عب33 15عب11   30عب22 رٌُ٘ٞٞع٤ب ا٧ٗبث٤ت ٝٓؼذاد اُش١
  وحذة انخؼهيى األفقيت

 6 30سا127 30سا22 00سا15  00سا90 2.  1و ث أ ف 
 3.0 30عب67 30عب7 00عب15  00عب45 ًٜشثبء ٝاٌُزش٤ٗٝي ػبٓخ

 1.5 00عب30 30عب7   30عب22 2اُِـخ ا٫ٗغ٤ِض٣خ اُؼ٤ِٔخ ٝاُزو٤٘خ 
 1.5 00عب30 30عب7   30عب22 اُزو٤٤ظ

  وحذة انسذاسي االسخكشافيت
 2      2.  1و ث إ 

 2      2رشثض 
 30 45سا558 15سا101 30سا52 00سا135 00سا270 2يجًىع انسذاسي س

 

 من الطور الثاني الثانيةالممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 لنيل شيادة ميندس دولة في الــــري بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

 0السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 أعبث٤غ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼبٓــــَ

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط
  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 10 30سا172 30سا22 00سا15 00سا45 00سا90 1.  2و ث أ 
 5 45عب93 15عب11 00عب15 30عب22 00عب45 ٤ٛذسٝد٣٘ب٤ٌ٤ٓخ اُغطؼ اُؾش

 5 45عب78 15عب11  30عب22 00عب45 (٤ٛ2ذسُٝٞع٤ب ػبٓخ )

  وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 9 30سا172 00سا30 30سا7 30سا22 30سا112 1.  2و ث و 

 3 45عب63 15عب11 30بع7  00عب45 ٓؼبُغخ ا٤ُٔبٙ

 4 45عب78 15عب11  30عب22 00عب45 آ٫د اُش١ ٝآ٤ُخ

 2 00عب30 30عب7   30عب22 رذكن ػ٠ِ عطؼ ؽش ك٢ خبط٤زٚ
  وحذة انخؼهيى األفقيت

 3 00سا60 00سا15   00سا45 1.  2و ث أ 
 1.5 00عب30 30عب7   30عب22 3اُِّـخ ا٫ٗغ٤ِض٣خ اُؼ٤ِٔخ ٝاُزو٤٘خ 

 1.5 00عب30 30عب7   30بع22 اُزو٤٤ظ

  وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 8 30سا97 00سا15 00سا15 30سا22 00سا45 1.  2و ث  إ 
 3 30عب52 30عب7  30عب22 30عب22 اُزٌُ٘ٞٞع٤ب اُشه٤ٔخ

 3 00عب45 30عب7 00عب15  30عب22 ٗظبّ أُؼِٞٓبد اُغـشاك٤خ
 2      3رشثض 

 30 30سا502 30سا82 30سا37 00سا90 30سا292 3يجًىع انسذاسي س
 

 من الطور الثاني الثانيةالممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 لنيل شيادة ميندس دولة في الـــري بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

 2السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 أعبث٤غ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼبٓــــَ

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ ٤و٤خأػٔبٍ رطج أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط
  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 6 30سا112 30سا22  00سا45 00سا45 2.  2و ث أ 
 3 15عب56 15عب11  30عب22 30عب22 اُزذكن اُؼبثش ٝ ٝعبئَ اُؾٔب٣خ

 3 15عب56 15عب11  30عب22 30عب22 ا٫ضطشاثبد
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  وحذة انخؼهيى انًُهجيت
 15 15سا281 45سا48 30سا7 30سا112 30سم112 2.  2و ث و 

 3 15عب56 15عب11  30عب22 30عب22 ٓؾطبد اُضخ/اُزؾٌْ
 3 15عب56 15عب11  30عب22 30عب22 ا٤ُٜذسُٝٞع٤ب ا٫ؽظبئ٤بد

 3 30عب52 30عب7  30عب22 30عب22 د٣٘ب٤ٌ٤ٓخ ا٧ٜٗبس
 3 45عب63 15عب11 30عب7 30عب22 30عب22 ٤ٓبٙ اُظشف اُظؾ٢

 3 30عب52 30عب7  30عب22 30عب22 1اُغذٝد 
  وحذة انخؼهيى األفقيت

 3 00سا60 00سا15   00سا45 2.  2و ث أ 
 1.5 00عب30 30عب7   30عب22 4اُِّـخ ا٫ٗغ٤ِض٣خ اُؼ٤ِٔخ ٝاُزو٤٘خ 

 1.5 00عب30 30عب7   30عب22 ٗظبكخ ٝع٬ٓخ ط٘بػ٤خ
  وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 4 15سا56 15سا11  30سا22 30سا22 2.  2و ث أ 
 2 15عب56 15عب11  30عب22 30عب22 2رو٤٘بد اُشه٤ٔخ 

 2      4رشثض 
 28 00سا510 30سا97 30سا7 00سا180 00سا225 4يجًىع انسذاسي س

 
 من الطور الثاني الثالثةالممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة 

 لنيل شيادة ميندس دولة في الـــري بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
 2س  السداسي

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د
 أعبث٤غ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )

 أُؼبٓــــَ
 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط

  وحذاث انخؼهيى األساسيت
 9 30سا22 30سا22  30سا22 00سا90 1.  3و ث أ 

 4 15عب56 15عب11   00عب45 ا٤ُٔبٙ اُضساػ٤خ

 5 45عب78 15عب11  30عب22 00عب45 2اُغذٝد 

  وحذة انخؼهيى انًُهجيت
 9 45سا168 45سا33  30سا67 30سا67 1.  3و ث و 

 3 15عب56 15عب11  30عب22 30عب22 آذاداد ثب٤ُٔبٙ اُظبُؾخ ُِششة
 3 15عب56 15عب11  30عب22 30عب22 اُزط٤ٜش

 3 15عب56 15عب11  30عب22 30عب22 ٤ٛذس٤ُٝي اُجؾش٣خ
  وحذة انخؼهيى األفقيت

 3 00سا60 00سا15   00سا45 1.  3و ث أ 

 1.5 00عب30 30عب7   30عب22 5اُِّـخ ا٫ٗغ٤ِض٣خ اُؼ٤ِٔخ ٝاُزو٤٘خ 

 1.5 00عب30 30عب7   30عب22 رغ٤٤ش أُئعغبد ٝاُز٤ٔ٘خ أُغزذآخ

  وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 9 30سا142 00سا30  30سا22 00سا90 1.  3و ث إ 

 4 15عب56 15عب11  30عب22 30عب22 ٤ٛذس٤ُٝي اُزغ٤ٜضاد

 3 30عب52 30عب7   00عب45 ا٤ُٔبٙ –اُزشش٣ؼبد ٝا٧ٗظٔخ 

 2 45عب33 15عب11   30عب22 اُؼ٘بطش أُشكوخ

 30 15سا506 15سا101  30سا112 30سا292 5يجًىع انسذاسي س
 

 من الطور الثاني الثالثةالممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنياتالـــري س دولة في لنيل شيادة ميند

 6السداسي س 
 انًؼايــــم أسابيغ( 15انحجى انساػي انسذاسي ) وحذاث انخؼهيى و ث

 30  يشزوع َهايت انذراست

 30 6انًجًىع انسذاسي س

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شيادة ميندس دولة المحدد لمبرنامج البيداغوجي لنيل، 4302جويمية  03مؤرخ في  660رقم  قــرار
 في "اليندسة الصناعية نخصص: إدارة اإلبتكار" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمف  1999أبريل سنة  4المكافق  1419ذك الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 لقانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ كالمتمـ،ا
المتضّمف  1971غشت سنة  25المكافق  1391رجب عاـ  4المؤّرخ في  219-71كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5 المكافق 1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضّمف تعييف أعضاء الحككمة،
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 2008يكليك سنة  14المكافق  1429رجب عاـ  11المؤّرخ في  215-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضّمف تحكيل المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات إلى المدرسة خارج الجامعة، المعّدؿ،

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18لمؤرخ في ا 77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 

 يقـــرر
 

 

: ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة في "اليندسة الصناعية المادة األولى
 ة الكطنية المتعددة التقنيات، طبقا لممحق ىذا القرار.تخصص: إدارة اإلبتكار" بالمدرس

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات، كّل فيما يحّصو،  :4المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لنيل شيادة ميندس دولة الممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطور الثاني
 تخصص: إدارة االبتكار في اليندسة الصناعية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

 0السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 أعبث٤غ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼبٓــــَ

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط
  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 8.5 15سا161 30سا37 15سا11 00سا45 30سا67 1.  1.  1و ث أ 

 4.5 00عب120 30عب22 15عب11 30عب22 00عب45 ثشٓغخ ؽطجخ ٝثشٓغخ ثب٧ػذاد اُزبٓخ

 4.0 00عب90 00عب15  30عب22 30عب22 ٗظش٣خ أُخططبد

 7 15سا176 00سا30 15سا11 00سا45 00سا90 1.  1.  1و ث أ 

 3.5 30عب82 00عب15  30عب22 00بع45 ؽشاس٣خ ٝٛ٘ذعخ ٤ٔ٤ًبئ٤خ

 3.5 45عب93 00عب15 15عب11 30عب22 00عب45 اٌُزش٤ٗٝي ٝٛ٘ذعخ ًٜشثبئ٤خ رطج٤و٤خ

  وحذة انخؼهيى انًُهجيت
 8 00سا150 30سا37 45سا33 45سا33 00سا45 1.  1و ث و 

 3.0 00عب60 00عب15 15عب11 15عب11 30عب22 رؾ٤َِ أُؼط٤بد
 5.0 00عب90 30عب22 30عب22 30عب22 30عب22 اُخٞاسص٤ٓبد ٝاُجشٓغخ

  وحذة انخؼهيى األفقيت

 3 00سا60 00سا15   00سا45 1.  1و ث أ ف 

 1.5 00عب30 30عب7   30عب22 3اٗغ٤ِض٣خ ػ٤ِٔخ رو٤٘خ 

 1.5 00عب30 30عب7   30عب22 ا٤ٌُِٔخ اُلٌش٣خ

  وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 3.5 30سا37 00سا15   30سا22 1.  1و ث إ 

 1.5 30عب37 00عب15   30عب22 ٓؼشكخ أُئعغخ

 2.0      رشثض

 30 00سا585 00سا135 15سا56 45سا123 00سا270 1يجًىع انسذاسي  س 

 لنيل شيادة ميندس دولة الممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطور الثاني
 تخصص: إدارة االبتكار ياتفي اليندسة الصناعية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقن

 4السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 أعبث٤غ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼبٓــَ

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط

  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 8 00سا150 30سا37  00سا45 30سا67 1.  2.  1و ث أ 

 4.5 00عب90 30عب22  30عب22 00عب45 ثشٓغخ س٣بض٤خ

 3.5 00عب60 00عب15  30عب22 30عب22 اعزٔضبٍ اُشجٌبد

 7 00سا165 00سا30  00سا45 00سا90 2.  2.  1و ث أ 

 3.5 30عب82 00عب15  30عب22 00عب45 اُٜ٘ذعخ أُذ٤ٗخ ٝا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ

 3.5 30عب82 00عب15  30عب22 00عب45 ا٤ُ٥خ

  وحذة انخؼهيى انًُهجيت
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 10 15سا191 00سا45 30سا22 15سا56 30سا67 2.  1و ث و 
 3 00عب60 00عب15  30عب22 30عب22 ٓٞصٞه٤خ

اػ٬ّ آ٢ُ ٝثشٓغخ: ٓلب٤ْٛ 
 ٓزوذٓخ

 5 00عب90 30عب22 30عب22 30عب22 30عب22

 2 15عب41 30عب7  15عب11 30عب22 ٓذخَ ا٠ُ ٓؾبعجخ أُئعغخ

  وحذة انخؼهيى األفقيت

 3 00سا60 00سا15   00سا45 2.  1و ث أ ف 
 1.5 00عب30 30عب7   30عب22 2اٗغ٤ِض٣خ ػ٤ِٔخ رو٤٘خ 

 1.5 00عب30 30عب7   30عب22 اُزو٤٤ظ

  وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 2      2.  1و ث إ 
 2      2رشثض 

 30 15سا566 30سا127 30سا22 15سا146 00سا270 2يجًىع انسذاسي س 
 

 لنيل شيادة ميندس دولة من الطور الثاني انيةالثالممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 تخصص: إدارة االبتكار في اليندسة الصناعية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

 0السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 أعبث٤غ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼبَٓ

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط

  األساسيتوحذاث انخؼهيى 
 9.5 00سا195 00سا60  30سا67 30سا67 1.  1.  2و ث أ 

 3 30عب67 30عب22  30عب22 30عب22 1ٗٔزعخ ا٧ٗظٔخ أُزوبطؼخ اُؾذس 

 3.5 30عب67 30عب22  30عب22 30عب22 اداسح ا٩ٗزبط

 3 00عب60 00عب15  30عب22 30عب22 ٓوذٓخ ك٢ ػِْ ا٫هزظبد

 6.5 15سا176 00سا75 30سا67  45سا33 2.  1.  2و ث أ 

 3 45عب63 00عب30 30عب22  15عب11 أدٝاد ا٣٩ذاع
اُزظ٤ْٔ ثٔغبػذح أٌُج٤ٞرش ٝاُ٘ٔٞرط 

 اُو٤بع٢ اُغش٣غ
 3.5 30عب112 00عب45 00عب45  30عب22

  وحذة انخؼهيى انًُهجيت
 7.5 45سا138 30سا37  45سا33 30سا67 1.  2و ث و 

 2.5 45عب48 00عب15  15عب11 30عب22 اُزؾ٤َِ أُب٢ُ ٝرؾ٤َِ اُو٤ٔخ

 2 00عب30 30عب7   30عب22 ٗظْ اُغٞدح

 1.5 00عب30 30عب7   30عب22 اُزٞاطَ

 1.5 00عب30 30عب7  30عب22 30عب22 1ٗذٝح 

  وحذة انخؼهيى األفقيت

 3 00سا60 00سا15   00سا45 1.  2و ث أ 

 1.5 00عب30 30عب7   30عب22 3اٗغ٤ِض٣خ ػ٤ِٔخ رو٤٘خ 

 1.5 00عب30 30عب7   30عب22 ٔٞاطلبد ٝأُوب٤٣ظ اُوب٤ٗٞٗخاُ

  وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 3.5 00سا30 30سا7   30سا22 1.  2و ث إ 

 1.5  30عب7   30عب22 ػِْ اعزٔبع أُئعغبد

 2      3رشثض 

 30  00سا195 00سا67 15سا101 15سا236 3يجًىع انسذاسي س 
 

 من الطور الثاني لنيل شيادة ميندس دولة الثانيةوجي لمسنة الممحق: البرنامج البيداغ
 في اليندسة الصناعية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات تخصص: إدارة االبتكار

 2السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 أعبث٤غ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼبٓــــَ

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط
  وحذة انخؼهيى األساسيت

 7 30سا142 30سا52 30سا22 30سا22 00سا45 1.  2.  2و ث أ 
 3.5 30عب67 30عب22 30عب22  30عب22 2ٗٔزعخ ا٧ٗظٔخ أُزوبطؼخ اُؾذس 

 3.5 00عب75 00عب30  30عب22 30عب22 ػِْ ا٫هزظبد ٓزوذّ
 7.5 00سا225 00سا90 30سا22 00سا45 30سا67 2.  2.  2و ث أ 
TRIZ 2.5 00عب75 00عب30  30عب22 30عب22 ثذء ٜٓ٘غ٤خ 

 2.0 00عب90 00عب45 30عب22 15عب11 15عب11 اُٜ٘ذعخ ا٩ٗغب٤ٗخ، رظ٤ْٔ، ٗٔزعخ
 3.0 00عب60 00عب15  15عب11 45عب33 ٛ٘ذعخ ا٫ثزٌبس

  وحذة انخؼهيى انًُهجيت
 9 00سا180 00سا45 15سا11 15سا56 30سا67 2.  2و ث و 
 2.5 45عب48 00عب15  15عب11 30عب22 ٔئعغخٗٔزعخ اُ

 3.5 15عب71 00عب15 15عب11 30عب22 30عب22 ٛ٘ذعخ أُشبسع
 1.5 00عب30 30عب7   30عب22 ٓوذٓخ ك٢ اُغٞم

 1.5 00عب30 30عب7  30عب22  2ٗذٝح 
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  وحذة انخؼهيى األفقيت
 3 00سا60 00سا15   00سا45 2.  2و ث أ 

 1.5 00عب30 30عب7   30عب22 4اٗغ٤ِض٣خ ػ٤ِٔخ رو٤٘خ 
 1.5 00عب30 30عب7   30عب22 ٗظبكخ ٝع٬ٓخ ط٘بػ٤خ

  وحذة انخؼهيى االسخكشافيت
 3.5 00سا30 30سا7   30سا22 2.  2و ث إ 

 1.5 00عب30 30عب7   30عب22 ٓوذٓخ ك٢ ص٣بدح ا٧ػٔبٍ
 2      4رشثض 

 30 30اس637 00سا210 15سا56 45سا123 30سا247 4يجًىع انسذاسي س 
 

 من الطور الثاني لنيل شيادة ميندس دولة الثالثةالممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 في اليندسة الصناعية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات تخصص: إدارة اإلبتكار

 2السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 أعبث٤غ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼبٓــــَ

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ ٜخأػٔبٍ ٓٞع دسٝط
  وحذة انخؼهيى األساسيت

 13.5 45سا228 00سا60  45سا78 00سا90 1.  3و ث أ 
 4 30عب67 30عب22  30عب22 30عب22 ر٘ظ٤ْ ٝاعزشار٤غ٤خ أُئعغخ

 4 30عب67 30عب22  30عب22 30عب22 اداسح اُو٤ٔخ
 3 15عب56 15عب11  30عب22 30عب22 اداسح ػ٤ِٔبد ا٫ثزٌبس

 2.5 00عب45 15عب11  15عب11 30عب22 اداسح أُٞاسد اُزٌُ٘ٞٞع٤خ
  وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 9.5 15سا176 15سا41  00سا45 00سا90 1.  3و ث و 
 3 15عب56 15عب11  30عب22 30عب22 رًبء ا٧ػٔبٍ
 2.5 15عب41 30عب7  15عب11 30عب22 اداسح أُخبطش

 2 45عب48 00عب15  15عب11 30عب22 اداسح أُٞاسد اُجشش٣خ
 2 00عب30 30عب7   30عب22 رغ٣ٞن ا٫ثزٌبس

  وحذة انخؼهيى األفقيت

 3 00سا60 00سا15   00سا45 1.  3و ث أ 
 1.5 00عب30 30عب7   30عب22 اٗغ٤ِض٣خ ػ٤ِٔخ رو٤٘خ

 1.5 00عب30 30عب7   30عب22 أُئعغخ ٝاُز٤ٔ٘خ أُغزذآخ

  توحذة انخؼهيى االسخكشافي

 4 00سا30 30سا7   30سا22 1.  3و ث إ 
 2 00عب30 30عب7   30عب22 ٗذٝح اٗلزبػ

 2      5رشثض 

 30 00سا485 45سا123  45سا123 30سا247 5يجًىع انسذاسي س 
 

 لنيل شيادة ميندس دولة الممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة الثالثة من الطور الثاني
 تخصص: إدارة االبتكار ة الوطنية المتعددة التقنياتفي اليندسة الصناعية بالمدرس

 6السداسي س 
 انًؼايــــم أسابيغ( 15انحجى انساػي انسذاسي ) وحذاث انخؼهيى و ث

 30  يشزوع َهايت انذراست

 30 6انًجًىع انسذاسي س

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دد لمبرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولةالمح، 4302جويمية  03مؤرخ في  664رقم  قــرار

 في "اليندسة الصناعية نخصص: إدارة صناعية" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضّمف  1999أبريل سنة  4المكافق  1419ذك الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 التكجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ كالمتمـ، القانكف 

المتضّمف  1971غشت سنة  25المكافق  1391رجب عاـ  4المؤّرخ في  219-71كبمقتضى المرسكـ رقـ  -
 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ،

 2014ك سنة ماي 5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضّمف تعييف أعضاء الحككمة،

 2008يكليك سنة  14المكافق  1429رجب عاـ  11المؤّرخ في  215-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضّمف تحكيل المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات إلى المدرسة خارج الجامعة، المعّدؿ،
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 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18في المؤرخ  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 يقـــرر

 

: ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة في "اليندسة الصناعية المادة األولى
 المتعددة التقنيات، طبقا لممحق ىذا القرار.تخصص: إدارة صناعية" بالمدرسة الكطنية 

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات، كّل فيما يحّصو،  :4المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ميندس دولة لنيل شيادة الممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطور الثاني
 تخصص: إدارة االبتكار في اليندسة الصناعية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

 0السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 أعبث٤غ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼبٓــــَ

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط
  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 8.5 15سا161 30سا37 15سا11 00سا45 30سا67 1.  1.  1و ث أ 

 4.5 15عب101 30عب22 15عب11 30عب22 00عب45 ثشٓغخ خطخ ٝثشٓغخ ثب٧ػذاد اُزبٓخ

 4.0 00عب60 00عب15  30عب22 30عب22 ٗظش٣خ أُخططبد
 7 15سا176 00سا30 15سا11 00سا45 00سا90 1.  1.  1و ث أ 

 3.5 30عب82 00عب15  30عب22 00عب45 ؽشاس٣خ ٝٛ٘ذعخ ٤ٔ٤ًبئ٤خ
 3.5 45عب93 00عب15 15عب11 30عب22 00عب45 اٌُزش٤ٗٝي ًٜٝشثبء رطج٤و٤خ

  وحذة انخؼهيى انًُهجيت
 8 00سا150 30سا37 45سا33 45سا33 00سا45 1.  1و ث و 

 3.0 00عب60 00عب15 15عب11 15عب11 30عب22 رؾ٤َِ أُؼط٤بد
 5.0 00عب90 30عب22 30عب22 30عب22 30عب22 اُخٞاسص٤ٓبد ٝاُجشٓغخ

  وحذة انخؼهيى األفقيت
 3 00سا60 00سا15   00سا45 1.  1و ث أ ف 

 1.5 00عب30 30عب7   30عب22 1اٗغ٤ِض٣خ ػ٤ِٔخ رو٤٘خ 
 1.5 00عب30 30عب7   30عب22 ا٤ٌُِٔخ اُلٌش٣خ

  وحذة انخؼهيى االسخكشافيت
 3.5 30سا37 00سا15   30سا22 1.  1و ث إ 

 1.5 30عب37 00عب15   30عب22 خٓؼشكخ أُئعغ
 2.0      1رشثض 

 30 00سا585 00سا135 15سا56 45سا123 00سا270 1يجًىع انسذاسي س 
 

 لنيل شيادة ميندس دولة الممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطور الثاني
 الصناعية تخصص: اإلدارة في اليندسة الصناعية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

 4السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 أعبث٤غ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼبٓــَ

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط

  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 8 00سا150 30سا37  00سا45 30سا67 1.  2.  1و ث أ 

 4.5 00عب90 30عب22  30عب22 00عب45 ثشٓغخ س٣بض٤خ

 3.5 00عب60 00عب15  30عب22 30عب22 اعزٔضبٍ اُشجٌبد

 7 00سا165 00سا30  00سا45 00سا90 2.  2.  1و ث أ 

 3.5 30عب82 00عب15  30عب22 00عب45 اُٜ٘ذعخ أُذ٤ٗخ ٝا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ

 3.5 30عب82 00عب15  30عب22 00عب45 ا٤ُ٥خ

  وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 10 15سا191 00سا45 30اس22 15سا56 30سا67 2.  1و ث و 

 3 00عب60 00عب15  30عب22 30عب22 ٓٞصٞه٤خ

 5 00عب90 30عب22 30عب22 30عب22 30عب22 اػ٬ّ آ٢ُ ٝثشٓغخ: ٓلب٤ْٛ ٓزوذٓخ

 2 15عب41 30عب7  15عب11 30عب22 ٓذخَ ا٠ُ ٓؾبعجخ أُئعغخ

  وحذة انخؼهيى األفقيت
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 3 00سا60 00سا15   00سا45 2.  1و ث أ ف 

 1.5 00عب30 30عب7   30عب22 2ض٣خ ػ٤ِٔخ رو٤٘خ اٗغ٤ِ

 1.5 00عب30 30عب7   30عب22 اُزو٤٤ظ

  وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 2      2.  1و ث إ 

 2      2رشثض 

 30 15سا566 30سا127 30سا22 15سا146 00سا270 2يجًىع انسذاسي س 
 
 

 لنيل شيادة ميندس الثانيمن الطور  الثانيةالممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 تخصص: اإلدارة الصناعية دولة في اليندسة الصناعية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

 0السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 أعبث٤غ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼبَٓ

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط

  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 9.5 30سا187 30سا52  30سا67 30سا67 1.  1.  2ث أ  و

 3 00عب60 00عب15  30عب22 30عب22 1ٗٔزعخ ا٧ٗظٔخ أُزوطؼخ اُؾذس 

 3.5 30عب67 30عب22  30عب22 30عب22 1اداسح ا٩ٗزبط 

 3 00عب60 30عب22  30عب22 30عب22 ٓوذٓخ ك٢ ػِْ ا٫هزظبد

 6 00سا120 00سا30  00سا45 00سا45 2.  1.  2و ث أ 

 3 00عب60 00عب15  30عب22 30عب22 أدٝاد اُ٘ٞػ٤خ

 3 00عب60 00عب15  30عب22 30عب22 1ٗٔبرط ٝأدٝاد اُز٘جئ 

  وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 8 30سا157 00سا45  00سا45 30سا67 1.  2و ث و 

 2.5 45عب48 00عب15  15عب11 30عب22 اُزؾ٤َِ أُب٢ُ ٝرؾ٤َِ اُو٤ٔخ

 2.5 45عب48 00عب15  15عب11 30عب22 اس ٓزؼذد أُؼب٤٣شدػْ ارخبر اُوش

 1.5 00عب30 30عب7   30عب22 رٞاطَ

 1.5 00عب30 30عب7  30عب22  1ٗذٝاد 

  وحذة انخؼهيى األفقيت

 3 00سا60 00سا15   00سا45 1.  2و ث أ ف 

 1.5 00عب30 30عب7   30عب22 3اٗغ٤ِض٣خ ػ٤ِٔخ رو٤٘خ 

 1.5 00عب30 30عب7   30بع22 أُوب٤٣ظ  اُوب٤ٗٞٗخ

  وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 3.5 00سا30 30سا7   30سا22 1.  2و ث إ 

 1.5 00عب30 30عب7   30عب22 ػِْ اعزٔبع أُئعغبد

 2.0      3رشثض 

 30 00سا555 00سا150  30سا157 30سا247 3يجًىع انسذاسي س 
 

 لطور الثاني لنيل شيادة ميندس دولةمن ا ثانيةلاالممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 في اليندسة الصناعية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات تخصص: اإلدارة الصناعية

 2السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 أعبث٤غ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼبٓــــَ

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط
  اسيتوحذة انخؼهيى األس

 14.5 15سا281 00سا90 45سا33 30سا67 00سا90 1.  2.  2و ث أ 
 3.5 30عب67 30عب22 30عب22  30عب22 2ٗٔزعخ ا٧ٗظٔخ أُزوطؼخ اُؾذس 

 4.5 45عب78 30عب22 15عب11 30عب22 30عب22 2اداسح اُؾذس 
 3.0 00عب60 00عب15  30عب22 30عب22 2ٗٔبرط ٝأدٝاد اُز٘جئ 

 3.5 00عب75 00عب30  30عب22 30عب22 ذّػِْ ا٫هزظبد ٓزو
  وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 9 45سا198 30سا52 15سا11 30سا67 30سا67 2.  2و ث و 
 2.5 00عب60 00عب15  30عب22 30عب22 ٗٔزعخ أُئعغخ
 3.5 45عب78 30عب22 15عب11 30عب22 30عب22 ٛ٘ذعخ أُشبسع

 1.5 00عب30 30عب7   30عب22 ٓوذٓخ ك٢ اُزغ٣ٞن
 1.5 00عب30 30عب7  30عب22  2ٗذٝح 

  وحذة انخؼهيى األفقيت
 3 00سا60 00سا15   00سا45 2.  2و ث أ ف 

 1.5 00عب30 30عب7   30عب22 4اٗغ٤ِض٣خ ػ٤ِٔخ رو٤٘خ 
 1.5 00عب30 30عب7   30عب22 ٗظبكخ ٝع٬ٓخ ط٘بػ٤خ

  وحذة انخؼهيى االسخكشافيت
 3.5 00سا30 30سا7   30سا22 2.  2و ث إ 

 1.5 00عب30 30عب7   30عب22 ٓوذٓخ ك٢ ص٣بدح ا٧ػٔبٍ
 2.0      4رشثض 

 30 00سا570 00سا165 00سا45 00سا135 00سا225 4يجًىع انسذاسي س 
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 من الطور الثاني لنيل شيادة ميندس دولة الثالثةالممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 عددة التقنيات تخصص: اإلدارة الّصناعيةفي اليندسة الصناعية بالمدرسة الوطنية المت

 2السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 أعبث٤غ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼبٓــــَ

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط
  وحذة انخؼهيى األساسيت

 11.5 30سا187 30سا52  30سا67 30سا67 1.  3و ث أ 

 4.5 00عب60 00عب15  30عب22 30عب22 اداسح عِغِخ اُزٞس٣ذ

 4.0 30عب67 30عب22  30عب22 30عب22 ر٘ظ٤ْ ٝاعزشار٤غ٤خ أُئعغخ

 3.0 00عب60 00عب15  30عب22 30عب22 اداسح اُزٞص٣غ
  وحذاث انخؼهيى انًُهجيت

 4.0 30سا82 00سا15  30سا22 00سا45 1.  1.  3و ث و 
 2.0 15عب41 30عب7  15عب11 30عب22 اداسح ػ٤ِٔخ اُششاء

 2.0 15عب41 30عب7  15عب11 30عب22 اداسح اُظ٤بٗخ

 7.5 15سا146 45سا33  00سا45 30سا67 2.  1.  3و ث و 

 3.0 00عب60 00عب15  30عب22 30عب22 رًبء ا٧ػٔبٍ

 2.5 00عب45 15عب11  15عب11 30عب22 اداسح أُخبطش

 2.0 15عب41 30عب7  15عب11 30عب22 اداسح أُٞاسد اُجشش٣خ

  وحذة انخؼهيى األفقيت

 3 00سا60 00سا15   00سا45 1.  3و ث أ ف 

 1.5 00عب30 30عب7   30عب22 5اٗغ٤ِض٣خ ػ٤ِٔخ رو٤٘خ 

 1.5 00عب30 30عب7   30عب22 أُئعغخ ٝاُز٤ٔ٘خ أُغزذآخ

  وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 4 00سا30 30سا7   30سا22 1.  3و ث إ 

 2 00عب30 30عب7   30عب22 ٗذٝح رلزؼ

 2      5رشثض 

 30 15سا506 45سا123  00سا135 30سا247 5يجًىع انسذاسي س 
 

 لنيل شيادة ميندس دولة الممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة الثالثة من الطور الثاني
 تخصص: اإلدارة الّصناعية في اليندسة الصناعية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

 6السداسي س 
 انًؼايــــم أسابيغ( 15انحجى انساػي انسذاسي ) وحذاث انخؼهيى و ث

 30  يشزوع َهايت انذراست

 30 6انًجًىع انسذاسي س

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحدد لمبرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة، 4302جويمية  03مؤرخ في  660رقم  قــرار

 ة، سالمة، بيئة وتسيير المخاطر الصناعية" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنياتفي "جودة، نظاف
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضّمف  1999أبريل سنة  4المكافق  1419ذك الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ كالمتمـ،

المتضّمف  1971غشت سنة  25المكافق  1391رجب عاـ  4المؤّرخ في  219-71قتضى المرسكـ رقـ كبم -
 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ،

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضّمف تعييف أعضاء الحككمة،

 2008يكليك سنة  14المكافق  1429رجب عاـ  11المؤّرخ في  215-08ضى المرسكـ التنفيذي رقـ كبمقت -
 المتضّمف تحكيل المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات إلى المدرسة خارج الجامعة، المعّدؿ،

 2013ة يناير سن 30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 يقـــرر
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: ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة في "جكدة، نظافة، المادة األولى
 القرار. سبلمة، بيئة كتسيير المخاطر الصناعية" بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات، طبقا لممحق ىذا

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات، كّل فيما يخّصو،  :4المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لنيل شيادة ميندس دولة من الطور الثاني األولىالممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 وبيئة وتسيير المخاطر الصناعية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات في جودة ونظافة وسالمة

 تخصص: طرائق وبيئة
 0السداسي س 

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د
 أعبث٤غ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )

 أُؼبٓــــَ
 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط

  وحذاث انخؼهيى األساسيت
 7 00سا150 00سا30 00سا30 00سا45 00سا45 1.  1.  1و ث أ 

 4 00عب75 00عب15 00عب15 30عب22 30عب22 ؽش٤ًخ ٤ٔ٤ًبئ٤خ
 3 00عب75 00عب15 00عب15 30عب22 30عب22 خظبئض ك٤ض٣بئ٤خ ٝٓوبٝٓخ أُٞاد

 8 00سا150 00سا30 00سا30 00سا45 00سا45 2.  1.  1و ث أ 
 4 00عب75 00عب15 00عب15 30عب22 30عب22 ٤ٔ٤ًبء ػض٣ٞخ

 4 00عب75 00عب15 00عب15 30عب22 30عب22 ٤ٔ٤ًبء ٫ ػض٣ٞخ
  وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 8 30سا172 00سا45 00سا45 00سا15 30سا67 1.  1.  1و ث و 
 2 30عب52 00عب15 00عب15  30عب22 ًٜجبء ػبٓخ

 3 30عب52 00عب15 00عب15  30عب22 طشم سه٤ٔخ ٝٗٔزعخ

 3 30عب52 00عب15 00عب15 00عب15 30عب22 أعٜضح اُو٤بط ٝاُو٤بعبد

  وحذة انخؼهيى األفقيت

 5 30سا97 00سا30  30سا22 00سا45 1.  1.  1و ث أ 

 2 30عب37 00عب15   30عب22 -1-ُـخ اٗغ٤ِض٣خ ػ٤ِٔخ ٝرو٤٘خ 

 3 00عب60 00عب15  30عب22 30عب22 ارظبٍ ٝادٓبط ٢ٜ٘ٓ

  وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 2 00سا30    00سا30 1.  1.  1و ث إ 

 2 00عب30    00عب30 رشثظبد

 30 00سا600 00سا135 00سا105 30سا127 30سا232 1يجًىع انسذاسي س 

 لنيل شيادة ميندس دولة من الطور الثاني األولىالممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 المتعددة التقنيات في جودة ونظافة وسالمة وبيئة وتسيير المخاطر الصناعية بالمدرسة الوطنية

 تخصص: طرائق وبيئة
 4السداسي س 

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د
 أعبث٤غ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )

 أُؼبٓــَ
 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط

  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 10 30سا187 00سا30 00سا45 00سا45 30سا67 1.  2.  1و ث أ 

 4 30عب82 00عب15 30عب22 30عب22 30عب22 ٤ٔ٤ًبء اُغطٞػ

 6 00عب105 00عب15 30عب22 30عب22 00عب45 -1-ظٞاٛش اُ٘وَ ٝاُز٘وَ 

 8 00سا165 00سا30 00سا45 00سا45 00سا45 2.  2.  1و ث أ 

 4 30عب82 00عب15 30عب22 30عب22 30عب22 د٣٘ب٤ٌ٤ٓخ ؽشاسح

 4 30عب82 00عب15 30عب22 30عب22 30عب22 ًٜش٤ٔ٤ًٝبئ٤خ ٝرؤًَ

  وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 6 30سا112 00سا30  30سا37 00سا45 1.  2.  1و ث و 

ٓذخَ ك٢ اُغٞدح ٝاُ٘ظبكخ ٝاُغ٬ٓخ 

 ٝاُج٤ئخ ٝرغ٤٤ش أُخبطش اُظ٘بػ٤خ
 3 30عب52 00عب15  00عب15 30عب22

 3 00عب60 00عب15  30عب22 30عب22 ٢ُآ٬ّ ػا

  وحذة انخؼهيى األفقيت

 4 00سا75 00سا30   00سا45 1.  2.  1و ث أ ف 

 2 30عب37 00عب15   30عب22 -2-ُـخ اٗغ٤ِض٣خ ػ٤ِٔخ ٝرو٤٘خ 

 2 30عب37 00عب15   30عب22 رغ٤٤ش أػٔبٍ
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  وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 2 00سا30    00سا30 1.  2.  1و ث إ 

 2 00عب30    00عب30 رشثظبد

 30 00سا570 00سا120 00اس90 30سا127 30سا232 2يجًىع انسذاسي س 
 

 الممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية من الطور الثاني لنيل شيادة ميندس دولة
 في جودة ونظافة وسالمة وبيئة وتسيير المخاطر الصناعية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

 تخصص: طرائق وبيئة
 0السداسي س 

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د
 أعبث٤غ( 15ذاع٢ )اُؾغْ اُغبػ٢ اُغ

 أُؼبَٓ
 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط

  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 9 30سا172 00سا30 00سا30 30سا37 00سا75 1.  1.  2و ث أ 

 5 30عب97 00عب15 00عب15 30عب22 00عب45 رو٤٤ْ اُزِٞس ٝؽٔب٣خ اُج٤ئخ

 4 00عب75 00عب15 00عب15 00عب15 00عب30 ػ٤ِٔبد ط٘بػ٤خ ٝٓ٘شآد ٝطشائن

 6 30سا127 00سا30 00سا15 30سا37 00سا45 2.  1.  2و ث أ 

رو٤٤ْ أُخبطش ٝا٧ضشاس ك٢ أُ٘شآد 

 -1-اُظ٘بػ٤خ 
 3 30عب67 00عب15 00عب15 00عب15 30عب22

ٓئعغخ ٝأدٝاد رغ٤٤ش أػٔبٍ اُغٞدح 

 ٝاُ٘ظبكخ ٝع٬ٓخ اُج٤ئخ
 3 00عب60 00عب15  30عب22 30عب22

  وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 7 30سا157 00سا45 30سا22 30سا22 30سا67 1.  2و ث و 

 3 30عب82 00عب15 30عب22 30عب22 30عب22 رؾ٢ِ٤ِ أُؼط٤بد ا٩ؽظبئ٤خ

 2 30عب37 00عب15   30عب22 ٜٓ٘ظ اُغٞدح

 2 30عب37 00عب15   30عب22 عٞاٗت هب٤ٗٞٗخ ُؾٔب٣خ اُج٤ئخ

  وحذة انخؼهيى األفقيت

 4 00سا75 00سا30   00سا45 1.  1.  2و ث أ ف 

 2 30عب37 00عب15   30عب22 -3-ُـخ اٗغ٤ِض٣خ ػ٤ِٔخ ٝرو٤٘خ 

 2 30عب37 00عب15   30عب22 ٓذخَ هب٢ٗٞٗ

  وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 4 00سا60    00سا60 1.  1.  2و ث إ 

 2 00عب30    00عب30 -1-ٗذٝح 

 2 00عب30    00عب30 ػ٤خدٝساد رذس٣ج٤خ ٝٓشبس٣غ ط٘ب

 30 30سا592 00سا135 30سا67 30سا97 30سا292 3يجًىع انسذاسي س 

 
 الممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية من الطور الثاني لنيل شيادة ميندس دولة

 في جودة ونظافة وسالمة وبيئة وتسيير المخاطر الصناعية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
 ص: طرائق وبيئـــةتخص 

 2السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 أعبث٤غ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼبٓــــَ

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط
  وحذة انخؼهيى األساسيت

 14 00سا240 00سا45 30سا37 30سا67 00سا90 1.  2.  2و ث أ 
 5 30عب82 00عب15 30عب22 30عب22 30عب22 -2-ظٞاٛش اُز٘وَ 

 5 30عب82 00عب15  30عب22 00عب45 ٝهب٣خ ٝر٘جئ ٝرغ٤٤ش أُخبطش اُظ٘بػ٤خ ٝاُج٤ئ٤خ
 4 00عب75 00عب15 00عب15 30عب22 30عب22 ر٘ظ٤ْ ٝٓشاهجخ ٝسإ٣خ ط٘بػ٤خ

  وحذة انخؼهيى انًُهجيت
 7 30سا142 00سا30 00سا30 30سا37 00سا45 1.  2.  2و ث و 

طش ٝا٧ضشاس ك٢ أُ٘شآد رو٤٤ْ أُخب
 -2-اُظ٘بػ٤خ 

 4 00عب75 00عب15 00عب15 30عب22 30عب22

 3 30عب67 00عب15 00عب15 00عب15 30عب22 ٜٓ٘غ٤خ رغش٣ج٤خ
  وحذة انخؼهيى األفقيت

 5 30سا97 00سا30  30سا22 00سا45 1.  2.  2و ث إ 
 2 30عب37 00عب15   30عب22 -4-ُـخ اٗغ٤ِض٣خ ػ٤ِٔخ ٝرو٤٘خ 

 3 00عب60 00عب15  30عب22 30عب22 خَ ُِزغ٤٤شٓذ
  وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 4 30سا112 00سا60   30سا52 1.  2.  2و ث إ 
 2 30عب52 00عب30   30عب22 -2-ٗذٝح 

 2 00عب60 00عب30   00عب30 دٝساد رذس٣ج٤خ ٝٓشبس٣غ ط٘بػ٤خ
 30 30اس592 00سا165 30سا67 30سا127 30سا232 4يجًىع انسذاسي س 
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 الممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة الثالثة من الطور الثاني لنيل شيادة ميندس دولة
 في جودة ونظافة وسالمة وبيئة وتسيير المخاطر الصناعية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

 تخصص: طرائق وبيئة 
 2السداسي س 

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د
 (أعبث٤غ 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )

 أُؼبٓــــَ
 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط

  وحذة انخؼهيى األساسيت
 7 00سا150 00سا30 00سا30 00سا45 00سا45 1.  1.  3و ث أ 

ػِْ اُغّٔٞ اُظ٘بػ٤خ ٝػِْ ا٧ٝثئخ 
 ٝا٧ٓشاع ا٤ُٜ٘ٔخ

 4 00عب75 00عب15 00عب15 30عب22 30عب22

 3 00عب75 00عب15 00عب15 30عب22 30عب22 ٓشاهجخ اُغٞدح ٝاُززجغ
  وحذاث انخؼهيى انًُهجيت

 8 30سا157 00سا30 00سا30 00سا45 30سا52 1.  1.  3و ث و 
 4 30عب82 00عب15 00عب15 30عب22 00عب30 أٖٓ رشـ٤َ ا٧ٗظٔخ

 4 00عب75 00عب15 00عب15 30عب22 30عب22 ٗٔزعخ ٝرؾغ٤ٖ ٝٓؾبًبح اُؼ٤ِٔبد
 5 30سا97 00سا30  30سا22 00سا45 2.  1.  3و ث و 

 2 30عب37 00عب15   30عب22 أُئعغخ ٝاُز٤ٔ٘خ أُغزذآخ
 3 00عب60 00عب15  30عب22 30عب22 رذه٤ن داخ٢ِ

  وحذة انخؼهيى األفقيت

 6 00سا120 00سا30  30سا22 30سا67 1.  1.  3و ث أ ف 
 2 30عب37 00عب15   30عب22 -5-ُـخ اٗغ٤ِض٣خ ػ٤ِٔخ ٝرو٤٘خ 
 4 30عب82 00عب15  30عب22 00عب45 اهزظبد ػبّ أُئعغبد

  وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 4 30سا82 00سا30   30سا52 1.  1.  3و ث إ 
 2 30عب37 00عب15   30عب22 ث٤ئخ اُؼَٔ ٝػِْ ٗلظ ُِؼَٔ

 2 00عب45 00عب15   00عب30 دٝساد رذس٣ج٤خ ٝص٣بساد ُٔئعغبد

 30 30سا607 00سا150 00سا60 00سا135 30سا262 5يجًىع انسذاسي س 
 

 لنيل شيادة ميندس دولة الممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة الثالثة من الطور الثاني
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات في جودة ونظافة وسالمة وبيئة وتسيير المخاطر الصناعية 

 تخصص: طرائق وبيئة 
 6السداسي س 

 انًؼايــــم أسابيغ( 15انحجى انساػي انسذاسي ) وحذاث انخؼهيى و ث

 30  يشزوع َهايت انذراست

 30 6انًجًىع انسذاسي س

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحدد لمبرنامج البيداغوجي لسنتي األولى والثانية، 4302جويمية  03مؤرخ في  662رقم  قــرار

 " بالمدرسة الوطنية العميا لمـــري لنيل شيادة ميندس دولة في "الــــري 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضّمف  1999أبريل سنة  4المكافق  1419ذك الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ كالمتمـ،

المتضّمف  1971غشت سنة  25المكافق  1391عاـ رجب  4المؤّرخ في  219-71كبمقتضى المرسكـ رقـ  -
 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ،

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضّمف تعييف أعضاء الحككمة،

 2008يكليك سنة  14المكافق  1429رجب عاـ  11 المؤّرخ في 217-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضّمف تحكيل المدرسة الكطنية العميا لمري إلى مدرسة خارج الجامعة،

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 ،الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
  يقـــرر
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: ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيداغكجي لسنتي األكلى كالثانية لنيل شيادة ميندس دكلة في المادة األولى
 "الػػػري" بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات، طبقا لممحق ىذا القرار.

الكطنية العميا لمػػػػري، كّل فيما يخّصو،  يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة :4المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لنيل شيادة ميندس دولة البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطور الثاني ممحق
 بالمدرسة الوطنية العميا لمـــري  في الـــري 

 0السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 (عبػبداُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼبٓــــَ

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط

  وحذاث انخؼهيى األساسيت
 13 00سا185  00سا38 00سا60 00سا87 1.  1و ث أ 

 5 00عب79  00عب16 00عب21 00عب42 س١ ػبّ
 4 00عب54  00عب12 30عب19 30عب22 ٤ٌٓب٤ٗي ا٧ٝعبط أُزٞاطِخ

 4 00عب52  00عب10 30عب19 30عب22 ٌٓب٤ٗي رطج٤و٤خ

  وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 11 00سا172  00سا22 30سا70 30سا79 1.  1و ث و 

 2 00عب30   00عب15 00عب15 اُغ٤ٞد٣ض٣ب

 3 00عب39   00عب18 00عب21 ٤ٛذسُٝٞع٤ب

 3 00عب50  00عب8 30عب19 30عب22 ٤ٛذسُٝٞع٤ب -ع٤ُٞٞع٤ب 

 3 00عب53  00عب14 00عب18 00عب21 ػِْ اُزشثخ اُضساػ٤خ

  وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 6 00سا51 00سا51    1.  1و ث إ 

 2 00عب21 00عب21    رشثض اُغ٤ٞد٣ض٣ب

 2 00عب15 00عب15    ٤ٛذسُٝٞع٤ب –رشثض ع٤ُٞٞع٤ب 

 2 00عب15 00عب15    رشثض ٤ٛذسُٝٞع٤ب

 30 00سا408 00سا51 00سا60 30سا130 00سا166 1يجًىع انسذاسي س 

 البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطور الثاني لنيل شيادة ميندس دولة حقمم
 في الري بالمدرسة الوطنية العميا لمـــري 

 4السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 (عبػبداُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼبٓــَ

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط

  توحذاث انخؼهيى األساسي

 15 00سا192  00سا54 30سا58 30سا79 1.  2.  1و ث أ 

 5 00عب60  00عب18 30عب19 30عب22 س١ رطج٤و٢

 4 00عب50  00عب8 30عب19 30عب22 1خشعبٗخ 

 4 00عب64  00عب22 30عب19 30عب22 1ٌٓب٤ٗي اُزشثخ 

 2 00عب18  00عب6  30عب12 ادار٤خ ٝرو٤٘بد اُو٤بعبد

  وحذة انخؼهيى األفقيت

 6 00سا63   00سا63  2.  1و ث أ ف 

 2 00عب21   00عب21  1ُـخ اٗغ٤ِض٣خ 

 2 00عب21   00عب21  رؼج٤ش ًزبث٢ ٝشل٢ٜ

 2 00عب21   00عب21  ػِْ اُج٤ئخ ٝأُؾ٤ظ

  وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 8 00سا92  00سا8 00سا39 00سا45 2.  1و ث و 

 3 30عب31   00عب15 30عب16 ٤ٛبًَ ٓؼذ٤ٗخ

 3 00عب21   00عب9 00عب12 اُزذكوبدضجظ 

 2 30عب39  00عب8 00عب15 30عب16 اٌُزشٝرو٢٘

  وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 1 00سا42    00سا42 2.  1و ث إ 

 1 00عب42    00عب42 ٛ٘ذعخ ٜٖٝٓ ا٤ُٔبٙ

 30 00سا389  00سا62 00سا160 30سا166 2يجًىع انسذاسي س 
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 نة الثانية من الطور الثاني لنيل شيادة ميندس دولةالبرنامج البيداغوجي لمس ممحق
 في الــري بالمدرسة الوطنية العميا لمـــري 

 0السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 (عبػبداُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼبَٓ

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط

  وحذاث انخؼهيى األساسيت
 13 30سا173  00سا28 00سا69 30سا76 1.  2و ث ا س 

 4 00عب48  00عب6 00عب21 00عب21 ا٤ُٜذس٤ٌ٤ُٝخ اُٜ٘ش٣خ ٝاُجؾش٣خ

 3 00عب54  00عب12 30عب19 30عب22 اُطشم اُشه٤ٔخ

 3 00عب21   00عب9 00عب12 ا٤ُٜذس٤ٌ٤ُٝخ اُغٞك٤خ

 3 30عب50  00عب10 30عب19 00عب21 ٤ٓ2ٌب٤ٗي اُزشثخ 
  وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 10 00سا135  00سا12 00سا48 00سا75 1.  2/  و ث
 3 30عب46  00عب6 30عب19 00عب21 ا٤ٌُٔ٘خ اُزٞسث٤٘٤خ ٝٓؾطبد اُضخ

 3 30عب40   30عب19 00عب21 ر٘ظ٤ْ اُٞسشبد

 2 00عب27  00عب6 00عب9 00عب12 2اُخشعبٗخ 

 2 00عب21    00عب21 ٗظْ اُطبهخ

  وحذة انخؼهيى األفقيت

 4 00سا33   00سا33  1.  2و ث أ ف 

 2 00عب21   00عب21  2ا٩ٗغ٤ِض٣خ 

 2 00عب12   00عب12  1اُلشٗغ٤خ: اُزؼ٤ِْ ٝا٫رظبٍ 

  وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 3 00سا60 00سا60    1.  2و ث إ 

 3 00عب60 00عب60    رذس٣ت ا٫ٗذٓبط ك٢ اُٞعظ ا٢ُٜ٘ٔ

 30 30سا401 00سا60 00سا40 00سا150 30سا151 3يجًىع انسذاسي س 
 

 البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية من الطور الثاني لنيل شيادة ميندس دولة ممحق
 في الــري بالمدرسة الوطنية العميا لمـــري 

 2السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 (عبػبداُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼبٓــــَ

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط
  وحذة انخؼهيى األساسيت

 20 00سا218  00سا8 00سا84 00سا126 2.  2و ث أ س 
 –اُزض٣ٝذ ثب٤ُٔبٙ اُظبُؾخ ُِششة 

 -ٓؼبُغخ ا٤ُٔبٙ 
 00عب8 00عب21 30عب31

 
 5 30عب60

٤ٓبٙ اُظشف  –اُظشف اُظؾ٢ 
 1اُظؾ٢ 

 00عب21 30عب31
 

 
 5 30عب52

 5 30عب52   00عب21 30عب31 ا٧شـبٍ ا٤ُٜذسٝرو٤٘خ
 5 30عب52   00عب21 30عب31 اُظشف -اُش١ 

  وحذة انخؼهيى انًُهجيت
 6 30سا60  00سا8 00سا24 30سا28 2.  2و ث و 

 3 30عب39  00عب8 00عب15 30عب16 ا٧رٔزخ ٝشجٌبد أُؼِٞٓبد
 3 00عب21   00عب9 00عب12 ٗظبّ أُؼِٞٓبد اُغـشاك٤خ

  وحذة انخؼهيى األفقيت

 2 00سا33   00سا33  2.  2و ث أ ف 

 1 00عب21   00عب21  3ا٩ٗغ٤ِض٣خ 
 1 00عب12   00عب12  2اُلشٗغ٤خ: اُزؼج٤ش ٝا٫رظبٍ 

  وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 2 00سا30   00سا30  2.  2و ث إ 
ٓششٝع عٔبػ٢ ُِٜ٘ذعخ ا٧ٗظٔخ 

 ا٤ُٜذس٤ٌ٤ُٝخ
 

  00عب30
 

 2 00عب30

 30 30سا341  00سا16 00سا171 30سا154 4يجًىع انسذاسي س 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحدد لمبرنامج البيداغوجي لمسنة الثالثة لنيل شيادة، 4302جويمية  03مؤرخ في  662رقم  قــرار

 ميندس دولة في "الري، تخصص: التييئة والمنشآت الييدروتقنية"بالمدرسة الوطنية العميا لمري 
 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 

المتضّمف  1999أبريل سنة  4المكافق  1419ذك الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ كالمتمـ،
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المتضّمف  1971غشت سنة  25المكافق  1391رجب عاـ  4المؤّرخ في  219-71كبمقتضى المرسكـ رقـ  -
 صكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ،تنظيـ الدركس لمح

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضّمف تعييف أعضاء الحككمة،

 2008يكليك سنة  14المكافق  1429رجب عاـ  11المؤّرخ في  217-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المدرسة الكطنية العميا لمري إلى مدرسة خارج الجامعة،المتضّمف تحكيل 

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

د البرنامج البيداغكجي لسنتي األكلى كالثانية الذي يحد 2014جكيمية  30المؤرخ في  664كبمقتضى القرار رقـ  -
 لنيل شيادة ميندس دكلة في "الري" بالمدرسة الكطنية العميا لمري.

 

 يقـــرر
: ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيداغكجي لمسنة الثالثة لنيل شيادة ميندس دكلة في "الري، المادة األولى

 ة" بالمدرسة الكطنية العميا لمري، طبقا لممحق ىذا القرار.تخصص: التييئة كالمنشآت الييدركتقني
يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية العميا لمري، كّل فيما يخّصو،  :4المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 شيادة ميندس دولة في الري  البرنامج البيداغوجي لمسنة الثالثة من الطور الثاني لنيل ممحق

 تخصص: التييئة والمنشآت الييدروتقنية بالمدرسة الوطنية العميا لمري 
 2السداسي س 

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د
 (عبػبداُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )

 أُؼبٓــــَ
 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط

  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 12 30سا132  00سا08 30سا58 00سا66 1.  1.  3و ث أ س 

 4 30عب40   30عب19 00عب21 أػٔبٍ اُغذٝد ٝا٧ٜٗبس

 2 00عب27   30عب7 30عب13 ع٤ُٞٞع٤ب اُغذٝد

 2 00عب27  00عب08 30عب7 30عب13 اُطبهخ اٌُٜشٝٓبئ٤خ ٝاُزؾ٫ٞد

 2 00عب30   00عب12 00عب18 اُغ٤ٓٞ٤ٌب٤ٗي

 2 00عب12   00عب12  ا٤ُٜذسٝٓؼِٞٓبر٤خ

  وحذاث انخؼهيى انًُهجيت
 5 30سا100   00سا39 30سا61 1.  3و ث و 

 1 30عب31   30عب10 00عب21 اداسح أُشبس٣غ
 1 00عب21   30عب7 30عب13 ا٫هزظبد أُبئ٢

 1 30عب13   30عب13  اُظلوبد اُؼ٤ٓٞٔخ: أُ٘بهظبد

 1 00عب21   30عب7 30عب13 اُغ٬ٓخ ا٤ُٜ٘ٔخ

 1 30عب13    30عب13 ا٧خطبس اُطج٤ؼ٤خ

  وحذاث انخؼهيى األفقيت

 2 00سا36    00سا36 1.  3و ث أ 

 1 00عب21    00عب21 4ا٩ٗغ٤ِض٣خ 

 1 00عب15    00عب15 ٓؾبضشاد ٓٞاضؼ٤خ

  وحذاث انخؼهيى االسخكشافيت

 2 00سا80 00سا80    1.  3و ث إ 

 2 00عب80 00عب80    دٝساد اُؼٔش ٝاُٞعظ ا٢ُٜ٘ٔ

 21 00سا349 00سا80 00سا08 30سا97 30سا163 5انسذاسي س  يجًىع
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 البرنامج البيداغوجي التكميمي لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية العميا لمري  ممحق
 تخصص: التييئة والمنشآت الييدروتقنية فرع: ري  –ميدان: عموم وتكنولوجيا 

 * :2السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 (عبػبداع٢ )اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذ
 أُؼبٓــَ

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط
  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 9 00سا206 00سا80  00سا42 00سا84 2.  1.  3و ث أ س 
 2 30عب31   30عب10 00عب21 ا٫ضطشاة ٝٓخب٤ُظ

 2 30عب31   30عب10 00عب21 ٗوَ اُشٝاعت ٝص٘بئ٢ اُطٞس
 2 30عب31   30عب10 00عب21 اُؾز٤ٔخ ٝاُؼشٞائ٤خ ا٤ُٜذسُٝٞع٤ب

 3 30عب111 00عب80  30عب10 00عب21 ٓششٝع ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش

 9 00سا206 00سا80  00سا42 00سا84 2يجًىع انسذاسي س 

 لطمبة النظام الكالسيكي 4س*
 

 * 6السداسي س 
 انًؼايم إػذاد بحذ في رسانت انًاسخز يزاقبت انًؼارف
 اُؼ٘ظش اٌُزبث٢

 أعبث٤غ 16
10 

 10 اُؼ٘ظش اُشل١ٞ
 20 * 6انًجًىع انسذاسي س 

 لطمبة النظام الكالسيكي 03س *
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المحدد لمبرنامج البيداغوجي لمسنة الثالثة لنيل شيادة،4302جويمية  03مؤرخ في  666رقم  قــرار
 ويد بالمياه الصالحة لمشرب"بالمدرسة الوطنية العميا لمري ميندس دولة في "الري، تخصص: أنظمة التز 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمف  1999أبريل سنة  4المكافق  1419ذك الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ كالمتمـ،
المتضّمف  1971غشت سنة  25المكافق  1391رجب عاـ  4المؤّرخ في  219-71كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضّمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2008يكليك سنة  14المكافق  1429رجب عاـ  11المؤّرخ في  217-08رقـ كبمقتضى المرسكـ التنفيذي  -

 المتضّمف تحكيل المدرسة الكطنية العميا لمري إلى مدرسة خارج الجامعة،
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 العالي كالبحث العممي، الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ
الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لسنتي األكلى كالثانية  2014جكيمية  30المؤرخ في  664كبمقتضى القرار رقـ  -

 لنيل شيادة ميندس دكلة في "الري" بالمدرسة الكطنية العميا لمري.
 يقـــرر

سنة الثالثة لنيل شيادة دكلة في "الري، : ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيداغكجي لمالمادة األولى
 تخصص: أنظمة التزكيد بالمياه الصالحة لمري" بالمدرسة العميا لمري، طبقا لممحق ىذا القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية العميا لمري، كّل فيما يخّصو،  :4المادة 
 شر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذي سين

 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 البرنامج البيداغوجي لمسنة الثالثة من الطور الثاني لنيل شيادة ميندس دولة في الري  ممحق
 تخصص: أنظمة التزويد بالمياه الصالحة لمشرب بالمدرسة الوطنية العميا لمري 

 2السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 (عبػبداُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼبٓــــَ

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط

  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 12 30سا140  00سا16 30سا58 00سا66 1.  1.  3و ث أ س 

 4 30عب40   30عب19 00عب21 2اُزض٣ٝذ ثب٤ُٔبٙ اُظبُؾخ ُِششة 

 2 00عب27  00عب8 30عب7 30عب13 2ٓؼبُغخ ا٤ُٔبٙ 

 2 00عب27  00عب8 30عب7 30عب13 اُزغ٤٤ش ٝاُزؾٌْ ػٖ ثؼذ ك٢ اُ٘ظْ

 2 00عب30   00عب12 00عب18 ٗظْ اُضخ

 2 00عب12   00عب12  ا٤ُٜذسٝٓؼِٞٓبر٤خ

  وحذاث انخؼهيى انًُهجيت

 5 30سا100   00سا39 30سا61 1.  3و ث و 

 1 30عب31   30عب10 00عب21 اداسح أُشبس٣غ
 1 00عب21   30عب07 30عب13 ا٫هزظبد أُبئ٢

 1 30عب13   30عب13  أُ٘بهظبد اُظلوبد اُؼ٤ٓٞٔخ:

 1 00عب21   30عب07 30عب13 اُغ٬ٓخ ا٤ُٜ٘ٔخ

 1 30عب13    30عب13 ا٧خطبس اُطج٤ؼ٤خ

  وحذاث انخؼهيى األفقيت

 2 00سا36    00سا36 1.  3و ث أ ف 

 1 00عب21    00عب21 4ا٩ٗغ٤ِض٣خ 

 1 00عب15    00عب15 ٓؾبضشاد ٓٞاضؼ٤خ

  كشافيتوحذاث انخؼهيى االسخ

 2 00سا80 00سا80    1.  3و ث إ 

 2 00عب80 00عب80    دٝساد اُؼٔش ك٢ اُٞعظ ا٢ُٜ٘ٔ

 21 00سا357 00سا80 00سا16 30سا97 30سا163 5يجًىع انسذاسي س 
 

 البرنامج البيداغوجي لمسنة الثالثة من الطور الثاني لنيل شيادة ميندس دولة في الري  ممحق
 لمياه الصالحة لمشرب بالمدرسة الوطنية العميا لمري تخصص: أنظمة التزويد با

 6السداسي س 
 انًؼايم إػذاد يذكزة َهايت انذراست )يهُذس( يزاقبت انًؼارف

 اُؼ٘ظش اٌُزبث٢

 أعجٞع 14

10 

 10 اُؼ٘ظش اُشل١ٞ

 20 6انًجًىع انسذاسي س 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحدد لمبرنامج البيداغوجي لمسنة الثالثة لنيل شيادة ميندس دولة، 4302جويمية  03مؤرخ في  664رقم  قــرار

 بالمدرسة الوطنية العميا لمري  في "الري، تخصص: أنظمة الصرف الّصحي ومياه الصرف الّصحي" 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضّمف  1999أبريل سنة  4المكافق  1419ذك الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ كالمتمـ،

المتضّمف  1971غشت سنة  25المكافق  1391رجب عاـ  4المؤّرخ في  219-71كبمقتضى المرسكـ رقـ  -
 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ،

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضّمف تعييف أعضاء الحككمة،

 2008يكليك سنة  14المكافق  1429رجب عاـ  11المؤّرخ في  217-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضّمف تحكيل المدرسة الكطنية العميا لمري إلى مدرسة خارج الجامعة،

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13تنفيذي رقـ كبمقتضى المرسكـ ال -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
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الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لسنتي األكلى كالثانية  2014جكيمية  30المؤرخ في  664كبمقتضى القرار رقـ  -
 الري" بالمدرسة الكطنية العميا لمري.لنيل شيادة ميندس دكلة في "

 

 يقـــرر
: ييدؼ ىذا القرار عمى تحديد البرنامج البيداغكجي لمسنة الثالثة مف الطكر الثاني لنيل شيادة المادة األولى

ميندس دكلة في "الري، تخصص: أنظمة الّصرؼ الّصحي كمياه الّصرؼ الّصحي" بالمدرسة 
 ىذا القرار.الكطنية العميا لمري، كفقا لممحق 

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية العميا لمري، كّل فيما يخّصو،  :4المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                              

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                         
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الثاني لنيل شيادة ميندس دولة في الري البرنامج البيداغوجي لمسنة الثالثة من الطور  ممحق
 تخصص: أنظمة الّصرف الّصحي ومياه الّصرف الّصحي بالمدرسة الوطنية العميا لمــــري 

 2السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 (عبػبداُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼبٓــــَ

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط
  ساسيتوحذاث انخؼهيى األ

 12 30سا132  00سا16 30سا58 00سا66 1.  1.  3و ث أ س 

 4 30عب40   30عب19 00عب21 2اُظشف اُظؾ٢ 

 2 00عب29  00عب8 30عب7 30عب13 2ٓؼبُغخ ٤ٓبٙ اُظشف 
 2 00عب21  00عب8 30عب7 30عب13 ا٤ُٜذسُٝٞع٤ب اُؾضش٣خ

 2 00عب30   00عب12 00عب18 ٗظْ اُضخ ك٢ اُّظشف اُّظؾ٢
 2 00عب12   00عب12  ٤ٜذسٝٓؼِٞٓبر٤خاُ

  وحذاث انخؼهيى انًُهجيت
 5 30سا100   00سا39 30سا61 1.  3و ث و 

 1 30عب31   30عب10 00عب21 اداسح أُشبس٣غ
 1 00عب21   30عب07 30عب13 ا٫هزظبد أُبئ٢

 1 30عب13   30عب13  اُظلوبد اُؼ٤ٓٞٔخ: أُ٘بهظبد
 1 00عب21   30بع07 30عب13 اُغ٬ٓخ ا٤ُٜ٘ٔخ

 1 30عب13    30عب13 ا٧خطبس اُطج٤ؼ٤خ
  وحذاث انخؼهيى األفقيت

 2 00سا36    00سا36 1.  3و ث أ ف 
 1 00عب21    00عب21 4ا٩ٗغ٤ِض٣خ 

 1 00عب15    00عب15 ٓؾبضشاد ٓٞاضؼ٤خ
  وحذاث انخؼهيى االسخكشافيت

 2 00سا80 00سا80    1.  3و ث إ 
 2 00عب80 00عب80    ُٞعظ ا٢ُٜ٘ٔدٝساد اُؼٔش ك٢ ا

 21 00سا349 00سا80 00سا16 30سا97 30سا163 5يجًىع انسذاسي س 
 

 البرنامج البيداغوجي لمسنة الثالثة من الطور الثاني لنيل شيادة ميندس دولة في الري  ممحق
 تخصص: أنظمة الّصرف الّصحي ومياه الّصرف الّصحي بالمدرسة الوطنية العميا لمــــري 

 6السداسي س 
 انًؼايم يذكزة َهايت انذراست )يهُذس( يزاقبت انًؼارف
 اُؼ٘ظش اٌُزبث٢

 أعجٞع 14
10 

 10 اُؼ٘ظش اُشل١ٞ
 20 6انًجًىع انسذاسي س 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لنيلالمحدد لمبرنامج البيداغوجي لمسنة الثالثة ، 4302جويمية  03مؤرخ في  664رقم  قــرار

 بالمدرسة الوطنية العميا لمري  شيادة ميندس دولة في "الري، تخصص: أنظمة السقي والتصريف"
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضّمف  1999أبريل سنة  4المكافق  1419ذك الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 ؿ كالمتمـ،القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدّ 
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المتضّمف  1971غشت سنة  25المكافق  1391رجب عاـ  4المؤّرخ في  219-71كبمقتضى المرسكـ رقـ  -
 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ،

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 الحككمة،المتضّمف تعييف أعضاء 

 2008يكليك سنة  14المكافق  1429رجب عاـ  11المؤّرخ في  217-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضّمف تحكيل المدرسة الكطنية العميا لمري إلى مدرسة خارج الجامعة،

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لسنتي األكلى كالثانية  2014جكيمية  30المؤرخ في  664كبمقتضى القرار رقـ  -
 لنيل شيادة ميندس دكلة في "الري" بالمدرسة الكطنية العميا لمري.

 

 يقـــرر
 

رار إلى تحديد البرنامج البيداغكجي لمسنة الثالثة لنيل شيادة دكلة في "الري، : ييدؼ ىذا القالمادة األولى
 تخصص: أنظمة السقي كالتصريف" بالمدرسة الكطنية العميا لمري، طبقا لممحق ىذا القرار.

و، يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية العميا لمري، كّل فيما يخّص  :4المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 البرنامج البيداغوجي لمسنة الثالثة من الطور الثاني لنيل شيادة ميندس دولة في الري  ممحق
 تخصص: أنظمة السقي والتصريف بالمدرسة الوطنية العميا لمري 

 2السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 (عبػبداُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼبٓــــَ

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ ٝطدس

  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 12 30سا132  00سا8 30سا58 00سا66 1.  1.  3و ث أ س 

 4 30عب40   30عب19 00عب21 اُزظش٣لبد اُضساػ٢ ٝاُظشف اُّظؾ٢

 2 00عب29  00عب8 30عب7 30عب13 شجٌبد اُغو٢

 2 00عب21   30عب7 30عب13 اُزغ٤٤ش ٝاُزؾٌْ ػٖ ثؼذ ك٢ ٗظْ

 2 00عب30   00عب12 00عب18 ٗظْ اُّضخ ك٢ اُغو٢

 2 00عب12   00عب12  ا٤ُٜذسٝٓؼِٞٓبر٤خ

  وحذاث انخؼهيى انًُهجيت
 5 30سا100   00سا39 30سا61 1.  3و ث و 

 1 30عب31   30عب10 00عب21 اداسح أُشبس٣غ
 1 00عب21   30عب07 30عب13 ا٫هزظبد أُبئ٢

 1 30عب13   30عب13  وبد اُؼ٤ٓٞٔخ: أُ٘بهظبداُظل

 1 00عب21   30عب07 30عب13 اُغ٬ٓخ ا٤ُٜ٘ٔخ

 1 30عب13    30عب13 ا٧خطبس اُطج٤ؼ٤خ

  وحذاث انخؼهيى األفقيت

 2 00سا36    00سا36 1.  3و ث أ ف 

 1 00عب21    00عب21 4ا٩ٗغ٤ِض٣خ 

 1 00عب15    00عب15 ٓؾبضشاد ٓٞاضؼ٤خ

  انخؼهيى االسخكشافيتوحذاث 

 2 00سا80 00سا80    1.  3و ث إ 

 2 00عب80 00عب80    دٝساد اُؼٔش ك٢ اُٞعظ ا٢ُٜ٘ٔ

 21 00سا349 00سا80 00سا08 30سا97 30سا163 5يجًىع انسذاسي س 
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 البرنامج البيداغوجي لمسنة الثالثة من الطور الثاني لنيل شيادة ميندس دولة في الري  ممحق
 ظمة الّسقي والتصريف بالمدرسة الوطنية العميا لمــــري تخصص: أن

 : 6السداسي س 
 انًؼايم يذكزة َهايت انذراست )يهُذس( يزاقبت انًؼارف
 اُؼ٘ظش اٌُزبث٢

 أعجٞع 14
10 

 10 اُؼ٘ظش اُشل١ٞ
 20 6انًجًىع انسذاسي س 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحّدد لمبرنامج البيداغوجي لمتكوين، 4302جويمية  03مؤرخ في  664رقم  قــرار

 التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في "الري،
 تخصص: التييئة والمنشآت الييدروتقنية" بالمدرسة الوطنية العميا لمري 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمف  1999أبريل سنة  4المكافق  1419ذك الحجة عاـ  18لمؤرخ في ا 05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ كالمتمـ،
المتضّمف  1971غشت سنة  25المكافق  1391رجب عاـ  4المؤّرخ في  219-71كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14قتضى المرسكـ الرئاسي رقـ كبم -

 المتضّمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2008يكليك سنة  14المكافق  1429رجب عاـ  11المؤّرخ في  217-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 رج الجامعة،المتضّمف تحكيل المدرسة الكطنية العميا لمري إلى مدرسة خا
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتّضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس، شيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
 2013يناير سنة  30فق المكا 1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
الذي يحدد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماستر  2011نكفمبر  03المؤرخ في  715كبمقتضى القرار رقـ  -

 لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة، دبمكـ الميندس المعماري في المدراس خارج الجامعة،
الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لسنتي األكلى كالثانية  2014جكيمية  30المؤرخ في  664القرار رقـ  كبمقتضى -

 لنيل شيادة ميندس دكلة في "الري" بالمدرسة الكطنية العميا لمري،
الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لمسنة الثالثة لنيل  2014جكيمية  30المؤرخ في  665كبمقتضى القرار رقـ  -

 ة ميندس دكلة في "الري، تخصص: التييئة كالمنشآت الييدركتقنية" بالمدرسة الكطنية العميا لمري،شياد
الذي يحدد تسكية برنامج الدراسات لنيل شيادة  2014جكيمية  30المؤرخ في  673كبمقتضى القرار رقـ  -

 ميندس دكلة في "الري" بالمدرسة الكطنية العميا لمري.
 يقـــرر

، ييدؼ ىذا القرار أعبله المشار إليو 2011نكفمبر  03المؤرخ في  715بقا ألحكاـ القرار رقـ : طالمادة األولى
إلى تحديد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة 

نية العميا ميندس دكلة في "الري، تخصص: أنظمة التييئة كالمنشآت الييدركتقنية" بالمدرسة الكط
 لمري، طبقا لممحق ىذا القرار.

 يتكزع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يمي:: 4المادة 
 

 طبيؼت انخخصص انفزع انًيذاٌ
 أ اُز٤ٜئخ ٝأُ٘شآد ا٤ُٜذسٝرو٤٘خ س١ ػِّٞ ٝرٌُ٘ٞٞع٤ب
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ئة كالمنشآت الييدركتقنية" بالمدرسة الكطنية يمنح لمطالب، ميندس دكلة في "الري، تخصص: التيي: 0المادة 
العميا لمري، كالذي تابع بنجاح التككيف التكميمي كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار، شيادة ماستر، طبقا 

 لمقانكف المعمكؿ بو.
ا يخّصو، يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية العميا لمري، كّل فيم :2المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                
  األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 البرنامج البيداغوجي التكميمي لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية العميا لمري  ممحق

 تخصص: التييئة والمنشآت الييدروتقنية فرع: ري  –ميدان: عموم وتكنولوجيا 
 *2لسداسي س ا

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د
 (عبػبداُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )

 أُؼبٓــــَ
 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط

  وحذاث انخؼهيى األساسيت
 9 00سا206 00سا80  00سا42 00سا84 2.  1.  3و ث أ س 

 2 30عب31   30عب10 00عب21 ا٫ضطشاثبد ٝٓخب٤ُظ
 2 30عب31   30عب10 00عب21 ٝص٘بئ٢ اُطٞسٗوَ اُشٝاعت 

 2 30عب31   30عب10 00عب21 ا٤ُٜذسُٝٞع٤ب اُؾز٤ٔخ ٝاُؼشٞائ٤خ
 3 30عب111 00عب80  30عب10 00عب21 ٓششٝع ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش

 9 00سا206 00سا80  00سا42 00سا84 *5يجًىع انسذاسي س 

 * لطمبة النظام الكالسيكي4س 
 * 6السداسي س 

 انًؼايم إػذاد بحذ في رسانت انًاسخز فيزاقبت انًؼار
 اُؼ٘ظش اٌُزبث٢

 أعبث٤غ 16
10 

 10 اُؼ٘ظش اُشل١ٞ
 20 * 6انًجًىع انسذاسي س 

 *لطمبة النظام الكالسيكي03س 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المحّدد لمبرنامج البيداغوجي لمتكوين، 4302جويمية  03مؤرخ في  643رقم  قــرار
 لتكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في "الري،ا

 تخصص: أنظمة التزويد بالمياه الصالحة لمشرب" بالمدرسة الوطنية العميا لمري 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضّمف  1999سنة  أبريل 4المكافق  1419ذك الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ كالمتمـ،

المتضّمف  1971غشت سنة  25المكافق  1391رجب عاـ  4المؤّرخ في  219-71كبمقتضى المرسكـ رقـ  -
 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ،

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضّمف تعييف أعضاء الحككمة،

 2008يكليك سنة  14المكافق  1429رجب عاـ  11المؤّرخ في  217-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضّمف تحكيل المدرسة الكطنية العميا لمري إلى مدرسة خارج الجامعة،

 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتّضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس، شيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 لتعميـ العالي كالبحث العممي،الذي يحدد صبلحيات كزير ا
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الذي يحدد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماستر  2011نكفمبر  03المؤرخ في  715كبمقتضى القرار رقـ  -
 لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة، دبمكـ الميندس المعماري في المدراس خارج الجامعة،

يحدد البرنامج البيداغكجي لسنتي األكلى كالثانية  الذي 2014جكيمية  30المؤرخ في  664كبمقتضى القرار رقـ  -
 لنيل شيادة ميندس دكلة في "الري" بالمدرسة الكطنية العميا لمري،

الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لمسنة الثالثة لنيل  2014جكيمية  30المؤرخ في  668كبمقتضى القرار رقـ  -
 لمياه الصالحة لمري بالمدرسة الكطنية العميا لمري،شيادة ميندس دكلة في "الري، تخصص: أنظمة التزكيد با

الذي يحدد تسكية برنامج الدراسات لنيل شيادة  2014جكيمية  30المؤرخ في  673كبمقتضى القرار رقـ  -
 ميندس دكلة في "الري" بالمدرسة الكطنية العميا لمري.

 يقـــرر
 

، ييدؼ ىذا القرار أعبله المشار إليو 2011كفمبر ن 03المؤرخ في  715: طبقا ألحكاـ القرار رقـ المادة األولى
إلى تحديد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة 
ميندس دكلة في "الري، تخصص: أنظمة التزكيد بالمياه الصالحة لمشرب" بالمدرسة الكطنية العميا 

 لمري، طبقا لممحق ىذا القرار.
 يتكزع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يمي:: 4المادة 

 

 طبيؼت انخخصص انفزع انًيذاٌ
 أ أٗظٔخ اُزض٣ٝذ ثب٤ُٔبٙ اُظبُؾخ ُِششة س١ ػِّٞ ٝرٌُ٘ٞٞع٤ب

مدرسة يمنح لمطالب، ميندس دكلة في "الري، تخصص: أنظمة التزكيد بالمياه الصالحة لمشرب" بال: 0المادة 
الكطنية العميا لمري، كالذي تابع بنجاح التككيف التكميمي كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار، شيادة 

 ماستر، طبقا لمقانكف المعمكؿ بو.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية العميا لمري، كّل فيما يخّصو، : 2المادة 

 ذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.بتطبيق ىذا القرار ال
 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 البرنامج البيداغوجي التكميمي لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية العميا لمري - ممحق

 تخصص: أنظمة التزويد بالمياه الّصالحة لمشرب- فرع: ري  –ميدان: عموم وتكنولوجيا 
 *2السداسي س 

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د
 (عبػبداُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )

 أُؼبٓــــَ
 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ ػٔبٍ ٓٞعٜخأ دسٝط

  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 9 00سا206 00سا80  00سا42 00سا84 2.  1.  3و ث أ س 

 2 30عب31   30عب10 00عب21 ا٫ضطشاثبد ٝٓخب٤ُظ

 2 30عب31   30عب10 00عب21 ٗوَ اُشٝاعت ٝص٘بئ٢ اُطٞس

 2 30عب31   30عب10 00عب21 ا٤ُٜذسُٝٞع٤ب اُؾز٤ٔخ ٝاُؼشٞائ٤خ

 3 30عب111 00عب80  30عب10 00عب21 ٓششٝع ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش

 9 00سا206 00سا80  00سا42 00سا84 *5يجًىع انسذاسي س 

 * لطمبة النظام الكالسيكي4س 
 * 6السداسي س 

 انًؼايم إػذاد بحذ في رسانت انًاسخز يزاقبت انًؼارف
 اُؼ٘ظش اٌُزبث٢

 أعجٞع 16
10 

 10 اُؼ٘ظش اُشل١ٞ
 20 * 6انًجًىع انسذاسي س 

 * لطمبة النظام الكالسيكي03س 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المحّدد لمبرنامج البيداغوجي لمتكوين، 4302جويمية  03مؤرخ في  640رقم  قــرار
 التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في "الري،

 : أنظمة الّصرف الّصحي ومياه الّصرف الصحي" بالمدرسة الوطنية العميا لمري تخصص
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمف  1999أبريل سنة  4المكافق  1419ذك الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ كالمتمـ،
المتضّمف  1971غشت سنة  25المكافق  1391رجب عاـ  4المؤّرخ في  219-71ى المرسكـ رقـ كبمقتض -

 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضّمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2008يكليك سنة  14المكافق  1429رجب عاـ  11المؤّرخ في  217-08المرسكـ التنفيذي رقـ كبمقتضى  -

 المتضّمف تحكيل المدرسة الكطنية العميا لمري إلى مدرسة خارج الجامعة،
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس، شيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،المتّضمف نظاـ الدراس
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
الذي يحدد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماستر  2011نكفمبر  03المؤرخ في  715كبمقتضى القرار رقـ  -

 لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة، دبمكـ الميندس المعماري في المدراس خارج الجامعة،
الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لسنتي األكلى كالثانية  2014جكيمية  30المؤرخ في  664كبمقتضى القرار رقـ  -

 لري" بالمدرسة الكطنية العميا لمري،لنيل شيادة ميندس دكلة في "ا
الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لمسنة الثالثة لنيل  2014جكيمية  30المؤرخ في  667كبمقتضى القرار رقـ  -

شيادة ميندس دكلة في "الري، تخصص: أنظمة الصرؼ الصحي كمياه الصرؼ الصحي"بالمدرسة الكطنية 
 العميا لمري،

الذي يحدد تسكية برنامج الدراسات لنيل شيادة  2014جكيمية  30مؤرخ في ال 673كبمقتضى القرار رقـ  -
 ميندس دكلة في "الري" بالمدرسة الكطنية العميا لمري.

 يقـــرر
المشار إليو، ييدؼ ىذا القرار إلى 2011نكفمبر  03المؤرخ في  715: طبقا ألحكاـ القرار رقـ المادة األولى

ف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة تحديد البرنامج البيداغكجي لمتككي
ميندس دكلة في "الري، تخصص: أنظمة الّصرؼ الّصحي كمياه الّصرؼ الّصحي" بالمدرسة 

 الكطنية العميا لمري، طبقا لممحق ىذا القرار.
 يتكزع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يمي:: 4المادة 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ أنظمة الّصرؼ الّصحي كمياه الّصرؼ الّصحي ري  عمـك كتكنكلكجيا

 

يمنح لمطالب، ميندس دكلة في "الري، تخصص: أنظمة الصرؼ الصحي كمياه الصرؼ الصحي" : 0المادة 
ي ممحق ىذا القرار، بالمدرسة الكطنية العميا لمري، كالذي تابع بنجاح التككيف التكميمي كما ىك محدد ف

 شيادة ماستر، طبقا لمقانكف المعمكؿ بو.
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يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية العميا لمري، كّل فيما يخّصو،  :2المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 درسة الوطنية العميا لمري البرنامج البيداغوجي التكميمي لنيل شيادة الماستر بالم -ممحق
 تخصص: أنظمة الصرف الصحي ومياه الصرف الصحي فرع: ري  –ميدان: عموم وتكنولوجيا 

 *2السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 (عبػبداُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُؼبٓــــَ

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط

  ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ

 9 00عب206 00عب80  00عب42 00عب84 2.  1.  3 ٝ د أ ط

 2 30عب31   30عب10 00عب21 ا٫ضطشاثبد ٝٓخب٤ُظ

 2 30عب31   30عب10 00عب21 ٗوَ اُشٝاعت ٝص٘بئ٢ اُطٞس

 2 30عب31   30عب10 00عب21 ا٤ُٜذسُٝٞع٤ب اُؾز٤ٔخ ٝاُؼشٞائ٤خ

 3 30عب111 00عب80  30عب10 00عب21 ٓششٝع ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش

 9 00عب206 00عب80  00عب42 00عب84 *5اُغذاع٢ ط ٓغٔٞع 

 * لطمبة النظام الكالسيكي4س 
 * 6السداسي س 

 أُؼبَٓ اػذاد ثؾش ك٢ سعبُخ أُبعزش ٓشاهجخ أُؼبسف
 اُؼ٘ظش اٌُزبث٢

 أعبث٤غ 16
10 

 10 اُؼ٘ظش اُشل١ٞ
 20 * 6أُغٔٞع اُغذاع٢ ط 

 * لطمبة النظام الكالسيكي03س 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحّدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين، 4302جويميــة  03مـؤرخ في  644رقم  قــرار
 لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في "الري،

 بالمدرسة الوطنية العميا لمــري  تخصص: أنظمة السقي والتصريف"
 

 حث العممي،إن وزير التعميم العالي والب
المتضّمف  1999أبريل سنة  4المكافق  1419ذك الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ كالمتمـ،
المتضّمف  1971غشت سنة  25المكافق  1391رجب عاـ  4المؤّرخ في  219-71كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ، تنظيـ الدركس لمحصكؿ
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضّمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2008يكليك سنة  14المكافق  1429رجب عاـ  11المؤّرخ في  217-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 درسة الكطنية العميا لمري إلى مدرسة خارج الجامعة،المتضّمف تحكيل الم
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتّضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس، شيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18مؤرخ في ال 77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
الذي يحدد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماستر  2011نكفمبر  03المؤرخ في  715كبمقتضى القرار رقـ  -

 ماري في المدارس خارج الجامعة،لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة، دبمـك الميندس المع
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الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لسنتي األكلى كالثانية  2014جكيمية  30المؤرخ في  664كبمقتضى القرار رقـ  -
 لنيل شيادة ميندس دكلة في "الري" بالمدرسة الكطنية العميا لمري،

مج البيداغكجي لمسنة الثالثة لنيل الذي يحدد البرنا 2014جكيمية  30المؤرخ في  668كبمقتضى القرار رقـ  -
 شيادة ميندس دكلة في "الري، تخصص: أنظمة السقي كالتصريف"بالمدرسة الكطنية العميا لمري،

الذي يحدد تسكية برنامج الدراسات لنيل شيادة  2014جكيمية  30المؤرخ في  673كبمقتضى القرار رقـ  -
 ي.ميندس دكلة في "الري" بالمدرسة الكطنية العميا لمر 

 

 يقـــرر
 

المشار إليو أعبله، ييدؼ ىذا القرار  2011نكفمبر  03المؤرخ في  715: طبقا ألحكاـ القرار رقـ المادة األولى
إلى تحديد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة 

بالمدرسة الكطنية العميا لمري، طبقا  ميندس دكلة في "الري، تخصص: أنظمة السقي كالتصريف"
 لممحق ىذا القرار.

 يتكزع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يمي:: 4المادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ تصميـ أنظمة السقي كالتصريف ري  عمـك كتكنكلكجيا
صص: أنظمة السقي كالتصريف" بالمدرسة الكطنية العميا يمنح لمطالب، ميندس دكلة في "الري، تخ: 0المادة 

لمري، كالذي تابع بنجاح التككيف التكميمي كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار، شيادة ماستر، طبقا 
 لمقانكف المعمكؿ بو.

ا يخّصو، يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية العميا لمري، كّل فيم :2المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 

 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 البرنامج البيداغوجي التكميمي لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية العميا لمري - ممحق
 تخصص: أنظمة السقي والتصريف- فرع: ري  –ميدان: عموم وتكنولوجيا 

 *2السداسي س 
 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ٝ د

 أعبث٤غ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 ٔؼبٓــــَاُ

 أُغٔٞع ػَٔ شخظ٢ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط
  وحذاث انخؼهيى األساسيت

 9 00سا206 00سا80  00سا42 00سا84 2.  1.  3و ث أ س 

 2 30عب31   30عب10 00عب21 ا٫ضطشاة ٝٓخب٤ُظ

 2 30عب31   30عب10 00عب21 ٗوَ اُشٝاعت ٝص٘بئ٢ اُطٞس
 2 30عب31   30عب10 00عب21 ؼشٞائ٤خا٤ُٜذسُٝٞع٤ب اُؾز٤ٔخ ٝاُ

 3 30عب111 00عب80  30عب10 00عب21 ٓششٝع ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش
 9 00سا206 00سا80  00سا42 00سا84 *5يجًىع انسذاسي س 

 * لطمبة النظام الكالسيكي4س 

 * 6السداسي س 
 أُؼبَٓ اػذاد ثؾش ك٢ سعبُخ أُبعزش ٓشاهجخ أُؼبسف

 اُؼ٘ظش اٌُزبث٢
 أعبث٤غ 16

10 

 10 اُؼ٘ظش اُشل١ٞ

 20 * 6انًجًىع انسذاسي س 

 * لطمبة النظام الكالسيكي03س 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المتضمن تسوية البرنامج البيداغوجي، 4302جويميــة  03مـؤرخ في  640رقم  قــرار
 بالمدرسة الوطنية العميا لمري  لنيل شيادة ميندس دولة في الري 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،إن 
المتضّمف  1999أبريل سنة  4المكافق  1419ذك الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ كالمتمـ،
ضّمف المت 1971غشت سنة  25المكافق  1391رجب عاـ  4المؤّرخ في  219-71كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضّمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2008 يكليك سنة 14المكافق  1429رجب عاـ  11المؤّرخ في  217-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضّمف تحكيل المدرسة الكطنية العميا لمري إلى مدرسة خارج الجامعة،
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 يقـــرر

رار عمى تسكية البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة في الري بالمدرسة : ييدؼ ىذا القالمادة األولى
 الكطنية العميا لمري، طبقا لممحق ىذا القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية العميا لمري، كّل فيما يخّصو، : 4المادة 
 نشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في ال

 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى لنيل شيادة ميندس دولة ممحــــق
 بالمدرسة الوطنية العميا لمري  في الري 

 انًادة
 أسبىع( 15انسذاسي انثاَي ) ( أسبىع(15انسذاسي األول )

 انًؼايم
 ح س س ح س أ و و د أث أو د س ح س ح س أ و و د أث أو د

 4 30عب112 30عب7    00عب3 30عب4 30عب112 30عب7    00عب3 30عب4 اُزؾ٤َِ ٝاُغجش

 4 00عب90 00عب6   00عب14 00عب3 00عب3 00عب90 00عب6   00عب14 00عب3 00عب3 ٤ٔ٤ًبء ػبٓخ

ك٤ض٣بء: ا٤ٌُٔب٤ٌٗب 
 اُؼبٓخ

 4 00عب90 00عب6   00عب14 00عب3 00عب3 00عب90 00عب6   00عب14 00عب3 00عب3

 2 00عب90 00عب6    00عب3 00عب3 30عب67 30عب4    00عب3 30عب1 سعْ رو٢٘

 1 30عب22 30عب1    30عب1  30عب22 30عب1    30عب1  ٓظطِؾبد

 1 00عب45 00عب3    30عب1 30عب1 00عب45 00عب3    30عب1 30عب1 اػ٬ّ آ٢ُ

ا٩ؽظبئ٤بد 
 ٝا٫ؽزٔب٫د

 1 00عب45 00عب3    30عب1 30عب1 00عب45 00عب3    30بع1 30عب1

 17 00سا495 00سا33   00سا28 30سا16 30سا16 30سا472 30سا31   00سا28 30سا16 00سا15 انًجًىع

 ،و  : واجبات -،     م د : مشروع الدرس -،   أ ت : أعمال تطبيقية -،   أ م : أعمال موجية -،    د : دروس -
 ح س س : حجم الساعي السداسي -،     عي األسبوعيحجم السا :ح س أ -

 

 البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية لنيل شيادة ميندس دولة ممحــــق
 بالمدرسة الوطنية العميا لمري  في الري 

 أُبدح
 أعجٞع( 15اُغذاع٢ اُضب٢ٗ ) ( أعجٞع(15اُغذاع٢ ا٧ٍٝ )

 أُؼبَٓ
 ػ ط ط ػ ط أ ٝ ّ د أد أّ د ػ ط ط ػ ط أ ٝ ّ د أد أّ د

 4 00عب90 00عب6    00عب3 00عب3 00عب90 00عب6    00عب3 00عب3 س٣بض٤بد

 2 00عب45 00عب3    30عب1 30عب1 00عب45 00عب3    30عب1 30عب1 رؾ٤َِ ػذد١

 2 00عب45 00عب3    30عب1 30عب1 00عب45 00عب3    30عب1 30عب1 اػ٬ّ آ٢ُ

 3 00عب45 00عب3   00عب24 30عب1 30عب1 30عب67 30عب4   00عب26 30عب1 00عب3 ك٤ض٣بء: ٤ٌٓب٤ٗي اُؼبٓخ

 2 00عب45 00عب3   00عب16 30عب1 30عب1 00عب67 30عب4   00عب16 30عب1 00عب3 ٤ٔ٤ًبء
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 2        00عب45 00عب3   00عب10 30عب1 30عب1 ٓوبٝٓخ أُٞاد

 2 30عب22 30عب1     30عب1 30عب22 30عب1    - 30عب1 رٌُ٘ٞٞع٤ب ا٧عبع٤خ

 2 00عب45 00عب3    30عب1 30عب1 00عب45 00عب3    30عب1 30عب1 ا٤ٌُٔب٤ٌٗب أُ٘طو٤خ

 1 30عب22 30عب1     30عب1 30عب22 30عب1    - 30عب1 اٗغ٤ِض٣خ

 1 30عب22 30عب1     30عب1 30عب22 30عب1    - 30عب1 ا٫هزظبد اُؼبّ

 3 00عب45 00عب3   00عب8 30عب1 30عب1 00عب45 00عب3   00عب8 30عب1 30عب1 اُل٤ض٣بء اُزس٣خ ٝا٣ُٝٞ٘خ

 24 30سا427 30سا28   00سا48 00سا12 30سا16 30سا517 30سا34   00سا60 30سا13 00سا21 انًجًىع

 ،و  : واجبات -،     م د : مشروع الدرس -،   أ ت : أعمال تطبيقية -،   أ م : أعمال موجية -،    د : دروس -
 ح س س : حجم الساعي السداسي -،     عي األسبوعيحجم السا :ح س أ -

 

 البرنامج البيداغوجي لمسنة الثالثة لنيل شيادة ميندس دولة ممحــــق
 بالمدرسة الوطنية العميا لمري  في الري 

 أُبدح
 أعجٞع( 15اُغذاع٢ اُضب٢ٗ ) ( أعجٞع(15اُغذاع٢ ا٧ٍٝ )

 أُؼبَٓ
 ػ ط ط ػ ط أ ٝ ّ د أد أّ د ػ ط ط ػ ط أ ٝ ّ د أد أّ د

ا٩ؽظبئ٤بد 
 ٝا٫ؽزٔب٫د

 2        30عب67 30عب4    30عب1 00عب3

 2        00عب45 00عب3    30عب1 30عب1 اُزؾ٤َِ اُٞظ٤ل٢

 3 00عب45 00عب3    30عب1 30عب1 00عب45 00عب3    30عب1 30عب1 اُزٞاطَ ا٤ٌُٔب٤ٌٗب

 4 00عب45 00عب3   00عب12 30عب1 30عب1 30بع67 30عب4   00عب12 30عب1 00عب3 ٤ٌٓب٤ٌٗب اُزشثخ

 4 30عب67 30عب4 00عب24   30عب1 00عب3        ٤ٛذسُٝٞع٤ب *

 5 00عب45 00عب3   00عب18 30عب1 30عب1 00عب45 00عب3   00عب18 30عب1 30عب1 اُش١ اُؼبّ

 2 30عب67 30عب4   + 30عب1 00عب3        اُخشعبٗخ ٝٓٞاد اُج٘بء

ع٤ُٞٞع٤ب 
 ع٤ُٞٞع٤ب٤ٛٝذسٝ

 3 00عب45 00عب3   + 30عب1 30عب1 00عب45 00عب3 00عب24   30عب1 30عب1

 2 00عب45 00عب3 00عب24  + 30عب1 30عب1 00عب45 00عب3 00عب24   30عب1 30عب1 ع٤ٞد٣غ٤ب

 2 00عب45 00عب3   00عب12 30عب1 30عب1 00عب45 00عب3   00عب12 30عب1 30عب1 ث٤ذُٝٞع٤ب اُضساػ٤خ *

 29 00عب405 00عب27 00عب48  00عب42 00عب12 00عب15 00عب405 00عب27 00عب48  00عب42 00عب12 00عب15 أُغٔٞع

 ،و  : واجبات -،     م د : مشروع الدرس -،   أ ت : أعمال تطبيقية -،   أ م : أعمال موجية -،    د : دروس -
 تربص ميداني+  -   ، ح س س : حجم الساعي السداسي -،     حجم الساعي األسبوعي :ح س أ -

 البرنامج البيداغوجي لمسنة الرابعة لنيل شيادة ميندس دولة ممحــــق
 بالمدرسة الوطنية العميا لمري  في الري 

 أُبدح
 أعجٞع( 15اُغذاع٢ اُضب٢ٗ ) ( أعجٞع(15اُغذاع٢ ا٧ٍٝ )

 أُؼبَٓ
 أد أّ د ػ ط ط ػ ط أ ٝ ّ د أد أّ د

 ّ
 د

 ػ ط ط ػ ط أ ٝ

 4 00عب45 00عب3 +  + 30عب1 30عب1 00عب45 00عب3   00عب16 30عب1 30عب1 و٢اُش١ اُزطج٤

 2        00عب45 00عب3    30عب1 30عب1 ٤ٌَٛ اُج٘بء –خشعبٗخ 

 2 00عب45 00عب3    30عب1 30عب1        اػ٬ّ آ٢ُ رطج٤و٢

-اُزض٣ٝذ ثب٤ُٔبٙ اُظبُؾخ ُِششة
 ٓؼبُغخ

 4 00عب45 00عب3 00عب18  00عب8 30عب1 30عب1 00عب45 00عب3 00عب18 +  30عب1 30عب1

 4 00عب45 00عب3 00عب18   30عب1 30عب1 00عب45 00عب3 00عب18   30عب1 30عب1 ر٘و٤خ ا٤ُٔبٙ –اُظشف اُظؾ٢ 

 4 00عب45 00عب3 00عب18   30عب1 30عب1 00عب45 00عب3 00عب18 +  30عب1 30عب1 اُغو٢ ٝرظش٣ق ا٤ُٔبٙ

 4 00عب45 00عب3    30عب1 30عب1        ر٘ظ٤ْ اُٞسشبد

 4 00عب45 00عب3 00عب18 + 00عب16 30عب1 30عب1 00عب45 00عب3 00عب18 + 00عب16 30عب1 30عب1 أُضخبد ٝٓؾطبد اُضخ

 3 00عب45 00عب3   00عب12 30عب1 30عب1 00عب45 00عب3   00عب12 30عب1 30عب1 اُؾشًبد اُزِوبئ٤خ-ا٫ٌُزش٤ٗٝبد

 4 00عب45 00عب3 00عب18   30عب1 30عب1 00عب45 00عب3 00عب18   30عب1 30عب1 أُ٘شآد ا٤ُٜذسٝرو٤٘خ

 2        00عب45 00عب3 +  00عب8 30عب1 30عب1 رذكن اُز٘ظ٤ْ

 37 00عب405 00عب27 00عب90  00عب36 30عب13 30عب13 00عب405 00عب27 00عب90  00عب52 30عب13 30عب13 أُغٔٞع

 ،و  : واجبات -،     م د : مشروع الدرس -،   أ ت : أعمال تطبيقية -،   وجيةأ م : أعمال م -،    د : دروس -
 تربص ميداني+  - ،      ح س س : حجم الساعي السداسي -،     حجم الساعي األسبوعي :ح س أ -

 
 

 لنيل شيادة ميندس دولة في الري  ممحــق البرنامج البيداغوجي لمسنة الخامسة
 تخصص: تصميم أنظمة التزويد بالمياه الصالحة لمشرب لمري بالمدرسة الوطنية العميا 

 أُبدح
 ( أعجٞع(15اُغذاع٢ ا٧ٍٝ )

 أُؼبَٓ
 أعجٞع( 15اُغذاع٢ اُضب٢ٗ )

 ػ ط ط ػ ط أ ٝ ّ د أد أّ د

ٓزًشح ٜٗب٣خ اُذساعخ ك٢ اُٞعظ ا٢ُٜ٘ٔ  -ّ ٕ د 
 أعجٞع( 14)

 4 00عب90 00عب6  00عب18  00عب3 00عب3 اُزض٣ٝذ ثب٤ُٔبٙ اُظبُؾخ ُِششة *

 3 30عب22 30عب1  00عب18 00عب20  30عب1 ٓؼبُغخ ا٤ُٔبٙ *

 3 00عب45 00عب3  00عب18  30عب1 30عب1 أُضخبد ٝٓؾطبد اُضخ

 2 00عب45 00عب3  00عب18  30عب1 30عب1 ر٘ظ٤ْ اُٞسشبد

 2 30عب22 30عب1     30عب1 ا٫هزظبد أُبئ٢

 2 00عب45 00عب3 + 00عب18  30عب1 30عب1 ؽٔب٣خ ٝع٬ٓخ اُؼَٔ

 2 00عب45 00عب3     00عب3 اداسح ٝاُزشش٣ؼبد

 2 30عب22 30عب1     30عب1 اٗغ٤ِض٣خ

 20 30سا337 30سا22  00سا90 00سا20 30سا7 00سا15 انًجًىع

 ،: واجباتو   -،     م د : مشروع الدرس -،   أ ت : أعمال تطبيقية -،   أ م : أعمال موجية -،    د : دروس -
 م ن د : مذكرة نياية الدراسة -،   تربص ميداني+  - ،      ح س س : حجم الساعي السداسي -،     حجم الساعي األسبوعي :ح س أ -
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 لنيل شيادة ميندس دولة في الري  ممحــق البرنامج البيداغوجي لمسنة الخامسة
 حيتخصص: تصميم أنظمة الصرف الّص  بالمدرسة الوطنية العميا لمري 

 أُبدح
 ( أعجٞع(15اُغذاع٢ ا٧ٍٝ )

 أُؼبَٓ
 أعجٞع( 15اُغذاع٢ اُضب٢ٗ )

 ػ ط ط ػ ط أ ٝ ّ د أد أّ د

ٓزًشح ٜٗب٣خ اُذساعخ ك٢ اُٞعظ  -ّ ٕ د 
 أعجٞع( 14ا٢ُٜ٘ٔ )

 4 30عب67 30عب4  00عب18  30عب1 00عب3 اُظشف اُظؾ٢ *

 4 00عب45 00عب3  00عب18 00عب20 30عب1 30عب1 ٓؾطبد ٓؼبُغخ ٤ٓبٙ اُظشف اُظؾ٢*

 2 00عب45 00عب3 + 00عب18  30عب1 30عب1 أُضخبد ٝٓؾطبد اُضخ

 2 00عب45 00عب3 + 00عب18  30عب1 30عب1 ر٘ظ٤ْ اُٞسشبد

 2 30عب22 30عب1     30عب1 ا٫هزظبد أُبئ٢

 2 00عب45 00عب3 + 00عب18  30عب1 30عب1 ؽٔب٣خ ٝع٬ٓخ اُؼَٔ

 2 00عب45 00عب3     00عب3 اداسح ٝاُزشش٣ؼبد

 2 30عب22 30عب1     30عب1 أٗغ٤ِض٣خ

 20 30سا337 30سا22  00سا90  30سا7 00سا15 انًجًىع

 ،و  : واجبات -،     م د : مشروع الدرس -،   أ ت : أعمال تطبيقية -،   أ م : أعمال موجية -،    د : دروس -
 م ن د : مذكرة نياية الدراسة -،   تربص ميداني+  - ،      : حجم الساعي السداسيح س س  -،     حجم الساعي األسبوعي :ح س أ -

 
 

 لنيل شيادة ميندس دولة في الري  ممحــق البرنامج البيداغوجي لمسنة الخامسة
 تخصص: تصميم المنشآت الييدروتقنية بالمدرسة الوطنية العميا لمري 

 أُبدح
 ( أعجٞع(15اُغذاع٢ ا٧ٍٝ )

 أُؼبَٓ
 أعجٞع( 15غذاع٢ اُضب٢ٗ )اُ

 ػ ط ط ػ ط أ ٝ ّ د أد أّ د

 أعجٞع( 14ٓزًشح ٜٗب٣خ اُذساعخ ك٢ اُٞعظ ا٢ُٜ٘ٔ ) -ّ ٕ د 

 4 00عب90 00عب6  00عب18  00عب3 00عب3 أُ٘شآد ا٤ُٜذسٝرو٤٘خ *

 3 00عب45 00عب3  00عب18  30عب1 30عب1 أُؾزاد اٌُٜشٝٓبئ٤خ *

 3 00عب45 00عب3  00عب18 *  30عب1 ع٤ُٞٞع٤ب اُغذٝد *

 2 00عب45 00عب3    30عب1 30عب1 ر٘ظ٤ْ اُٞسشبد

 2 30عب22 30عب1     30عب1 ا٫هزظبد أُبئ٢

 2 00عب45 00عب3    30عب1 30عب1 ؽٔب٣خ ٝع٬ٓخ اُؼَٔ

 2 00عب45 00عب3     00عب3 اداسح ٝاُزشش٣ؼبد

 2 30عب22 30عب1     30عب1 اٗغ٤ِض٣خ

 20 00عب360 30عب24  00عب54  30عب7 00عب15 أُغٔٞع

 ،و  : واجبات -،     م د : مشروع الدرس -،   أ ت : أعمال تطبيقية -،   أ م : أعمال موجية -،    د : دروس -
 سةم ن د : مذكرة نياية الدرا -،   تربص ميداني+  - ،      ح س س : حجم الساعي السداسي -،     حجم الساعي األسبوعي :ح س أ -

 

 لنيل شيادة ميندس دولة في الري  ممحــق البرنامج البيداغوجي لمسنة الخامسة
 تخصص: تصميم أنظمة السقي وتصريف المياه بالمدرسة الوطنية العميا لمري 

 أُبدح
 ( أعجٞع(15اُغذاع٢ ا٧ٍٝ )

 أُؼبَٓ
 أعجٞع( 15اُغذاع٢ اُضب٢ٗ )

 ػ ط ط ػ ط أ ٝ ّ د أد أّ د

 ٣14خ اُذساعخ ك٢ اُٞعظ ا٢ُٜ٘ٔ )ٓزًشح ٜٗب -ّ ٕ د 
 أعجٞع(

 4 00عب90 00عب6 00عب18 +  00عب3 00عب3 اُغو٢ ٝرظش٣ق ا٤ُٔبٙ *

أػبدح اعزخذاّ ا٤ُٔبٙ 
 اُؼبٓخ/أُغزؼِٔخ*

 3 30عب22 30عب1 00عب18    30عب1

 3 00عب45 00عب3 00عب18   30عب1 30عب1 أُضخبد ٝٓؾطبد اُضخ

 2 00عب45 00عب3  +  30عب1 30عب1 ر٘ظ٤ْ اُٞسشبد

 2 30عب22 30عب1     30عب1 ا٫هزظبد أُبئ٢

 2 00عب45 00عب3    30عب1 30عب1 ؽٔب٣خ ٝع٬ٓخ اُؼَٔ

 2 00عب45 00عب3     00عب3 اداسح ٝاُزشش٣ؼبد

 2 30عب22 30عب1     30عب1 اٗغ٤ِض٣خ

 20 30عب337 30عب22 00عب54   30عب7 00عب15 أُغٔٞع

 ،و  : واجبات -،     م د : مشروع الدرس -،   أ ت : أعمال تطبيقية -،   أ م : أعمال موجية -  ،  د : دروس -
 م ن د : مذكرة نياية الدراسة -،   تربص ميداني+  - ،      ح س س : حجم الساعي السداسي -،     حجم الساعي األسبوعي :ح س أ -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، المحدد لمبرنامج البيداغوجي لنيل3152جويمية  21المؤرخ في  552قم ر  قــرار

 شيادة ميندس دولة في " اآللية" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  8444أبريل سنة  1المكافق  8184ذك الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
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المتضمف  8428غشت سنة 40المكافق  8448رجب عاـ  1المؤرخ في  484-28كبمقتضى المرسكـ رقـ  -
 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ،

المتضمف  4581مايك سنة 0كافق الم 8140رجب عاـ  0المؤرخ في  801-81كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 تعييف أعضاء الحككمة،

أكتكبر سنة  44المكافق  8144ذي الحجة عاـ  84المؤرخ في  421 -84كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -
المتضمف تغيير تسمية المدرسة العػميا ألساتذة التعميـ التكنكلكجي  بكىراف إلى مدرسة كطنية متعددة  4584

 التقنيات  بكىراف،
 4584يناير سنة 45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ ك  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي. 
 
 

 ـــررـــقـي
 

بالمدرسة اآللية" كجي لنيل شيادة ميندس دكلة  في "ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيداغ المادة األولى:
 الكطنية  المتعددة  التقنيات بكىراف، طبقا لممحق ىذا القرار.

يكمف المدير العػاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بكىراف، كل فيما  :3المادة 
 عممي.يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث ال

 

 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لنيل شيادة ميندس دولة مـمحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطـور الثاني
 في اآللية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بوىران

 5السداسي س 
 أُؼـبَٓ

  أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُغذاع٢ ) 
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ د٣خأػٔبٍ كش أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 وحذاث انخؼهيى األساسيت

 1.1.1و ث ا  30سا  67 30سا  67 45سا  33 45سا  33 30سا  202 9

 1ا٩ٌُزش٤ٗٝي اُز٘بظش٣خ  30عب  22 30عب  22 15عب  11 15عب  11 30عب  67 3

 1 ا٧ٗظٔخ اُشه٤ٔخ 30عب  22 30عب  22 15عب  11 15عب  11 30عب  67 3

 ٓؼبُغخ ا٩شبسح 30عب  22 30عب  22 15عب  11 15عب  11 30عب  67 3
 2.1.1و ث ا  00سا  45 45سا  33 15سا  11 00سا  15 00سا  105 6
 ٌُٜشٝٓـ٘بط٤غ٤خ  ٝأُٞعبدا 30عب  22 45عب  11  30عب  7 15عب  41 3

 ٝأُـ٘بط٤غ٤خ ُذساد اٌُٜشثبئ٤خا 30عب  22 30عب  22 15عب  11 30عب  7 45عب  63 3

 3.1.1و ث ا  00سا  45 30سا  22 15سا  11 00سا  15 45سا  93 6

 ٗظش٣خ ا٧ٗظٔخ 30عب  22   30عب  7 00عب  30 2

 ا٧ٗظٔخ أُغخشح اُخط٤خ أُغزٔشح 30عب  22 30عب  22 15عب  11 30عب  7 45عب  63 4

 وحذة انخؼهيى انًُجيت
 1.1و ث  00ا س 45  30سا  22 30سا   15 30سا  82 5

 رو٤٘بد اُو٤بعبد 30عب  22  15عب  11 30عب  7 15عب  41 3

 اُـطشم اُشه٤ٔخ أُطجوخ ػ٠ِ ػِّٞ أُٜ٘ذط 30عب  22  15عب  11 30عب  7 15عب  41 2

 وحذة انخؼهيى األفقيت

 1.1و ث ا ف  00سا  45   30سا  7 30سا  52 2
 1ؼ٤ِٔخ ٝاُزو٤٘خ  ا٩ٗغ٤ِض٣خ اُ 30عب  22   45عب  3 15عب  26 1
 1ا٫رظب٫د اٌُزبث٤خ ٝاُشل٣ٞخ  30عب  22   45عب  3 15عب  26 1

 وحذة انخؼهيى االسخكشافيت
 1.1وث إ     00سا  40 00سا  40 2
 ك٢ ا٤ُٔذإ ا٢ُٜ٘ٔ ) أعجٞع ٝاؽذ( 1رشثض     00عب  40 00عب  40 2

 1ًىع انسذاسي سيج 30سا  247 45سا  123 45سا  78 15سا  126 15سا  576 30
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 لنيل شيادة ميندس دولة  مـمحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطـور الثاني
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بوىران في اآللية 

 3السداسي س 
 أُؼـبَٓ

  أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُغذاع٢ ) 
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ ٔبٍ رطج٤و٤خأػ أػٔبٍ كشد٣خ أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 وحذاث انخؼهيى األساسيت
 1.2.1و ث ا  30سا  45 30سا  45 45سا  22 00سا  15 30سا  127 6
 2ا٩ٌُزش٤ٗٝي اُز٘بظش٣خ  30عب  22 30عب  22 15عب  11 30عب  7 45عب  63 3
 2ا٧ٗظٔخ اُشه٤ٔخ  30عب  22 30عب  22 15عب  11 30عب  7 45عب  63 3
 2.2.1و ث ا  00سا  45 00سا   45 45سا  18 30سا  22 15سا  131 7
 أُؾب٫ٝد اٌُٜشٝٓـ٘بط٤غ٤خ 30عب  22 30عب  22 30عب  7 15عب  11 45عب  63 3
 اٌُزش٤ٗٝي اُوذسح 30عب  22 30عب  22 15عب  11 15عب  11 45عب  67 4
 3.2.1و ث ا  00سا  45 00سا  45 30سا  22 45سا  18 30سا  131 7
 ا٧ٗظٔخ أُغخشح اُشه٤ٔخ 30عب  22 30عب  22 15عب  11 15عب   11 00عب  67 3
 اُزؾ٤َِ ٝاُزؾٌْ ك٢ كضبء اُؾبُخ 30عب  22 30عب  22 15عب  11 30عب  7 45عب  63 4

 وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 2.1و ث  00سا  45  45سا  18 00سا   15 30سا  78 4

 ُـبد اُجشٓغخ 30عب  22  15عب  11 30عب  7 15عب  41 2
 أدار٤ـخ 30عب  22  30عب  7 30عب  7 30عب  37 2

 وحذة انخؼهيى األفقيت
 2.1و ث ا ف  00سا  45   30سا  7 30سا  52 2
 2ا٩ٗغ٤ِض٣خ اُؼ٤ِٔخ ٝاُزو٤٘خ   30عب  22   45عب  3 15عب  26 1
 2ا٫رظب٫د اٌُزبث٤خ ٝاُشل٣ٞخ  30عب  22   45عب  3 15عب  26 1

 ذة انخؼهيى االسخكشافيتوح
 2.1وث إ  30سا  22   45سا  43 15سا  66 4
 اُطبهخ أُزغذدح ٝاُز٤ٔ٘خ أُغزذآخ 30عب  22   45عب  3 15عب  26 2

    00عب  40 00عب  40 2
ك٢ ا٤ُٔذإ ا٢ُٜ٘ٔ ) أعجٞع  2رشثض 

 ٝاؽذ(
 2اسي س يجًىع انسذ 30سا  247 45سا  135 45سا  82 15سا  122 15سا  587 30

 لنيل شيادة ميندس دولة من الطـور الثاني الثانيةمـمحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بوىران في اآللية

 2السداسي س 

 أُؼـبَٓ
  أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُغذاع٢ ) 

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ كشد٣خ أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (
 وحذاث انخؼهيى األساسيت

 1.1.2و ث ا  30سا  45 30سا  45 45سا  22 00سا  15 30سا  127 9
 1رؾذ٣ذ ٣ٞٛخ ا٧ٗظٔخ  30عب  22 30عب  22 15عب  11 30عب  7 45عب  63 5
 أٗظٔخ اُزخ٤ش أُزوذٓخ 30عب  22 30عب  22 15عب  11 30عب  7 45عب  63 4
 2.1.2و ث ا  00سا  45 00سا   45 30سا  22 00سا  30 30سا  142 8
 رٌُ٘ٞٞع٤ب أٗظٔخ اُزغخ٤ش 30عب  22 30عب  22 15عب  11 عب 15 15عب  71 4
 1ا٩ٌُزش٤ٗٝي اُظ٘بػ٤خ  30عب  22 30عب  22 15عب  11 عب 15 15عب  71 4

 وحذة انخؼهيى انًُهجيت
 1.2و ث و   30سا  67 00سا  45 30سا  22 00سا   30 00سا  165 8
 أٗظٔخ ٝؽذاد ؿ٤ش ٓغزٔشح 30عب  22 30عب  22 15عب  11 عب 15 15عب  71 4
 3اُ٘ظبّ اُشه٢ٔ   عب 45 30عب  22 15عب  11 عب 15 45عب  93 4

 وحذة انخؼهيى األفقيت
 1.2و ث ا ف  00سا  45   30سا  7 30سا  52 3

 3ؼ٢ِٔ ا٩ٗغ٤ِض٣خ اُزو٢٘ ٝاُ 30عب  22   45عب  3 15عب  26 1

 ٓوب٤٣ظ ششػ٤خ 30عب  22   45عب  3 15عب  26 2
 وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 1.2وث إ  30سا  22   00سا  80 00سا  80 2
 أعجٞػ٤ٖ(ك٢ ا٤ُٔذإ ا٢ُٜ٘ٔ ) 3رشثض     00عب  80 00عب  80 2

 3يجًىع انسذاسي س  30سا  202 00سا  135 30سا  67 30سا  162 30سا  567 30
 

 لنيل شيادة ميندس دولة من الطـور الثاني الثانية: البرنامج البيداغوجي لمسنة مـمحق 
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بوىران في اآللية 

 2السداسي س 
 أُؼـبَٓ

   أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُغذاع٢ ) 
 د( ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ كشد٣خ أُغٔٞع

 وحذاث انخؼهيى األساسيت
 1.2.2و ث ا   30سا  45 30سا  45 45سا  22 30سا  22 00سا  135   8
 2رؾذ٣ذ ٣ٞٛخ ا٧ٗظٔخ  30عب  22 30عب  22 15عب  11 00عب  15 15عب  71 4
 رؾٌْ ٓزؼذد أُزـ٤شاد   30عب  22 30عب  22 15عب  11 30عب  7 45عب  63 4
 2.2.2و ث ا   00سا  45 00سا   45 30سا  22 30سا  22 00سا  135 8
 رؼذ٣َ ا٧ٗظٔخ اُظ٘بػ٤خ  30عب  22 30عب  22 15عب  11 15عب  11 30عب  67 4
 أٗظٔخ ؿ٤ش خط٤خ   30عب  22 30عب  22 15عب  11 15عب  11 30عب  67 4
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 وحذة انخؼهيى انًُهجيت   
 2.2 و ث و  00سا  45 00سا  45 30سا  22 00سا  15 30سا  127 8
 ا٤ُ٥بد أُجشٓغخ اُظ٘بػ٤خ   30عب  22 30عب  22 15عب  11 30عب  7 45عب  63 4
 2ا٩ٌُزش٤ٗٝي اُظ٘بػ٤خ   30عب  22 30عب  22 15عب  11 30عب  7 45عب  63 4

 وحذة انخؼهيى األفقيت      
 2.2و ث ا ف   00سا  45 30سا  22   30سا  7 00سا  75 3
   4ا٩ٗغ٤ِض٣خ اُؼ٤ِٔخ ٝاُزو٤٘خ   30عب  22     45عب  3 15عب  26 1
 رغ٤٤ش أُئعغخ   30عب  22 30عب  22   45عب  3 45عب  48 2

 وحذة انخؼهيى االسخكشافيت      
 2.2وث إ  30سا  22     30سا  87 00سا  110 3
 ك٢ ا٤ُٔذإ ا٢ُٜ٘ٔ ) أعجٞػ٤ٖ( 4رشثض        00عب  80 00عب  80 2
 ٗذٝاد اٗشبء ٗششح ٝ/ أٝ ارظب٫د   30عب  22     30عب  7 00عب  30 1

 4يجًىع انسذاسي س   30سا  202 30سا  157 30سا  67 00سا  155 30سا  582 30
 

 لنيل شيادة ميندس دولة من الطـور الثاني الثالثةمـمحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 في اآللية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بوىران

 5لسداسي س ا

 أُؼـبَٓ
  أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُغذاع٢ ) 

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ كشد٣خ أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (
 وحذاث انخؼهيى األساسيت

 1.1.3و ث ا  00سا  90  00سا  45 15سا  26 15سا  161 12
 أُزوذٓخ ا٤ُ٥بد 00عب  45  30عب  22 00عب  15 30عب  82 6
 اُزؾغ٤ٖ ٝاُزؾٌْ ا٧ٓضَ 00عب  45  30عب  22 15عب  11 45عب  78 6
 2.1.3ٝ د ا  00عب  90  00عب  45 30عب  22 30عب  157 10
 اػ٬ّ آ٢ُ ط٘بػ٢ 00عب  45  30عب  22 30عب  7 00عب   75 5
 سٝثٞر٤ي ٝا٩ٗزبع٤خ 00عب  45  30عب  22 00عب  15 30عب  82 5

 انًُهجيتوحذة انخؼهيى 
 1.3و ث و   30سا  22  30سا  22 15سا  11 15سا  56 5
 ٗٔزعخ ٝرظـبٛش 30عب  22  30عب  22 15عب  11 15عب  56 5

 وحذة انخؼهيى األفقيت

 1.3و ث ا ف  00سا  45 30سا  22  30سا 7 سا 75 3

 5ا٩ٗغ٤ِض٣خ اُؼ٤ِٔخ ٝاُزو٤٘خ  30عب  22   45عب  3 15عب  26 1

 اداسح ا٧ػٔبٍ ٝاُز٤ٔ٘خ 30عب  22 30عب  22  45عب  3 45عب  48 2

 5يجًىع انسذاسي س  30سا  247 30سا  22 30سا  112 30سا  67 30سا  450 30
 

 لنيل شيادة ميندس دولة من الطـور الثاني الثالثممحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 في اآللية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بوىران

 5سداسي س ال
 ٝؽذح  اُزؼ٤ِْ  ) ٝ د ( أعجٞع ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )  أُؼـبَٓ

  أػٔبٍ كشد٣خ أُغٔٞع 

 وحذة انخؼهيى االسخكشافيت 

 2.3وث إ  00سا  600 00سا  600 30

 ٓششٝع ٜٗب٣خ اُذساعخ ) ٜٓ٘ذط ( 00عب  360 00عب  360 24

 ا٢ُٜ٘ٔ ) شٜش ٝٗظق ( رشثض ٓـِن ك٢ ا٤ُٔذإ 00عب  600 00عب  240 6

 6يجًىع انسذاسي س  00سا  600 00سا  600 30

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، المحدد لمبرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة3152جويمية  21المؤرخ في  555رقم  قــرار

 ددة التقنيات بوىرانفي "ىندسة الطرائق" تخصص: "تحمية المياه" بالمدرسة الوطنية المتع
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  8444أبريل سنة  1المكافق  8184ذك الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي ، المعدؿ كالمتمـ،

المتضمف  8428غشت سنة 40 المكافق 8448رجب عاـ  1المؤرخ في  484-28كبمقتضى المرسكـ رقـ  -
 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس ، المعدؿ كالمتمـ،

المتضمف  4581مايك سنة 0المكافق  8140رجب عاـ  0المؤرخ في  801-81كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 تعييف أعضاء الحككمة،
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أكتكبر سنة  44المكافق  8144ذي الحجة عاـ  84المؤرخ في  421 -84كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -
المتضمف تغيير تسمية المدرسة العػميا ألساتذة التعميـ التكنكلكجي بكىراف إلى مدرسة كطنية متعددة  4584

 التقنيات بكىراف،
 4584يناير سنة 45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 عميـ العالي كالبحث العممي. الذي يحدد صبلحيات كزير الت
 

 يـقــــــرر
إلى تحديد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة في "ىندسة الطرائق  ييدؼ ىذا القرار المادة األولى:

 تخصص: تحمية المياه" بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بكىراف، طبقا لمحمق ىذا القرار.
لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بكىراف، كل فيما  يكمف المدير العػاـ: 3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                                             

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يندس دولةلنيل شيادة م مـمحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطـور الثاني

 في ىندسة الطرائق تخصص: تحمية المياه بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بوىران
 5السداسي س 

 أُؼـبَٓ
 أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُغذاع٢ ) 

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ كشد٣خ أُغٔٞع

 وحذاث انخؼهيى األساسيت

 1.1.1و ث ا  30سا  37 00سا  30 45سا  37 45سا  22 30سا  127 4

 30عب  22 00عب  15 30عب  22 15عب   15 30عب  75 2
اُؼ٤ِٔبد اُل٤ض٣بئ٤خ ٤ٔ٤ًبئ٤خ ٝاُج٤ُٞٞع٤خ  

 1أُطجوخ ك٢ ٓؼبُغخ ا٤ُٔبٙ 
 ٤ٔ٤ً1بء أُؾب٤َُ  00عب  15 00عب  15 00عب  15 30عب  7 30عب  52 2
 2.1.1و ث ا  00سا  30 30سا  22 00سا  30 30سا  22 00سا  105 2

 1ػ٤ِٔبد ٝؽذٝد٣خ ٝروـط٤ش  00عب  15 30عب  15 00عب  15 00عب 15 00عب  60 1

 ٤ٓ1ٌب٤ٌٗب أُٞائغ  00عب  15 30عب  7 00عب  15 30عب  7 00عب  45 1
 وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 1.1و ث و  30سا  52 00سا  45 30سا  52 30سا   22 30سا  172 5

 1رو٤٘بد اُزؾ٤َِ ٝخظبئض ا٤ُٔبٙ  00عب  15 00عب  15 30عب  22 30عب  7 00عب  60 2
 1رٌُ٘ٞٞع٤خ ا٧ؿش٤خ / رؾ٤ِخ ا٤ُٔبٙ  00عب  15 00عب  15 00عب  15 30عب  7 30عب  52 2

 دساعخ ٝٓزبثؼخ ٓؼبُغخ ا٤ُٔبٙ اُطج٤ؼ٤خ 30عب  22 00عب  15 00عب  15 30عب  7 00عب  60 1

 يى األفقيتوحذة انخؼه
 1.1و ث ا ف  30سا  22   30سا  22 00سا  45 1
 1رٞاطَ شل١ٞ ًزبث٢  30عب  22   30عب  22 00عب  45 1

 وحذة انخؼهيى االسخكشافيت
 1.1وث إ  15سا  26 30سا  22 15سا  11 30سا  77 30سا  137 3
 1اػ٬ّ آ٢ُ  00عب  15 30عب  22  00عب  15 30عب  52 1

 ًٜـشثبء 15عب  11  15عب  11 30عب  22 00عب  45 1

 ك٢ ا٤ُٔذإ ا٢ُٜ٘ٔ ) أعجٞع  ٝاؽذ ( 1رشثض     00عب  40 00عب  40 1
 1يجًىع انسذاسي  45سا  168 00سا  120 15سا  131 30سا  167 30سا  587 15

 

 لنيل شيادة ميندس دولة مـمحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطـور الثاني
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بوىران دسة الطرائق تخصص: تحمية المياهفي ىن

 3السداسي س 
 أُؼـبَٓ

 أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُغذاع٢ ) 
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ كشد٣خ أُغٔٞع
 وحذاث انخؼهيى األساسيت

 1.2.1و ث ا  سـا 30 سـا 30 30 سا 37 30سا  22 30سا  120 4

 00عب  15 00عب  15 30عب  22 00عب  15 30عب  67 2
اُؼ٤ِٔبد اُل٤ض٣بئ٤خ ٤ٔ٤ًبئ٤خ ٝاُج٤ُٞٞع٤خ أُطجوخ ك٢ 

 2ٓؼبُغخ ا٤ُٔبٙ 
 ٤ٔ٤ً2بء أُؾب٤َُ  00عب  15 00عب  15 00عب  15 30عب  7 30عب  52 2
 2.2.1ٝ د ا  30 عب 22 30عب   22 15عب  26 30عب  22 45عب  93 2
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 2ػ٤ِٔبد ٝؽذٝد٣خ ٝروط٤ش  00عب  15 00عب  15 00عب  15 00عب  15 00عب  60 1
 ٤ٌٓ2ب٤ٗي أُٞائغ  30عب  7 30عب  7 15عب  11 30عب  7 45عب  33 1

 وحذة انخؼهيى انًُهجيت
 2.1و ث  00سا  45 30سا  37 45 30سا  22 30سا  150 5
 2رو٤٘بد اُزؾ٤َِ  ٝخظبئض ا٤ُٔبٙ  30عب  7 30عب  7 00عب  15 30عب  7 30عب  37 2
 2رٌُ٘ٞٞع٤خ ا٧ؿش٤خ / رؾ٤ِخ ا٤ُٔبٙ  00عب  15 00عب  15 00عب  15 30عب  7 30عب  52 2

 دساعخ ٝٓزبثؼخ ٓؼبُغخ ا٤ُٔبٙ أُِٞصخ 30عب  22 00عب  15 00عب  15 30عب  7 00عب  60 1
 وحذة انخؼهيى األفقيت

 2.1و ث ا ف  30سا  22   30سا  22 سا 45 1
 2رٞاطَ شل١ٞ ًٝزبث٢  30عب  22   30عب  22 00عب  45 1

 وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 2.1وث إ  30سا  37 45سا  33 15سا  11 30سا  77 سا 160 3
 2اػ٬ّ آ٢ُ  00عب  15 30عب  22  00عب  15 30عب  52 1
 رو٤٘خًٜش ٝ 30عب  22 15عذ  11 15عب  11 30عب  22 30عب  67 1
 ك٢ ا٤ُٔذإ ا٢ُٜ٘ٔ ) أعجٞع  ٝاؽذ( 2رشثض     00عب  40 00عب  40 1
 2يجًىع انسذاسي س  30سا  157 45سا  123 120 30سا  167 15سا  568 15

 

 لنيل شيادة ميندس دولة من الطـور الثاني الثانيةمـمحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 المدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بوىرانب في ىندسة الطرائق تخصص: تحمية المياه

 2السداسي س 
 أُؼـبَٓ

 أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُغذاع٢ ) 
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ كشد٣خ أُغٔٞع
 وحذاث انخؼهيى األساسيت

 1.1.2و ث ا  30سا  45 00سا  30 00سا  30 00سا  30 00سا  135 4
 1ٗٔزعخ اُؼ٤ِٔبد أُطجوخ ك٢ ٓؼبُغخ ا٤ُٔبٙ  30عب  22 30عب  15 00عب  15 00عب  15 30عب  67 2
 1أرٞٓبر٤ضّ  30عب  22 00عب  15 00عب   15 30عب  22 30عب  67 2
 2.1.2و ث ا  00سا  45 00سا   15 00سا  15 30سا  22 30سا  97 3
 1رظ٤ْٔ ٝر٘غ٤ت ٓؾطبد رؾ٤ِخ ا٤ُٔبٙ  30عب  22 00عب  15 00عب  15 00عب  15 30عب  67 2
 ػ٘بطش طبه٣ٞخ 30عب  22   عب 7 00عب  30 1

 وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 1.2و ث و   00سا  45 00سا  30 00سا  15 00سا   30 00سا  120 4
 1اٗزبط ٝشجٌبد  –اُزض٣ٝذ ثبُٔبء اُظبُؼ ُِششة  30عب  22 00عب  15 30عب  7 00عب  15 00عب  60 2
 1ٓبء ٝرطٞس(  –اهزظبد أُبء ) طبهخ  30عب  22 00عب  15 30عب  7 00عب  15 00عب  60 2

 وحذة انخؼهيى األفقيت
 1.2و ث ا ف  30سا  22   30سا  22 00سا  45 1
 1اُِـخ ا٩ٗغ٤ِض٣خ  30عب  22   30عب  22 00عب  45 1

 وحذة انخؼهيى االسخكشافيت
 1.2وث إ  00سا  15 30سا  7  30سا  87 سا 110 3
 1ٗظبكخ ٝأٖٓ ٝث٤ئخ  00عب  15 30عب  7  30عب  7 00عب  30 2
 ك٢ ا٤ُٔذإ ا٢ُٜ٘ٔ ) أعجٞػ٤ٖ ( 3رشثض     00عب  80 00عب  80 1
 3يجًىع انسذاسي س  30سا  172 30سا  82 00سا  60 30سا  192 30سا  507 15

 لنيل شيادة ميندس دولة ر الثانيمن الطـو  الثانيةمـمحق :  البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بوىرانسة الطرائق تخصص : تحمية المياه في ىند

 2السداسي س 

 أُؼـبَٓ
  أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُغذاع٢ ) 

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ كشد٣خ أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (
 ى األساسيتوحذاث انخؼهي

 1.2.2و ث ا  30سا  45 00سا  30 00سا  30 00سا  30 00سا  135 4
 2ٗٔزعخ  اُؼ٤ِٔبد أُطجوخ ك٢ ٓؼبُغخ ا٤ُٔبٙ  30عب  22 00عب  15 00عب  15 00عب  15 30عب  67 2
 2أرٞٓبر٤ضّ  30عب  22 00عب  15 00عب  15 00عب  15 30عب  67 2
 2.2.2و ث ا  30سا  22 00سا  15 00سا   15 00سا  15 30سا  67 2
 2رظ٤ْٔ ٝر٘غ٤ت ٓؾطبد رؾ٤ِخ ا٤ُٔبٙ  30عب  22 00عب  15 15عب  11 15عب  11 30عب  67 2

 وحذة انخؼهيى انًُهجيت
 1.2.2و ث و   00سا  45 00سا  30 00سا  15 00سا  30 30سا  120 2
 2اٗزبط ٝشجٌبد  –اُظبُؼ ُِششة اُزض٣ٝذ ثبُٔبء  30عب  22 00عب 15 30عب  7 00عب  15 00عب  60 1
 1ٓبء ٝرطٞس( –اهزظبد أُبء ) طبهخ  30عب  22 00عب  15 30عب  7 00عب 15 00عب  60 1
 2.2.2و ث و  00سا  45  30سا  22 30سا  7 00سا  75 2
 اُو٤بعبد اُجؼذ٣خ 00عب  45  30عب  22 30عب  7 00عب  75 2

 وحذة انخؼهيى األفقيت
 2.2و ث ا ف  00سا  45   30 سا 22 30سا  67 2
 رغ٤٤ش أُئعغخ 30عب  22   00عب  15 30عب  37 1
 2اُِـخ ا٩ٗغ٤ِض٣خ  30عب  22   30عب  7 00عب  30 1

 وحذة انخؼهيى االسخكشافيت
 2.2وث إ  00سا  15 30سا  7  30سا  87 00سا  110 3

 2ٗظبكخ ٝأٖٓ ٝث٤ئخ  00عب  15 30عب  7  30عب  7 00عب  30 2

 ك٢ ا٤ُٔذإ ا٢ُٜ٘ٔ ) أعجٞػ٤ٖ ( 4رشثض     00عب  80 00عب  80 1
 4يجًىع انسذاسي س  30سا  217 30سا  82 30سا  82 00سا  192 30سا  575 15
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 لنيل شيادة ميندس دولة من الطـور الثاني الثالثةمـمحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 الوطنية المتعددة التقـنيات بوىران بالمدرسة في ىندسة الطرائق تخصص: تحمية المياه

 5السداسي س 
 أُؼـبَٓ

 أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُغذاع٢ ) 
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ كشد٣خ أُغٔٞع

 وحذاث انخؼهيى األساسيت

 1.1.3و ث ا  30سا  22 سا 45 30سا  37 30سا  22 30سا  127 6

 اعزـ٬ٍ ٝٓشاهجخ ٓؾطبد رؾ٤ِخ ا٤ُٔبٙ 30عب  22 عب 45 30عب  37 30عب  22 30ب ع 127 6

 2.1.3ٝ د ا  عب 45 45عب  33 45عب  33 عب 15 30عب  127 4

 اػ٬ّ آ٢ُ ط٘بػ٢ 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  07 عب  75 2

 ط٤بٗخ ٝأٖٓ ط٘بػ٢ 30عب  22 15عب  11 15عب  11 30عب  07 30عب  52 2

 وحذة انخؼهيى األفقيت

 1.3و ث و   سا 45 30سا  22  30سا  22 سا  90 3

 رغ٤٤ش ٝاداسح أُشبس٣غ 30عب  22 30عب  22  عب 15 عب 60 2

 3اُِـخ ا٩ٗغ٤ِض٣خ  30عب  22   30عب  07 عب 30 1

 وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 1.3و ث ا ف  30سا  22 30سا  22  سا 30 سا 75 2

 ر٘ظ٤ْ ٓئعغبد ط٘بػخ ا٤ُٔبٙ 30عب  22 30عب  22  بع 30 عب 75 2

 5يجًىع انسذاسي س  سا 135 45سا  123 15سا  71 سا 90 30سا  420 15
 

 لنيل شيادة ميندس دولة من الطـور الثاني الثالثةممحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 لتقـنيات بوىرانفي ىندسة الطرائق تخصص: تحمية المياه بالمدرسة الوطنية المتعددة ا

 5السداسي س 
 وحذة  انخؼهيى  ) و ث ( أسبىع ( 15انحجى انساػي انسذاسي )  انًؼـايم

  أػًال فزديت انًجًىع 

 وحذة انخؼهيى االسخكشافيت 

 2.3وث إ  00سا  600 00سا  600 15

 ٓششٝع ٜٗب٣خ اُذساعخ ) ٜٓ٘ذط ( 00عب  360 00عب  360 12

 ٓـِن ك٢ ا٤ُٔذإ ا٢ُٜ٘ٔ ) شٜش ٝٗظق (ثض رش 00عب  240 00عب  240 3

 6يجًىع انسذاسي س  00سا  600 00سا  600 15

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحدد لمبرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة، 3152جويمية  21المؤرخ في  555رقم  قــرار
عادة تأىيفي "  بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران ل المباني"اليندسة المدنية، تشخيص صيانة وا 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  8444أبريل سنة  1المكافق  8184ذك الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي ، المعدؿ كالمتمـ،
المتضمف  8428غشت سنة 40المكافق  8448رجب عاـ  1المؤرخ في  484-28كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ،
المتضمف  4581مايك سنة 0المكافق  8140رجب عاـ  0المؤرخ في  801-81كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
أكتكبر سنة  44المكافق  8144ذي الحجة عاـ  84المؤرخ في  421 -84كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

المتضمف تغيير تسمية المدرسة العػميا ألساتذة التعميـ التكنكلكجي بكىراف إلى مدرسة كطنية متعددة  4584
 التقنيات بكىراف،

 4584ةيناير سن 45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي. 

 

 ـــررـــقـي
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ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة  في " اليندسة المدنية،  المادة األولى:
ت بكىراف، طبقا تخصص تشخيص صيانة كا عادة التػأىيل المباني" بالمدرسة الكطنية المتعددة  التقنيا

 لممحق ىذا القرار.
يكمف المدير العػاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف ك مدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بكىراف، كل فيما  :3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                                             

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لنيل شيادة ميندس دولة في البيداغوجي لمسنة األولى من الطـور الثاني البرنامج

عادة التأىيل المباني بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بوىران  ىندسة المدنية: تشخيص صيانة وا 
 5السداسي س 

  أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُغذاع٢ )  أُؼـبَٓ
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ د٣خأػٔبٍ كش أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 وحذاث انخؼهيى األساسيت
 1.1.1و ث ا  00سا  90 30سا  67  00سا  90 30سا  247 9
 1ٓوـبٝٓخ أُٞاد  00عب  45 00عب  45  00عب   45 00عب  135 5
 ٤ٌٓب٤ٗي اُزشثخ 00عب  45 30عب  22  00عب  45 30عب  112 4
 2.1.1و ث ا  00سا  45 30سا  22  00سا  30 30سا  97 5
 اُشٝاثظ 30عب  22   00عب  15 30عب  37 2

 ٛـ٤ذس٤ٌُٝب ػـبٓخ 30عب  22 30عب  22  00عب  15 00عب  60 3
 وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 1.1.1و ث و  30سا  52   00سا   30 30سا  82 4

 ٌٓٞٗـبد اُخشعبٗخ 30عب  22   00عب  15 30عب  37 2
 اُشعْ اُزو٢٘ 00عب  30   00عب  15 00عب  45 2
 2.1.1و ث و    00سا  45 00سا  30 00سا  75 4
 1رخظ٤ض اُزشثخ    30عب  22 00عب  15 30عب  37 2

 رخظ٤ض أُـٞاد   30عب  22 00عب  15 00عب  37 2
 وحذة انخؼهيى األفقيت

 1.1و ث ا ف  30سا  22   00سا  15 30سا  37 1
 1ا٫رظبٍ اُشل١ٞ ٝ اٌُزبث٢  30عب  22   00عب  15 30عب  37 1

 وحذة انخؼهيى االسخكشافيت
 1.1و ث إ  30سا  22   00سا  55 30سا  77 3
 ع٤ُٞٞع٤ب 30عب  22   00عب  15 30عب  37 1
 ك٢ ا٤ُٔذإ ا٢ُٜ٘ٔ ) أعجٞع ٝاؽذ ( 1رشثض    00عب  40 00عب  40 2

 1يجًىع انسذاسي   30سا  232 00سا  90 00سا  45 00سا  250 30سا  617 26

 
 لنيل شيادة ميندس دولة مـمحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطـور الثاني

عادة تأىيل المباني بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بوىران  في ىندسة المدنية: تشخيص صيانة وا 
 3السداسي س 

 أُؼـبَٓ
  أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُغذاع٢ ) 

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ كشد٣خ أُغٔٞع اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (ٝؽذح 
 وحذاث انخؼهيى األساسيت

 1.2.1و ث ا  00سـا  90 00سـا  45 30سا  22 00سا  90 30سا  247 11

 2ٓوـبٝٓخ أُـٞاد  00عب  45 30عب  22 30عب  22 00عب  45 00عب  135 6
 أعبعبد ٝدػـْ 00عب  45 30عب  22  00عب  45 30عب  112 5
 2.2.1ٝ د ا  30عب  67 30عب   22  00عب  30 00عب  120 8
 ػـٔبساد 00عب  45   00عب  15 00عب  60 4

 ٤ٛذس٤ٌُٝب رطج٤و٤خ 30عب  22 30عب  22  00عب  15 00عب  60 4

 وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 2.1و ث  30سا  52  00سا  45 00سا  45 30سا  142 6

 رٌُ٘ٞٞع٤خ اُخشعبٗخ 30عب  22  30عب  22 00عب  15 30عب  60 3
 سعْ ثٔغبػذح أٌُج٤ٞرش 00عب  30   00عب  15 00عب  45 2
 2رخظ٤ض اُزشثخ    30عب  22 00عب  15 30عب  37 1

 وحذة انخؼهيى األفقيت
 2.1و ث ا ف  30سا  22   00سا  15 30سا  37 1
 2ل١ٞ ًٝزبث٢ رٞاطَ ش 30عب  22   00عب  15 30عب  37 1
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 وحذة انخؼهيى االسخكشافيت
 2.1وث إ  30سا  22   سـا 55 30سا  77 4
 ٓـٞاد اُج٘بء 30عب   22   00عب  15 30عب  37 2
 ك٢ ا٤ُٔذإ ا٢ُٜ٘ٔ ) أعجٞع  ٝاؽذ( 2رشثض     00عب  40 00عب  40 2

 2يجًىع انسذاسي س  سا 255 30سا  67 30سا  67 سا 235 سا 625 30
 

 لنيل شيادة ميندس دولة من الطـور الثاني الثانية: البرنامج البيداغوجي لمسنة  مـمحق
عادة تأىيل المباني في ىندسة المدنية: تشخي  بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بوىرانص صيانة وا 

 2السداسي س 
 أُؼـبَٓ

  أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُغذاع٢ ) 
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ كشد٣خ عأُغٔٞ ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 وحذاث انخؼهيى األساسيت

 1.1.2و ث ا  00سا  90 00سا  45  00سا  90 00سا  225 8

 رؾ٤َِ أُ٘شبد 00عب  45 30عب  22  00عب  45 30عب  112 4
 د٣٘ب٤ٌٓب أُ٘شبد 00عب  45 30عب  22  00عب  45 30عب  112 4
 2.1.2و ث ا  00سا  90 00سا   45  00سا  45 00سا  180 8
 ٤ٛبًَ ٓؼذ٤ٗخ 00عب  45 30عب  22  30عب  22 00عب  90 4
 خشعبٗخ ٓغِؾخ 00عب  45 30عب  22  30عب  22 00عب  90 4
 3.2.1و ث أ  30سا  67 30سا  22  سا 60 00سا  150 6
 ػـ٤ٞة اُزشثخ ٝا٧عبعبد عب  45 30عب  22  00عب  45 30عب  112 4

 د٣ٔٞٓخ اُخشعبٗخ 30عب  22   00عب  15 30عب  37 2

 وحذة انخؼهيى األفقيت

 1.2و ث ا ف  30سا  22   00سا  15 30سا  37 1

 1اُِـخ ا٩ٗغ٤ِض٣خ  30عب  22   00عب  15 30عب  37 1

 وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 1.2وث إ     00سا  80 00سا  80 2

 ٤ٔذإ ا٢ُٜ٘ٔ ) أعجٞػ٤ٖ (ك٢ اُ 3رشثض     00عب  80 00عب  80 2

 3يجًىع انسذاسي س  سا 270 30سا  112  سا 290 30سا  672 25
 

 لنيل شيادة ميندس دولة من الطـور الثاني الثانيةمـمحق :  البرنامج البيداغوجي لمسنة 
عادة تأىيل المباني في ىندسة المدنية: تشخ  رانبالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بوىيص صيانة وا 

 2السداسي س 

 أُؼـبَٓ
 أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُغذاع٢ ) 

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ كشد٣خ أُغٔٞع

 وحذاث انخؼهيى األساسيت

 1.2.2و ث ا  30سا  67 30سا  67  30سا  67 30سا  202 9

 ؤد خشعب٤ٗخٓ٘ش 30عب  22 30عب  22  30عب   22 30عب  67 3

 اعزوشاس ٝث٘بءاد ٓخزِطخ 30عب  22 30عب  22  30عب  22 30عب  67 3

 ا٤ُِٞٗخ 30عب  22 30عب  22  30عب  22 30عب  67 3

 2.2.2و ث أ. 30سا  67 30سا  22  00سا  60 سا 150 6

 ػ٤ٞة اُخشعبٗخ أُغِؾخ 30عب  22   00عب  15 30عب  37 2

 ػ٤ٞة أُ٘شبد 00عب  45 30عب  22  00عب  45 30عب  112 4

 وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 2.2و ث و  . 00سا  45  30سا  22 30سا  22 00سا  90 2

 طجٞؿشاك٤ب 00عب  45  30عب  22 30عب  22 00عب  90 2

 وحذة انخؼهيى األفقيت

 2.2و ث ا ف  00سا  45   00سا  30 00سا  75 3

 2ٗغ٤ِض٣خ اُِـخ ا٩ 30عب  22   00عب  15 30عب  37 1

 رغ٤٤ش أُئعغبد 30عب 22   30عب   15 30عب  37 2

 وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 2.2وث إ  30سا  22 30سا  22  30سا  102 30سا  147 4

 اُز٤ٜؤح اُش١ 30عب  22 30عب  22  30عب  22 30عب  67 2

 ك٢ ا٤ُٔذإ ا٢ُٜ٘ٔ )أعجٞػ٤ٖ( 4رشثض     00عب  80 00عب  80 2

 4يجًىع انسذاسي س  30سا  247 30سا  112 30سا  22 00سا  282 سا 665 24
 

 لنيل شيادة ميندس دولة من الطـور الثاني الثالثةمـمحق :  البرنامج البيداغوجي لمسنة 
عادة تأىيل المباني في ىندسة المدنية: تشخ  بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بوىرانيص صيانة وا 

 5السداسي  س 
 َأُؼـبٓ

  أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُغذاع٢ ) 
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ كشد٣خ أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 وحذاث انخؼهيى األساسيت

 1.1.3و ث ا  00سا  45 00سا  45  00سا  45 30سا  135 8

 اُخشعبٗخ أُغجوخ ا٩عٜبد 30عب  22 30عب  22  30عب  22 30عب  67 4

 رٌُ٘ٞٞع٤خ اػبدح ر٤ٜؤح أُ٘شآد 30عب  22 30عب  22  30عب  22 30عب  67 4
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 2.1.3و ث ا  30سا  67 30سا  22  00سا  45 00سا  135 8

 طشهبد 00عب  45   30عب  22 30عب  67 4

 عغـٞس 30عب  22 30عب  22  30عب  22 30عب  67 4

 وحذة انخؼهيى انًُهجيت

 1.3و ث و   30سا  67 30سا  22  00سا  45 00سا   135 5

 ر٘ظ٤ْ اُٞسشبد 30عب  22 30عب  22  30عب  22 30عب  67 2

 ٓطبساد ٝعٌي ؽذ٣ذ٣خ 00عب  45   30عب  22 30عب  67 3

 وحذة انخؼهيى االفقيت

 1.3و ث ا ف  30سا  67   00سا  30 30سا 97 3

 3ُـخ اٗغ٤ِض٣خ  30عب  22   00عب  15 30عب  37 1

 رغ٤٤ش ٝه٤بدح أُشبس٣غ 00عب  45   00عب  15 30عب  60 15

 وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 1.3و ث إ  00سا  45   00سا  45 00سا  90 2

 اُز٤ٜؤح اُؼٔشا٤ٗخ 30عب  22   30عب  22 00عب  45 1

 اُظلوبد 30عب  22   30عب  22 00عب  45 1

 5ي يجًىع انسذاس 30سا  292 00سا  90  00سا  210 30سا  592 26
 

 لنيل شيادة ميندس دولة من الطـور الثاني الثالثةالبرنامج البيداغوجي لمسنة 
عادة تأىيل المباني بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بوىران  في ىندسة المدنية: تشخيص صيانة وا 

 5السداسي س 
 وحذة  انخؼهيى  ) و ث ( أسبىع ( 15انحجى انساػي انسذاسي )  انًؼـايم

  أػًال فزديت جًىعانً 
 وحذة انخؼهيى االسخكشافيت 

 2.3وث إ  00سا  600 00سا  600 30
 ٓششٝع ٜٗب٣خ اُذساعخ ) ٜٓ٘ذط ( 00عب  360 00عب  360 24
 رشثض ٓـِن ك٢ ا٤ُٔذإ ا٢ُٜ٘ٔ ) شٜش ٝٗظق ( 00عب  240 00عب  240 6
 6يجًىع انسذاسي س  00سا  600 00سا  600 30

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحدد لمبرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة، 3152جويمية  21المؤرخ في  555رقم  قــرار
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران ، تخصص: "اإللكترونيك واألنظمة المد مجة"اإللكترونيك في 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  8444أبريل سنة  1المكافق  8184ذك الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44لقانكف رقـ بمقتضى ا -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
المتضمف  8428غشت سنة 40المكافق  8448رجب عاـ  1المؤرخ في  484-28كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 ؿ كالمتمـ،تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس ، المعد
المتضمف  4581مايك سنة 0المكافق  8140رجب عاـ  0المؤرخ في  801-81كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
أكتكبر سنة  44المكافق  8144ذي الحجة عاـ  84المؤرخ في  421 -84كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

اتذة التعميـ التكنكلكجي بكىراف إلى مدرسة كطنية متعددة المتضمف تغيير تسمية المدرسة العػميا ألس 4584
 التقنيات بكىراف،

 4584يناير سنة 45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي. 

 

 ـــررـــقـي
قرار إلى تحديد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة في " اإللكتركنيؾ، ييدؼ ىذا ال المادة األولى:

تخصص اإللكتركنيؾ كاألنظمة المدمجة" بالمدرسة الكطنية  المتعددة  التقنيات بكىراف، طبقا لممحق 
 ىذا القرار.
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لمتعددة التقنيات بكىراف، كل فيما يكمف المدير العػاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية ا :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لنيل شيادة ميندس دولة البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطـور الثاني
 ة بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بوىرانفي اإللكترونيك تخصص: اإللكترونيك واألنظمة المدمج

 5السداسي س 
 أُؼـبَٓ

 أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُغذاع٢ ) 
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ كشد٣خ أُغٔٞع
 وحذاث انخؼهيى األساسيت

 1.1.1و ث ا  30سا  67 30سا  67 45سا  33 45سا  33 30سا  202 9
 1ا٩ٌُزش٤ٗٝي اُز٘بظش٣خ  30عب  22 30عب  22 15عب  11 15عب   11 30عب  67 3

 1ا٧ٗظٔخ اُشه٤ٔخ  30عب  22 30عب  22 15عب  11 15عب  11 30عب  67 3

 ٓؼبُغخ ا٩شبسح 30عب  22 30عب  22 15عب  11 15عب  11 30عب  67 3

 2.1.1و ث ا  00سا  45 45سا  33 15سا  11 00سا  15 00سا  105 6

 اٌُٜشٝٓـ٘بط٤غ٤خ ٝأُٞعبد 30عب  22 15عب   11  30عب  7 15عب  41 3

 اُذساد اٌُٜشثبئ٤خ ٝأُـ٘بط٤غ٤خ 30عب  22 30عب  22 15عب  11 30عب  7 45عب  63 3

 3.1.1و  ث أ  00سا  45 30سا  22 15سا  11 00سا  15 45سا  93 6
 ٗظٔخٗظش٣خ  ا٧ 30عب  22   30عب  7 00عب  30 2
 اُ٘ظْ أُزؾٌْ ك٤ٜب ٝأُغزٔشح اُخط٤خ 30عب  22 30عب  22 15عب  11 30عب  7 45عب  63 4

 وحذة انخؼهيى انًُهـجيت
 1.1و ث و. 00سا  45  30سا  22 00سا   15 30سا  82 5
 رو٤٘بد اُو٤بعبد 30عب  22  15عب  11 30عب  7 15عب  41 3
 اُطشم اُشه٤ٔخ أُطجوخ ػ٠ِ ػـِّٞ أُٜ٘ذط 30عب  22  15عب  11 30عب  7 15عب  41 2

 وحذة انخؼهيى األفقيت
 1.1و ث ا ف  00سا  45   30سا  7 30سا  52 2
 1ا٩ٗغ٤ِض٣خ اُؼـ٤ِٔخ ٝاُزو٤٘خ  30عب  22   45عب  3 15عب  26 1
 1ا٫رظب٫د اٌُزبث٤خ ٝاُشل٣ٞخ  30عب  22   45عب  3 15عب  26 1

 وحذة انخؼهيى االسخكشافيت
 1.1و ث إ  30سا  22   00سا  40 00سا  40 2
 ك٢ ا٤ُٔذإ ا٢ُٜ٘ٔ ) أعجغ ٝاؽذ ( 1رشثض     00عب  40 00عب  40 2

 1يجًىع انسذاسي  30سا  247 45سا  123 45سا  78 15سا  126 15سا  576 30
 

 لنيل شيادة ميندس دولة مـمحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطـور الثاني
 في اإللكترونيك تخصص: اإللكترونيك واألنظمة المدمجة بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بوىران

 3السداسي س 
 أُؼـبَٓ

  أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُغذاع٢ ) 
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ كشد٣خ أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 وحذاث انخؼهيى األساسيت

 1.2.1و ث ا  00سا  45 00سا  45 30سا  22 00سا  15 30سا  127 6

 2ا٩ٌُزش٤ٗٝي اُز٘بظش٣خ  30عب  22 30عب  22 15عب  11 30عب  7 45عب  63 3
 2ا٧ٗظٔخ اُشه٤ٔخ  30عب  22 30عب  22 15عب  11 30عب  7 45عب  63 3
 2.2.1ٝ د ا  00عب  45 00عب  45 45عب  18 30عب  22 15عب  131 7
 أُؾ٫ٞد  اٌُٜشٝٓـ٘بط٤غ٤خ 30عب  22 30عب  22 30عب  7 15عب  11 45عب  63 3
 اٌُزش٤ٗٝي اُوذسح 30عب  22 30عب  22 15عب  11 15عب  11 30عب  67 4
 3.2.1ٝ  د أ  00عب  45 30عب  45 30عب  22 45عب  18 15عب  131 7
 ب ثؼ٤٘بدٗظْ ٓزؾٌْ ك٤ٜ 30عب  22 30عب  22 15عب  11 15عب  11 30عب  67 3
 اُزؾ٤َِ ٝاُزؾٌْ ك٢ كضبء اُؾبُخ 30عب  22 30عب  22 15عب  11 30عب  7 45عب  63 4

 وحذة انخؼهيى انًُهـجيت
 2.1و ث و. 00سا  45  45سا  18 00سا   15 45سا  78 4
 ُـبد اُجشٓغـخ 30عب  22  15عب  11 30عب  7 15عب  41 2
 ر٤خأدا 30عب  22  30عب  7 30عب  7 30عب  37 2

 وحذة انخؼهيى األفقيت

 2.1و ث ا ف  00سا  45   30سا  7 30سا  52 2
 2ا٩ٗغ٤ِض٣خ اُؼـ٤ِٔخ ٝاُزو٤٘خ  30عب  22   45عب  3 15عب  26 1

 2ا٫رظب٫د اٌُزبث٤خ ٝاُشل٣ٞخ  30عب  22   45عب  3 15عب  26 1

 وحذة انخؼهيى االسخكشافيت
 2.1و ث إ  30سا  22   45سا  43 15سا  66 4
 اُطبهخ أُزغذدح ٝاُز٤ٔ٘خ أُغزذآخ 30عب  22   45عب  3 15عب  26 2
 ك٢ ا٤ُٔذإ ا٢ُٜ٘ٔ ) أعجٞع  ٝاؽذ ( 2رشثض     00عب  40 00عب  40 2
 2يجًىع انسذاسي  30سا  247 00سا  135 30سا  82 30سا  122 15سا  587 30
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 لنيل شيادة ميندس دولة الثاني من الطـور الثانيةمـمحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 في اإللكترونيك تخصص: اإللكترونيك واألنظمة المدمجة بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بوىران

 2السداسي س 
 أُؼـبَٓ

  أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُغذاع٢ ) 
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ كشد٣خ أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 وحذاث انخؼهيى األساسيت
 1.2و ث ا  30سا  112 30سا  67 30سا  37 30سا  22 00سا  240 15
 ا٩ٌُزش٤ٗٝي ا٧ٗظٔخ أُز٘وِخ 00عب  45 30عب  22 00عب  15 00عب  15 30عب  97 5
 رـز٣خ ا٧ٗظٔخ أُز٘وِخ ٝٗوذ 30عب  22 30عب  22 30عب  7 45عب  3 15عب  56 5
 اُذٝاٍ ا٫ٌُزش٤ٗٝخ 00عب  45 30عب  22 00عب  15 45عب  3 15عب  86 5

 وحذة انخؼهيى انًُهـجيت
 1.2و ث و. 00سا  90 30سا  22 سا 30 30سا   22 00سا  165 9

 أُؼبُظ اُذه٤ن 00عب  30 30عب  22 30عب   7 30عب  7 30عب  67 5،2
 أٗظٔخ اُزشـ٤َ 30عب  22  30عب  7 30عب  7 30عب  37 2

 ٛ٘ذعخ اُجشآظ ٨ُٗظٔخ  أُ٘زوِخ 30عب  37  00عب  15 30عب  7 00عب  60 5،4

 وحذة انخؼهيى األفقيت

 1.2و ث ا ف  سا 30   30سا  7 30سا  37 2
 3ا٩ٗغ٤ِض٣خ اُؼـ٤ِٔخ ٝاُزو٤٘خ  عب 15   45عب  3 45عب  18 1

 اُ٘ضظ ٝاُز٣ٌٖٞ ا٩ٗغب٢ٗ .ا٫هزظبد عب 15   45عب  3 45عب  18 1

 االسخكشافيتوحذة انخؼهيى 
 1.2و ث إ  00سا  30   30سا  87 30سا  117 4
 اُجشٓغخ أُٞعٜخ ُِٔٞاض٤غ ٝاُؾغبة 00عب  30   30عب  7 30عب  37 2
 ك٢ ا٤ُٔذإ ا٢ُٜ٘ٔ ) اعجٞػ٤ٖ ( 3رشثض     00عب  80 00عب  80 2
 3يجًىع انسذاسي  30سا  262 00سا  90 30سا  67 00سا  140 00سا  560 30

 

 لنيل شيادة ميندس دولة من الطـور الثاني الثانيةالبرنامج البيداغوجي لمسنة  مـمحق:
 في اإللكترونيك تخصص: اإللكترونيك واألنظمة المدمجة بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بوىران

 2السداسي س 
 أُؼـبَٓ

  أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُغذاع٢ ) 
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ ػٔبٍ كشد٣خأ أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 وحذاث انخؼهيى األساسيت

 2.2و ث ا  00سا  90 00سا  45 00سا  60 30سا  37 30سا  232 15

 اُذساد ٝا٧ٗظٔخ ك٢ اُزشدداد أُشرلؼخ 00عب  30 00عب  15 30عب  22 00عب  15 30عب  82 5

 ا٬ُهظ ٝأعٜضح اُو٤بعبد 00عب  30 00عب  15 30عب  22 30عب  7 00عب  75 5

 أٗظٔخ أُٞاط٬د 00عب  30 00عب  15 00عب  15 00عب  15 00عب  75 5

 وحذة انخؼهيى انًُهـجيت
 2.2و ث و. 30سا  112  30سا  37 سا 30 00سا  180 9
 أُؼبُظ أُزوذّ 00عب  45  00عب  15 15عب  11 15عب  71 5

 اعزؼٔبٍ ا٧ٗظٔخ ك٢ اُضٖٓ اُزطج٤و٤خ اُؾبٍ 00ب ع 30  30عب  22 15عب  11 45عب  63 5،2

 اٗغبص اُِٞاؽبد ا٩ٌُزش٤ٗٝخ 30عب  37   30عب  7 00عب  45 5،1
 وحذة انخؼهيى األفقيت

 2.2و ث ا ف  سا 45   30سا  7 30سا  52 2
 4ا٩ٗغ٤ِض٣خ اُؼـ٤ِٔخ ٝاُزو٤٘خ  30عب  22   45عب  3 15عب  26 1

 ٗظبكخ ٝأٖٓ ك٢ ا٤ُٔبد٣ٖ ُظ٘بػ٤خ 30ب ع 22   45عب  3 15عب  26 1

 وحذة انخؼهيى االسخكشافيت
 2.2و ث إ  سا 30  30سا  7 30سا  87 00سا  125 4
 رغ٤٤ش أُئعغبد 00عب  30  30عب  7 30عب  7 00عب  45 2
 ك٢ ا٤ُٔذإ ا٢ُٜ٘ٔ ) اعجٞػ٤ٖ( 4رشثض     00عب  80 00عب  80 2

 4يجًىع انسذاسي  30سا  277 00سا  45 00سا  105 30سا  162 00سا  590 30
 

 لنيل شيادة ميندس دولة من الطـور الثاني الثالثةمـمحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بوىران في اإللكترونيك تخصص: اإللكترونيك واألنظمة المدمجة 

 5السداسي س 
 أُؼـبَٓ

  أعجٞػب( 15 اُؾغْ  اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ كشد٣خ أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 وحذاث انخؼهيى األساسيت
 1.3و ث ا  00سا  135 30سا  22 30سا  22 45سا  33 45سا 213 12
 ٓلب٤ْٛ ؽٍٞ اُزاًشح اُظ٘بػ٤خ 00عب  45  30عب  7 30عب  7 00عب  60 3
 ٓؼبُغخ اُظٞسح ٝا٫رظب٫د اُشه٤ٔخ 00عب  45  30عب  7 15عب  11 45عب  63 4
 اُٜٞائ٤بد ٝثش ا٧ٓٞاط 00عب  45 30عب  22 30عب  7 00عب  15 00عب  90 5

 وحذة انخؼهيى انًُهـجيت
 1.3و ث و. 00سا  135  00سا  15 سا 30 00سا  180 12
 اُشجٌبد ٝأُٞاط٬د 00عب  45  30عب  7 15عب  11 45عب  63 4
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 اُـشعَ ا٢ُ٥ 00عب  45  30عب  7 15عب  11 45عب  63 4

 ٗبطش٣بد اُزوذ٣شاد ٝاًزشلبد اُشاداساد 00عب  45   30عب  7 30عب  52 4

 وحذة انخؼهيى األفقيت

 1.3و ث ا ف  00سا  45   30سا  7 30سا  52 2

 5ا٩ٗغ٤ِض٣خ اُؼـ٤ِٔخ ٝاُزو٤٘خ  30عب  22   45عب  3 15عب  26 1

 رغ٤٤ش أُئعغبد ٝاُ٘ٔٞ اُذائْ 30عب  22   45عب  3 15عب  26 1

 وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 1.3و ث إ  00سا 45  30سا  7 15سا  11 45سا  63 4

 رغ٤٤ش ٝه٤بدح ثؾش رطج٤و٢ 30عب  22    30عب  22 2

 ا٧ٗظٔخ اُغٔؼ٤خ اُجظش٣خ 30عب  22  30عب  7 15عب  11 15عب  41 2

 5يجًىع انسذاسي  30سا  360 30سا  22 00سا  45 30سا  82 00سا  510 30

 لنيل شيادة ميندس دولة من الطـور الثاني الثالثةالبرنامج البيداغوجي لمسنة 
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بوىراناإللكترونيك واألنظمة المذمجة في اإللكترونيك: تخصص 

 5السداسي س 
 ٝؽذح  اُزؼ٤ِْ  ) ٝ د ( أعجٞع ( 15 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ ) أُؼـبَٓ

  أػٔبٍ كشد٣خ أُغٔٞع 
 وحذة انخؼهيى االسخكشافيت 

 2.3وث إ  00سا  600 00سا  600 30
 ٓششٝع ٜٗب٣خ اُذساعخ ) ٜٓ٘ذط ( 00عب  360 00عب  360 24
 رشثض ٓـِن ك٢ ا٤ُٔذإ ا٢ُٜ٘ٔ ) شٜش ٝٗظق ( 00عب  240 00عب  240 6
 6يجًىع انسذاسي س  00 سا 600 00سا  600 30

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحدد لمبرنامج البيداغوجي لنيل شيادة، 3152جويمية  21المؤرخ في  555رقم  قــرار

 اإللكتروتقني" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىرانفي " ميندس دولة
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  8444أبريل سنة  1المكافق  8184ذك الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44ى القانكف رقـ بمقتض -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،

المتضمف  8428غشت سنة 40المكافق  8448رجب عاـ  1المؤرخ في  484-28كبمقتضى المرسكـ رقـ  -
 عدؿ كالمتمـ،تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، الم

المتضمف  4581مايك سنة 0المكافق  8140رجب عاـ  0المؤرخ في  801-81كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 تعييف أعضاء الحككمة،

أكتكبر سنة  44المكافق  8144ذي الحجة عاـ  84المؤرخ في  421 -84كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -
ساتذة التعميـ التكنكلكجي بكىراف إلى مدرسة كطنية متعددة المتضمف تغيير تسمية المدرسة العػميا أل 4584

 التقنيات بكىراف،
 4584يناير سنة 45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي. 
 

 ـــررـــقـي
القرار إلى تحديد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة في "اإللكتركتقنػي" ييدؼ ىذا  المادة األولى:

 بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بكىراف، طبقا لممحق ىذا القرار.
يكمف المدير العػاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف ك مدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بكىراف، كل فيما : 3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                                             

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لنيل شيادة ميندس دولة البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطـور الثانيممحق 
 في اإللكتروتقنـي بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بوىران

 5السداسي س 
 ـبَٓأُؼ

  أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُغذاع٢ ) 

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ كشد٣خ أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 وحذاث انخؼهيى األساسيت

 1.1.1و ث ا  30سا  67 30سا  67 45سا  33 45سا  33 30سا  202 9

 1ش٤ٗٝي اُز٘بظش٣خ ا٩ٌُز 30عب  22 30عب  22 15عب  11 15عب   11 30عب  67 3

 1ا٧ٗظٔخ اُشه٤ٔخ  30عب  22 30عب  22 15عب  11 15عب  11 30عب  67 3

 ٓؼبُغخ ا٩شبسح 30عب  22 30عب  22 15عب  11 15عب  11 30عب  67 3

 2.1.1و ث ا  00سا  45 45سا  33 15سا  11 00سا  15 00سا  105 6

 بط٤غ٤خ ٝأُٞعبداٌُٜشٝٓـ٘ 30عب  22 15عب  11  30عب  7 15عب  41 3

 اُذساد اٌُٜشثبئ٤خ ٝأُـ٘بط٤غ٤خ 30عب  22 30عب  22 15عب  11 00عب  7 45عب  63 3

 3.1.1و  ث أ  00سا  45 30سا  22 15سا  11 00سا  15 45سا  93 6

 ٗظش٣خ  ا٧ٗظٔخ 30عب  22   30عب  7 00عب  30 2

 ٔزؾٌْ ك٤ٜب ٝأُغزٔشح اُخط٤خاُ٘ظْ اُ 30عب  22 30عب  22 15عب  11 30عب  7 45عب  63 4

 وحذة انخؼهيى انًُهـجيت

 1.1و ث و. 00سا  45  30سا  22 00سا   15 30سا  82 5

 رو٤٘بد اُو٤بعبد 30عب  22  15عب  11 30عب  7 15عب  41 3

 اُطشم اُشه٤ٔخ أُطجوخ ػ٠ِ ػـِّٞ أُٜ٘ذط 30عب  22  15عب  11 30عب  7 15عب  41 2

 يتوحذة انخؼهيى األفق

 1.1و ث ا ف  00سا  45   30سا  7 30سا  52 2

 1ا٩ٗغ٤ِض٣خ اُؼـ٤ِٔخ ٝاُزو٤٘خ  30عب  22   45عب  3 15عب  26 1

 1ا٫رظب٫د اٌُزبث٤خ ٝاُشل٣ٞخ  30عب  22   45عب  3 15عب  26 1

 وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 1.1و ث إ     00سا  40 00سا  40 2

 ك٢ ا٤ُٔذإ ا٢ُٜ٘ٔ ) أعجٞع ٝاؽذ ( 1ض رشث    00عب  40 00عب  40 2

 1يجًىع انسذاسي س 30سا  247 45سا  123 45سا  78 15سا  126 15سا  576 30
 

 لنيل شيادة ميندس دولة مـمحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطـور الثاني
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بوىران في اإللكتروتـقـني

 3ي س السداس
 أُؼـبَٓ

  أعجٞع ( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُغذاع٢ ) 

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ كشد٣خ أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 وحذاث انخؼهيى األساسيت

 1.2.1و ث ا  00سا  45 00سا  45 30سا  22 00سا  15 30سا  127 6

 2ا٩ٌُزش٤ٗٝي اُز٘بظش٣خ  30عب  22 30عب  22 15عب  11 30عب  7 45عب  63 3

 2ا٧ٗظٔخ اُشه٤ٔخ  30عب  22 30عب  22 15عب  11 30عب  7 45عب  63 3

 2.2.1و ث ا  00سا  45 00سا  45 45سا  18 30سا  22 15سا  131 7

 أُؾ٫ٞد  اٌُٜشٝٓـ٘بط٤غ٤خ 30عب  22 30عب  22 30عب  7 15عب  11 45عب  63 3

 اٌُزش٤ٗٝي اُوذسح 30عب  22 30عب  22 15عب  11 15عب  11 30عب  67 4

 3.2.1و  ث أ  00سا  45 30سا  45 30سا  22 45سا  18 15سا  131 7

 ٗظْ ٓزؾٌْ ك٤ٜب ثؼ٤٘بد 30عب  22 30عب  22 15عب  11 15عب  11 30عب  67 3

 اُزؾ٤َِ ٝاُزؾٌْ ك٢ كضبء اُؾبُخ 30عب  22 30عب  22 15عب  11 30عب  7 45عب  63 4

 ى انًُهـجيتوحذة انخؼهي

 2.1و ث و. 00سا  45  45سا  18 00سا   15 45سا  78 4

 ُـبد اُجشٓغـخ 30عب  22  15عب  11 30عب  7 15عب  41 2

 أدار٤خ 30عب  22  30عب  7 30عب  7 30عب  37 2

 وحذة انخؼهيى األفقيت

 2.1و ث ا ف  00سا  45   30سا  7 30سا  52 2

 2ا٩ٗغ٤ِض٣خ اُؼـ٤ِٔخ ٝاُزو٤٘خ  30عب  22   45عب  3 15عب  26 1

 2ا٫رظب٫د اٌُزبث٤خ ٝاُشل٣ٞخ  30عب  22   45عب  3 15عب  26 1

 وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 2.1و ث إ  30سا  22   45سا  43 15سا  66 4

 اُطبهخ أُزغذدح ٝاُز٤ٔ٘خ أُغزذآخ 30عب  22   45عب  3 15عب  26 2

 ك٢ ا٤ُٔذإ ا٢ُٜ٘ٔ ) أعجٞع ٝاؽذ ( 2رشثض     00عب  40 00عب  40 2

 2يجًىع انسذاسي  30سا  247 00سا  135 30سا  82 30سا  122 15سا  587 30
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 لنيل شيادة ميندس دولة من الطـور الثاني الثانيةمـمحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بوىران في اإللكتروتقـنـي

 2س السداسي 
 أُؼـبَٓ

  أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُغذاع٢ ) 

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ كشد٣خ أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 وحذاث انخؼهيى األساسيت

 1.1.2و ث ا  30سا  67 00سا  30 00سا  15 00سا  30 30سا   142 7

 1ا٫٥د اٌُٜشثبئ٤خ  00عب  45 30عب  22 30عب  7 00عب  15 00عب  90 4

 اُزٞاكن اٌُٜشٝٓـ٘بط٤غ٢ 30عب  22 30عب  7 30عب  7 00عب  15 00عب  52 3

 2.1.2و ث أ  00سا  45 30سا  37 00سا  15 00سا  30 30سا  127 8

 30عب  22 30عب  22 30عب  7 00عب  15 30عب  67 4
ٝه٤بعبد  1اُزو٤٘بد اُزٞرشاد اُؼب٤ُخ 

 1خ اُؼبصٍ اُزٞرشاد اُؼب٤ُخ ٝط٬ث

 1شجٌبد اٌُٜشثبئ٤خ  30عب  22 00عب  15 30عب  7 00عب  15 00عب  60 4

 3.1.2و ث أ  30سا  67 00سا  45 00سا  15 00سا  30 30سا  157 7

 2اٌُزش٤ٗٝي اُوذسح  00عب  45 30عب  22 30عب  7 00عب  15 00عب  90 4

 2ٔخ أعٜضح أُغزٔش اُخط٤خ ا٧ٗظ 30عب  22 30عب  22 30عب  7 00عب  15 30عب  67 3

 وحذة انخؼهيى انًُهـجيت

 1.2و ث و. 30سا  22 30سا  22 30سا  7 00سا   15 30سا  67 3

 أُؼبُظ اُذه٤ن 30عب  22 30عب  22 30عب   7 00عب  15 30عب  67 3

 وحذة انخؼهيى األفقيت

 1.2و ث ا ف  00سا  45   00سا  15 00سا  60 3

 ا٩ٗغ٤ِض٣خ اُؼـ٤ِٔخ ٝاُزو٤٘خ 30عب  22   30عب  7 00عب  30 1

 أُوب٤٣ظ اُوب٤ٗٞٗخ 30عب  122   30عب  7 00عب  30 2

 وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 1.2و ث إ     00سا  80 00سا  80 2

 ك٢ ا٤ُٔذإ ا٢ُٜ٘ٔ ) أعجٞع  ٝاؽذ ( 3رشثض     00عب  80 00عب  80 2

 3يجًىع انسذاسي  30سا  247 00 سا 135 30سا  52 00سا  200 00سا  635 30
 

 لنيل شيادة ميندس دولة من الطـور الثاني الثانيةمـمحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بوىران في اإللكتروتقـني

 2السداسي س 
 أُؼـبَٓ

  أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُغذاع٢ ) 

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ كشد٣خ غٔٞعأُ ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 وحذاث انخؼهيى األساسيت

 1.2.2و ث ا  00سا  90 30سا  22 30سا  22 00سا  60 00سا  195 7

 2ا٫٥د اٌُٜشثبئ٤خ  00عب  45 30عب  22 30عب  7 00عب  30 00عب  105 4

 بد اٌُٜشثبئ٤خا٧عٜضح ٝاُشجٌ 00عب  45  00عب  15 00عب  30 00عب  90 3

 2.2.2و ث أ  30سا  67 30سا  67 30سا  22 00سا  45 30سا  202 10

 30عب  22 30عب  22 30عب  7 00عب  15 30عب  67 4
ٝه٤بعبد اُزٞرشاد  2اُزو٤٘خ اُزٞرشاد اُؼب٤ُخ 

 2اُؼب٤ُخ ٝط٬ثخ اُؼبصٍ 

 ٔخرؾذ٣ذ ا٣ُٜٞخ ا٧ٗظ 30عب  22 30عب  22 30عب  7 00عب  15 30عب  67 3

 ؽٔب٣خ اُشجٌبد اٌُٜشثبئ٤خ 30عب  22 30عب  22 30عب  7 30عب  15 30عب  67 3

 وحذة انخؼهيى انًُهـجيت

 1.2.2و ث و. 00سا  45 30سا  22 30سا  7 00سا  30 00سا  105 6

 ا٤ُ٥بد أُجشٓغخ اُظ٘بػ٤خ 30عب  22 30عب  22 30عب  7 00عب  15 30عب  67 4

 اُ٘ظبكخ ٝاُغ٬ٓخ ك٢ اُٞعظ اُظ٘بػ٢ 30عب  22   00عب  15 30عب  37 2

 وحذة انخؼهيى األفقيت

 2.2و ث ا ف  00سا  45   00سا  30 00سا  75 3

 ا٩ٗغ٤ِض٣خ اُؼـ٤ِٔخ ٝاُزو٤٘خ 30عب  22   00عب  15 30عب  37 1

 رغ٤٤ش أُئعغخ 30عب  22   00عب  15 30عب  37 2

 وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 2.2و ث إ  30سا  22   00سا   95 30سا  117 4

 ٗـذٝاد 30عب  22  30عب  7 00عب  15 30عب   37 2

 ك٢ ا٤ُٔذإ ا٢ُٜ٘ٔ ) أعجٞػ٤ٖ ( 4رشثض     00عب  80 00عب  80 2

 4يجًىع انسذاسي س  00سا  270 30سا  112 30سا  52 00سا  260 00سا   695 30
 

 
 



445 |    1024-الثالثي الثالث                                                                                         النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
 

 لنيل شيادة ميندس دولة من الطـور الثاني االثالثةمـمحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بوىران في اإللكتروتقـنـي

 5السداسي س 
 أُؼـبَٓ

 أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُغذاع٢ ) 
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ كشد٣خ أُغٔٞع
 وحذاث انخؼهيى األساسيت

 1.1.3و ث ا  30سا  67 00سا  45 00سا  15 00سا  45 30سا  172 10
 ٓـشاهجخ ا٫٥د اٌُٜشثبئ٤خ 00عب  45 30عب  22 30عب  7 00عب  30 00عب  105 5
 اٌُزش٤ٗٝي ا٫عزطبػخ أُزوذٓخ 30عب  22 30عب  22 30عب  7 00عب  15 30عب  67 5

 2.1.3و ث أ  30سا  67 30سا  22 30سا  7 00سا  30 30سا  127 7

 ٓظبدس اُطبهخ اٌُٜشثبئ٤خ ٝا٩ٗزبط 00عب  45   00عب  15 00عب  90 3

 رؾ٤َِ اُشجٌبد اٌُٜشثبئ٤خ 30عب  22 30عب  22 30عب  7 00عب  15 30عب  67 4

 وحذة انخؼهيى انًُهـجيت

 1.3و ث و. 00سا  90 00سا  45 30سا  7 30سا  37 00سا  180 10

 رخط٤ظ ا٫٥د اٌُٜشثبئ٤خ 00عب  45 30عب  22  00عب  15 30عب  82 4

 ا٧ٗظٔخ اُؼبثشح ك٢ آ٫د ًٜشثبئ٤خ 30عب  22 30عب  22 30عب  7 00عب  15 30عب  67 3

 رغ٤٤ش أُئعغخ ٝاُز٤ٔ٘خ 30عب  22   30عب  7 00عب  30 3

 وحذة انخؼهيى األفقيت
 1.3و ث ا ف  00سا  45 30سا  22  30سا  22 00سا  90 3

 ا٩داسح ٝرٞع٤ٚ أُشبس٣غ 30عب  22   00عب  15 00عب  60 2

 ا٩ٗغ٤ِض٣خ اُزو٤٘خ ٝاُؼـ٤ِٔخ 30عب  22   30عب  7 00عب  30 1

 5يجًىع انسذاسي  00سا  270 00سا  135 00سا  30 00سا  135 00سا  570 30

 لنيل شيادة ميندس دولة البرنامج البيداغوجي لمسنة الثالثة من الطـور الثاني
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بوىران          اإللكتروتـقني  في

 5السداسي س 
 أسبىع ( 15انحجى انساػي انسذاسي )  انًؼـايم

 وحذة  انخؼهيى  ) و ث (
 أػًال فزديت انًجًىع 

 وحذة انخؼهيى االسخكشافيت 

 2.3وث إ  00سا  600 00سا  600 30

 ٝع ٜٗب٣خ اُذساعخ ) ٜٓ٘ذط (ٓشش 00عب  360 00عب  360 24

 رشثض أُـِن ك٢ ا٤ُٔذإ ا٢ُٜ٘ٔ ) شٜش ٝٗظق ( 00عب  240 00عب  240 6

 6يجًىع انسذاسي س  00سا  600 00سا  600 30

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يندس دولة المحدد لمبرنامج البيداغوجي لنيل شيادة م، 3152جويمية  21المؤرخ في  555رقم  قــرار
 اليندسة الميكانيكية تخصص: إنتاج آلي ميكانيكي" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران" في

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  8444أبريل سنة  1المكافق  8184ذك الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 لعالي،المعدؿ كالمتمـ،القانكف التكجييي لمتعميـ ا
المتضمف  8428غشت سنة 40المكافق  8448رجب عاـ  1المؤرخ في  484-28كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ،
المتضمف  4581مايك سنة 0المكافق  8140رجب عاـ  0المؤرخ في  801-81كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 عضاء الحككمة،تعييف أ 
أكتكبر سنة  44المكافق  8144ذي الحجة عاـ  84المؤرخ في  421 -84كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

المتضمف تغيير تسمية المدرسة العػميا ألساتذة التعميـ التكنكلكجي بكىراف إلى مدرسة كطنية متعددة  4584
 التقنيات بكىراف،

 4584يناير سنة 45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83رخ في المؤ  22-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي. 

 

 ـــررـــقـي
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ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة في "اليندسة الميكانيكية  المادة األولى:
 لمدرسة الكطنية المتعددة  التقنيات بكىراف، طبقا لممحق ىذا القرار."تخصص: إنتاج آلي ميكانيكي با

يكمف المدير العػاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بكىراف، كل فيما  :3المادة 
 .ييخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العمم

 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                                             
 التعميم العالي والبحث العممي   وزير                                                                                                             

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في لنيل شيادة ميندس دولة ممحق :البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطـور الثاني
 اليندسة الميكانيكية تخصص: إنتاج آلي ميكانيكي بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بوىران

 5السداسي س 
 أُؼـبَٓ

 أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُغذاع٢ ) 
 ؼ٤ِْ ) ٝ د (ٝؽذح اُز

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ كشد٣خ أُغٔٞع
 وحذاث انخؼهيى األساسيت

 1.1.1و ث ا  30سا  67 00سا  45 00سا  45 30سا  22 00سا  180 5
 ٤ٌٓب٤ٌٗب اُغٞآذ 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب   07 00عب  75 2

 1ٓوبٝٓخ أُـٞاد  30عب  22 15عب  11 15عب  11 30عب  07 30عب  52 5،1

 1ٓٞاد  30عب  22 15عب  11 15عب  11 30عب   07 30عب  52 5،1

 2.1.1و ث ا  30سا  67 45سا  33 15سا  11 30سا  22 00سا  135 5
 رظ٤ْٔ 30عب  22 30عب  22  30عب  07 30عب  52 2
 أُؾذٝدحطش٣وخ اُؼ٘بطش  30عب  22 15عب  11 15عب  11 30عب  07 30عب  52 2
 ػ٘بطش اُطبهخ 30عب  22   00عب  07 00عب  30 1

 وحذة انخؼهيى انًُهـجيت

 1.1و ث و. 30سا  22  00سا  45 30سا   22 00سا  90 2

 1رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزظ٤٘غ  30عب  22  00عب  45 30عب  22 00عب  90 2
 وحذة انخؼهيى األفقيت

 1.1و ث ا ف  30سا  22   30سا  22 00سا  45 1
 1ا٫رظب٫د ٝاُشل١ٞ ٝاٌُزبث٢   30عب  22   30عب  22 00عب  45 1

 وحذة انخؼهيى االسخكشافيت
 1.1و ث إ  15سا  11  15سا  11 30سا  62 00سا  85 2
 اٌُزش٤ٗٝي 15عب  11  15عب  11 30عب  22 00عب  45 1
 ع ٝاؽذ (ٞك٢ ا٤ُٔذإ ا٢ُٜ٘ٔ ) أعج 1رشثض     00عب  40 00عب  40 1

 1يجًىع انسذاسي  15سا  191 45سا  78 30سا  112 30سا  152 00سا  535 15
 

 لنيل شيادة ميندس دولة ممحق :البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطـور الثاني
 في اليندسة الميكانيكية تخصص: إنتاج آلي ميكانيكي بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بوىران

 3السداسي س 
 أُؼـبَٓ

 أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُغذاع٢ ) 
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ كشد٣خ أُغٔٞع
 وحذاث انخؼهيى األساسيت

 1.2.1و ث ا  00سا  45 30سا  22 30سا  22 30سا  22 30سا  112 4

 2د ٓوبٝٓخ أُـٞا 30عب  22 15عب  11 15عب  11 30عب  07 30عب  52 2

 2ٓٞاد  30عب  22 15عب  11 15عب  11 00عب  15 00عب  60 2

 2.1.1و ث ا  00سا  45 45سا  33 45سا  33 30سا  22 00سا  135 4
 رظ٤ْٔ   ثٔغبػذح اُؾغٞة  30عب  22 30عب  22 30عب  22 00عب  15 30عب  82 2
 غبة اُزذكوبداُطشم اُؼذد٣خ ُؾ 30عب  22 15عب  11 15عب  11 00عب  07 30عب  52 2

 وحذة انخؼهيى انًُهـجيت

 2.1و ث و. 30سا  22  00سا  90 30سا   22 00سا  135 4
 2رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزظ٤٘غ    00عب  45  00عب  45 2

 اُو٤بعبد اُجؼذ٣خ 30عب  22  00عب  45 30عب  22 00عب  90 2

 وحذة انخؼهيى األفقيت
 1.2و ث ا ف  30سا  22   30سا  22 00سا  45 1
 2ا٫رظب٫د ٝاُشل١ٞ ٝاٌُزبث٢   30عب  22   30عب  22 00عب  45 1

 وحذة انخؼهيى االسخكشافيت
 2.1و ث إ  30سا  22 15سا  11 15سا  11 30سا  62 30سا  107 2
 اٌُزش٤ٗٝي روـ٢٘ 30عب  22 15عب  11 15عب  11 30عب  22 30عب  67 1
 ٢ٜ٘ ) أعجٞع  ٝاؽذ (ك٢ ا٤ُٔذإ أُ 2رشثض     00عب  40 00عب  40 1

 2يجًىع انسذاسي س 30سا  157 30سا  67 30سا   157 30سا  152 00سا  535 15
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 لنيل شيادة ميندس دولة من الطـور الثاني نيةممحق :البرنامج البيداغوجي لمسنة الثا
 بوىرانفي اليندسة الميكانيكية تخصص: إنتاج آلي ميكانيكي بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات 

 2السداسي س 
 أُؼـبَٓ

  أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُغذاع٢ ) 
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ كشد٣خ أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 وحذاث انخؼهيى األساسيت

 1.2و ث أ  00سا  90 00سا  45 00سا  45 30سا  22 30سا  202 6
 اٗزوبٍ اُؾشاسح ٝاٌُزِخ 00عب  45 30ب ع 22 30عب  22 30عب  07 30عب  97 3
 ػـ٘بطش ا٫٥د ٝرظ٤ْٔ 00عب  45 30عب  22 30عب  22 00عب  15 00عب  105 3

 وحذة انخؼهيى انًُهـجيت
 1.1.2و ث و. 30سا  67 30سا  22  30سا   22 30سا  112 4
 1رؾ٤َِ اُظ٘غ  30عب  22 30عب  22  30عب  07 30عب  52 2
 طشم ا٩ٗزبط ٝاُزظ٤٘غ اُـ٤ش اطط٬ؽ٢ 00عب  45   00 عب 15 00عب  60 2
 2.1.2و ث و  00سا  45 15سا  11 15سا  56 30سا  22 00سا  135 3

 ا٫ثزٌبس ٝا٩ثـذاع 30عب  22 15عب  11 15عب  11 30عب  07 30عب  52 1

 اُو٤بدح ا٤ُ٥خ اُزظ٤٘غ ثبُوطغ 30عب  22  00عب  45 00عب  15 30عب  82 2

 خؼهيى األفقيتوحذة ان
 1.2و ث ا ف  30سا  22   30سا  22 00سا  45 1
 1اُِـخ ا٩ٗغ٤ِض٣خ  30عب  22   30عب  22 00عب  45 1

 وحذة انخؼهيى االسخكشافيت
 1.2و ث إ     00سا  80 00سا  80 1
 ك٢ ا٤ُٔذإ ا٢ُٜ٘ٔ ) أعجٞػ٤ٖ  ( 2رشثض     00عب  80 00عب  80 1

 3يجًىع انسذاسي س 00سا  225 45سا  78 15سا   101 00سا  170 00سا  575 15

 لنيل شيادة ميندس دولة من الطـور الثاني الثانيةممحق :البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 في اليندسة الميكانيكية تخصص: إنتاج آلي ميكانيكي بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بوىران

 2السداسي س 
 أُؼـبَٓ

  أعجٞػب( 15اع٢ ) اُؾغْ  اُغبػ٢ اُغذ
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ كشد٣خ أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 وحذاث انخؼهيى األساسيت

 2.2و ث ا  30سا  112 30سا  67 30سا  22 30سا  22 00سا  225 6

 د٣٘ب٤ٌٓب اُج٘ب٣بد 00عب  45 30عب  22  30عب  07 00عب  75 2

 اُزؾغ٤ٖ ٝأُٞصٞه٤خ 00عب  45 30عب  22  30عب  07 00عب  75 2
 أٝرٞٓبر٤ي 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  07 00عب  75 2

 وحذة انخؼهيى انًُهـجيت
 2.2و ث و. 00سا  90 45سا  33 45سا  33 30سا   22 00سا  180 6
 2رؾ٤َِ اُظ٘غ  30عب  22 30عب  22  30عب  07 30عب  52 2

 طشم اُؼذد٣خ ُؾغبة اُج٘ب٣بد 30عب  22 15عب  11 15عب  11 30عب  07 30عب  52 2

 رو٤٘ـخ اُو٤بط 00عب  45  30عب  22 30عب  07 00عب  75 2

 وحذة انخؼهيى األفقيت

 2.2و ث ا ف  00سا  45   30سا  22 30سا  67 2
 رغ٤٤ش أُئعغخ 30عب  22   00عب  15 30عب  37 1
 2ا٩ٗغ٤ِض٣خ  اُِـخ 30عب  22   30عب  07 00عب  30 1

 وحذة انخؼهيى االسخكشافيت
 2.2و ث إ     00سا  80 00سا  80 1
 ك٢ ا٤ُٔذإ ا٢ُٜ٘ٔ ) أعجٞػ٤ٖ  ( 4رشثض     00عب  80 00عب  80 1

 3يجًىع انسذاسي س 30سا  247 15سا  101 15سا   56 30سا  147 30سا  525 15
 

 لنيل شيادة ميندس دولة ور الثانيممحق :البرنامج البيداغوجي لمسنة الثالثة من الطـ
 في اليندسة الميكانيكية تخصص: إنتاج آلي ميكانيكي بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بوىران

 5السداسي س 
 أُؼـبَٓ

  أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُغذاع٢ ) 
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ كشد٣خ أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 وحذاث انخؼهيى األساسيت

 1.3و ث ا  30سا  67 15سا  56 45سا  33 30سا  22 00سا  180 6

 ٜٓ٘غ٤خ اُزظ٤٘غ 30عب  22 30عب  22  30عب  07 30عب  52 2

 اُظ٤بٗخ ٝا٧ٖٓ اُظ٘بػ٢ 30عب  22 15عب  11 15عب  11 30عب  07 00عب  52 2

 ا٩ػ٬ّ ا٢ُ٥ اُظ٘بػ٢ 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  07 00عب  75 2

 وحذة انخؼهيى انًُهـجيت

 1.3و ث و. 00سا  45 00سا  45 30سا  67 30سا   22 00سا  180 5

 اُزظ٤٘غ ثٔغبػذح اُؾغٞة 30عب  22 30عب  22 00عب  45 30عب  07 30عب  97 3

 اُزشـ٤َ ا٢ُ٥ ٧ٗظٔخ ُ٪ٗزبط 30عب  22 30عب  22 30عب  22 00عب  15 30عب  82 2
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 حذة انخؼهيى األفقيتو

 1.3و ث ا ف  00 سا 45 30سا  22  30سا  22 00سا  90 3

 رغ٤٤ش ٝاداسح  أُشبس٣غ 30عب  22 30عب  22  00عب  15 30عب  60 2

 3اُِـخ ا٩ٗغ٤ِض٣خ  30عب  22   30عب  07 00عب  30 1

 وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 1.3و ث إ  30سا  22   30سا  22 00سا  45 1

 اُزشش٣غ ٝاُج٤ئخ 30عب  22   30عب  22 00عب  45 1
 5يجًىع انسذاسي س 00سا  180 45سا  123 15سا   101 00سا  90 00سا  495 15

 

 لنيل شيادة ميندس دولة البرنامج البيداغوجي لمسنة الثالثة من الطـور الثاني
 المتعددة التقـنيات بوىران في اليندسة الميكانيكية تخصص: إنتاج آلي ميكانيكي بالمدرسة الوطنية

 5السداسي س 
 ٝؽذح  اُزؼ٤ِْ  ) ٝ د ( أعجٞع ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )  أُؼـبَٓ

  أػٔبٍ كشد٣خ أُغٔٞع 
 وحذة انخؼهيى االسخكشافيت 

 2.3وث إ  00سا  600 00سا  600 15

 ٓششٝع ٜٗب٣خ اُذساعخ ) ٜٓ٘ذط ( 00عب  360 00عب  360 12

 رشثض أُـِن ك٢ ا٤ُٔذإ ا٢ُٜ٘ٔ ) شٜش ٝٗظق ( 00عب  240 00عب  240 3

 6يجًىع انسذاسي س  00سا  600 00سا  600 15

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة3152جويمية  21المؤرخ في  551رقم  قــرار

 ل شيادة ميندس دولة في "اآللية" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بوىرانالماستر لمطمبة المسجمين لني

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  8444أبريل سنة  1المكافق  8184ذك الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
المتضمف  8428غشت سنة 40المكافق  8448رجب عاـ  1المؤرخ في  484-28ى المرسكـ رقـ كبمقتض -

 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ،
المتضمف  4581مايك سنة 0المكافق  8140رجب عاـ  0المؤرخ في  801-81كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53التنفذي رقـ  بمقتضى المرسكـ -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس، شيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
أكتكبر سنة  44المكافق  8144ذي الحجة عاـ  84المؤرخ في 421 -84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

يير تسمية المدرسة العػميا ألساتذة التعميـ التكنكلكجي بكىراف إلى مدرسة كطنية متعددة المتضمف تغ 4584
 التقنيات  بكىراف،

 4584يناير سنة 45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي. 

الذي يحدد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماستر لمطمبة  4588نكفمبر  54المؤرخ في  280لقرار رقـكبمقتضى ا -
 المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة ف دبمكـ الميندس المعماري في المدارس خارج الجامعة،

س دكلة المحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميند  4581جكيمية 45المؤرخ في  121كبمقتضى القرار رقـ  -
 في " اآللية " بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بكىراف،

 

 ـــررـــقـي
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، ييدؼ ىذا القػرار المشار إليو أعبله 4588نكفمبر  54المؤرخ في  280طبقا ألحكاـ القرار رقـ  المادة األولى:
لية" بالمدرسة إلى تحديد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة ميندس دكلة في"اآل

 الكطنية المتعددة التقنيات بكىراف ، طبقا لممحق ىذا القرار. 
 يتكزع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يمي:: 3المادة 

 

 ميدان فرع التخصصات طبيعة

 عػمـك كتكنكلكجيا آلية آلية أ
 

بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بكىراف، كالذي تابع بنجاح يمنح لمطالب، ميندس دكلة في "اآللية"  :2المادة 
 التككيف التكميمي كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار، شيادة ماستر كفقا لمقانكف المعمكؿ بو.

 يكمف المدير العػاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بكىراف، كل فيما :2المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 

 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

   األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران  ممحق

 ليةتخصص : آ- ميدان : عموم وتكنولوجيا ، فرع :آلية 
 5السداسي  س 

 انًجًىع انسذاسي يؼايم
 أسبىع ( 15انحجى انساػي انسذاسي )

 انًـادة
 دروس / أػًال يىجهت أػًال حطبيقيت

 اُجذء ا٠ُ اُجؾش اُؼ٢ِٔ ٝرو٤٘بد ا٫رظبٍ 00عب  24  00عب  24 1
 رٌِٔخ ا٤ُ٥بد أُزوذٓخ 00عب  56  00عب  56 3
 5سي س يجًىع انسذا 00سا  80  00سا  80 4

  5السداسي  س
 يؼايم
 

 انًجًىع انسذاسي
 

 أسبىع ( 15انحجى انساػي انسذاسي )
 انًـادة

 إػذاد بحىد في رسانت انًاسخز

 سعـبُخ أُبعزش 00عب  120 00عب  120 6
 6يجًىع انسذاسي س  00سا  120 00سا  120 6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي، 3152جويمية  21ؤرخ في الم 555رقم  قــرار

 لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في "ىندسة الطرائق لنيل شيادة الماستر
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بوىران تخصص: تحمية المياه"

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  8444أبريل سنة  1المكافق  8184ذك الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44رقـ بمقتضى القانكف  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
المتضمف  8428غشت سنة 40المكافق  8448رجب عاـ  1المؤرخ في  484-28كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 ـ،تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتم
المتضمف  4581مايك سنة 0المكافق  8140رجب عاـ  0المؤرخ في  801-81كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53بمقتضى المرسكـ التنفذي رقـ  -

 الماستر كشيادة الدكتكراه، المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس ، شيادة
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أكتكبر سنة  44المكافق  8144ذي الحجة عاـ  84المؤرخ في  421 -84كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -
المتضمف تغيير تسمية المدرسة العػميا ألساتذة التعميـ التكنكلكجي بكىراف إلى مدرسة كطنية متعددة  4584

 التقنيات بكىراف،
 4584يناير سنة 45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84قـ كبمقتضى المرسكـ الرئاسي ر  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي. 
الذي يحدد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماستر لمطمبة  4588نكفمبر  54المؤرخ في  280كبمقتضى القرار رقـ -

 ميندس المعماري في المدارس خارج الجامعة،المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة ، دبمـك ال
المحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة   4581جكيمية 45المؤرخ في  120كبمقتضى القرار رقـ  -

 في " ىندسة الطرائق " تخصص تحمية المياه" بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بكىراف،
 ـــررـــقـي

المشار إليو أعبله، ييدؼ ىذا القػرار  4588نكفمبر  54المؤرخ في  280اـ القرار رقـ طبقا ألحك المادة األولى:
إلى تحديد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي  لنيل شيادة ميندس دكلة في "ىندسة الطرائق 

 تخصص تحمية المياه"  بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بكىراف ، طبقا لممحق ىذا القرار. 
 

 يتكزع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يمي: :3المادة 
 

 ميدان فرع التخصصات طبيعة
 عػمـك كتكنكلكجيا ىندسة الطرائق تحمية المياه أ

 

يمنح لمطالب، ميندس دكلة في "ىندسة الطرائق تخصص: تحمية المياه" بالمدرسة الكطنية المعتددة  :2المادة 
كالذي تابع بنجاح التككيف التكميمي كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار، شيادة ماستر  نيات بكىراف،التق

 كفقا لمقانكف المعمكؿ بو.
يكمف المدير العػاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بكىراف، كل فيما  :2المادة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي 
 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                                             

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران  ممحق

 ميدان: عموم وتكنولوجيا، فرع :ىندسة الطرائق تخصص: تحمية المياه
 5السداسي  س 

 َٓٓؼب
 

 أُغٔٞع اُغذاع٢
 أعجٞع ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )

 أُـبدح
 دسٝط / أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ

 ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش اُؼ٢ِٔ ٝاُزو٢٘ اُخبطخ ثبُٜٔ٘ذط 00عب  40  00عب  40 2

 أصش ػ٤ِٔبد اُزؾ٤ِخ ػ٠ِ اُج٤ئخ 00عب  40  00عب  40 2

 5يجًىع انسذاسي س  00سا  80  00سا  80 4
 

  5السداسي  س
 ٓؼبَٓ
 

 أُغٔٞع اُغذاع٢
 أعجٞع ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )

 أُـبدح
 اػذاد ثؾٞس ك٢ سعبُخ أُبعزش

 سعـبُخ أُبعزش 00عب  120 00عب  120 6

 6يجًىع انسذاسي س  00سا  120 00سا  120 6

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي، 3152جويمية  21المؤرخ في  553رقم  قــرار
 لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في "ىندسة المدنية،

عادة تأىيل المباني"  بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بوىران تخصص: تشخيص صيانة وا 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  8444أبريل سنة  1المكافق  8184ذك الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
المتضمف  8428غشت سنة 40المكافق  8448رجب عاـ  1المؤرخ في  484-28كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 ، المعدؿ كالمتمـ،تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس
المتضمف  4581مايك سنة 0المكافق  8140رجب عاـ  0المؤرخ في  801-81كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53بمقتضى المرسكـ التنفذي رقـ  -

 لميسانس ، شيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة ا
أكتكبر سنة  44المكافق  8144ذي الحجة عاـ  84المؤرخ في  421 -84كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

المتضمف تغيير تسمية المدرسة العػميا ألساتذة التعميـ التكنكلكجي بكىراف إلى مدرسة كطنية متعددة  4584
 التقنيات بكىراف،

 4584يناير سنة 45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84مرسكـ الرئاسي رقـ كبمقتضى ال -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي. 

الذي يحدد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماستر لمطمبة  4588نكفمبر  54المؤرخ في 280كبمقتضى القرار رقـ  -
 دكلة، دبمكـ الميندس المعماري في المدارس خارج الجامعة،المسجميف لنيل شيادة ميندس 

المحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة   4581جكيمية  45المؤرخ في  121كبمقتضى القرار رقـ  -
في "ىندسة المدنية، تخصص : تشخيص صيانة كا عادة تأىيل المباني" بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات 

 بكىراف،
 ـــررـــقـي

 

المشار إليو أعبله ، ييدؼ ىذا القػرار  4588نكفمبر  54المؤرخ في  280طبقا ألحكاـ القرار رقـ  المادة األولى:
إلى تحديد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنثل ميندس 

ة تأىيل المباني" بالمدرسة الكطنية دكلة في "ىندسة المدنية، تخصص :تشخيص صيانة كا عاد
 المتعددة التقنيات بكىراف، طبقا لممحق ىذا القرار. 

 يتكزع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يمي : :3المادة 
 

 ميدان فرع التخصصات طبيعة
 عػمـك كتكنكلكجيا ىندسة المدنية تشخيص صيانة كا عادة تأىيل المباني أ

 

تخصص: تشخيص صيانة كا عادة تأىيل المباني"  يمنح لمطالب، ميندس دكلة في "ىندسة المدنية، :2المادة 
بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بكىراف، كالذي تابع بنجاح التككيف التكميمي كما ىك محدد في ممحق 

 ىذا القرار، شيادة ماستر كفقا لمقانكف المعمكؿ بو.
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ف المدير العػاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بكىراف، كل فيما يكم :2المادة  
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ماستر بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بوىرانلنيل شيادة ال البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي ممحق
عادة تأىيل المباني  ميدان : عموم وتكنولوجيا ، فرع :ىندسة المدنية تخصص : تشخيص صيانة وا 

 5السداسي  س 
 ٓؼبَٓ
 

أُغٔٞع 
 اُغذاع٢

 أعجٞع ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُـبدح

 دسٝط / أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ

 اُزظ٤ْٔ اُشه٢ٔ ُِٔ٘شؤد 00عب  45  00 عب 45 1

 ع٤ٓٞ٤ٌب٤ٌٗب 00عب  45  00عب  45 1
 د٣ٔٞٓخ ٓٞاد اُج٘بء 00عب  20  00عب  20 1

 روـ٤٘بد اُو٤بعبد 00عب  20  00عب  20 1

 5يجًىع انسذاسي س  00سا  130  00سا  130 4

 
  5السداسي  س

 ٓؼبَٓ
 

أُغٔٞع 
 اُغذاع٢

 أعجٞع ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُـبدح

 اػذاد ثؾٞس ك٢ سعبُخ أُبعزش

 سعـبُخ أُبعزش 00عب  120 00عب  120 6
 6يجًىع انسذاسي س  00سا  120 00سا  120 6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي، 3152جويمية  21المؤرخ في  552رقم  قــرار
 ،اإللكترونيكشيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في "لنيل 

 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بوىران "اإللكترونيك واألنظمة المدمجةتخصص: 
 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  8444ريل سنة أب 1المكافق  8184ذك الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
المتضمف  8428غشت سنة 40المكافق  8448رجب عاـ  1المؤرخ في  484-28كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ،
المتضمف  4581مايك سنة 0المكافق  8140عاـ  رجب 0المؤرخ في  801-81كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53بمقتضى المرسكـ التنفذي رقـ  -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس، شيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
أكتكبر سنة  44المكافق  8144ذي الحجة عاـ  84المؤرخ في  421 -84 كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ -

المتضمف تغيير تسمية المدرسة العػميا ألساتذة التعميـ التكنكلكجي بكىراف إلى مدرسة كطنية متعددة  4584
 التقنيات بكىراف،

 4584ناير سنةي 45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي. 

الذي يحدد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماستر  4588نكفمبر  54المؤرخ في  280كبمقتضى القرار رقـ  -
 لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة، دبمكـ الميندس المعماري في المدارس خارج الجامعة،
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المحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة  4581جكيمية  45المؤرخ في  122رقـ  كبمقتضى القرار -
 بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بكىراف، اإللكتركنيؾ كاألنظمة المدمجة"، تخصص: اإللكتركنيؾفي "

 

 ـــررـــقـي
 

المشار إليو أعبله، ييدؼ ىذا القػرار  4588نكفمبر  54المؤرخ في  280طبقا ألحكاـ القرار رقـ  المادة األولى:
إلى تحديد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنثل ميندس 

بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات  اإللكتركنيؾ كاألنظمة المدمجة"، تخصص: اإللكتركنيؾدكلة في "
  بكىراف، طبقا لممحق ىذا القرار.

 يتكزع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يمي : :3المادة 
 

 ميدان فرع التخصصات طبيعة
 عػمـك كتكنكلكجيا  اإللكتركنيؾ اإللكتركنيؾ كاألنظمة المدمجة" أ

 

بالمدرسة  مجة"اإللكتركنيؾ كاألنظمة المد: ، تخصصاإللكتركنيؾ يمنح لمطالب، ميندس دكلة في " :2المادة 
الكطنية المتعددة التقنيات بكىراف، كالذي تابع بنجاح التككيف التكميمي كما ىك محدد في ممحق ىذا 

 القرار، شيادة ماستر كفقا لمقانكف المعمكؿ بو.
ل فيما يكمف المدير العػاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بكىراف، ك :2المادة  

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي .
 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                                             

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               
 كي      األستاذ دمحم مبار                                                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بوىران البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي ممحق

عادة تأىيل المبانيميدان : عموم وتكنولوجيا ، فرع :ىندسة المد  نية تخصص : تشخيص صيانة وا 
 5السداسي  س 

 أسطذح ٓؼبَٓ
أُغٔٞع 
 اُغذاع٢

 أعجٞع ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُـبدح

 دسٝط / أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ
 اُجذء ا٠ُ اُجؾش اُؼ٢ِٔ 00عب  24  00عب  24 1 1

 ٗظٔخ أُز٘وِخٛ٘ذعخ ا٩ٌُزش٤ٗٝي ٝا٧ 00عب  56  00عب  56 3 3
 5يجًىع انسذاسي س  00سا  80  00سا  80 4 4

 

  5السداسي  س
 ٓؼبَٓ
 

 أسطذح
أُغٔٞع 
 اُغذاع٢

 أعجٞع ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُـبدح

 اػذاد ثؾٞس ك٢ سعبُخ أُبعزش

 سعـبُخ أُبعزش 00عب  120 00عب  120 6 6
 6يجًىع انسذاسي س  00سا  120 00سا  120 6 6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر3152جويمية  21المؤرخ في  552رقم  قــرار

 لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في " الكتروتقـني" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بوىران

 ميم العالي والبحث العممي،إن وزير التع
المتضمف  8444أبريل سنة  1المكافق  8184ذك الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
المتضمف  8428غشت سنة 40المكافق  8448رجب عاـ  1المؤرخ في  484-28كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 ركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ،تنظيـ الد



454 |    1024-الثالثي الثالث                                                                                         النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
 

المتضمف  4581مايك سنة 0المكافق  8140رجب عاـ  0المؤرخ في  801-81كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 تعييف أعضاء الحككمة،

 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53بمقتضى المرسكـ التنفذي رقـ  -
 لدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس، شيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،المتضمف نظاـ ا

أكتكبر سنة  44المكافق  8144ذي الحجة عاـ  84المؤرخ في  421 -84كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -
المتضمف تغيير تسمية المدرسة العػميا ألساتذة التعميـ التكنكلكجي بكىراف إلى مدرسة كطنية متعددة  4584

 تقنيات  بكىراف،ال
 4584يناير سنة 45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي. 
الذي يحدد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماستر لمطمبة  4588نكفمبر  54المؤرخ في  280كبمقتضى القرار رقـ -

 المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة ، دبمكـ الميندس المعماري في المدارس خارج الجامعة،
المحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة   4581جكيمية  45المؤرخ في  123كبمقتضى القرار رقـ  -

 لكتركتقػني" بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بكىراف،إفي " 
 ـــررـــقـي

المشار إليو أعبله ، ييدؼ ىذا القػرار  4588نكفمبر  54المؤرخ في  280طبقا ألحكاـ القرار رقـ  دة األولى:الما
إلى تحديد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة 

 بكىراف، طبقا لممحق ىذا القرار. لكتركتقػني" بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات إميندس دكلة في "
 يتكزع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يمي: :3المادة 

 

 ميدان فرع التخصصات طبيعة
 عـموم وتكنولوجيا لكتروتقـنيإ لكتروتقـنيإ أ

دة التقنيات بكىراف، كالذي تابع لكتركتقػني" بالمدرسة الكطنية المتعدإيمنح لمطالب، ميندس دكلة في " :2المادة 
 بنجاح التككيف التكميمي كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار، شيادة ماستر كفقا لمقانكف المعمكؿ بو.

يكمف المدير العػاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بكىراف، كل فيما   :2المادة 
 ار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.يخصو، بتطبيق ىذا القر 

 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران  ممحق
 لكتروتقـنيإتخصص :  ميدان : عموم وتكنولوجيا ، فرع :الكتروتقـني

 5س  السداسي 
 أسطذح أُؼبَٓ

 أُغٔٞع اُغذاع٢
 

 أعجٞع ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُـبدح

 دسٝط / أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ
 اُجذء ا٠ُ اُجؾش اُؼ٢ِٔ ٝروـ٤٘بد  ا٩رظبٍ 00عب  24  00عب  24 1 1
 اٌُزشٝروـ٢٘ أُزوذٓخ 00عب  56  00عب  56 3 3
 5نسذاسي س يجًىع ا 00سا  80  00سا  80 4 4

 

  5السداسي  س
 أُغٔٞع اُغذاع٢ أسطذح أُؼبَٓ

 أعجٞع ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُـبدح

 اػذاد ثؾٞس ك٢ سعبُخ أُبعزش

 سعـبُخ أُبعزش 00عب  120 00عب  120 6 6
 6يجًىع انسذاسي س  00سا  120 00سا  120 6 6

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي، 3152جويمية  21المؤرخ في  555رقم  ـرارقـ
 شيادة ميندس دولة في " اليندسة الميكانيكية لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل

 تخصص : إنتاج آلي ميكانيكي" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بوىران
 

 والبحث العممي، إن وزير التعميم العالي
المتضمف  8444أبريل سنة  1المكافق  8184ذك الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
المتضمف  8428غشت سنة 40المكافق  8448رجب عاـ  1المؤرخ في  484-28كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ، تنظيـ الدركس لمحصكؿ
المتضمف  4581مايك سنة 0المكافق  8140رجب عاـ  0المؤرخ في  801-81كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53بمقتضى المرسكـ التنفذي رقـ  -

 حصكؿ عمى شيادة الميسانس، شيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،المتضمف نظاـ الدراسات لم
أكتكبر سنة  44المكافق  8144ذي الحجة عاـ  84المؤرخ في  421 -84كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

المتضمف تغيير تسمية المدرسة العػميا ألساتذة التعميـ التكنكلكجي بكىراف إلى مدرسة كطنية متعددة  4584
 ىراف،التقنيات  بك 

 4584يناير سنة 45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي. 

الذي يحدد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماستر لمطمبة  4588نكفمبر  54المؤرخ في  280كبمقتضى القرار رقـ -
 نيل شيادة ميندس دكلة ، دبمكـ الميندس المعماري في المدارس خارج الجامعة،المسجميف ل

المحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة   4581جكيمية  45المؤرخ في  124كبمقتضى القرار رقـ  -
 بكىراف، في " اليندسة الميكانيكية تخصص : إنتاج آلي ميكانيكي " بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات

 

 ـــررـــقـي
المشار إليو أعبله، ييدؼ ىذا القػرار إلى  4588نكفمبر  54المؤرخ في  280طبقا ألحكاـ القرار رقـ  المادة األولى:

تحديد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة ميندس دكلة في اليندسة الميكانيكية 
 نية المتعددة التقنيات بكىراف، طبقا لممحق ىذا القرار . تخصص: إنتاج آلي ميكانيكي" بالمدرسة الكط

 يتكزع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يمي: :3المادة 
 

 ميدان فرع التخصصات طبيعة

 عـموم وتكنولوجيا ىندسة ميكانيكية إنتاج آلي ميكانيكي أ
 

ليندسة الميكانيكية تخصص: إنتاج آلي ميكانيكي" بالمدرسة الكطنية يمنح لمطالب، ميندس دكلة في "ا :2المادة 
المتعددة التقنيات بكىراف، كالذي تابع بنجاح التككيف التكميمي كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار، شيادة 

 ماستر كفقا لمقانكف المعمكؿ بو.
رسة الكطنية المتعددة التقنيات بكىراف، كل فيما يكمف المدير العػاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المد :2المادة 

 يخصو ، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي .
 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                                             

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران  البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي  ممحق
 تخصص: اإلنتاج اآللي الميكانيكي  ، فرع :ىندسة ميكانيكية ميدان : عموم وتكنولوجيا

 5السداسي  س
 أُؼبَٓ

أُغٔٞع 
 اُغذاع٢

 أعجٞع ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُـبدح

 دسٝط / أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ
 رشـ٤َ اُ٘ظْ اُظ٘بػ٤خ 00عب  20  00عب  20 1

 أ٫د اُؾشاس٣خ 00عب  20  00عب  20 1

 اُش٣بض٤بد اُزطج٤و٤خ 00عب  20  00عب  20 1

 اٌُزبثخ اُؼ٤ِٔخ 00عب  20  00عب  20 1

 5ٓغٔٞع اُغذاع٢ ط  00عب  80  00عب  80 4
 

 5السداسي  س
 أُغٔٞع اُغذاع٢ أسطذح أُؼبَٓ

 أعجٞع ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُـبدح

 اػذاد ثؾٞس ك٢ سعبُخ أُبعزش

 سعـبُخ أُبعزش 00عب  120 00عب  120 6 6
 6ٓغٔٞع اُغذاع٢ ط  00عب  120 00عب  120 6 6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة، 3152جويمية  21المؤرخ في  555رقم  قــرار

 دولة في "اآللـية" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات شيادة ميندس الماستر لمطمبة المسجمين لنيل

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  8444أبريل سنة  1المكافق  8184ذي الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
المتضمف  8428غشت سنة 40المكافق  8448رجب عاـ  1المؤرخ في  484-28كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ،
المتضمف  4581مايك سنة 0المكافق  8140رجب عاـ  0المؤرخ في  801-81كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 4553يكليك سنة  81المكافق  8144رجب عاـ  88المؤرخ في  480-53بمقتضى المرسكـ التنفذي رقـ  -

 المتضمف تحكيل المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات إلى المدرسة خارج الجامعة ، المعدؿ،
 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410 -53كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 ى شيادة الميسانس، شيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،المتضمف  نظاـ الدراسات لمحصكؿ عم
 4584يناير سنة 45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي. 
كط الحصكؿ عمى شيادة الماستر الذي يحدد شر  4588نكفمبر  54المؤرخ في  280كبمقتضى القرار رقـ  -

 لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة، دبمكـ الميندس المعماري في المدارس خارج الجامعة،
المحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة   4581جكيمية  45المؤرخ في  108كبمقتضى القرار رقـ  -

 يات،في "اآللية" بالمدرسة الكطنية المتعددة التقن
 ـــررـــقـي

 

المشار إليو أعبله، ييدؼ ىذا القػرار إلى  4588نكفمبر  54المؤرخ في  280طبقا ألحكاـ القرار رقـ  المادة األولى:
تحديد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة 

 دة التقنيات، طبقا لممحق ىذا القرار . ميندس في "اآلليػة" بالمدرسة الكطنية المتعد
 يتكزع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يمي: :3المادة 

 



457 |    1024-الثالثي الثالث                                                                                         النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
 

 ميدان فرع التخصصات طبيعة

 عـموم وتكنولوجيا اآلليـة اآلليـة أ

قنيات، كالذي تابع بنجاح التككيف يمنح لمطالب، ميندس دكلة في "اآلليػة" بالمدرسة الكطنية المتعددة الت :2المادة 
 التكميمي كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار، شيادة ماستر كفقا لمقانكف المعمكؿ بو.

يكمف المدير العػاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات، كل فيما يخصو،  :2المادة 
 رة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي .بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النش

 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات  البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي  ممحق
 تخصص: اآلليـة ، فرع :اآلليـةميدان : عموم وتكنولوجيا

 5السداسي  س 
 أُغٔٞع اُغذاع٢ أُؼبَٓ

 ُغبػ٢ اُغذاع٢اُؾغْ ا
 أُـبدح

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ
 رو٤٘بد ك٢ اُجؾش اُؼ٢ِٔ ٝ رو٤٘بد ا٫رظبٍ 00عب  24   00عب  24 1
 رٌِٔخ ك٢ اُزؾٌْ أُزوذّ 00عب  48   00عب  48 3
 5ٓغٔٞع اُغذاع٢ ط  00عب  72   00عب  72 4

 

  5السداسي  س
 أُؼبَٓ

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢
 اُزؼ٤ِْ ٝد ٝؽذح

 ػَٔ شخظ٢ ٓغٔٞع
 ثؾش  ك٢ سعـبُخ أُبعزش 00عب  128 00عب  128 6
 6يجًىع انسذاسي س  00سا  128 00سا  128 6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي، 3152جويمية  21المؤرخ في  555رقم  قــرار

 شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل  سترلمطمبة المسجمين لنيللنيل شيادة الما
 شيادة ميندس دولة في "اإللكترونيك" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ف المتضم 8444أبريل سنة  1المكافق  8184ذك الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
المتضمف  8428غشت سنة 40المكافق  8448رجب عاـ  1المؤرخ في   484-28كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ،
المتضمف  4581مايك سنة 0المكافق  8140رجب عاـ  0المؤرخ في  801-81كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 4553يكليك سنة  81المكافق  8144رجب عاـ  88المؤرخ في  480-53بمقتضى المرسكـ التنفذي رقـ  -

 المتضمف تحكيل المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات إلى المدرسة خارج الجامعة ، المعدؿ،
 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82في المؤرخ  410 -53كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس، شيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
 4584يناير سنة 45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 كالبحث العممي. الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي 
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الذي يحدد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماستر  4588نكفمبر  54المؤرخ في  280كبمقتضى القرار  رقـ  -
لمطمبة المسجميف لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة  ميندس دكلة ، دبمكـ الميندس المعماري في 

 المدارس خارج الجامعة،
المحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة  4581جكيمية  45ؤرخ فيالم  104كبمقتضى القرار رقـ  -

 في" اإللكتركنيؾ " بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات،
 

 ـــررـــقـي
 

المشار إليو أعبله، ييدؼ ىذا القػرار  4588نكفمبر  54المؤرخ في  280طبقا ألحكاـ القرار رقـ  المادة األولى:
امج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة إلى تحديد البرن

 ميندس دكلة في "اإللكتركنيؾ" بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات، طبقا لممحق ىذا القرار. 
 يتكزع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يمي : :3المادة 

 

 ميداف فرع خصصاتالت طبيعة

 عػمـك كتكنكلكجيا اإللكتركنيؾ اإللكترنيؾ أ

يمنح لمطالب، ميندس دكلة في "اإللكتركنيؾ" بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات، كالذي تابع بنجاح  :2المادة 
 ، شيادة ماستر كفقا لمقانكف المعمكؿ بو.كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار التككيف التكميمي

يكمف المدير العػاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات، كل فيما يخصو،  :2 المادة
 بتطبيق ىذا القرارالذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي .

 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لماستر بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات لنيل شيادة ا البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي  ممحق
 تخصص: إلكترونيك ، فرع :إلكترونيكميدان: عموم وتكنولوجيا

 2السداسي س 
 أُؼبَٓ

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢  
 أُـبدح

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع
 1د ٝ/أٝ ا٫رظب٫د اُ٘ذٝاد : ًزبثخ أُ٘شٞسا 00عب  24   00عب  16 00عب  40 1
 5يجًىع انسذاسي س  00سا  24   00سا  16 00سا  40 1

 

  2السداسي س
 ُٔؼبَٓ

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢  
 أُـبدح

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع
 2اُ٘ذٝاد : ًزبثخ أُ٘شٞساد ٝ/أٝ ا٫رظب٫د  00عب  24   00عب  16 00عب  40 1
 4يجًىع انسذاسي س  00سا  24   00سا  16 00سا  40 1

 

 لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات  البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي  ممحق
 تخصص: إلكترونيك ميدان : عموم وتكنولوجيا، فرع : الكترونيك 

 5السداسي س 
 أُؼبَٓ

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢  
 أُـبدح

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ ػَٔ شخظ٢ ٔٞعأُغ
 رؾ٤َِ ص٢٘ٓ رشدد١ 00عب  24  00عب  8 00عب  12 00عب  44 2
 اُزظب٤ْٓ اُشه٤ٔخ أُزوذٓخ 00عب  24  00عب  8 00عب  12 00عب  44 2
 5يجًىع انسذاسي س  00سا  48  00سج  16 00سا  24 00سا  88 4

 

  5السداسي س
 أُؼبَٓ

 ػ٢ اُغذاع٢اُؾغْ اُغب
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ٝد

 ػَٔ شخظ٢ ٓغٔٞع
 ثؾش  ك٢ سعـبُخ أُبعزش 00عب  48 00عب  48 4
 6يجًىع انسذاسي س  00سا  48 00سا  48 4

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 شيادة ، يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل3152جويمية  21المؤرخ في  555رقم  قــرار
 الماستر  لمطمبة المسجمين لنيل  شيادة ميندس دولة في "اإللكتروتقني" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  8444أبريل سنة  1المكافق  8184ذك الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 تعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،القانكف التكجييي لم
المتضمف  8428غشت سنة 40المكافق  8448رجب عاـ  1المؤرخ في  484-28كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ،
 المتضمف 4581مايك سنة 0المكافق  8140رجب عاـ  0المؤرخ في  801-81كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 4553يكليك سنة  81المكافق  8144رجب عاـ  88المؤرخ في  480-53بمقتضى المرسكـ التنفذي رقـ  -

 المتضمف تحكيل المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات إلى المدرسة خارج الجامعة ، المعدؿ،
 4553غشت سنة  84لمكافق ا 8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410 -53كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس، شيادة الماستر  كشيادة الدكتكراه،
 4584يناير سنة 45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي. 
الذي يحدد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماستر  4588نكفمبر  54المؤرخ في  280ضى القرار  رقـ كبمقت -

 لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة، دبمكـ الميندس المعماري في المدارس خارج الجامعة،
ميندس دكلة  المحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة  4581جكيمية  45المؤرخ في 104كبمقتضى القرار رقـ  -

 لكتركتقني" بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات،إفي "
 ـــررـــقـي

 

المشار إليو أعبله ، ييدؼ ىذا القػرار  4588نكفمبر  54المؤرخ في  280طبقا ألحكاـ القرار رقـ  المادة األولى:
لكتركتقني" بالمدرسة إإلى تحديد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي  لنيل شيادة ميندس دكلة في "

 الكطنية المتعددة التقنيات، طبقا لممحق ىذا القرار . 
 يتكزع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يمي : :3المادة 

 

 ميدان فرع التخصصات طبيعة

 عـموم وتكنولوجيا الكتروتقني الكتروتقني أ

لكتركتقني" بالمدرسة الكطنية المعددة التقنيات ، كالذي تابع بنجاح إي "يمنح لمطالب، ميندس دكلة ف :2المادة 
 التككيف التكميمي كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار، شيادة ماستر كفقا لمقانكف المعمكؿ بو.

ا يخصو، يكمف المدير العػاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات، كل فيم :2المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

   األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات  البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي  ممحق
 تروتقني تخصص: الك ميدان : عموم وتكنولوجيا، فرع : الكتروتقني 

 2السداسي س 
 أُؼبَٓ

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢
 أُـبدح

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع
 رؾ٤َِ ًٜشٝٓـ٘بط٤غ٢ ٫٨ُد اٌُٜشثبئ٤خ 00عب  15 00عب  12 00عب  3  00عب  30 1.5
 اٌُزش٤ٗٝي ا٫عزطبػخ أُزوذٓخ 00عب  15    00عب  15 1
 اُشجٌبد اٌُٜشثبئ٤خ ٝاُزظل٤خ اُ٘شطخ 00عب  15    00عب  15 1

 3ٓغٔٞع اُغذاع٢ ط  00عب  45 00عب  12 00عب  3  00عب  60 3.5
 

  2السداسي س
 أُؼبَٓ

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢
 أُـبدح

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع

 00عب  23    00عب  23 1
ؼٔبٍ ٜٗظ اُذٝائش ٤َِ ا٫٥د اٌُٜشثبئ٤خ ثبعزؾر

 أُوزشٗخ ٓؼ٘بط٤غ٤ب

 رو٤٘خ اُزٞرش اُؼـب٢ُ 00عب  30    00عب  30 1.5

 4يجًىع انسذاسي س  00سا  53    00سا  53 2.5
 

 لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات  البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي  ممحق
 تخصص: الكتروتقني  : الكتروتقني ، فرع ميدان : عموم وتكنولوجيا

 5السداسي س 
 أُؼبَٓ

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢  
 أُـبدح

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع
 ُٓٞذح ٛٞائ٤خ –اُطبهبد أُزغذدح  00عب  14    00عب  14 1
 3ٓغٔٞع اُغذاع٢ ط  00عب  14    00عب  14 1

 

  5السداسي س
 أُؼبَٓ

 ؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢اُ
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ٝد

 ػَٔ شخظ٢ ٓغٔٞع
 ثؾش  ك٢ سعـبُخ أُبعزش 00عب  60 00عب  60 3
 6يجًىع انسذاسي س  00سا  60 00سا  60 3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمي لنيل شيادة الماستر، يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكم3152جويمية  21المؤرخ في  555رقم  قــرار

 لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في "االيندسة الكيميائية" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  8444أبريل سنة  1المكافق  8184ذك الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 ف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،القانك 
المتضمف  8428غشت سنة 40المكافق  8448رجب عاـ  1المؤرخ في  484-28كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ،
المتضمف  4581ةمايك سن 0المكافق  8140رجب عاـ  0المؤرخ في  801-81كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 4553يكليك سنة  81المكافق  8144رجب عاـ  88المؤرخ في  480-53بمقتضى المرسكـ التنفذي رقـ  -

 المتضمف تحكيل المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات إلى المدرسة خارج الجامعة، المعدؿ،
 4553غشت سنة  84المكافق  8144ف عاـ شعبا 82المؤرخ في  410 -53كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس، شيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
 4584يناير سنة 45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 ممي. الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث الع
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الذي يحدد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماستر  4588نكفمبر  54المؤرخ في  280كبمقتضى القرار  رقـ  -
 لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة، دبمكـ الميندس المعماري في المدارس خارج الجامعة،

لنيل شيادة ميندس دكلة المحدد البرنامج البيداغكجي  4581جكيمية  45المؤرخ في 101كبمقتضى القرار رقـ  -
 في " اليندسة الكيميائية" بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات،

 

 ـــررـــقـي
 

المشار إليو أعبله، ييدؼ ىذا القػرار  4588نكفمبر  54المؤرخ في  280: طبقا ألحكاـ القرار رقـ المادة األولى
ة ميندس دكلة في "اليندسة الكيميائية" إلى تحديد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شياد
 بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات، طبقا لممحق ىذا القرار . 

 يتكزع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يمي : :3المادة 
 ميدان فرع التخصصات طبيعة

 عـموم وتكنولوجيا ىندسة الطرائق ىندسة كيميائية أ

يمنح لمطالب، ميندس دكلة في "اليندسة الكيميائية" بالمدرسة الكطنية المعددة التقنيات، كالذي تابع : 2ادة الم
 بنجاح التككيف التكميمي كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار، شيادة ماستر كفقا لمقانكف المعمكؿ بو.

لمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات، كل فيما يكمف المدير العػاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير ا :2المادة  
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302مية جوي 03حـرر بالجزائر في                                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات  ممحق
 تكنولوجيا ، فرع : اليندسة الطرائق تخصص: اليندسة الكيميائية ميدان : عموم و 

 2السداسي س 
 أُؼبَٓ

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢  
 أُـبدح

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع

 ا٫هزظبد ك٢ اُطبهخ ٝاُز٤ٔ٘خ أُغزذآخ 00عب  30    00عب  30 1.5

 رظ٤ْٔ 30عب  22    30عب  22 1

 3يجًىع انسذاسي س  30سا  52    30سا  52 1.5
 

  2السداسي س
 أُؼبَٓ

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢  
 أُـبدح

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع
 اُٞهٞد اُؾ١ٞ٤ 00عب  20    00عب  20 1

 اُزذه٤ن ٝرؾغ٤ٖ اعزخذاّ اُطبهخ 00عب  30    00عب  30 1.5
 4يجًىع انسذاسي س  00سا  50    00سا  50 1.5

 

 لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات  البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي  ممحق
 تخصص: اليندسة الكيميائية  ، فرع : اليندسة الطرائقميدان: عموم وتكنولوجيا

 5السداسي س 
 أُؼبَٓ

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢  
 أُـبدح

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ ػَٔ شخظ٢ ُٔغٔٞعا
 روـ٘ـ٤بد 30عب  22    30عب  22 1
 رغ٤٤ش ٝرض٤ٖٔ 00عب  20    00عب  20 1
 5يجًىع انسذاسي س  30سا  42    30سا  42 2

 

  5السداسي س
 أُؼبَٓ

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ٝد

 ػَٔ شخظ٢ ٓغٔٞع
 ثؾش  ك٢ سعـبُخ أُبعزش 00عب  55 00عب  55 3
 6يجًىع انسذاسي س  00سا  55 00سا  55 3

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ، يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة3152جويمية  21المؤرخ في  551رقم  قــرار
 البيئة" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في "اليندسة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  8444أبريل سنة  1المكافق  8184ذك الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
المتضمف  8428غشت سنة 40المكافق  8448رجب عاـ  1في المؤرخ  484-28كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ،
المتضمف  4581مايك سنة 0المكافق  8140رجب عاـ  0المؤرخ في  801-81كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 4553يكليك سنة  81المكافق  8144رجب عاـ  88ي المؤرخ ف 480-53بمقتضى المرسكـ التنفذي رقـ  -

 المتضمف تحكيل المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات إلى المدرسة خارج الجامعة، المعدؿ،
 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410 -53كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 يسانس، شيادة الماستر  كشيادة الدكتكراه،المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الم
 4584يناير سنة 45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي. 
عمى شيادة الماستر  الذي يحدد شركط الحصكؿ 4588نكفمبر  54المؤرخ في  280كبمقتضى القرار  رقـ  -

 لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة، دبمكـ الميندس المعماري في المدارس خارج الجامعة،
المحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة   4581جكيمية  45المؤرخ في  101كبمقتضى القرار رقـ  -

 يات،في "اليندسة البيئة " بالمدرسة الكطنية المتعددة التقن
 

 ـــررـــقـي
 

المشار إليو أعبله ، ييدؼ ىذا القػرار  4588نكفمبر  54المؤرخ في  280طبقا ألحكاـ القرار رقـ  المادة األولى:
إلى تحديد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي  لنيل شيادة ميندس دكلة في " اليندسة البيئة " 

 لممحق ىذا القرار .  بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات ، طبقا
 يتكزع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يمي : :3المادة 

 

 ميدان فرع التخصصات طبيعة

 عـموم وتكنولوجيا                          ىندسة الطرائق   ىندسة البيئة أ

بالمدرسة الكطنية المعددة التقنيات، كالذي تابع بنجاح يمنح لمطالب، ميندس دكلة في "اليندسة البيئة"  :2المادة 
 التككيف التكميمي كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار، شيادة ماستر كفقا لمقانكف المعمكؿ بو.

يكمف المدير العػاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات، كل فيما يخصو،  :2المادة 
 ذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.بتطبيق ى

 

 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات  ممحق
 تخصص: اليندسة البيئة  ميدان : عموم وتكنولوجيا، فرع : اليندسة الطرائق 

 2السداسي س 
 

 أُؼبَٓ
 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢  

 أُـبدح
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع

 اُزطٞساد اُؾذ٣ضخ ك٢ اُزِٞس اُغـ١ٞ 00عب  15    00عب  15 1
 اُطبهخ ٝاُز٤ٔ٘خ أُغزذآخ 00عب  15    00عب  15 1
 اُطبهخ اُؾ٣ٞ٤خ 00عب  40    00عب  40 2
 3يجًىع انسذاسي س  00سا  70    00سا  70 4

 
 
 

  2السداسي س
     

 أُؼبَٓ
 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢  

 أُـبدح
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع

 رطج٤ن اُؼ٤ِٔبد اُؾ٣ٞ٤خ ا٤ٌُٔشٝث٤خ ػ٠ِ اُج٤ئخ 00عب  20    00عب  20 1

 أُٞاد ٝاُج٤ئخ 00عب  20    00عب  20 1

 ٓشًض اُذكٖ اُزو٢٘ 00عب  15    00عب  15 1

 4يجًىع انسذاسي س  00سا  55    00سا  55 3

 
 لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات  البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي  ممحق

 تخصص: اليندسة البيئة  ميدان: عموم وتكنولوجيا، فرع : اليندسة الطرائق
 5داسي سالس 
 

 أُؼبَٓ
 أُـبدح اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢   

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع 
 رط٣ٞش ٝاػزٔبد طشم ٝرؾ٤ِ٤ِخ   00عب  20    30عب  20 1
 اػبدح رؤ٤َٛ أُٞاهغ ٝاُزشثخ أُِٞصخ  00عب  25    00عب  25 1
 5ٓغٔٞع اُغذاع٢ ط  00عب  45    30عب  45 2

 

  5السداسي س
 أُؼبَٓ

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ٝد

 ػَٔ شخظ٢ ٓغٔٞع
 ثؾش  ك٢ سعـبُخ أُبعزش 00عب  30 00عب  30 1
 6يجًىع انسذاسي س  00سا  30 00سا  30 1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر ، يحدد البرنامج3152جويمية  21المؤرخ في  555رقم  قــرار

 لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في "اليندسة المدنية" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  8444ة أبريل سن 1المكافق  8184ذك الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
المتضمف  8428غشت سنة 40المكافق  8448رجب عاـ  1المؤرخ في  484-28كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ،
المتضمف  4581مايك سنة 0المكافق  8140رجب عاـ  0المؤرخ في  801-81كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 4553يكليك سنة  81المكافق  8144رجب عاـ  88المؤرخ في  480-53بمقتضى المرسكـ التنفذي رقـ  -

 المتضمف تحكيل المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات إلى المدرسة خارج الجامعة، المعدؿ،
 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410 -53كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس، شيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
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 4584يناير سنة 45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 ميـ العالي كالبحث العممي. الذي يحدد صبلحيات كزير التع

الذي يحدد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماستر  4588نكفمبر  54المؤرخ في  280كبمقتضى القرار رقـ  -
 لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة، دبمكـ الميندس المعماري في المدارس خارج الجامعة،

د البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة المحد  4581جكيمية  45المؤرخ في  100كبمقتضى القرار رقـ  -
 في " اليندسة المدنية " بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات،

 

 ـــررـــقـي
 

المشار إليو أعبله ، ييدؼ ىذا القػرار  4588نكفمبر  54المؤرخ في  280طبقا ألحكاـ القرار رقـ  المادة األولى:
يف التكميمي لنيل شيادة ميندس دكلة في "اليندسة المدنية" إلى تحديد البرنامج البيداغكجي لمتكك 

 بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات، طبقا لممحق ىذا القرار. 
 : يتكزع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يمي : 4المادة 

 ميدان فرع التخصصات طبيعة
 م وتكنولوجياعـمو  ىندسة المدنية ىندسة المدنية أ

يمنح لمطالب، ميندس دكلة في "اليندسة المدنية" بالمدرسة الكطنية المعددة التقنيات ، كالذي تابع : 2المادة 
 بنجاح التككيف التكميمي كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار، شيادة ماستر كفقا لمقانكف المعمكؿ بو.

عالييف كمدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات، كل فيما يخصو، يكمف المدير العػاـ لمتعميـ كالتككيف ال :2المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302جويمية  03زائر في حـرر بالج                                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات  البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي ممحق

 ميدان: عموم وتكنولوجيا، فرع: اليندسة الطرائق تخصص: اليندسة المدنية 
 2السداسي س 

 أُؼبَٓ
 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢  

 أُـبدح
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع

 ا٫عزذآخ ٝطشم رغش٣ج٤خ 00عب  48   00عب  8 00عب  56 1.5
 3يجًىع انسذاسي س  00سا  48   00سا  8 00سا  56 1.5

 

  2السداسي س
 أُؼبَٓ

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢
 أُـبدح

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع
 ٓٞصٞه٤خ 00عب  48   00عب  08 00عب 56 1.5
 4يجًىع انسذاسي س  00سا  48   00سا  8 00سا  56 1.5

 

 لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات  مي البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكمي ممحق
 ميدان: عموم وتكنولوجيا، فرع: ىندسة مدنية تخصص: ىندسة مدنية 

 5السداسي س 
 أُؼبَٓ

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢
 أُـبدح

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع
 بء أُجب٢ٗك٤ض٣ 00عب  48   00عب  8 00عب  56 1.5

 اُِذٝٗخ 00عب  48   00عب  8 00عب  56 1.5

 5يجًىع انسذاسي س  00سا  96   00سا  16 00سا  112 3
 

  5السداسي س
 أُؼبَٓ

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ٝد

 ػَٔ شخظ٢ ٓغٔٞع
 ثؾش  ك٢ سعـبُخ أُبعزش 00عب  40 00عب  40 4
 6سي س يجًىع انسذا 00سا  40 00سا  40 4

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ، يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر3152جويمية  21المؤرخ في  553رقم  قــرار
 لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في "ىندسة المـواد" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات

 يم العالي والبحث العممي،إن وزير التعم
المتضمف  8444أبريل سنة  1المكافق  8184ذك الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
المتضمف  8428غشت سنة 40المكافق  8448رجب عاـ  1المؤرخ في  484-28كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 كس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ،تنظيـ الدر 
المتضمف  4581مايك سنة 0المكافق  8140رجب عاـ  0المؤرخ في  801-81كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 4553يكليك سنة  81المكافق  8144رجب عاـ  88المؤرخ في  480-53بمقتضى المرسكـ التنفذي رقـ  -

 لمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات إلى المدرسة خارج الجامعة ، المعدؿ،المتضمف تحكيل ا
 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410 -53كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس، شيادة الماستر  كشيادة الدكتكراه،
 4584يناير سنة 45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84رئاسي رقـ كبمقتضى المرسكـ ال -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي. 
الذي يحدد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماستر  4588نكفمبر  54المؤرخ في  280كبمقتضى القرار  رقـ  -

 دبمكـ الميندس المعماري في المدارس خارج الجامعة،لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة، 
المحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة  4581جكيمية  45المؤرخ في 102كبمقتضى القرار رقـ  -

 في "ىندسة المكاد" بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات،
 ـــررـــقـي

المشار إليو أعبله ، ييدؼ ىذا القػرار  4588نكفمبر  54رخ في المؤ  280طبقا ألحكاـ القرار رقـ  المادة األولى:
إلى تحديد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة ميندس دكلة في "ىندسة المكاد" 

 بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات، طبقا لممحق ىذا القرار. 
 األكلى ليذا القرار كما يمي:يتكزع التككيف التكميمي المذككر في المادة  :3المادة 

 ييذاٌ فزع انخخصصاث طبيؼت
 ػـهىو وحكُىنىجيا                             حؼذيٍ  هُذست انًـىاد أ

يمنح لمطالب، ميندس دكلة في "ىندسة المكاد" بالمدرسة الكطنية المعددة التقنيات، كالذي تابع بنجاح  :2المادة 
 في ممحق ىذا القرار، شيادة ماستر كفقا لمقانكف المعمكؿ بو.التككيف التكميمي كما ىك محدد 

يكمف المدير العػاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات، كل فيما يخصو،  :2المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                                             
 والبحث العممي   وزير التعميم العالي                                                                                                             

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات  البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي  ممحق
 تخصص: ىندسة المـواد ، فرع : تعـدينميدان: عموم وتكنولوجيا

 2السداسي س 
 أُؼبَٓ

 أُـبدح اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع
 أُـوبسثخ اُشه٤ٔخ ك٢ ٛ٘ذعخ أُٞاد 00عب  16   00عب  8 00عب  24 1
 اُزوـ٤٘بد اُؾذ٣ضخ ُزشخ٤ض أُٞاد 00عب  16   00عب  8 00عب  24 1
 3يجًىع انسذاسي س  00سا  32   00سا  16 00سا  48 2
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  2السداسي س
     

 أُؼبَٓ
 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢

 أُـبدح
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ خظ٢ػَٔ ش أُغٔٞع

 اخز٤بس أُـٞاد 00عب  16   00عب  8 00عب 24 1
 ر٤ٌَٔ ك٢ ٓؼبُغخ اُغطٞػ 00عب  16   00عب  8 00عب  24 1
 4يجًىع انسذاسي س  00سا  32   00سا  16 00سا  48 2

 

 الوطنية المتعددة التقنيات  البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر بالمدرسة ممحق
 ميدان: عموم وتكنولوجيا، فرع: تعـدينتخصص: ىندسة المواد

 5السداسي س 
 أُؼبَٓ

 أُـبدح اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢  
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع

 ر٤ٌَٔ ُخظبئض ٤ٌٓب٤ٌ٤ٗخ ُِٔؼبدٕ  00عب  16   00عب  8 00عب  24 1
 5يجًىع انسذاسي س  00سا  16   00سا  8 00سا  24 1

  5السداسي س
 أُؼبَٓ

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ٝد  اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢
 ػَٔ شخظ٢ ٓغٔٞع

 ثؾش  ك٢ سعـبُخ أُبعزش  00عب  100 00عب  100 5
 6يجًىع انسذاسي س  00سا  100 00سا  100 5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر3152جويمية  21المؤرخ في  552 رقم قــرار

 لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في "اليندسة الميكانيكية" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  8444أبريل سنة  1المكافق  8184ذك الحجة عاـ  83لمؤرخ في ا 50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
المتضمف  8428غشت سنة 40المكافق  8448رجب عاـ  1المؤرخ في  484-28كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ،
المتضمف  4581مايك سنة 0المكافق  8140رجب عاـ  0المؤرخ في  801-81المرسكـ الرئاسي رقـ كبمقتضى  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 4553يكليك سنة  81المكافق  8144رجب عاـ  88المؤرخ في  480-53بمقتضى المرسكـ التنفذي رقـ  -

 لجامعة ، المعدؿ،المتضمف تحكيل المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات إلى المدرسة خارج ا
 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410 -53كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس، شيادة الماستر  كشيادة الدكتكراه،
 4584يناير سنة 45مكافق ال 8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي. 
الذي يحدد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماستر  4588نكفمبر  54المؤرخ في  280كبمقتضى القرار  رقـ  -

 لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة، دبمكـ الميندس المعماري في المدارس خارج الجامعة،
المحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة   4581جكيمية  45المؤرخ في  103قتضى القرار رقـ كبم -

 في " اليندسة الميكانيكية " بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات،
 ـــررـــقـي

ييدؼ ىذا القػرار المشار إليو أعبله،  4588نكفمبر  54المؤرخ في  280طبقا ألحكاـ القرار رقـ  المادة األولى:
إلى تحديد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة ميندس دكلة في "اليندسة الميكانيكية " 

 بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات، طبقا لممحق ىذا القرار . 
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 يتكزع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يمي:: 3المادة 
 ميدان فرع التخصصات ةطبيع
 عـموم وتكنولوجيا اليندسة الميكانيكية ميكانيك المواد الصمبة أ
 طاقوية أ

عددة التقنيات، كالذي تابع تيمنح لمطالب، ميندس دكلة في "اليندسة الميكانيكية" بالمدرسة الكطنية الم :2المادة 
، شيادة ماستر كفقا لمقانكف يذا القرارل 54أك 58يف ممحقالكما ىك محدد في  بنجاح التككيف التكميمي

 المعمكؿ بو.
يكمف المدير العػاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات، كل فيما يخصو،  :2المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                                             

 ث العممي  وزير التعميم العالي والبح                                                                                                             
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 -30ممحق

 البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات  
 ميدان: عموم وتكنولوجيا، فرع : ىندسة ميكانيكية تخصص: ميكانيك الصمب

 2السداسي س 
 أُؼبَٓ

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢
 أُـبدح

 دسٝط ٓٞعٜخ أػٔبٍ أػٔبٍ رطج٤و٤خ ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع
 اُطشم رؾ٤ِ٤ِخ ك٢ أُٞاد أُشٗخ 30عب  22   00عب  8 00عب  30 1

 ٓؼبُغخ ا٩شبساد ُِزشخ٤ض ك٢ ا٫ٛزضاصاد 30عب  22  00عب  8 00عب  8 30عب  38 1.5
 3يجًىع انسذاسي س  00سا  45  00سا  8 00سا  16 00سا  69 2.5

 

  2السداسي س
     

 أُؼبَٓ
 أُـبدح اع٢اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذ

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع

 ٤ٌٓب٤ٗي اُشوٞم ٝا٫ضشاس ك٢ أُٞاد 30عب  22  00عب  8 00عب  8 30عب 38 1.5
 ٤ٌٓب٤ٗي أُٞاد أُشًجخ 30عب  22   00عب  8 00عب  30 1

 4ٓغٔٞع اُغذاع٢ ط  00عب  45  00عب  8 00عب  16 00عب  96 2.5
 

 5سي سالسدا
 أُؼبَٓ

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢  
 أُـبدح

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع
 ػـِْ اؽزٌبى أُٞاد 30عب  22   00عب  8 00عب  38 1

 ٓؾبضشاد ٝٝسشبد ػـ٤ِٔخ 00عب  12   00عب  24 00عب  36 0.5

 5يجًىع انسذاسي س  30سا  34   00سا  32 00سا  74 1.5
 

  5السداسي س
     

 أُؼبَٓ
 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ٝد
 ػَٔ شخظ٢ ٓغٔٞع

 ثؾش  ك٢ سعـبُخ أُبعزش 30عب  75 30عب  75 4
 6يجًىع انسذاسي س  00سا  100 00سا  100 5

 
 -34ممحق

 التقنيات البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية المتعددة
 طاقوية ميدان: عموم وتكنولوجيا، فرع : ىندسة ميكانيكية تخصص:

 2السداسي س
 

 أُؼبَٓ
 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢  

 أُـبدح
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع

 أٗظٔخ  اُطبهخ اُٜٞائ٤خ 00عب  21   30 عب0 30عب  21 1

 ٤ٗي أُٞائغ ٝثشٓغخ اُؾغبة ك٢ د٣٘ب٤ٌ٤ٓخ أُٞائغ٤ٌٓب 00عب  21   30عب0 30عب 21 1

 3يجًىع انسذاسي س  00سا  42   00  سا1 00سا  43 2
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  2السداسي س
    

 أُؼبَٓ
 أُـبدح اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢  

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع
 ٔخ اُؾشاسح أُ٘خلظخ اُطبهخ اُشٔغ٤خ ك٢ أٗظ 00عب  21   30 عب0 30عب  21 1
 اُطبهخ اُشٔغ٤خ ك٢ أٗظٔخ اُؾشاسح أُشرلؼخ   00عب  21   30عب0 30عب  21 1
 4يجًىع انسذاسي س  00سا  42   00  سا1 00سا  43 2

  

 5السداسي س 
 أُؼبَٓ

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢
 أُـبدح

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع

 اُزخض٣ٖ اُؾشاس١ 00عب  h30   21 10 30عب  21 1

 اُغ٬٤ٕ ٝٗوَ اُطبهخ ك٢ ٓؾ٤ظ ٓشٌَ 00عب  h30   21 0 00عب  21 1
 5يجًىع انسذاسي س  30سا  h00   34 1 00سا  43 2

 

  5السداسي س
     

 أُؼبَٓ
 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ٝد
 ػَٔ شخظ٢ ٓغٔٞع

 عـبُخ أُبعزشثؾش  ك٢ س 00عب  74 30عب  74 4
 6يجًىع انسذاسي س  00سا  74 00سا 74 4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر3152جويمية  21المؤرخ في  552رقم  قــرار

 مدرسة الوطنية المتعددة التقـنياتلمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في "ىندسة المنـاجم" بال
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  8444أبريل سنة  1المكافق  8184ذك الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
المتضمف  8428غشت سنة 40المكافق  8448 رجب عاـ 1المؤرخ في  484-28كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ،
المتضمف  4581مايك سنة 0المكافق  8140رجب عاـ  0المؤرخ في  801-81كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 4553يكليك سنة  81المكافق  8144 رجب عاـ 88المؤرخ في  480-53بمقتضى المرسكـ التنفذي رقـ  -

 المتضمف تحكيل المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات إلى المدرسة خارج الجامعة ، المعدؿ،
 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410 -53كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 ة الماستر كشيادة الدكتكراه،المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس، شياد
 4584يناير سنة 45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي. 
لماستر الذي يحدد شركط الحصكؿ عمى شيادة ا 4588نكفمبر  54المؤرخ في  280كبمقتضى القرار  رقـ  -

 لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة ، دبمكـ الميندس المعماري في المدارس خارج الجامعة،
غكجي لنيل شيادة ميندس دكلة المحدد البرنامج البيدا   4581جكيمية  45المؤرخ في  104كبمقتضى القرار رقـ  -

 ىندسة المناجـ" بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات،في "
 

 ــررــــقـي
 

المشار إليو أعبله، ييدؼ ىذا القػرار إلى  4588نكفمبر  54المؤرخ في  280طبقا ألحكاـ القرار رقـ  المادة األولى:
تحديد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة ميندس دكلة في "ىندسة المناجـ" بالمدرسة 

 الكطنية المتعددة التقنيات، طبقا لممحق ىذا القرار. 
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 يتكزع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يمي: :3المادة 
 ميدان فرع التخصصات طبيعة

 عـموم وتكنولوجيا ىندسة المناجم ىندسة المناجم أ

اح ىندسة المناجـ" بالمدرسة الكطنية المعددة التقنيات، كالذي تابع بنجيمنح لمطالب، ميندس دكلة في " :2المادة 
 التككيف التكميمي كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار، شيادة ماستر كفقا لمقانكف المعمكؿ بو.

يكمف المدير العػاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات، كل فيما يخصو،  :2المادة 
 عالي كالبحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ ال

 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات  البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي  ممحق
 ميدان : عموم وتكنولوجيا ، فرع : ىندسة المناجم تخصص: ىندسة المناجم

 2السداسي س 
 أُؼبَٓ

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢  
 أُـبدح

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع
 اُ٘وَ 00عب  16 00عب  16  00عب  8 00عب  40 1.5
 اُغ٤ُٞٞع٤ب اُزطج٤و٤خ ٝا٤ٔ٤ٌُبء اُغ٤ُٞٞع٤خ 00عب  24 00عب  8  00عب  4 00عب  36 1.5
 ٛ٘ذعخ اُٞدائغ أُ٘بعْ 00عب  16   00عب  4 00عب  20 1
 4يجًىع انسذاسي س  00سا  56 00سا  24  00سا  16 00سا  96 4

 

  5السداسي س
 أُؼبَٓ

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢  
 أُـبدح

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع

 ؽ٣ٞ٤خ أُ٘بعْ 00عب  32 00عب  16  00عب  8 00عب 56 1.5
 رظب٤ْٓ رغش٣ج٤خ 00عب  16   00عب  8 00عب  24 1

 رغغ٤َ ٝا٫عزشؼبس ػٖ ثؼذ 00عب  32   00 عب 4 00عب  36 1.5

 5يجًىع انسذاسي س  00سا  80 00سا  16  00سا  20 00سا  116 4
 

  5السداسي س
 أُؼبَٓ

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ٝد

 ػَٔ شخظ٢ ٓغٔٞع
 ثؾش  ك٢ سعـبُخ أُبعزش 00عب  48 00عب  48 2

 6يجًىع انسذاسي س  00سا  48 00سا 48 2

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة، 3152جويمية  21المؤرخ في  555رقم  قــرار

 "الـري" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في

 بحث العممي،إن وزير التعميم العالي وال
المتضمف  8444أبريل سنة  1المكافق  8184ذك الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
المتضمف  8428غشت سنة 40المكافق  8448رجب عاـ  1المؤرخ في  484-28كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ، تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى
المتضمف  4581مايك سنة 0المكافق  8140رجب عاـ  0المؤرخ في  801-81كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 4553يكليك سنة  81المكافق  8144رجب عاـ  88المؤرخ في  480-53بمقتضى المرسكـ التنفذي رقـ  -

 ة المتعددة التقنيات إلى المدرسة خارج الجامعة ، المعدؿ،المتضمف تحكيل المدرسة الكطني
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 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410 -53كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس، شيادة الماستر  كشيادة الدكتكراه،

 4584يناير سنة 45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي. 

الذي يحدد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماستر  4588نكفمبر  54المؤرخ في  280كبمقتضى القرار  رقـ  -
 المعماري في المدارس خارج الجامعة، لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة، دبمـك الميندس

المحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة  4581جكيمية  45المؤرخ في  115كبمقتضى القرار رقـ  -
 في "الػري" بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات،

 ـــررـــقـي
المشار إليو أعبله ، ييدؼ ىذا القػرار  4588نكفمبر  54المؤرخ في  280طبقا ألحكاـ القرار رقـ  المادة األولى:

الػري" بالمدرسة ادة ميندس دكلة في "إلى تحديد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شي
 الكطنية المتعددة التقنيات، طبقا لممحق ىذا القرار . 

 ي :يتكزع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يم :3المادة 
 ميدان فرع التخصصات طبيعة
 عـموم وتكنولوجيا الـري  الـري  أ

يمنح لمطالب، ميندس دكلة في " الػري " بالمدرسة الكطنية المعددة التقنيات ، كالذي تابع بنجاح التككيف : 2المادة 
 التكميمي كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار ، شيادة ماستر كفقا لمقانكف المعمكؿ بو.

يكمف المدير العػاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف ك مدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات، كل فيما  :2المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ماستر بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة ال ممحق
 فرع : الـري تخصص: الـري  -ميدان : عموم وتكنولوجيا 

 2السداسي س 
 أُؼبَٓ

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢
 أُـبدح

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع
 روـ٤٘بد اُجؾٞس ٝا٫رظب٫د 00عب  24 00عب  16  00عب  8 00عب  48 2
 3يجًىع انسذاسي س  00سا  24 00سا  16  00سا  8 00سا  48 2

 

  2السداسي س
 أُؼبَٓ

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢
 أُـبدح

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع
 اُزغ٤٤ـش أُزٌبَٓ ُِٔـٞاسد أُبئ٤خ 00عب  24 00عب  16  00عب  8 00عب  48 2
 4يجًىع انسذاسي س  00سا  24 00سا  16  00سا  8 00سا  48 2

 

 البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات  ممحق
 تخصص: الـري  فرع : الـري  -ميدان : عموم وتكنولوجيا 

 5السداسي س 
 

 أُؼبَٓ
 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢

 أُـبدح
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ ٔبٍ رطج٤و٤خأػ ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع

 اُ٘ٔزعخ ك٢ اُـش١ 00عب  48 00عب  16  00عب  8 00عب  72 4
 5يجًىع انسذاسي س  00سا  48 00سا  16  00سا  8 00سا  72 4

  5السداسي س
 أُؼبَٓ

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ٝ د

 ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع
 أُبعزشثؾش ك٢ سعبُخ  00عب  32 00عب  32 2

 6يجًىع انسذاسي س  00سا  32 00سا  32 2

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ، يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين3152جويمية  21المؤرخ في  555رقم  قــرار
 التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في

 دارة االبتكار" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات"اليندسة الصناعية تخصص: إ
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  8444أبريل سنة  1المكافق  8184ذك الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
المتضمف  8428غشت سنة 40المكافق  8448رجب عاـ  1لمؤرخ في ا 484-28كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ،
المتضمف  4581مايك سنة 0المكافق  8140رجب عاـ  0المؤرخ في  801-81كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 4553يكليك سنة  81المكافق  8144رجب عاـ  88مؤرخ في ال 480-53بمقتضى المرسكـ التنفذي رقـ  -

 المتضمف تحكيل المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات إلى المدرسة خارج الجامعة ، المعدؿ،
 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410 -53كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 ادة الميسانس، شيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شي
 4584يناير سنة 45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي. 
لحصكؿ عمى شيادة الماستر الذي يحدد شركط ا 4588نكفمبر  54المؤرخ في  280كبمقتضى القرار رقـ  -

 لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة، دبمكـ الميندس المعماري في المدارس خارج الجامعة،
المحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة  4581جكيمية  45المؤرخ في 118كبمقتضى القرار رقـ  -

 سة الكطنية المتعددة التقنيات،في "اليندسة الصناعية تخصص: إدارة االبتكار" بالمدر 
 

 ـــررـــقـي
 

المشار إليو أعبله ، ييدؼ ىذا القػرار  4588نكفمبر  54المؤرخ في  280طبقا ألحكاـ القرار رقـ  المادة األولى:
ة الصناعية إلى تحديد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة ميندس دكلة في "اليندس

 " بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات، طبقا لممحق ىذا القرار . ارتخصص :إدارة االبتك
 يتكزع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يمي: :3المادة 

 

 ميدان فرع التخصصات طبيعة
 عـموم وتكنولوجيا ىندسة صناعية إدارة االبتكار أ

 

"اليندسة الصناعية تخصص: إدارة االبتكار "بالمدرسة الكطنية المعددة  يمنح لمطالب، ميندس دكلة في :2المادة 
، شيادة ماستر كفقا كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار التقنيات، كالذي تابع بنجاح التككيف التكميمي

 لمقانكف المعمكؿ بو.
المتعددة التقنيات، كل فيما يخصو، يكمف المدير العػاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية  :2المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                                             

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات  ممحق
 اليندسة الصناعية تخصص: إدارة االبتكار: ميدان: عموم وتكنولوجيا، فرع

 2السداسي س 
 أُؼبَٓ

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢  
 أُـبدح

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع

 ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش 00عب  24   00عب  8 00عب  32 1.5

 4يجًىع انسذاسي س  00سا  24   00سا  8 00سا  32 1.5

  5السداسي س
 َأُؼبٓ

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢  
 أُـبدح

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع

 ٗذٝح اكززبػ 00عب  48   00عب  32 00عب 80 4.5

 5يجًىع انسذاسي س  00سا  48   00سا  32 00سا  80 4.5

  5السداسي س
 أُؼبَٓ

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ٝد

 ػَٔ شخظ٢ ٓغٔٞع
 ثؾش  ك٢ سعـبُخ أُبعزش 00عب  64 00عب  64 4
 6يجًىع انسذاسي س  00سا  64 00سا 64 4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي، 3152جويمية  21المؤرخ في  555رقم  قــرار

 "اليندسة الصناعية دس دولة فيلنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة مين
 تخصص: إدارة صناعية" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  8444أبريل سنة  1المكافق  8184ذك الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 متمـ،القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كال
المتضمف  8428غشت سنة 40المكافق  8448رجب عاـ  1المؤرخ في  484-28كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ،
المتضمف  4581مايك سنة 0المكافق  8140رجب عاـ  0المؤرخ في  801-81كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 4553يكليك سنة  81المكافق  8144رجب عاـ  88المؤرخ في  480-53قتضى المرسكـ التنفذي رقـ بم -

 المتضمف تحكيل المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات إلى المدرسة خارج الجامعة ، المعدؿ،
 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410 -53كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 لمتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس، شيادة الماستر  كشيادة الدكتكراه،ا
 4584يناير سنة 45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي. 
الذي يحدد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماستر  4588نكفمبر  54خ في المؤر  280كبمقتضى القرار  رقـ  -

 لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة، دبمكـ الميندس المعماري في المدارس خارج الجامعة،
المحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة   4581جكيمية  45المؤرخ في  114كبمقتضى القرار رقـ  -

 ،مدرسة الكطنية المتعددة التقنياتبال: إدارة صناعية "الصناعية تخصص في "اليندسة
 

 ـــررـــقـي
 

المشار إليو أعبله ، ييدؼ ىذا القػرار  4588نكفمبر  54المؤرخ في  280طبقا ألحكاـ القرار رقـ  المادة األولى:
" اليندسة الصناعية إلى تحديد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة ميندس دكلة في 

 تخصص :إدارة صناعػية " بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات، طبقا لممحق ىذا القرار. 
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 يتكزع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يمي:: 3المادة 
 

 ميدان فرع التخصصات طبيعة
 عـموم وتكنولوجيا ىندسة صناعية إدارة صناعية أ

 

يمنح لمطالب، ميندس دكلة في " اليندسة الصناعية تخصص : إدارة اصناعية " بالمدرسة الكطنية  :2مادة ال
المعددة التقنيات، كالذي تابع بنجاح التككيف التكميمي كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار، شيادة ماستر 

 كفقا لمقانكف المعمكؿ بو.
ككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات، كل فيما يخصو، يكمف المدير العػاـ لمتعميـ كالت :2المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302جويمية  03رر بالجزائر في حـ                                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قنيات لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية المتعددة الت البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي ممحق

  تخصص :إدارة صناعية : ىندسة صناعية ميدان: عموم وتكنولوجيا، فرع
 2السداسي س

 أُؼبَٓ
 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢  

 أُـبدح
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع

 ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش 00عب  24   00عب  8 00عب  32 1.5

 عبػخ ٨ُثزٌبس " 48ػَٔ " ٝسشخ    00عب  16 00عب  32 00عب  48 1.5

 4يجًىع انسذاسي س  00سا  24  00سا  16 00سا  40 00سا  80 3
  

  5السداسي س
 أُؼبَٓ

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢  
 أُـبدح

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع

 ٗذٝح رلزؼ 00عب  32   00عب  12 00عب 44 3
 5يجًىع انسذاسي س  00ا س 32   00سا  12 00سا  44 3

  5السداسي س
 أُؼبَٓ

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ٝد

 ػَٔ شخظ٢ ٓغٔٞع
 ثؾش  ك٢ سعـبُخ أُبعزش 00عب  64 00عب  64 4
 6يجًىع انسذاسي س  00سا  64 00سا 64 4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي، 3152 جويمية 21المؤرخ في  555رقم  قــرار
 جودة، نظافة، سالمة،" شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في لنيل

 بيئة وتسيير المخاطر الصناعية " بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  8444أبريل سنة  1المكافق  8184ذك الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
المتضمف  8428غشت سنة 40المكافق  8448رجب عاـ  1المؤرخ في  484-28كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ،
المتضمف  4581مايك سنة 0المكافق  8140رجب عاـ  0المؤرخ في  801-81مقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ كب -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 4553يكليك سنة  81المكافق  8144رجب عاـ  88المؤرخ في  480-53بمقتضى المرسكـ التنفذي رقـ  -

 خارج الجامعة ، المعدؿ،المتضمف تحكيل المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات إلى المدرسة 
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 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410 -53كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس، شيادة الماستر  كشيادة الدكتكراه،

 4584يناير سنة 45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي. 

الذي يحدد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماستر  4588نكفمبر  54المؤرخ في  280كبمقتضى القرار  رقـ  -
 عة،لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة ، دبمكـ الميندس المعماري في المدارس خارج الجام

المحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة  4581جكيمية  45المؤرخ في 114كبمقتضى القرار رقـ  -
في "جكدة، نظافة، سبلمة، بيئة كتسيير المخاطر الصناعية": إدارة صناعية" بالمدرسة الكطنية المتعددة 

 التقنيات،
 ـــررـــقـي

 

المشار إليو أعبله، ييدؼ ىذا القػرار  4588نكفمبر  54المؤرخ في  280طبقا ألحكاـ القرار رقـ  المادة األولى:
إلى تحديد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي  لنيل شيادة ميندس دكلة في "جكدة، نظافة، 
سبلمة، بيئة كتسيير المخاطر الصناعية "بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات، طبقا لممحق ىذا 

 القرار. 
 يتكزع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يمي: :3المادة 

 ميدان فرع التخصصات طبيعة
 عػمـك كتكنكلكجيا نظافة كأمف صناعي جكدة، نظافة، سبلمة، بيئة، كتسيير المخاطر الصناعية أ

 

المخاطر الصناعية "بالمدرسة  يمنح لمطالب، ميندس دكلة في "جكدة، نظافة، سبلمة، بيئة، كتسيير :2المادة 
الكطنية المعددة التقنيات، كالذي تابع بنجاح التككيف التكميمي كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار، 

 شيادة ماستر كفقا لمقانكف المعمكؿ بو.
فيما  يكمف المدير العػاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف ك مدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات، كل :2المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                                             

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               
       األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                       

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات  البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي  ممحق

 صص : جودة، نظافة، سالمة، بيئة وتسيير المخاطر الصناعيةفرع : نظافة وأمن صناعي تخ -ميدان: عموم وتكنولوجيا
 2السداسي س

 أُؼبَٓ
 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢  

 أُـبدح
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع

 اُز٘ظ٤ْ اُذاخ٢ِ ٝاُخبسع٢ ُ٪ؿبصخ ك٢ ؽبُخ  اٌُٞاسس 00عب  16   00عب  4 00عب  20 1
 ٓؼبُغخ اُ٘لب٣بد ك٢ اطبس اُز٤ٔ٘خ أُغزذآخ 00عب  12   00عب  3 00عب  15 1
 3يجًىع انسذاسي س  00سا  28   00سا  7 00سا  35 2

 

  2السداسي س
     

 أُؼبَٓ
 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢  

 أُـبدح
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع

 خ ُذساعخ أُخبطش ٝاُزؤص٤ش : دساعخ ؽبُخاُغٞاٗت اُؼ٤ِٔ 00عب  16   00عب  4 00عب  20 1

 أُخبطش اٌُٜشثبئ٤خ 00عب  16   00عب  4 00عب  20 1

 رغ٤٤ش أُخبطش أُشرجطخ ث٘وَ أُٞاد اُخط٤شح 00عب  16   00عب  4 00عب  20 1

 4يجًىع انسذاسي س  00سا  48   00سا  12 00سا  60 3
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 لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات يالبرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميم ممحق
 : جودة، نظافة، سالمة، بيئة وتسيير المخاطر الصناعيةتخصص فرع: نظافة وأمن صناعي -ميدان: عموم وتكنولوجيا

 5السداسي س 
 

 أُؼبَٓ
 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢  

 أُـبدح
 ٝطدس أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع

 00عب 16   00عب  4 00عب  20 1
ٓشاهجخ ٝكؾٞص دٝس٣خ ٝهب٤ٗٞٗخ ُِٔ٘شآد )رغبسة 

 ؿ٤ش ٓزِلخ (
 ع٬ٓخ ٝأٖٓ أُ٘شآد ٝأُؼذاد اُظ٘بػ٤خ 00عب  32   00عب  8 00عب  40 2
 5يجًىع انسذاسي س  00سا  48   00سا  12 00سا  60 3

 

  5السداسي س
 أُؼبَٓ

 ُزؼ٤ِْ ٝ دٝؽذح ا اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢
  ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع

 ثؾش ك٢ سعبُخ أُبعزش 00عب  60 00عب  60 2
 6يجًىع انسذاسي س  00سا  60 00سا  60 2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد البرنامج البيداغوجي، 3152جويمية  21المؤرخ في  555رقم  قــرار

 الوطنية العميا في البيوتكنولوجيالسنتي القسم التحضيري المدمج بالمدرسة 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  8444أبريل سنة  1المكافق  8184ذك الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
المتضمف  4581مايك سنة 0المكافق  8140رجب عاـ  0المؤرخ في  801-81كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410 -53كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس، شيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
 4588نكفمبر سنة  43المكافق  8144محـر عاـ  4المؤرخ في  444-88ذي رقـ كبمقتضى المرسكـ التنفي -

 المتضمف إنشاء المدرسة الكطنية العميا في البيكتكنكلكجيا بقسنطينة، 
 4584يناير سنة 45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 العالي كالبحث العممي. الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ 
 ـــررـــقـي

أعبله، يحدد ىذا القرار البرنامج البيداغكجي  المشار إليو 50-44مف القانكف رقـ  81 كفقا لممادة المادة األولى:
 ، طبقا لممحق ىذا القرار. لكطنية العميا في البيكتكنكلكجيالسنتي القسـ التحضيري المدمج بالمدرسة ا

ر العػاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية العػميا في البيكتكنكلكجيا، كل فيما يكمف المدي :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
ػ ػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ  ػػػػػػ

 مـمحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى قسم تحضيري مدمج
 درسة الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيا بقسنطينةبالم

 5السداسي س 
 أُؼبَٓ ا٫سطذح

  أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُغذاع٢ ) 
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ أخشٟ أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (
 وحذاث انخؼهيى األساسيت

 1 و ث ا 00سا  80 00سا  40 00سا  60  00سا  180 7 13

 ث٤ُٞٞع٤ب اُخ٣ِٞخ 00عب  45 00عب  20 00عب  30  00عب  95 4 7
 ث٤ُٞٞع٤ب ؽ٤ٞا٤ٗخ 00عب  35 00عب  20 00عب  30  00عب  85 3 6
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 2و ث ا  00سا  100 00سا  45 00سا  40  00سا  185 7 11

 ٤ٔ٤ًبء ػبٓخ 00عب  35 00عب  20 00عب  20  00عب  75 3 5

 1ك٤ض٣بء  00عب  35 00ب ع 10 00عب  20  00عب  65 2 4

 1س٣بض٤بد  00عب  30 00عب  15   00عب  45 2 2

 وحذة انخؼهيى االسخكشافيت 

 و ث  إ 00سا  35 00سا  30 00سا  10  00سا  75 3 4

 1اػ٬ّ آ٢ُ  00عب  20 00عب  20 005عب  10  00عب  50 2 3

 1ٜٓ٘غ٤خ  ٌٓزبث٤خ  00عب  15 00عب  10   00عب  25 1 1

 انخؼهيى االفقيت وحذة 

 و ث ا ف 00سا  45    00سا  45 2 2

 1كشٗغ٤خ  00عب  25    00عب  25 1 1

 1اٗغ٤ِض٣خ  00عب  20    00عب  20 1 1

 1يجًىع انسذاسي س 00سا  260 00سا  115 00سا  110  00سا  485 19 30
 

 

 مـمحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى قسم تحضيري مدمج
 الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيا بقسنطينة بالمدرسة

 : 3السداسي س
 أُؼبَٓ ا٫سطذح

  أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُغذاع٢ ) 

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ أخشٟ أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 وحذاث انخؼهيى األساسيت

 1و ث ا  00سا  80 00سا  20 00سا  60  00سا  160 6 10

 ث٤ُٞٞع٤ب ٗجبر٤خ 00عب  45 00عب  20 00عب  30  00عب  95 4 6

 ػـِْ ا٫ٗغغخ 00عب  35  00عب  30  00عب  65 2 4

 2و ث ا  00سا  105 00سا  50 00سا  50  00سا  205 9 14

 ٤ٔ٤ًبء رؾ٤ِ٤ِخ 00عب  45 00عب  15 00عب  25  00عب  85 4 6

 2ك٤ض٣بء  00عب  30 00عب  15 00عب  25  00عب  70 3 5

 2س٣بض٤بد  00عب  30 00عب  20 00عب  50  00عب  45 2 2

 وحذة انخؼهيى االسخكشافيت 

 و ث  إ 00سا  20 00سا  20 00سا  20  00سا  60 3 4

 2اػ٬ّ آ٢ُ  00عب  10 00عب  10 00عب  20  00عب  40 2 2

 2ٜٓ٘غ٤خ  ٌٓزبث٤خ  00عب  10 00عب  10   00عب  20 1 1

 يى االفقيتوحذة انخؼه 

 و ث ا ف 00سا  45    00سا  45 2 2

 2كشٗغ٤خ  00عب  20    00عب  20 1 1

 2اٗغ٤ِض٣خ  00عب  25    00عب  25 1 1

 2يجًىع انسذاسي س  00سا  250 00سا  90 00سا  130  00سا  470 20 30
 

 
 

 قسم تحضيري مدمج الثانيةمـمحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 طنية العميا لمبيوتكنولوجيا بقسنطينةبالمدرسة الو 

 :  2السداسي س 
 أُؼبَٓ ا٫سطذح

  أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُغذاع٢ ) 

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ أخشٟ أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 وحذاث انخؼهيى األساسيت

 1و ث ا  00سا  90 00سا  35 00سا  60  00سا  185 7 13

 ث٤ُٞٞع٤ب عضئ٤خ 00عب  45 00عب  20 00عب  30  00عب  95 4 7

 ث٤ٔ٤ًٞ٤بء ٤ٌِ٤ٛخ 00عب  45 00عب  15 00عب  30  00عب  90 3 6

 2و ث ا  00سا  85 00سا  45 00سا  40  00سا  170 9 13

 ٤ٔ٤ًبء ٫ ػض٣ٞخ 00عب  20 00عب  10 00عب  10  00عب  40 2 3

 ث٤ٞك٤ض٣بء 00عب  45 00عب  20 00عب  15  00عب  80 4 6

 اؽظبء ث٤ُٞٞع٢ 00عب  20 00عب  15 00عب  15  00عب  50 3 4

 وحذة انخؼهيى االسخكشافيت 

 و ث  إ 00سا  30  00سا  15  00سا  60 2 2

 3اػ٬ّ آ٢ُ 00عب  10  00عب  15  00عب  25 1 1

 1ٓلب٤ْٛ اهزظبد٣خ 00عب  20    00عب  20 1 1

 وحذة انخؼهيى االفقيت 

 و ث ا ف 00سا  45    00سا  45 2 2

 3كشٗغ٤خ  00عب  20    00عب  20 1 1

 3اٗغ٤ِض٣خ  00عب  25    00عب  25 1 1

 3يجًىع انسذاسي س  00سا  250 00سا  80 00سا  115  00سا  445 20 30
 



477 |    1024-الثالثي الثالث                                                                                         النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
 

 قسم تحضيري مدمج الثانيةمـمحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 بيوتكنولوجيا بقسنطينةبالمدرسة الوطنية العميا لم

 :  2السداسي س 
 أُؼبَٓ ا٫سطذح

  أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُغذاع٢ ) 
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أػٔبٍ أخشٟ أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 وحذاث انخؼهيى األساسيت

 1و ث ا  00سا  115 00سا  40 00سا  45  00سا  200 9 12

 ث٤ُٞٞع٤ب ٗجبر٤خ 00عب  45 00عب  10 00عب  25  00عب  80 4 5
 ٝساصخ 00عب  45 00عب  20   00عب  65 3 4
 ػـِْ ا٫ع٘خ 00عب  25 00عب  10 00عب  20  00عب  55 2 3
 2و ث ا  00سا  70 00سا  25 00سا  45  00سا  140 5 8
 ث٤ُٞٞع٤ب عضئ٤خ 00عب  45  00عب  30  00عب  75 3 5

 ا٣ُٔ٘ٞٞع٤ب 00عب  25 00عب  10 00ب ع 20  00عب  55 2 3
 3ٝ د أ  00عب  50 00عب  20 00عب  30  00عب  100 4 6
 ث٤ُٞٞع٤ب عضئ٤خ 00عب  35 00عب  10 00عب  30  00عب  75 3 5
 2ؽظبء ث٤ُٞٞع٢  00عب  15 00عب  10 00عب  10  00عب  35 1 1

 وحذة انخؼهيى االسخكشافيت 
 و ث  إ 00 سا 40  00سا  10  00سا  50 2 2
 4اػ٬ّ آ٢ُ  00عب  15  00عب  10  00عب  25 1 1
 2ٓلب٤ْٛ اهزظبد٣خ   00عب  25    00عب  25 1 1

 وحذة انخؼهيى االفقيت 
 و ث ا ف 00سا  45    00سا  45 2 2
 3كشٗغ٤خ  00عب  25    00عب  25 1 1
 3اٗغ٤ِض٣خ  00عب  20    00عب  20 1 1
 4يجًىع انسذاسي س  00سا  320 00سا  85 00سا  130  00سا  535 22 30

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائـمة، 3152جويمية  21المؤرخ في  511رقم  قــرار

 ألعضـاء المجمس العـممي لجامعـة غـرداية اإلسمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  4581مايك سنة 0المكافق  8140رجب عاـ  0المؤرخ في  801-81كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس، شيادة الماستر  كشيادة الدكتكراه،
غشت سنة  44المػكافق  8141جمػادى الثانية عػاـ  41المؤرخ في  424-54لمرسكـ التنفيذي رقـ كبمقتضى ا -

 الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا ال سيما الفصل االكؿ منو، المعدؿ كالمتمـ، 4554
 4584سنةجكاف  1المكافق  8144رجب عاـ  81المؤرخ في  413-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالمتضمف إنشاء جامعة غػرداية،
 4584يناير سنة 45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي. 
 كبناء عمى محاضر إجتماع المجػمس العػممي لجامعة غرداية. -

 

 ـــررـــقـي
 

جمػادى الثانية  41المؤرخ في  424-54تطبيقا ألحكػاـ الفصل األكؿ مف المرسكـ التنفيذي رقـ : دة األولىالما
كالمذككر أعػبله، ييدؼ ىذا القػرار إلى  ، المعدؿ كالمتمـ4554غشت سنة  44المػكافق  8141عػاـ 

 تحديد القائمة اإلسمية ألعػضاء المجػمس العػممي لجامعة غػرداية.
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 تحػدد القائمة اإلسمػية ألعػضاء المجمس العػممي لجامعة غػرداية  بالجدكؿ الممحق بيػذا القػرار. :3المادة 
يكمف المدير العػاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف ك مدير جامعة غػرداية، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار  :2المادة 

 عممي.الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث ال
 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                                             

 زير التعميم العالي والبحث العممي  و                                                                                                              
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق بالقـرار أعضاء المجمس العـممي

 

 حميبلت دمحم الطاىػر  - مػدير جامعة غػرداية ، رئيس المجمس العميـ لمجامعة 

نائب المدير لمتككيف العالي في الطكريف األكؿ كالثاني كالتككيف المتكاصل كالشيادات، 
 ككذا التككيف العالي في التدرج 

 المطيف  مصيطفى عبد -

نائب المدير لمتككيف العالي في الطكر الثالث كالتأىيل الجامعي كالبحث العممي ف ككذا 
 التككيف العالي فيما بعد التدرج

 خكاجة عبد العزيز  -

 ىػكاري معػراج - نائب المدير لمعبلقات الخارجية كالتظاىرات العػممية 
 عبد الرحماف  بف سانية - نائب المدير لمتنمية كاالستشراؼ كالتكجيو 
 ساليـ صالح  كب - عميد كمية العػمـك االجتماعية كاالنسانية  
 بمعكز سميماف  - عميد كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير 
 بكترديف  يحي  - عميد كمية اآلداب كالمغات 
 كينتف مصطفى  - عميد كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية 
 خاف بشير  - ة عميد كمية الطبيعة كالحيا 

 بكعرعكر كماؿ   - عميد كمية العمـك كالتكنكلكجيا 
 بحاز ابراىيـ  - رئيس المجمس العممي لكمية العمـك االجتماعية كاالنسانية      

 غزيل مكلكد - رئيس المجمس العممي لكمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير 
 بف سعد دمحم السعيد - رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب كالمغات 
 كيحكؿ بكزيد  - رئيس المجمس العممي لكمية الحقكؽ كالعمـك السياسية 

 قرباتي قدكر - رئيس المجمس العممي لكمية العمـك كالتكنكلكجيا
 باجك مصطفى - ممثل عف االساتذة مف مصف األستاذية لكمية العمـك االجتماعية كاالنسانية 

 مكنة عمػر  - ية لكمية العمـك االجتماعية كاالنسانية  ممثل عف االساتذة مف مصف األستاذ
 بكعبدلي أحبلـ  - ممثل عف االساتذة مف مصف األستاذية لكمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك  التسيير 
 عجيمة دمحم - ممثل عف االساتذة مف مصف األستاذية لكمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير 
 سرقمة عاشكر - االساتذة مف مصف األستاذية لكمية اآلداب كالمغاتممثل عف  
 أكالد سعيد أحمد - ممثل عف االساتذة مف مصف األستاذية لكمية الحقكؽ كالعمـك السياسية  
 حػاج أدمحم قاـ  - ممثل عف االساتذة مف مصف األستاذية لكمية الحقكؽ كالعمـك السياسية 

 حمكش حدة  - ذية لكمية العمـك كالتكنكلكجياممثمة عف االساتذة مف مصف األستا
 حاج ادمحم يحي  - ممثل عف االساتذة المساعديف قسـ " أ " 
 مبلخ عبد الجميل  - ممثل عف االساتذة المساعديف قسـ " أ " 
 قكي بكحنية  - أستاذ التعميـ العالي مف جامعة كرقمة  
  خنفر محمح مكالي - أستاذ التعميـ العالي مف جامعة األغكاط 
 الرقاقبة أحمد  - مسؤكؿ المكتبة المركزية  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 3153نوفمبر  35المؤرخ في  221، يعدل القـرار رقم 3152جويمية  21المؤرخ في  515رقم  قــرار
 الذي يحدد القائـمة اإلسمية ألعضـاء المجمس العـممي لجامعـة غـرداية

 

 عالي والبحث العممي،إن وزير التعميم ال
المتضمف  4581مايك سنة 0المكافق  8140رجب عاـ  0المؤرخ في  801-81كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
غشت سنة  44المػكافق  8141جمػادى الثانية عػاـ  41المؤرخ في  424-54كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  84لقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعدؿ كالمتمـ، ال سيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة كا 4554
 4584يكنيك سنة  1المكافق  8144رجب عاـ  81المؤرخ في  412-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  4المتضمف أنشاء جامعة خميس مميانة، ال سيما المادة 
 4584يناير سنة 45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83ي المؤرخ ف 22-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي. 
الذي يحدد القائمة االسمية ألعػضاء مجمس إدارة  4584نػكفمبر  43المؤرخ في  115كبمقتضى القرار رقـ  -

 . جامعة خميس مميانة ، المعدؿ
 ــررــــقـــي

، المعدؿ، كالمذككر أعبله، كما 4584نػكفمبر  43المؤرخ في  115يعدؿ الجدكؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىك محدد في الجدكؿ الممحق بيذا القرار

 في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.ىذا القرار ينشر  :3المادة 
 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                                             

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ميانةقائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة خميس م

 ن:واألعضاء المعين -5
 االسم والمقب  الصفة القطاع

 زغدار أحمد - رئيس ممثل الكزير المكمف بالتعميـ العالي كالبحث العممي

 بكسناف عبد الكريـ  - عضك ممثل الكزير المكمف بالمالية
 بعاليا دكمة نكر الديف  - عضك ممثل الكزير المكمف بالتككيف كالتعميـ المينييف

 مزياف عبد هللا  - عضك ل الكزيرة المكمف بالتربية الكطنيةممث
 مكي عبد القادر - عضك ممثل الكزير المكمف بالعمل كالتشغيل كالضماف االجتماعي

 شرابطة مختار - عضك ممثل السمطة المكمفة بالكظيفة العمكمية
 لعرؾ دمحم  - عضك ممثل الكزير المكمف بالعػدؿ

 عجابي قادة - عضك لتجارةممثل الكزير المكمف با
 صحراكي بشير  - عضك ممثل الكزير المكمف بالصناعة كالمناجـ

 بختي عمي دمحم لميف  - عضك ممثل الكزير المكمف بالرياضة
 بكناب الصادؽ  - عضك ممثل الكزير المكمف بالتييئة العمرانية كالبيئة

 بكجمعة زركؽ  - عضك ممثل الكزير المكمف بالفبلحة
 بف مبارؾ دمحم  - عضك الكزير المكمف بالصيد البحري كالمكارد الصيدية ممثل

 قراش إبراىيـ  - عضك ممثل الكالي .
 

 ."...........................................والباقي بدون تغيير........................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 3153مارس  55المؤرخ في  55يعدل القـرار رقم ، 3152جويمية   21المؤرخ في  513رقم  رقــرا
 ، المعدلعضـاء المجمس إدارة جامعة بسكرةيحدد القائـمة اإلسمية أل الذي

 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  4581مايك سنة 0المكافق  8140رجب عاـ  0المؤرخ في  801-81كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 8443 يكليك سنة 2 المكافق 8184 ربيع األكؿ عاـ 84 المؤرخ في 484-43كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 4ال سيما المادة  ،كالمتضمف إنشاء جامعة بسكرة، المعدؿ كالمتمـ
 4554غشت سنة  44المػكافق  8141 ادى الثانية عػاـجمػ 41 المؤرخ في 424-54كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  84الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعدؿ كالمتمـ، ال سيما المادة 
الذي  4584يناير سنة 45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 ر التعميـ العالي كالبحث العممي. يحدد صبلحيات كزي
الذي يحدد القائمة االسمية ألعػضاء مجمس إدارة جامعة  4584مارس  80المؤرخ في  12كبمقتضى القرار رقـ  -

 بسكرة، المعدؿ. 
 ــررــقـــي

ما ، المعدؿ، كالمذككر أعبله، ك4584مارس  80المؤرخ في  12يعػدؿ الجدكؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىك محدد في الجدكؿ الممحق بيذا القرار

 في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.ىذا القرار ينشر  :3المادة 
 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                                             

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة بسكـرة

 ن :واألعضاء المعين -5
 االسم والمقب  الصفة القطاع

 بف زياف عبد الباقي - رئيس البحث العمميممثل الكزير المكمف بالتعميـ العالي ك 

 عسكؿ صػالح - عضك ممثل الكزير المكمف بالمالية
 قاسي حاتـ  - عضك ممثل الكزير المكمف بالتككيف كالتعميـ المينييف

 بف دادة صالح  - عضك ممثل الكزيرة المكمف بالتربية الكطنية
 يكسف  ميدي - عضك ممثل السمطة المكمفة بالكظيفة العمكمية

 بكضياؼ دمحم شارؼ  - عضك ممثل الكزير المكمف بالعمل كالتشغيل كالضماف االجتماعي
 جاىمي حساف  - عضك ممثل الكزير المكمف بالعػدؿ
 لشغب سيف الديف - عضك ممثل الكزير المكمف بالتجارة
 كبكر عػمكر - عضك ممثل الكزيرة المكمف بالثقافة

 دكسف إبراىيـ  - عضك ممثل الكزير المكمف بالرياضة
 العتركس كماؿ  - عضك ممثل الكزير المكمف بالفبلحة كالتنمية الريفية
 يخمف مكي  - عضك ممثل الكزير المكمف بالسكف كالعمراف كالمدينة

 مزركت بمعيد   - عضك ممثل الكزير المكمف بالمكارد المائية
 بف شاكي مراد - عضك ممثل الكزير المكمف بالطاقة

   سممي فكضيل  - عضك ل الكالي.ممث
 ."...........................................والباقي بدون تغيير........................................."

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 3153 مارس 55المؤرخ في  51يعدل القـرار رقم ، 3152جويمية   21المؤرخ في  512رقم  قــرار
 ، المعدل والمتمم.عضـاء المجمس إدارة جامعة تيارتيحدد القائـمة اإلسمية أل الذي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 4581 مايك سنة 0المكافق  8140رجب عاـ  0المؤرخ في  801-81كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
سبتمبر سنة  83المكافق  8144جمادى الثانية عاـ  45المؤرخ في  428 -58يذي رقـ كبمقتضى المرسكـ التنف -

 منو،    4كالمتضمف إنشاء جامعة تيارت، المعدؿ كالمتمـ، ال سيما المادة  4558
غشت سنة  44المػكافق  8141جمػادى الثانية عػاـ  41المؤرخ في  424-54كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة  الذي يحدد 4554
 منو،  84بتنظيميا كسيرىا، المعدؿ كالمتمـ، ال سيما المادة  -
 4584يناير سنة 45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي. 
الذي يحدد القائمة االسمية ألعػضاء مجمس إدارة جامعة  4584مارس  84المؤرخ في  25كبمقتضى القرار رقـ  -

 تيارت ، المعدؿ كالمتمـ. 
 ــررــقـــي

، المعدؿ، كالمذككر أعبله، كما 4584مارس  84المؤرخ في  25يعػدؿ الجدكؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىك محدد في الجدكؿ الممحق بيذا القرار

 في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.ىذا القرار ينشر  :3 المادة
 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                                             

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة تيارت

 ن:واألعضاء المعين -5
 االسم والمقب  الصفة القطاع

 لكنػي عػبد الحميد - رئيس ممثل الكزير المكمف بالتعميـ العالي كالبحث العممي

 بكزكيني عبد القادر - عضك ير المكمف بالماليةممثل الكز 
 بكطرفة عبد الحميـ  - عضك ممثل الكزير المكمف بالتككيف كالتعميـ المينييف

 صالحي أحمد  - عضك ممثل السمطة المكمفة بالكظيفة العمكمية
 لعمكري عبد الحفيع - عضك ممثل الكزيرة المكمف بالتربية الكطنية

 عػمكر منصكر - عضك العمل كالتشغيل كالضماف االجتماعيممثل الكزير المكمف ب
صبلح المستشفيات  شقكري دمحم   - عضك ممثل الكزير بالصحة كالسكاف كا 

 لكنيس مكسى - عضك ممثل الكزير المكمف بالتجارة
 ياشر دمحم  - عضك ممثل الكزير المكمف بالفبلحة كالتنمية الريفية

 خشيبة مصطفى  - عضك مناجـممثل الكزير المكمف الصناعة كال
 بكبكر نجمة  - عضك ممثمة الكزير المكمف بالعدؿ

 داكد مصطفى  - عضك ممثل الكزير المكمف باألشغاؿ العمكمية
 رتكش عبد هللا - عضك ممثل الكالي.

 ."...........................................والباقي بدون تغيير........................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 3152مارس  2المؤرخ في  555يعدل القـرار رقم ، 3152جويمية   21المؤرخ في  512رقم  قــرار
 ، المعدل.3يحدد القائـمة اإلسمية ألعضـاء المجمس إدارة جامعة سطيف الذي

 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  4581مايك سنة 0المكافق  8140رجب عاـ  0المؤرخ في  801-81مرسكـ الرئاسي رقـ كبمقتضى ال -

 تعييف أعضاء الحككمة،
غشت سنة  44المػكافق  8141جمػادى الثانية عػاـ  41المؤرخ في  424-54كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  84المعدؿ كالمتمـ، ال سيما المادة  الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، 4554
 4588نكفمبر سنػة  43المكافق  8144محـر عاـ  4المؤرخ في  151 -88كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 4، السيما المادة 4كالمتضمف إنشاء جامعة سطيف
 4584يناير سنة 45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي. 
الذي يحدد القائمة االسمية ألعػضاء مجمس إدارة جامعة  4584مارس  4المؤرخ في  883كبمقتضى القرار رقـ  -

 ، المعدؿ .4سطيف
 ــررــقـــي

 

، المعدؿ، كالمذككر أعبله، كما 4584مارس  4 المؤرخ في 883يعػدؿ الجدكؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىك محدد في الجدكؿ الممحق بيذا القرار

 في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.ىذا القرار ينشر  :3المادة 
 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                                             

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 3قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة سطيف

 ن:واألعضاء المعين -5
 االسم والمقب  الصفة  القطاع

 بكراس أحمد - رئيس  ممثل الكزير المكمف بالتعميـ العالي كالبحث العممي

 شباني خالد - عضك  ممثل الكزير المكمف بالمالية
 فمكح عبد هللا  - عضك  ممثل الكزير المكمف بالتككيف كالتعميـ المينييف

 بمقاضي جماؿ - عضك  ممثل الكزيرة المكمف بالتربية الكطنية
 عػكسي مصطفى  - عضك  المكمف بالعمل كالتشغيل كالضماف االجتماعيممثل الكزير 

 بكدينة رشيد - عضك  ممثل السمطة المكمفة بالكظيفة العمكمية
 الياشمي بكبكر    - عضك  ممثل الكزير المكمف بالشؤكف الخارجية

 جكادي بمقاسـ  - عضك  ممثل الكزير المكمف العدؿ
 بكديبة إدريس  - عضك ممثل الكزير المكمف بالثقافة

 بكسكاليـ عبد الرحماف  - عضك       ممثل الكالي.
 ."...........................................والباقي بدون تغيير........................................." 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 3153المؤرخ في أول مارس  255يعدل القـرار رقم ، 3152جويمية   21المؤرخ في  515رقم  قــرار
 يحدد القائـمة اإلسمية ألعضـاء المجمس إدارة جامعة سيدي بعمباس، المعدل. الذي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 4581 مايك سنة 0المكافق  8140رجب عاـ  0المؤرخ في  801-81كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 يف أعضاء الحككمة،المتضمف تعي
المكافق أكؿ غشت سنة  8154ذي الحجة عاـ  44المؤرخ في  818-34كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  4كالمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس ، المعدؿ كالمتمـ، السيما المادة  8434
غشت سنة  44المػكافق  8141جمػادى الثانية عػاـ  41المؤرخ في  424-54كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  84الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعدؿ كالمتمـ، ال سيما المادة  4554
 4588نكفمبر سنػة  43المكافق  8144محـر عاـ  4المؤرخ في  151 -88كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 4، السيما المادة 4كالمتضمف إنشاء جامعة سطيف
 4584يناير سنة 45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي. 
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعػضاء مجمس إدارة  4584المؤرخ في اكؿ غشت  431كبمقتضى القرار رقـ  -

 عػباس، المعدؿ.جامعة سيدي بم
 ــررـــقــي

، المعدؿ، كالمذككر أعبله، 4584المؤرخ في أكؿ غشت  431يعػدؿ الجدكؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 كما ىك محدد في الجدكؿ الممحق بيذا القرار

 في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.ىذا القرار ينشر  :3المادة 
 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                                              

 البحث العممي  وزير التعميم العالي و                                                                                                              
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة سيدي بمعباس

 ن:واألعضاء المعين -5
 االسم والمقب  الصفة  القطاع

 غػكالي نكر الديف  - رئيس  ممثل الكزير المكمف بالتعميـ العالي كالبحث العممي         

 د بكعػزةمنقكر حمي - عضك ممثل الكزير المكمف بالمالية                               
 بنار بف فريحة   - عضك ممثل الكزير المكمف بالتككيف كالتعميـ المينييف  
 زعػباطة يحي  - عضك ممثل السمطة المكمف بالكظيفة العػمكمية   
 دردؽ مميكة   - عضك ممثل الكزيرة المكمف بالتربية الكطنية  
 باىي عبد القادر - عضك ممثل الكزير المكمف بالعمل كالتشغيل كالضماف االجتماعي  
 طيبي دمحم    - عضك ممثل السمطة المكمف بالثقافة   
 جبمي دمحم  - عضك ممثل الكزير المكمف بالعدؿ    
 شيباني دمحم  - عضك ممثل الكزير المكمف بالصحة    
 صافا ادمحم  - عضك ممثل الكزير المكمف بالصناعة كالمناجـ  
 الطيب فيصل عبد الحميد  - عضك ارةممثل الكزير المكمف بالتج  
 نابي نادية  - عضك ممثمة الكالي .      

 ."...........................................والباقي بدون تغيير........................................."  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 3152مارس  52المؤرخ في  525يعدل القـرار رقم ، 3152  جويمية 21المؤرخ في  515رقم  قــرار
 يحدد القائـمة اإلسمية ألعضـاء المجمس إدارة جامعة خنشمة، المعدل. الذي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  4581مايك سنة 0المكافق  8140رجب عاـ  0المؤرخ في  801-81كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 أعضاء الحككمة، تعييف
غشت سنة  44المػكافق  8141جمػادى الثانية عػاـ  41المؤرخ في  424-54كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  84الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعدؿ كالمتمـ، ال سيما المادة  4554
 4584يناير سنػة  45المكافق  8144رجب عاـ  81ي المؤرخ ف 411 -84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 4كالمتضمف إنشاء جامعة خنشمة، السيما المادة
 4584يناير سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي. 
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعػضاء مجمس إدارة  4584مارس  84المؤرخ في  841قـ كبمقتضى القرار ر  -

 جامعة خنشمة، المعدؿ.
 ــررــقـــي

، المعدؿ، كالمذككر أعبله، 4584مارس  84المؤرخ في  841يعػدؿ الجدكؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 كما ىك محدد في الجدكؿ الممحق بيذا القرار

 في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.ىذا القرار ينشر  :3المادة 
 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                                             

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة خنشمة

 ن :واألعضاء المعين -5
 االسم والمقب  الصفة القطاع

 سياب رشيد  - رئيس ممثل الكزير المكمف بالتعميـ العالي كالبحث العممي

 خنيكي نصر الديف  - عضك ف بالماليةممثل الكزير المكم
 بف براىيـ سميماف   - عضك ممثل الكزير المكمف بالتككيف كالتعميـ المينييف

 قديري مراد - عضك ممثل الكزيرة المكمف بالتربية الكطنية
 بمـك عػبلكة   - عضك ممثل الكزير المكمف بالعمل كالتشغيل كالضماف االجتماعي

 نكيكي بشير  - عضك الكظيفة العػمكميةممثل السمطة المكمف ب
 بكخاتـ كماؿ   - عضك ممثل الكزير المكمف بالعدؿ
 عمركف لعػياشي  - عضك ممثل الكزير المكمف بالتجارة

 رحماني لطيفة  - عضك ممثمة الكزير المكمف بالصناعة كالمناجـ
 لراخ عػز الديف بك  - عضك ممثل الكزير المكمف بالفبلحة كالتنمية الريفية

 طيرات صبيحة  - عضك ممثمة الكزير المكمفك بالثفافة
 قميل شكقي  - عضك ممثل الكزير المكمف بالتييئة العمرانية كالبيئة

 كميل طارؽ  - عضك ممثمة الكالي.
 ."...........................................والباقي بدون تغيير........................................."

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 3153نوفمبر  35المؤرخ في  225يعدل القـرار رقم ، 3152جويمية   21المؤرخ في  515رقم  قــرار
 يحدد القائـمة اإلسمية ألعضـاء المجمس إدارة جامعة الوادي الذي

 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  4581مايك سنة 0المكافق  8140رجب عاـ  0المؤرخ في  801-81رقـ كبمقتضى المرسكـ الرئاسي  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
غشت سنة  44المػكافق  8141جمػادى الثانية عػاـ  41المؤرخ في  424-54كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  84ـ، ال سيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعدؿ كالمتم 4554
 4584يكنيك سنػة  1المكافق  8144رجب عاـ  81المؤرخ في  414 -84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 4كالمتضمف إنشاء جامعة الكادي، السيما المادة 
 4584يناير سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي. 
ألعػضاء مجمس إدارة الذي يحدد القائمة اإلسمية  4584نكفمبر  40المؤرخ في  140كبمقتضى القرار رقـ  -

 .جامعة الكادي
 ــررــــقـــي

لمعدؿ، كالمذككر أعبله، ، ا4584نكفمبر  40المؤرخ في  140المادة األكلى: يعػدؿ الجدكؿ الممحق بالقرار رقـ 
 كما ىك محدد في الجدكؿ الممحق بيذا القرار

 : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.4المادة 
 4302جويمية  03ائر في حـرر بالجز                                                                                                             

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة الوادي

 ن :واألعضاء المعين -5
 االسم والمقب  الصفة القطاع

 سبلطنية  بمقاسـ   - رئيس المكمف بالتعميـ العالي كالبحث العمميممثل الكزير 

 تاج الديف عبد الكريـ  - عضك ممثل الكزير المكمف بالمالية
 قاسي عبد الرحماف - عضك ممثل الكزير المكمف بالتككيف كالتعميـ المينييف

 ميار عبد الحكيـ  - عضك ممثل السمطة المكمف بالكظيفة العػمكمية
 زغاش ساعد  - عضك الكزيرة المكمفة بالتربية الكطنية ممثل

 دبابش عبد الحميد  - عضك ممثل الكزير المكمف بالعمل كالتشغيل كالضماف االجتماعي
 عكادي أحمد عبد النكر  - عضك ممثل الكزير المكمف بالعدؿ
 بكثمجة فريد  - عضك ممثل الكزير المكمف بالتجارة

 بككحيمي دمحم - عضك صناعة كالمناجـممثمة الكزير المكمف بال
 مرمكري أحسف  - عضك ممثمة الكزير المكمف بالثفافة
 لبرارة أحمد - عضك ممثل الكزير المكمف بالفبلحة

 حميتر عبد الرحماف - عضك ممثمة الكالي .
 ."...........................................والباقي بدون تغيير........................................."  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 3152فيفري  15المؤرخ في  22يعدل القـرار رقم ، 3152جويمية  21المؤرخ في  515رقم  قــرار
 المتمم 5يحدد القائـمة اإلسمية ألعضـاء المجمس إدارة جامعة سطيف الذي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  4581مايك سنة 0المكافق  8140رجب عاـ  0المؤرخ في  801-81مقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ كب -

 تعييف أعضاء الحككمة،
المكافق أكؿ غشت سنة  8154ذي الحجة عاـ  44المؤرخ في  815-34كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ،منو 4، المعدؿ السيما المادة 8كالمتضمف إنشاء جامعة سطيف 8434

غشت سنة  44المػكافق  8141جمػادى الثانية عػاـ  41المؤرخ في  424-54كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 منو،  84الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعدؿ كالمتمـ، ال سيما المادة  4554

 4584يناير سنة  45المكافق  8141اـ ربيع األكؿ ع 83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي. 

،الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعػضاء مجمس إدارة  4584فيفري   52المؤرخ في  44كبمقتضى القرار رقـ  -
 .تمـالم ،8سطيفجامعة 

 ـــررــقـي
، المعدؿ، كالمذككر أعبله، كما 4584فيفري  52المؤرخ في  44رقـ يعػدؿ الجدكؿ الممحق بالقرار  المادة األولى:

 ىك محدد في الجدكؿ الممحق بيذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي. :3المادة 

 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 5قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة سطيف 
 :ون األعضاء المعين -5

  االسم والمقب  الصفة  القطاع

 نمامشة دمحم - رئيس  ممثل الكزير المكمف بالتعميـ العالي كالبحث العممي         

 بكعػركج عبد المالؾ  - عضك  ممثل الكزير المكمف بالمالية                               
  فػمكح  عبد هللا - عضك  ممثل الكزير المكمف بالتككيف كالتعميـ المينييف  
 بمقاضي جماؿ  - عضك  ممثل الكزيرة المكمفة بالتربية الكطنية  
 بف مزياف عمي  - عضك  ممثل الكزير المكمف بالعمل كالتشغيل كالضماف االجتماعي  
 بكدينة رشيد - عضك  ممثل السمطة المكمف بالكظيفة العػمكمية  
 ليتيات عمي رضا - عضك  تممثل الكزير المكمف بالصحة كالسكاف كاصبلح المستشفيا  
 بعزكزي لخضر  - عضك  ممثل الكزير المكمف بالتجارة     
 بمكافي عيسى - عضك ممثمة الكزير المكمف بالصناعة كالمناجـ  
 بكعبلـ عائشة  - عضك ممثمة الكزير المكمف بالسكف كالعمراف كالبيئة    
 ف بكسكاليـ عبد الرحما - عضك ممثمة الكالي .         

 ."...........................................والباقي بدون تغيير........................................."   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 3153فيفري  35المؤرخ في  55يعدل القـرار رقم ، 3152جويمية  21المؤرخ في  515رقم  قــرار
 اإلسمية ألعضـاء المجمس إدارة جامعة المسيمة ، المعدل والمتمم يحدد القائـمة الذي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  4581 مايك سنة 0المكافق  8140رجب عاـ  0المؤرخ في  801-81كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 4588 سػبتمبر سنة 83المكافق  8144جمادى الثانية عاـ  45في  المؤرخ 421 -58كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 4السيما المادة  المعدؿ كالمتتـ، كالمتضف انشاء جامعة المسمية 

 4554غشت سنة  44المػكافق  8141 جمػادى الثانية عػاـ 41 المؤرخ في 424-54كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 منو،  84لخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعدؿ كالمتمـ، ال سيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد ا

الذي  4584يناير سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي. 

،الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعػضاء مجمس إدارة جامعة  4584  فيفري  40المؤرخ في  01كبمقتضى القرار رقـ  -
 المسيمة، المعدؿ كالمتمـ.

 ــررـــقـــي
، المعدؿ، كالمذككر أعبله، كما 4584 فيفري  40المؤرخ في  01يعػدؿ الجدكؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:

 ىك محدد في الجدكؿ الممحق بيذا القرار.
 ر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.ينشر ىذا القرا :3المادة 

 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة المسيمة
 ن:واألعضاء المعين -5

 االسم والمقب  الصفة  القطاع

 قػشي الخير - رئيس  ممثل الكزير المكمف بالتعميـ العالي كالبحث العممي         

 مقػدكد نكر الديف   - عضك لمالية                               ممثل الكزير المكمف با
 بكفميح عسى - ضك  ممثل الكزير المكمف بالتككيف كالتعميـ المينييف  
 مناد لخضر  - ضك  ممثل السمطة المكمفة بالكظيفة العػمكمية  
 شعابنة عبد الحميد - ضك  ممثل الكزيرة المكمفة بالتربية الكطنية  
 قػمكري لطفي - عضك ممثل الكزير المكمف بالعدؿ حافع االختاـ   
 أدرار سمير  - ضك  ممثل الكزير المكمف بالعمل كالتشغيل كالضماف االجتماعي  
 سبلـ عبد النكر  - عضك ممثل الكزير المكمف بالمكارد المائية   
 لطرش دمحم - ضك  ممثل الكزير المكمف بالتجارة     
 قكاسمية لزىر - عضك زير المكمف بالثقػافة ممثمة الك   
 زحنيت سميـ  - عضك ممثل الكزير المكمف باألشغاؿ العمكمية    
 فخاري إبراىيـ  - عضك  ممثل الكالي .         

 ."...........................................والباقي بدون تغيير........................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 3152فيفري  55المؤرخ في  55يعدل القـرار رقم ، 3152جويمية   21المؤرخ في  551رقم  قــرار
 الذي يحدد القائـمة اإلسمية ألعضـاء المجمس إدارة جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية، المعدل

 

 مي،إن وزير التعميم العالي والبحث العم
كالمتضمف  8431غشت سنة  1المكافق  8151ذي القعدة عاـ  2المؤرخ في  834-31كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 ،منو 8مكػرر 4 ةإحداث جامعة عبد القادر لمعمـك االسبلمية المعدؿ كالمتمـ، ال سيما الماد
المتضمف  4581ةمايك سن 0المكافق  8140رجب عاـ  0المؤرخ في  801-81كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 4554غشت سنة  44المػكافق  8141 جمػادى الثانية عػاـ 41 المؤرخ في 424-54كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  84ال سيما المادة  بتنظيميا كسيرىا، المعدؿ كالمتمـ،الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة 
الذي  4584يناير سنة  45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84ـ كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رق -

 يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي. 
،الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعػضاء مجمس إدارة جامعة  4584  فيفري  81المؤرخ في  01كبمقتضى القرار رقـ  -

 قسنطينة، المعدؿ كالمتمـ.األمير عبد القادر لمعمـك االسبلمية ب
 ـــررـــقــي

، المعدؿ، كالمذككر أعبله، كما 4584فيفري  81المؤرخ في  01يعػدؿ الجدكؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىك محدد في الجدكؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي. :3المادة 
 4302جويمية  03حـرر بالجزائر في                                                                                                             

 يم العالي والبحث العممي  وزير التعم                                                                                                             
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة األمير عبد القادر لمعموم االسالمية بقسنطينة

 ن:واألعضاء المعين -5
 االسم والمقب  الصفة القطاع

 بكجانة عػاشكر  - رئيس ممثل الكزير المكمف بالتعميـ العالي كالبحث العممي

  أقكف عػمر   - عضك ممثل الكزير المكمف بالمالية
 قاسمي العايش  - عضك ممثل الكزير المكمف بالتككيف كالتعميـ المينييف

 بف قدكار رشيد  - عضك ممثل السمطة المكمفة بالكظيفة العػمكمية
 بكىالي دمحم  - عضك ممثل الكزيرة المكمفة بالتربية الكطنية

 بح طاجيف را - عضك ممثل الكزير المكمف بالعمل كالتشغيل كالضماف االجتماعي
 جبابري دمحم لخضر  - عضك ممثل الكزير المكمف بالعدؿ
 تميمي فكغالي  - عضك ممثمة الكزيرة المكمفة بالثقػافة

 مشناف دمحم أكيدير  - عضك ممثل الكزير المكمف بالشؤكف الدينية كاالقاؼ
 محركؽ عبد العزيز - عضك ممثل الكالي .

 ."...........................................والباقي بدون تغيير........................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ، يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر3152جويمية  21مؤرخ في  قــرار
 الوطنية المتعددة التقـنيات بقسنطينة لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في "اآللية" بالمدرسة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  8444أبريل سنة  1المكافق  8184ذك الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
 4584سبتمبر سنة 88المكافق  8141ذي القعدة عاـ  0في المؤرخ  484-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة 
المتضمف  4581مايك سنة 0المكافق  8140رجب عاـ  0المؤرخ في  801-81كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 4588نكفمبر سنة  43ػ المكافق ل 8144محـر  54المؤرخ في  15-88بمقتضى المرسكـ التنفذي رقـ  -

 المتضمف إنشاء المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة،
 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410 -53كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس، شيادة الماستر  كشيادة الدكتكراه،
 4584يناير سنة 45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84المرسكـ الرئاسي رقـ  كبمقتضى -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي. 
الذي يحدد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماستر  4588نكفمبر  54المؤرخ في  280كبمقتضى القرار  رقـ  -

 يندس دكلة ، دبمكـ الميندس المعماري في المدارس خارج الجامعة،لمطمبة المسجميف لنيل شيادة م
المحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة في "   4581أكت   54المؤرخ  284كبمقتضى القرار رقـ  -

 اآللية" بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة،
 ـــررـــقــي

المشار إليو أعبله، ييدؼ ىذا القػرار  4588نكفمبر  54المؤرخ في  280ر رقـ طبقا ألحكاـ القرا المادة األولى:
إلى تحديد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة ميندس دكلة في "ااآللية" بالمدرسة 

 الكطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة، طبقا لممحق ىذا القرار . 
 المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يمي:يتكزع التككيف التكميمي  :3المادة 

 

 ميدان فرع التخصصات طبيعة

 عـموم وتكنولوجيا الكـيروتقنية اآلليـة أ

يمنح لمطالب، ميندس دكلة في "اآلليػة" بالمدرسة الكطنية المعددة التقنيات بقسنطينة، كالذي تابع بنجاح  :2المادة 
رصيد كفقا لمقانكف  835 ػحق ىذا القرار، شيادة ماستر  بالتككيف التكميمي كما ىك محدد في مم

 المعمكؿ بو.
يكمف المدير العػاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بقسنيطنة ، كل  :2المادة 

 عممي.فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث ال
 4302 أوت 34حـرر بالجزائر في                                                                                                              

 ر التعميم العالي والبحث العممي  وزي                                                                                                             
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات  ممحق
 ، فرع : الكتروتقني تخصص: اآلليةميدان: عموم وتكنولوجيا

 5السداسي س 
 أُؼبَٓ

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢  
 أُـبدح

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ ٤خأػٔبٍ رطج٤و ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع
 ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش 00عب  24 00عب  12   00عب  36 2

 00عب  36    00عب  36 2
اُزطٞس اُؼـ٢ِٔ ) ًزبثخ أُ٘شٞساد 

 ٝاُؼشع ثبُِـخ ا٩ٗغ٤ِض٣خ
 ٓشعؼـ٤بد 00عب  24 00عب  12   00عب  36 2
 5يجًىع انسذاسي س  00سا  84 00سا  24   00سا  108 6

 

  5السداسي س
 ٔؼبَٓاُ

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ 
 أُـبدح

 ػَٔ شخظ٢ ٓغٔٞع

 ٓششٝع ٓوذٓخ اُجؾش ك٢ ا٤ُ٥خ 00عب  92 00عب  92 6

 6يجًىع انسذاسي  00سا  92 00سا  92 6

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نيلل يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي، 3152جويمية  21مؤرخ في  قــرار

 "شيادة ميندس دولة في "اليندسة الميكانيكية شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بقسنطينة وتصنيع ميكانيكي " تخصص: بناء

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  8444أبريل سنة  1ق المكاف 8184ذك الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
 4584سبتمبر سنة 88المكافق  8141ذي القعدة عاـ  0المؤرخ في  484-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

  ،المتضمف تعييف أعضاء الحككمة
 4588نكفمبر سنة  43مكافق لػ ال 8144محـر  54المؤرخ في  15-88بمقتضى المرسكـ التنفذي رقـ  -

 المتضمف إنشاء المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة،
 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410 -53كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس، شيادة الماستر  كشيادة الدكتكراه،
 4584يناير سنة 45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 ،الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
الذي يحدد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماستر  4588نكفمبر  54المؤرخ في  280كبمقتضى القرار  رقـ  -

 يادة ميندس دكلة ، دبمكـ الميندس المعماري في المدارس خارج الجامعة،لمطمبة المسجميف لنيل ش
المحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة في   4581أكت   54المؤرخ  245كبمقتضى القرار رقـ  -

 ."اليندسة الميكانيكية" تخصص: بناء كتصنيع ميكانيكي بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة
 

 ــررـــقـــي
 

المشار إليو أعبله، ييدؼ ىذا القػرار  4588نكفمبر  54المؤرخ في  280طبقا ألحكاـ القرار رقـ  المادة األولى:
إلى تحديد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة 

ء كتصنيع ميكانيكي" بالمدرسة الكطنية المتعددة ميندس دكلة في "اليندسة الميكانيكية  تخصص: بنا
 التقنيات بقسنطينة، طبقا لممحق ىذا القرار . 

 يتكزع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يمي : :3المادة 
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 ييذاٌ فزع انخخصصاث طبيؼت

 ػـهىو وحكُىنىجيا انهُذست انًيكاَيكيت بُاء وحصُيغ ييكاَيكي أ
 

يمنح لمطالب، ميندس دكلة في " اليندسة الميكانيكية ، تخصص: بناء كتصنيع ميكانيكي" بالمدرسة  : 2المادة 
الكطنية المعددة التقنيات بقسنطينة، كالذي تابع بنجاح التككيف التكميمي كما ىك محدد في ممحق ىذا 

 رصيد كفقا لمقانكف المعمكؿ بو. 835 ػالقرار، شيادة ماستر  ب
:  يكمف المدير العػاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بقسنيطنة، كل 1ة الماد

 فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302 أوت 34حـرر بالجزائر في                                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة  البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل ممحق

 تخصص : بناءوتصنيع ميكانيكي ، فرع : اليندسة الميكانيكةميدان : عموم وتكنولوجيا
 5السداسي س

 أُؼبَٓ
 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢  

 أُـبدح
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع

 ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش 00عب  24 00ب ع 12   00عب  36 2

 00عب  36    00عب  36 2
اُزطٞس اُؼـ٢ِٔ ) ًزبثخ أُ٘شٞساد ٝاُؼشع 

 ثبُِـخ ا٩ٗغ٤ِض٣خ
 ٓشعؼـ٤بد 00عب  24 00عب  12   00عب  36 2
 5يجًىع انسذاسي س  00سا  84 00سا  24   00سا  108 6

 

  5السداسي س
 أُؼبَٓ

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ 
 أُـبدح

 ػَٔ شخظ٢ غٔٞعٓ

 ٓششٝع ٓوذٓخ اُجؾش ك٢ ث٘بء ٤ٌٓب٢ٌ٤ٗ 00عب  92 00عب  92 6

 6يجًىع انسذاسي  00سا  92 00سا  92 6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر3152جويمية  21مؤرخ في  قــرار

 لنيل شيادة ميندس دولة في"الكيروتقـنية" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بقسنطينة لمطمبة المسجمين
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  8444أبريل سنة  1المكافق  8184ذك الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 متمـ،القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كال
 4584سبتمبر سنة 88المكافق  8141ذي القعدة عاـ  0المؤرخ في  484-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 4588نكفمبر سنة  43المكافق لػ  8144محـر  54المؤرخ في  15-88بمقتضى المرسكـ التنفذي رقـ  -

 نيات بقسنطينة،المتضمف إنشاء المدرسة الكطنية المتعددة التق
 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410 -53كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس، شيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
 4584يناير سنة 45فق المكا 8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي. 
الذي يحدد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماستر  4588نكفمبر  54المؤرخ في  280كبمقتضى القرار رقـ  -

 لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة ، دبمكـ الميندس المعماري في المدارس خارج الجامعة،
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المحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة في   4581أكت   54المؤرخ  248ى القرار رقـ كبمقتض -
 "الكيػركتقػنية " بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة،

 ـررــــقــــي
لقػرار إلى الؤشر أعبله، ييدؼ ىذا ا 4588نكفمبر  54المؤرخ في  280طبقا ألحكاـ القرار رقـ  المادة األولى:

تحديد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة 
 ميندس دكلة في "الكيػركتقػنية" بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة، طبقا لممحق ىذا القرار. 

 ليذا القرار كما يمي : : يتكزع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى3المادة 
 ييذاٌ فزع انخخصصاث طبيؼت

 ػـهىو وحكُىنىجيا انكهزوحقُـيت انكهزوحقُـيت أ

يمنح لمطالب، ميندس دكلة في " الكيركتقػنية  " بالمدرسة الكطنية المعددة التقنيات بقسنطينة ، كالذي  :2المادة 
رصيد كفقا  835 ػرار، شيادة ماستر  بتابع بنجاح التككيف التكميمي كما ىك محدد في ممحق ىذا الق

 لمقانكف المعمكؿ بو.
يكمف المدير العػاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بقسنيطنة، كل  :2المادة 

 فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302 أوت 34حـرر بالجزائر في                                                                                                              

 لعالي والبحث العممي  وزير التعميم ا                                                                                                             
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة  ممحق

 ميدان: عموم وتكنولوجيا، فرع : الكيـروتقنية تخصص : الكيروتقنية 
 5السداسي س

 أُؼبَٓ
 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢  

 أُـبدح
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ رطج٤و٤خ أػٔبٍ ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع

 ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش 00عب  24 00عب  12   00عب  36 2

 00عب  36    00عب  36 2
اُزطٞس اُؼـ٢ِٔ ) ًزبثخ أُ٘شٞساد ٝاُؼشع ثبُِـخ 

 ا٩ٗغ٤ِض٣خ
 ٓشعؼـ٤بد 00عب  24 00عب  12   00عب  36 2
 5يجًىع انسذاسي س  00سا  84 00سا  24   00سا  108 6

 

  5سالسداسي 
 أُؼبَٓ

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ 
 أُـبدح

 ػَٔ شخظ٢ ٓغٔٞع
 ٓششٝع ٓوذٓخ اُجؾش ك٢ اٌُٜـشٝروـ٤٘خ 00عب  92 00عب  92 6
 6يجًىع انسذاسي  00سا  92 00سا  92 6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لمتكوين التكميمي ، يحدد البرنامج البيداغوجي3152أوت  13المؤرخ في  555رقم  قــرار

 لنيل شيادة ميندس دولة في " اليندسة الميكانيكية، نلنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمي
 تخصص طاقوية" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات  بقسنطينة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  8444أبريل سنة  1لمكافق ا 8184ذك الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
المتضمف  8428غشت سنة 40المكافق  8448رجب عاـ  1المؤرخ في  484-28كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ،
المتضمف  4581مايك سنة 0المكافق  8140رجب عاـ  0رخ في المؤ  801-81كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
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 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53بمقتضى المرسـك التنفذي رقـ  -
 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس، شيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،

 4588نكفمبر سنة 43المكافق  8144محـر عاـ  54المؤرخ في  155-88الرئاسي رقـ كبمقتضى المرسكـ  -
 المتضمف إنشاء مدرسة كطنية متعددة التقنيات بقسنطينة،

 4584يناير سنة 45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 لبحث العممي. الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كا

الذي يحدد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماستر لمطمبة  4588نكفمبر  54المؤرخ في  280كبمقتضى القرار رقـ -
 المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة ف دبمكـ الميندس المعماري في المدارس خارج الجامعة،

جي لنيل شيادة ميندس دكلة في المحدد البرنامج البيداغك   4581أكت  54المؤرخ  244كبمقتضى القرار رقـ  -
 ،طنية المتعددة التقنيات بقسنطينةكية" بالمدرسة الك اق"اليندسة الميكانيكية، تخصص: ط

 

 ــررــقـــي
 

 

المشار إليو أعبله، ييدؼ ىذا القػرار  4588نكفمبر  54المؤرخ في  280طبقا ألحكاـ القرار رقـ  المادة األولى:
لمتككيف التكميمي  لنيل شيادة ميندس دكلة في "اليندسة الميكانيكية  إلى تحديد البرنامج البيداغكجي

 تخصص الطاقكية"  بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة، طبقا لممحق ىذا القرار . 
 يتكزع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يمي :: 3المادة 

 

 ميدان فرع التخصصات طبيعة

 عـموم وتكنولوجيا اليندسة الميكانيكية الطاقوية أ

يمنح لمطالب، ميندس دكلة في " اليندسة الميكانيكية  تخصص : الطاقكية " بالمدرسة الكطنية المتعددة  :2المادة 
التقنيات بقسنطينة، كالذي تابع بنجاح التككيف التكميمي كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار، شيادة 

 رصيد، كفقا لمقانكف المعمكؿ بو. 835 ػماستر ب
يكمف المدير العػاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة، كل   :2المادة  

 فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302 أوت 34حـرر بالجزائر في                                                                                                             

  وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                              
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة  برنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي ال ممحق

 تخصص : الطاقوية  ميدان: عموم وتكنولوجيا، فرع :اليندسة الميكانيكية 
 5السداسي  س

 أعجٞع ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 أُـبدح

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ و٤خأػٔبٍ رطج٤ ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع أُؼبَٓ
 ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش 00عب  24 00عب  12   00عب  36 2

 00عب  36    00عب  36 2
اُزطٞس اُؼ٢ِٔ ) ًزبثخ أُ٘شٞساد ٝاُؼشع ثبُـخ 

 ا٩ٗغ٤ِض٣خ
 ٓشعؼ٤بد 00عب  24 00عب  12   00عب  36 2
 5يجًىع انسذاسي س  00سا  84 00سا  24   00سا  108 6

 

 5السداسي  س
 بَٓأُؼ

 
 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ  ٝد
 ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع

 ٓششٝع ٓوذٓخ اُجؾش ك٢ اُطبه٣ٞخ 00عب  92 00عب   92 6

 6يجًىع انسذاسي 00سا  92 00سا  92 6

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لمتكوين التكميمييحدد البرنامج البيداغوجي ، 3152أوت  13المؤرخ في  553رقم  قــرار
 لنيل شيادة ميندس دولة في "ىندسة الطرائق، نلمطمبة المسجمي لنيل شيادة الماستر

 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بقسنطينة تخصص ىندسة البيئة"
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  8444أبريل سنة  1افق المك  8184ذك الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
المتضمف  8428غشت سنة 40المكافق  8448رجب عاـ  1المؤرخ في  484-28كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ،
المتضمف  4581مايك سنة 0المكافق  8140رجب عاـ  0في المؤرخ  801-81كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53بمقتضى المرسكـ التنفذي رقـ  -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس ، شيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
 4588نكفمبر سنة 43المكافق  8144محـر عاـ  54المؤرخ في  155-88رئاسي رقـ كبمقتضى المرسكـ ال -

 المتضمف إنشاء مدرسة كطنية متعددة التقنيات بقسنطينة،
 4584يناير سنة 45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 حث العممي. الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالب
الذي يحدد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماستر لمطمبة  4588نكفمبر  54المؤرخ في  280كبمقتضى القرار رقـ -

 المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة، دبمكـ الميندس المعماري في المدارس خارج الجامعة،
لنيل شيادة ميندس دكلة في المحدد البرنامج البيداغكجي   4581أكت  54المؤرخ  244كبمقتضى القرار رقـ  -

 "ىندسة الطرائق، تخصص: ىندسة البيئة" بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة،
 ــررــــقـــي

أعبله، ييدؼ ىذا القػرار  المشار إليو 4588نكفمبر  54المؤرخ في  280طبقا ألحكاـ القرار رقـ  المادة األولى:
ككيف التكميمي لنيل شيادة ميندس دكلة في "ىندسة الطرائق، إلى تحديد البرنامج البيداغكجي لمت

 تخصص: ىندسة البيئة" بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة، طبقا لممحق ىذا القرار. 
 يتكزع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يمي : : 3المادة 

 

 ميداف فرع التخصصات طبيعة

 عػمـك كتكنكلكجيا ىندسة الطرائق دسة البيئةىن أ

يمنح لمطالب، ميندس دكلة في "ىندسة الطرائق، تخصص: ىندسة البيئة" بالمدرسة الكطنية المتعددة  :2المادة 
التقنيات بقسنطينة، كالذي تابع بنجاح التككيف التكميمي كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار، شيادة 

 لمقانكف المعمكؿ بو. رصيد، كفقا 835 ػماستر ب
يكمف المدير العػاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة، كل  :2المادة  

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

 4302 أوت 34حـرر بالجزائر في                                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 اغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة البرنامج البيد ممحق
 تخصص: "ىندسة البيئة" ميدان: عموم وتكنولوجيا، فرع :ىندسة الطرائق

 5السداسي  س 
 أعجٞع ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )

 أُـبدح
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع أُؼبَٓ

 ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش 00عب  24 00عب  12   00عب  36 2

 00عب  36    00عب  36 2
اُزطٞس اُؼ٢ِٔ ) ًزبثخ أُ٘شٞساد ٝاُؼشع ثبُِـخ 

 ا٩ٗغ٤ِض٣خ
 ٓشعؼ٤بد 00عب  24 00عب  12   00عب  36 2
 5يجًىع انسذاسي س  00سا  84 00سا  24   00سا  108 6

  5السداسي  س
 أُؼبَٓ

 
 بػ٢ اُغذاع٢اُؾغْ اُغ

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ  ٝد
 ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع

 ٓششٝع ٓوذٓخ اُجؾش ك٢ اُطبه٣ٞخ 00عب  92 00عب   92 6

 6يجًىع انسذاسي  00سا  92 00سا  92 6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 يمييحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكم، 3152أوت  13المؤرخ في  552رقم  قــرار

 لنيل شيادة ميندس دولة في "ىندسة المواد، نلمطمبة المسجمي لنيل شيادة الماستر
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بقسنطينة تخصص مـواد متقدمة"

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  8444 أبريل سنة 1المكافق  8184ذك الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
المتضمف  8428 غشت سنة 40المكافق  8448رجب عاـ  1المؤرخ في  484-28كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ،
 4581 مايك سنة 0المكافق  8140رجب عاـ  0المؤرخ في  801-81كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53بمقتضى المرسكـ التنفذي رقـ  -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس ، شيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
 4588 نكفمبر سنة 43المكافق  8144محـر عاـ  54المؤرخ في  155-88كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف إنشاء مدرسة كطنية متعددة التقنيات بقسنطينة،
 4584 يناير سنة 45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي. 
الذي يحدد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماستر لمطمبة  4588نكفمبر  54المؤرخ في  280كبمقتضى القرار رقـ -

 المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة، دبمكـ الميندس المعماري في المدارس خارج الجامعة،
ميندس دكلة في  المحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة  4581أكت  54المؤرخ   241كبمقتضى القرار رقـ  -

 ،ة: مكاد متقدمة" بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بقسنطين، تخصص"ىندسة المكاد
 

 ـــررـــقــي
 

أعبله، ييدؼ ىذا القػرار  تامشار إليو 4588نكفمبر  54المؤرخ في  280طبقا ألحكاـ القرار رقـ  المادة األولى:
مي  لنيل شيادة ميندس دكلة في " ىندسة المكاد ، إلى تحديد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكمي

 تخصص: مكاد متقدمة " بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة ، طبقا لممحق ىذا القرار . 
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 يتكزع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يمي: :3المادة 
 

 ميدان فرع التخصصات طبيعة

 عـموم وتكنولوجيا ىندسة الطرائق دعـموم الموا أ

يمنح لمطالب، ميندس دكلة في "ىندسة المكاد، تخصص: مكاد متقدمة" بالمدرسة الكطنية المتعددة  :2المادة 
التقنيات بقسنطينة، كالذي تابع بنجاح التككيف التكميمي كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار، شيادة 

 معمكؿ بو.رصيد، كفقا لمقانكف ال 835 ػماستر ب
يكمف المدير العػاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة، كل   :2المادة  

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

 4302 أوت 34حـرر بالجزائر في                                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 وين التكميمي لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة البرنامج البيداغوجي لمتك ممحق
 تخصص: "مواد متقدمة" ميدان: عموم وتكنولوجيا، فرع :ىندسة المواد

 5السداسي  س 
 أعجٞع ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )

 أُـبدح
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع أُؼبَٓ

 ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش 00عب  24 00عب  12   00عب  36 2

 00عب  36    00عب  36 2
اُزطٞس اُؼ٢ِٔ ) ًزبثخ أُ٘شٞساد ٝاُؼشع ثبُِـخ 

 ا٩ٗغ٤ِض٣خ

 ٓشعؼ٤بد 00عب  24 00عب  12   00عب  36 2

 5يجًىع انسذاسي س  00سا  84 00سا  24   00سا  108 6

  5السداسي  س
 أُؼبَٓ

 
 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ  ٝد
 ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع

 ٓششٝع ٓوذٓخ اُجؾش ك٢ ٓٞاد أُزوذٓخ 00عب  92 00عب   92 6

 6يجًىع انسذاسي  00سا  92 00سا  92 6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي، 3152أوت  13المؤرخ في  552رقم  قــرار

 لنيل شيادة ميندس دولة في "ىندسة المواد،ن لمطمبة المسجمي شيادة الماستر لنيل
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بقسنطينة تخصص: تكنولوجيا الخزفيات"

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  8444أبريل سنة  1المكافق  8184ذك الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
المتضمف  8428غشت سنة 40المكافق  8448رجب عاـ  1المؤرخ في  484-28كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ،
المتضمف  4581مايك سنة 0المكافق  8140رجب عاـ  0المؤرخ في  801-81كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53بمقتضى المرسـك التنفذي رقـ  -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس، شيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
 4588نكفمبر سنة 43المكافق  8144محـر عاـ  54المؤرخ في  155-88كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف إنشاء مدرسة كطنية متعددة التقنيات بقسنطينة،
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 4584يناير سنة 45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي. 

الذي يحدد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماستر لمطمبة  4588نكفمبر  54المؤرخ في  280ضى القرار رقـكبمقت -
 المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة ، دبمكـ الميندس المعماري في المدارس خارج الجامعة،

دكلة في  المحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس  4581أكت  54المؤرخ  240كبمقتضى القرار رقـ  -
 بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة، "ىندسة المكاد، تخصص: تكنكلكجيا الخزفيات"

 

 يقـــرر
 

المؤشر أعبله ، ييدؼ ىذا القػرار إلى  4588نكفمبر  54المؤرخ في  280طبقا ألحكاـ القرار رقـ  المادة األولى:
شيادة ميندس دكلة في "ىندسة المكاد، تخصص: تحديد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل 

 تكنكلكجيا الخزفيات" بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة، طبقا لممحق ىذا القرار. 
 يتكزع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يمي: :3المادة 

 ميدان فرع التخصصات طبيعة

 عـموم وتكنولوجيا ىندسة المواد تكنولوجيا الخزفيات أ

يمنح لمطالب، ميندس دكلة في " ىندسة المكاد، تخصص: تكنكلكجيا الخزفيات " بالمدرسة الكطنية  :2المادة 
المتعددة التقنيات بقسنطينة، كالذي تابع بنجاح التككيف التكميمي كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار، 

 و.شيادة ماستر كفقا لمقانكف المعمكؿ ب
يكمف المدير العػاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة، كل  :2المادة  

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

 4302 أوت 34حـرر بالجزائر في                                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يمي لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكم ممحق
 ميدان: عموم وتكنولوجيا، فرع :ىندسة صناعية تخصص: "خزفيات تقنـية"

 5السداسي  س 
 أعجٞع ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )

 أُـبدح
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع أُؼبَٓ

 ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش 00عب  24 00عب  12   00عب  36 2

 00عب  36    00عب  36 2
اُزطٞس اُؼ٢ِٔ ) ًزبثخ أُ٘شٞساد ٝاُؼشع ثبُِـخ 

 ا٩ٗغ٤ِض٣خ

 ٓشعؼ٤بد 00عب  24 00عب  12   00عب  36 2

 5يجًىع انسذاسي س  00سا  84 00سا  24   00سا  108 6
 

  5السداسي  س
 أُؼبَٓ

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢
 زؼ٤ِْ  ٝدٝؽذح اُ

 ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع

 ٓششٝع ٓوذٓخ اُجؾش ك٢ خضك٤بد روـ٤٘خ 00عب  92 00عب   92 6

 6يجًىع انسذاسي  00سا  92 00سا  92 6

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي، 3152أوت  13المؤرخ في  555رقم  قــرار
  لنيل شيادة ميندس دولة في "ىندسة الطرائق،ن لمطمبة المسجمي الماستر لنيل شيادة

 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بقسنطينة تخصص: طرائق صيدالنية"
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
متضمف ال 8444أبريل سنة  1المكافق  8184ذك الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
المتضمف  8428غشت سنة 40المكافق  8448رجب عاـ  1المؤرخ في  484-28كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ كالمتمـ،
المتضمف  4581مايك سنة 0فق المكا 8140رجب عاـ  0المؤرخ في  801-81كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 4553غشت سنة  84المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53بمقتضى المرسـك التنفذي رقـ  -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس ، شيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
 4588نكفمبر سنة 43المكافق  8144محـر عاـ  54في  المؤرخ 155-88كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف إنشاء مدرسة كطنية متعددة التقنيات بقسنطينة،
 4584يناير سنة 45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي. 
الذي يحدد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماستر لمطمبة  4588نكفمبر  54المؤرخ في  280رار رقـكبمقتضى الق -

 المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة ، دبمكـ الميندس المعماري في المدارس خارج الجامعة،
في المحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة  4581أكت  54المؤرخ   241كبمقتضى القرار رقـ  -

 "ىندسة الطرائق، تخصص: طرائق صيدالنية" بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة ،
 ـــررـــقــي

أعبله، ييدؼ ىذا القػرار  المشار إليو 4588نكفمبر  54المؤرخ في  280طبقا ألحكاـ القرار رقـ  المادة األولى:
يادة ميندس دكلة في "ىندسة الطرائق، إلى تحديد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل ش

 تخصص: طرائق صيدالنية " بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة، طبقا لممحق ىذا القرار. 
 يتكزع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يمي : :3المادة 

 ميدان فرع التخصصات طبيعة

 عـموم وتكنولوجيا الطرائقىندسة  طرائق صيدالنية أ

يمنح لمطالب، ميندس دكلة في "ىندسة الطرائق، تخصص: طرائق صيدالنية" بالمدرسة الكطنية  :2المادة 
المتعددة التقنيات بقسنطينة، كالذي تابع بنجاح التككيف التكميمي كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار، 

 شيادة ماستر كفقا لمقانكف المعمكؿ بو.
يكمف المدير العػاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة، كل  : 2 المادة 

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

 4302 أوت 34حـرر بالجزائر في                                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة لن البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي  ممحق
 ميدان: عموم وتكنولوجيا، فرع:ىندسة الطرائق تخصص: "طرائق صيدالنية"

 5السداسي  س 
 أعجٞع ( 15اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )

 أُـبدح
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع أُؼبَٓ

 ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش 00عب  24 00عب  12   00عب  36 2

 00عب  36    00عب  36 2
اُزطٞس اُؼ٢ِٔ ) ًزبثخ أُ٘شٞساد ٝاُؼشع 

 ثبُِـخ ا٩ٗغ٤ِض٣خ
 ٓشعؼ٤بد 00عب  24 00عب  12   00عب  36 2
 5يجًىع انسذاسي س  00سا  84 00سا  24   00سا  108 6

 

  5السداسي  س
 أُؼبَٓ

 
 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢

 ْ  ٝدٝؽذح اُزؼ٤ِ
 ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع

 ٓششٝع ٓوذٓخ اُجؾش ك٢ ٛ٘ذعخ ط٤ذ٤ٗ٫خ 00عب  92 00عب   92 6
 6يجًىع انسذاسي  00سا  92 00سا  92 6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، الذي3155نوفمبر  12المؤرخ في  515، يعدل ممحق القرار رقم 3152أوت  13المؤرخ في  555رقم  قــرار

 يحدد البرنامج البيداغوجي لسنتي القسم التحضيري المدمج بالمدرسة المتعددة العموم لميندسة المعمارية والعمران
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  8444أبريل سنة  1المكافق  8184ذك الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 ـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،القانكف التكجييي لمتعمي
المتضمف  8424أكتكبر سنة  4المكافق  8444شعباف عاـ  40المؤرخ في  845- 24كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى دبمكـ الميندس المعماري،
المتضمف  4581مايك سنة 0المكافق  8140رجب عاـ  0المؤرخ في  801-81كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 عييف أعضاء الحككمة،ت
 4553يكليك سنة  81المكافق  8144رجب عاـ  88المؤرخ في  484 -53بمقتضى المرسكـ التنفذي رقـ  -

 المتضمف تحكيل المدرسة المتعددة العمـك لميندسة المعامرية كالعمراف إلى المدرسة خارج الجامعة ، المعدؿ ،
 4584يناير سنة 45المكافق  8141بيع األكؿ عاـ ر  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي. 
الذي يحدد برنامج البيداغكجي لمسنتي القسـ  4588نكفمبر  54المؤرخ في  250كبمقتضى القرار رقـ  -

 التحضيري المدمج بالمدرسة المتعددة العمكـ لميندسة المعمارية كالعمراف .
 ـررـــقــي

 

، المذككر أعبله، 4588نكفمبر  54المؤرخ في  250ييدؼ ىذا القػرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ  المادة األولى:
برنامج البيداغكجي لسنتي القسـ التحضيري المدمج بالمدرسة المتعددة العمـك لميندسة الالذي يحدد 

 المعارية كالعمراف، طبقا لممحق ىذا القرار.
يكمف المدير العػاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية المتعددة العمكـ لميندسة المعمارية  :3المادة 

ف، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث اكالعمر 
 .العممي

 4302 أوت 34حـرر بالجزائر في                                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ةالمدمجة التحضيرياألقسام األولى من مـمحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 لنيل دبموم ميندس معماري بالمدرسة المتعددة العموم لميندسة المعمارية والعمران

 5السداسي س 
 أُؼبَٓ

  (عبػبداُؾغْ  اُغبػ٢ اُغذاع٢ ) 
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ ٝسشخ أُششٝع ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 انخؼهيى األساسيت وحذاث

 1.1.1و ث ا     00سا 126 سا 114 00سا  240 5
 1ٝسشخ أُششٝع     00عب  126 00عب  114 00عب  240 5
 2.1.1و ث ا  00سا  63 30سا  31 30سا  10  00سا  63 00سا  168 7
 1ٗظش٣خ أُشٞع  00عب  21    00عب  3 00عب  24 1
 ربس٣خ اُٜ٘ذعخ أُؼٔبس٣خ 00عب  21 30عب  21   00عب  30 00عب  72 3

 1رٌُ٘ٞٞع٤ب ٓٞاد اُج٘بء  00عب  21 30عب  10 30عب  10  00عب  30 00عب  72 3

 وحذاث انخؼهيى انًُهجيت
 1.1.1و ث و  00سا  42 00سا  63   00سا  87 30سا  192 8
 1ٛ٘ذعخ ٝطل٤خ ٝٓ٘ظٞس  00عب  21 00عب  21   00عب  30 00عب  72 3
 سعْ ٝكٕ٘ٞ رظ٣ٞش٣خ  00عب  21   00عب  27 00عب  48 2
 1اُشعْ أُوٖ٘ ُِٜ٘ذعخ أُؼٔبس٣خ 30عب  10 30عب  10   00عب  27 00عب  48 2
 1اػ٬ّ آ٢ُ 30عب  10 30عب  10   00عب  3 00عب  24 1

 وحـذاث انخؼهيى االفقيت

 1.1.1و ث ا ف   00سا  42   00سا  6 00سا  48 2
 1اُِـخ اُلشٗغ٤خ   00عب  21   00عب  3 00عب  24 1
 1اُِـخ ا٩ٗغ٤ِض٣خ   00عب  21   00عب  3 عب 24 1

 وحذاث انخؼهيى االسخكشافيت

 1.1.1وث إ  30سا  31 00سا  31   00سا  9 00سا  72 3

 2ك٤ض٣بء   00عب 21 00عب  21   00عب  6 00عب  48 2

 2س٣بض٤بد  30عب  10 30عب  10   00عب  3 00عب  24 1

 1يجًىع انسذاسي س 30سا  136 00سا  168 30سا 10 00سا  126 00سا  279 00سا 720 25
 

 ةالمدمجة التحضيرياألقسام مـمحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من 
 لنيل دبموم ميندس معماري بالمدرسة المتعددة العموم لميندسة المعمارية والعمران

 3السداسي 
 أُؼبَٓ

  (عبػبداع٢ )اُؾغْ  اُغبػ٢ اُغذ
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ ٝسشخ أُششٝع ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 وحذاث انخؼهيى األساسيت
 1.2.1و ث ا     00سا  126 00سا  114 00سا  240 5
 2ٝسشخ أُششٝع     00عب  126 00عب  114 00عب  240 1
 2.2.1و ث ا  00سا  63 30سا  31 30سا  10  00سا  63 00سا  168 7
 2ٗظش٣خ أُششٝع  00عب  21    00عب  3 00عب  24 1
 2ربس٣خ اُٜ٘ذعخ أُؼٔبس٣خ  00عب  21 00عب  21   00عب  30 00عب  72 3
 2رٌُ٘ٞٞع٤ب ٓٞاد اُج٘بء  00عب  21 30عب  10 30عب  10  00عب  30 00عب  72 3

 وحذاث انخؼهيى انًُهجيت
 1.2.1و ث و  00سا  42 00سا  63   00ا س 87 00سا  192 8
 2ٛ٘ذعخ ٝطل٤خ ٝٓ٘ظٞس   00عب  21   00عب  30 00عب  72 3
 كـٖ اُ٘ؾذ   00عب  21   00عب  27 00عب  48 2

 2اُشعْ أُوٖ٘ ُِٜ٘ذعخ أُؼٔبس٣خ 30عب  10 30عب  10   00عب  27 00عب  48 2

 ٢2 اػ٬ّ آُ 30عب  10 30عب  10   00عب  3 00عب  24 1
 وحـذاث انخؼهيى االفقيت

 1.2.1و ث ا ف   00سا  42   00سا  6 00سا  48 2
 2اُِـخ اُلشٗغ٤خ   00عب  21   00عب  3 00عب  24 1
 2اُِـخ ا٩ٗغ٤ِض٣خ   00عب  21   00عب  3 00عب 24 1

 وحذاث انخؼهيى االسخكشافيت
 1.2.1وث إ  30سا  31 00سا  31   00سا  9 00سا  72 3
 2ك٤ض٣بء  00عب 21 00عب  21   00عب  6 00عب  48 2

 2س٣بض٤بد  30عب  10 30عب  10   00عب  3 00عب  24 1

 2يجًىع انسذاسي س 30سا  136 00سا  168 30سا 10 00سا  126 00سا  279 00سا 720 25
 

 

 ةالمدمجة التحضيرياألقسام مـمحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من 
 يندس معماري بالمدرسة المتعددة العموم لميندسة المعمارية والعمرانلنيل دبموم م

 2السداسي 
 أُؼبَٓ

  (عبػبداُؾغْ  اُغبػ٢ اُغذاع٢ )
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ ٝسشخ أُششٝع ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 وحذاث انخؼهيى األساسيت

 1.1.2و ث ا     00سا  126 00سا  114 00سا  240 5

 3ٝسشخ أُششٝع      00عب  126 00عب  114 00عب  240 5
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 2.1.2و ث ا  00سا  84 00سا  63   00سا  93 00سا  240 5
 3ٗظش٣خ أُششٝع  00عب  21    00عب  27 00عب  48 1

 3ربس٣خ اُٜ٘ذعخ أُؼٔبس٣خ  00عب  21 00عب  21   00عب  30 00عب  72 1.5

 1اُج٘بء 00عب  21 00عب  21   00ب ع 30 00عب  72 1.5
 1ٓوبٝٓخ ٓٞاد اُج٘بء  00عب  21 00عب  21   00عب  6 00عب  48 1

 وحذاث انخؼهيى انًُهجيت
 1.1.2و ث و  30سا  31 30سا  31 00سا  42  00سا  15 30سا  120 5
 ٓغغٔبد   00عب  21  00عب  3 00عب  24 1
 ًشرٞؿشاك٤ب ) ػـِْ اُخشائظ( 30عب  10 00عب  10   00عب  3 00عب  24 1
 أُغؼ أُؼٔبس١   00عب  21  00عب  3 00عب  24 1
 3اػ٬ّ آ٢ُ  00عب  21 00عب  21   00عب  6 00عب  48 2
 2.1.2و ث ا ف  30سا  10 30سا  10 00سا  21  00سا  30 00س  72 3
 ػِْ ا٫رظبٍ   00عب  21  00عب  3 00عب  24 1
 ػِْ ا٫عزٔبع 30عب  10 30عب  10   00عب  27 00عب  48 2

 وحذاث انخؼهيى االفقيت

 1.1.2وث إ   00سا  42   00سا  6 00سا  48 2

 3اُِـخ اُلشٗغ٤خ   00عب  21   00عب  3 00عب  24 1
 3اُِـخ ا٩ٗغ٤ِض٣خ   00عب  21   00عب  3 00عب  24 1

 3يجًىع انسذاسي س 00 سا 126 00سا  147 00سا 63 00سا  126 00سا  258 00سا 720 20
 

 ةالمدمجة التحضيرياألقسام مـمحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من 
 لنيل دبموم ميندس معماري بالمدرسة المتعددة العموم لميندسة المعمارية والعمران

  2السداسي 
 أُؼبَٓ

  (عبػبداُؾغْ  اُغبػ٢ اُغذاع٢ ) 
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ ٝسشخ أُششٝع خظ٢ػَٔ ش أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (
 وحذاث انخؼهيى األساسيت

 1.2.2و ث ا     00سا  126 00سا  114 00سا  240 5
 4ٝسشخ أُششٝع     00عب  126 00عب  114 00عب  240 5
 2.2.2و ث ا  00سا  84 00سا  63   00سا  93 00سا  240 5
 4ٗظش٣خ أُششٝع  00عب  21    00عب  27 00عب  48 1

 4ربس٣خ اُٜ٘ذعخ أُؼٔبس٣خ  00عب  21 00عب  21   00عب  30 00عب  72 1.5
 2اُج٘بء  00عب  21 00عب  21   00عب  30 00عب  72 1.5
 2ٓوبٝٓخ ٓٞاد اُج٘بء  00عب  21 00عب  21   00عب  6 00عب  48 1

 وحذاث انخؼهيى انًُهجيت
 1.2.2و ث و  00سا  21 00سا  21 00سا  21  00سا  9 00سا  72 3
 اُزظ٣ٞش اُلٞرٞؿشاك٢   00عب  21  00عب  3 00عب  24 1
 4اػ٬ّ آ٢ُ  00عب  21 00عب  21   00عب  6 00عب  48 2
 2.2.2و ث ا ف  00سا  21 00سا  21 00سا  21  00سا  9 00س  72 3
 ٜٓ٘غ٤خ   00عب  21  00عب  3 00عب  24 1
 ع٤ٌُٞٞع٤ب  اُغٌٖ 30عب  10 30عب  10   00عب  3 00عب  24 1
 عـشاك٤ب اُغٌٖ 30عب  10 30عب  10   00عب  3 00عب  24 1

 وحذاث انخؼهيى االفقيت
 1.2.2وث إ   00سا  42   00سا  6 00سا  48 2
 4اُِـخ اُلشٗغ٤خ   00عب  21   00عب  3 00عب  24 1
 4اُِـخ ا٩ٗغ٤ِض٣خ   00عب  21   00عب  3 00عب  24 1

 االسخكشافيت انخؼهيى حذاثو
 1.2.2وث إ      00سا  48 00سا  48 1
 رشثض     00عب  48 00عب  48 1

 4يجًىع انسذاسي س 00سا  126 00سا  147 00سا 42 00سا  126 00سا  279 00سا 720 19

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 البيداغوجي لنيل شيادةالمحدد لمبرنامج ، 3152أوت  13المؤرخ في  555رقم  قــرار

 دبموم الميندس المعماري بالمدرسة الوطنية المتعددة العموم لميندسة المعمارية والعمران
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  8444أبريل سنة  1المكافق  8184ذك الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 ـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،القانكف التكجييي لمتعمي
المتضمف  8424أكتكبر سنة  4المكافق  8444شعباف عاـ  40المؤرخ في  845 -24كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى دبمكـ الميندس المعماري،
المتضمف  4581مايك سنة 0المكافق  8140رجب عاـ  0المؤرخ في  801-81كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 عييف أعضاء الحككمة،ت
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 4581يكليك سنة  81المكافق  8144رجب عاـ  88المؤرخ في  484-53كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تحكيل المدرسة المتعددة العمـك لميندسة المعمارية كالعمراف خارج الجامعة ، المعدؿ ،

 4584يناير سنة 45المكافق  8141ـ ربيع األكؿ عا 83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي. 

 يقـــرر
ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيداغكجي لنيل دبمكـ الميندس المعماري بالمدرسة المتعددة   المادة األولى:

 ار.العمـك لميندسة المعمارية كالعمراف، طبقا لممحق ىذا القر 
يكمف المدير العػاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة المتعددة العمكـ لميندسة المعمارية كالعمراف،  :3المادة 

 كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 

 4302 أوت 34حـرر بالجزائر في                                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ة األولى من الطور الثاني ممحق البرنامج البيداغوجي لمسن

 لنيل دبموم ميندس معماري بالمدرسة المتعددة العموم لميندسة المعمارية والعمران
 5السداسي س 

 أعجٞع ( 14اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )  أُؼبَٓ
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ٝد

 دسٝط اػٔبٍ ٓٞعٜخ ٗذٝاد ٝسشخ أُششٝع ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع 
 وحذاث انخؼهيى اساسيت

 1.1.1و ث ا  00سا  21   00سا  126 00سا  141 00سا  288 6
 ٝسشخ أُششٝع    00عب  126 00عب  114 00عب  240 5
 ٗظش٣خ أُششٝع اُؾضش١ 00عب  21    00عب  27 00عب  48 1

 2.1.1وث ا  00سا  42 00سا  42   00سا  36 00سا  120 2.5
 اٗشبئ٤خ ٤ٛبًَ 00عب  21 00عب  21   00عب  30 00عب  72 1.5
 رغ٤ٜضاد 00عب  21 00عب  21   00عب  6 00عب  48 1

 وحذاث انخؼهيى انًُهجيت
 1.1و ث و   00سا  52 00سا  52   00سا  111 00سا  216 4.5
 1ربس٣خ اُٜ٘ذعخ أُؼٔبس٣خ  00عب  21 00عب  21   00عب  54 00عب  96 2

 ُلضبئ٢اُزخط٤ظ ا 00عب  21 00عب  21   00عب  30 00عب  72 1.5
 ػـِْ ا٫عزٔبع اُؾضش١ ٝػِْ اُ٘لظ اُلضبء 30عب  10 30عب  10   00عب  27 00عب  48 1

 وحذاث انخؼهيى االفقيت
 1.1و ث إ   00سا  42   00سا  6 00سا  48 1
 اُزظ٤ْٔ ثٔغبػذح اُؾبعٞة  00عب  21   00عب  3 00عب  24 1
 اُِـخ ا٫ٗغ٤ِض٣خ  00عب  21   00عب 3 00عب  24 1

 وحذاث انخؼهيى االسخكشافيت
 1.1و ث إ      00سا  48 00سا  48 1
 رشثض اُزبهِْ ك٢ اُج٤ئخ ا٤ُٜ٘ٔخ     00عب  48 00عب  48 1
 1يجًىع انسذاسي  30سا  115 00سا  136  00سا 126 00سا  342 00سا  720 15

 

 ممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطور الثاني 
 ميندس معماري بالمدرسة المتعددة العموم لميندسة المعمارية والعمرانلنيل دبموم 

 3السداسي س 
 أُؼبَٓ

  أعجٞع ( 14اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ ) 
 دسٝط اػٔبٍ ٓٞعٜخ ٗذٝاد ٝسشخ أُششٝع ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ٝد

 وحذاث انخؼهيى اساسيت
 1.2.1و ث ا  00سا  21   00سا  126 00سا  141 00سا  288 3
 ٝسشخ أُششٝع    00عب  126 00عب  114 00عب  240 5
 ٗظش٣خ أُششٝع اُؾضش١ 00عب  21    00عب  27 00عب  48 1

 2.2.1وث ا  00سا  42 00سا  42   00سا  36 00سا  120 1.5
 ٤ٛبًَ اٗشبئ٤خ 00عب  21 00عب  21   00عب  30 00عب  72 1.5
 رغ٤ٜضاد 00عب  21 00 عب 21   00عب  6 00عب  48 1

 وحذاث انخؼهيى انًُهجيت
 2.1و ث و   30سا  52 30سا  52   00سا  111 00سا  216 2.5
 1ربس٣خ اُٜ٘ذعخ أُؼٔبس٣خ  00عب  21 00عب  21   00عب  54 00عب  96 2

 ربس٣خ اُ٘ظش٣بد اُؾضبس٣خ 00عب  21 00عب  21   00عب  30 00عب  72 1.5
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 اُج٘بء ٝاُج٤ئبد اُظٞر٤خ 30عب  10 30عب  10   00عب  27 00عب  48 1
 وحذاث انخؼهيى االفقيت

 2.1و ث إ  00سا  21 00سا  42   00سا  33 00سا  96 1
 ٝأُؾبًبح اُؾبعٞث٤خ 3اُجؼذ  00عب  21 00عب  21   00عب  30 00عب  724 3
 اُِـخ ا٫ٗغ٤ِض٣خ  00عب  21   عب 3 00عب  24 1
 2يجًىع انسذاسي  30سا  136 30سا  136  00سا 126 00سا  321 00سا  720 8

 

 من الطور الثاني  الثانيةممحق البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 لنيل دبموم ميندس معماري بالمدرسة المتعددة العموم لميندسة المعمارية والعمران

 2السداسي س 
 أُؼبَٓ

  أعجٞع ( 14اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ ) 
 دسٝط اػٔبٍ ٓٞعٜخ ٗذٝاد ٝسشخ أُششٝع ػَٔ شخظ٢ ٔغٔٞعاُ ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ٝد

 وحذاث انخؼهيى اساسيت

 1.1.2و ث ا  00سا  21   00سا  126 00سا  141 00سا  288 4

 ٝسشخ أُششٝع    00عب  126 00عب  114 00عب  240 5

 ٗظش٣خ أُششٝع اُؾضش١ 00عب  21    00عب  27 00عب  48 1

 2.1.2وث ا  00سا  63 00سا  42   00سا  39 00سا  144 2

 00عب  42 00عب  21   00عب  33 00عب  96 2
اُج٘بء ، ا٤ُٜبًَ ا٫عبع٤خ ٝاُشجٌبد 

 أُخزِلخ )*(
 اُوبٕٗٞ ٝأداٝاد اُزؼ٤ٔش ثبُغضائش 00عب  21 00عب  21   00عب  6 00عب  48 1

 وحذاث انخؼهيى انًُهجيت

 1.2و ث و   00سا  42 00سا  21 00سا  42  00سا  111 00سا  216 3

 00عب  21    00عب  27 00عب  48 1
اُٜ٘ذعخ أُؼٔبس٣خ ٝاُزؼ٤ٔش ك٢ اُوش٤ٖٗ 

 ثبُغضائش 20ٝ 19اٍ

   00عب  42  00عب  30 00عب  72 1.5
اُ٘ذٝاد اُزؾغ٤غ٤خ ُِزخظظبد ك٢ 

 اُٜ٘ذعخ أُؼٔبس٣خ
 ٜٓ٘غ٤خ ػـبٓخ 00عب  21 00عب  21   00عب  54 00عب  96 2

 نخؼهيى االفقيتوحذاث ا

 1.2و ث إ   00سا  42   00سا  30 00سا  72 1

 رو٤٘بد اُزؼج٤ش  00عب  21   00عب  27 00عب  48 2

 اُِـخ ا٫ٗغ٤ِض٣خ  00عب  21   عب 3 00عب  24 1

 3يجًىع انسذاسي  00سا  126 00سا  105 00سا  42 سا 126 00سا  321 00سا  720 10

 )*( 5لطالب درسين اثنين ، لكل درس معامل ضمن الدروس المقترحة يختار ا
 

 من الطور الثاني  الثانيةالبرنامج البيداغوجي لمسنة 
 لنيل دبموم ميندس معماري بالمدرسة المتعددة العموم لميندسة المعمارية والعمران

 2السداسي س 
  أعجٞع ( 14اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ )  أُؼبَٓ

 دسٝط اػٔبٍ ٓٞعٜخ ٗذٝاد ٝسشخ أُششٝع ظ٢ػَٔ شخ أُغٔٞع  ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ٝد

 وحذاث انخؼهيى اساسيت

 2.2و ث ا    00سا  63 00سا  126 00سا  195 00سا  384 5

 ٝسشخ أُششٝع    00عب  126 00عب  114 00عب  240 5

   00عب  63  00عب  81 00عب  144 3
( دسٝط اخز٤بس٣خ ٓزؼِوخ 3ص٬س )

 ثب٫خزظبص )*(
 ى انًُهجيتوحذاث انخؼهي

 2.2و ث و   00سا  42 00سا  42   00سا  36 00سا  120 2

 اُج٘بء ٝا٤ُٜبًَ اُغذ٣ذح 00عب  21 00عب  21   00عب  30 00عب  72 1.5

 هبٕٗٞ اُج٘بء 00عب  21 00عب  21   00عب  6 00عب  48 1

 وحذاث انخؼهيى االفقيت
 2.2و ث إ   00سا  42   00سا  30 00سا  72 1

 رو٤٘بد اُزؼج٤ش  00عب  21   00عب  27 00عب  48 2

 اُِـخ ا٫ٗغ٤ِض٣خ  00عب  21   00عب 3 00عب  24 1

 4يجًىع انسذاسي  00سا  42 00سا  84 00سا  63 سا 126 00سا  261 00سا  576 8

 )*( 5ضمن الدروس المقترحة يختار الطالب درسين اثنين ، لكل درس معامل 
 

 

 من الطور الثاني  الثالثةسنة البرنامج البيداغوجي لم
 لنيل دبموم ميندس معماري بالمدرسة المتعددة العموم لميندسة المعمارية والعمران

 5السداسي س 
 أُؼبَٓ

  أعجٞع ( 14اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ ) 
 دسٝط ػٔبٍ ٓٞعٜخأ ٗذٝاد ٝسشخ أُششٝع ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ٝد

 وحذاث انخؼهيى اساسيت
 1.3و ث ا    00سا  63 00سا  126 00سا  195 00سا  384 5
 ٝسشخ أُششٝع    00عب  126 00عب  114 00عب  240 5
 )*(( دسٝط اخز٤بس٣خ ٓزؼِوخ ثب٫خزظبص 3ص٬س )   00عب  63  00عب  81 00عب  144 3
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 وحذاث انخؼهيى انًُهجيت
 1.3و ث و   00سا  42 00سا  42   00سا  36 00سا  120 2

 اهزظبد اُج٘بء 00عب  21 00عب  21   00عب  30 00عب  72 1.5
 اداسح أُششٝع 00عب  21 00عب  21   00عب  6 00عب  48 1

 وحذاث انخؼهيى االفقيت
 1.3و ث إ   00سا  42   00سا  30 00سا  72 1
 رو٤٘بد اُزؼج٤ش  00عب  21   00عب  27 00عب  48 2
 ِـخ ا٫ٗغ٤ِض٣خاُ  00عب  21   عب 3 00عب  24 1
 4يجًىع انسذاسي  00سا  42 00سا  84 00سا  63 00سا 126 00سا  261 00سا  576 8

 )*( 5ضمن الدروس المقترحة يختار الطالب درسين اثنين ، لكل درس معامل 
 

 البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطور الثاني 
 وم لميندسة المعمارية والعمرانلنيل دبموم ميندس معماري بالمدرسة المتعددة العم

 5السداسي س 
 

 أُؼبَٓ
  أعجٞع ( 14اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢ ) 

 دسٝط اػٔبٍ ٓٞعٜخ رشثض ٝسشخ أُششٝع ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ٝد
 وحذاث انخؼهيى اساسيت

 2.3و ث ا   00سا  42  00سا  126 00سا  360 00سا  528 3
 ٝسشخ أُششٝع ٜٗب٣خ اُذساعخ    00عب  126 00عب  210 00عب  336 5
 ٓ٘بهشخ ٓششٝع ٜٗب٣خ اُذساعخ  00عب  21   00عب  99 00عب  120 2
 روش٣ش ٓششٝع ٜٗب٣خ اُذساعخ  00عب  21   00عب  51 00عب  72 1

 وحذاث انخؼهيى االفقيت
 2.3و ث إ    00سا  120  00سا  72 00سا  192 1
 رشثض اُزٔٞهغ ك٢ اُؾ٤بح ا٤ُٜ٘ٔخ ٝروش٣ش   00ب ع 120  00عب  72 00عب  192 1
 6يجًىع انسذاسي   00سا  42 00سا  120 سا 126 00سا  432 00سا  720 4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحدد لمبرنامج البيداغوجي لنيل شيادة، 3152أوت  13المؤرخ في  555رقم  قــرار

 رسة الوطنية المتعددة العموم لميندسة المعمارية والعمراندبموم الميندس المعماري بالمد
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  8444أبريل سنة  1المكافق  8184ذك الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،

المتضمف  8424أكتكبر سنة  4المكافق  8444شعباف عاـ  40المؤرخ في  845 -24كبمقتضى المرسكـ رقـ  -
 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى دبمكـ الميندس المعماري،

المتضمف  4581مايك سنة 0المكافق  8140رجب عاـ  0المؤرخ في  801-81كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 تعييف أعضاء الحككمة،

 4553يكليك  سنة  81المكافق  8144شعباف عاـ  82المؤرخ في  410-53كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس ، شيادة الماستر كشيادة  الدكتكاره ،

 4553غشت سنة 84المكافق  8144رجب عاـ  88المؤرخ في  484-53كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 ة العمـك لميندسة المعمارية كالعمراف إلى المدرسة خارج الجامعة ، المعدؿ ،المتضمف تحكيل المدرسة المتعدد

 4584يناير سنة 45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي. 

الذي يحدد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماستر لمطمبة  4588مبر نكف 54المؤرخ في  280كبمقتضى القرار رقـ -
 المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة ف دبمكـ الميندس المعماري في المدارس خارج الجامعة،

المحدد البرنامج البيداغكجي لنيل دبمكـ  ميندس المعماري   4581أكت  54المؤرخ   282كبمقتضى القرار رقـ  -
 مـك لميندسة المعمارية كالعمرافبالمدرسة المتعددة الع

 

 ـــررـــقــي
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المشار إليو أعبله، ييدؼ ىذا القػرار إلى  4588نكفمبر  54المؤرخ في  280طبقا ألحكاـ القرار رقـ  المادة األولى:
تحديد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل دبمـك الميندس 

 ليذا القرار 54ك 58،54ري بالمدرسة المتعددة العمكـ لميندسة المعمارية كالعمراف ، كفقا لمبلحق المعما
يكمف المدير العػاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة المتعددة العمكـ لميندسة المعمارية كالعمراف،  :3المادة 

 الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي. كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة
 

 4302 أوت 34حـرر بالجزائر في                                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

   30ممحق
 البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي  لنيل شيادة الماستر بالمدرسة المتعددة  العموم لميندسة المعمارية والعمران

 اء واليئةفرع ىندسة معمارية وعمران تخصص: اليندسة المعمارية، البن –ميدان: عموم وتكنولوجيا 
 2السداسي 

 أُؼبَٓ
 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢

 أُـبدح
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ ٗذٝاد ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع

 رو٤٘بد ٝأداٝاد ثؾش ُِزخظظبد   00عب  42 00عب  30 00عب  72 1
 ٜٓ٘غ٤بد خبطخ ثبُزخظظبد   00عب  42 00عب  30 00عب  72 1
 4ذاسي س يجًىع انس   00سا  84 00سا  60 00سا 144 2

 

  5السداسي س
 أُؼبَٓ

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢
 أُـبدح

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ ٗذٝاد ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع
 اػذاد ٓزًشح أُبعزش   00عب  24 00عب  48 00عب  72 1
 ٓ٘بهشخ أُزًشح   00عب  24 00عب  48 00عب  72 1
 5يجًىع انسذاسي س    00سا  48 00سا  96 00سا  144 2

 

  34محقم
 البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر بالمدرسة المتعددة  العموم لميندسة المعمارية والعمران 

 فرع ىندسة معمارية وعـمران  تخصص: اليندسة المعمارية، المدينة والتعمير –ميدان: عموم وتكنولوجيا 
 2السداسي 

 أُؼبَٓ
 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢

 حأُـبد
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ ٗذٝاد ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع

 رو٤٘بد ٝأداٝاد ثؾش ُِزخظظبد   00عب  42 00عب  30 00عب  72 1
 ٜٓ٘غ٤بد خبطخ ثبُزخظظبد   00عب  42 00عب  30 00عب  72 1
 4يجًىع انسذاسي س    00سا  84 00سا  60 00سا 144 2

 

  5السداسي س
 أُؼبَٓ  

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢
 ُٔـبدحا

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ ٗذٝاد ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع
 اػذاد ٓزًشح أُبعزش   00عب  24 00عب  48 00عب  72 1
 ٓ٘بهشخ أُزًشح   00عب  24 00عب  48 00عب  72 1
 5يجًىع انسذاسي س    00سا  48 00سا  96 00سا  144 2

 

  30ممحق
 ة الماستر بالمدرسة المتعددة العموم لميندسة المعمارية والعمران البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شياد

 فرع ىندسة معمارية وعـمران  تخصص: التراث المعماري والعمراني –ميدان: عموم وتكنولوجيا 
 2السداسي 

 أُؼبَٓ
 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢

 أُـبدح
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ ٗذٝاد ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع

 رو٤٘بد ٝأداٝاد ثؾش ُِزخظظبد   00عب  42 00عب  30 00عب  72 1
 ٜٓ٘غ٤بد خبطخ ثبُزخظظبد   00عب  42 00عب  30 00عب  72 1
 4يجًىع انسذاسي س    00سا  84 00سا  60 00سا 144 2

 

  5السداسي س
 أُؼبَٓ  

 اُؾغْ اُغبػ٢ اُغذاع٢
 أُـبدح

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ ٗذٝاد ػَٔ شخظ٢ أُغٔٞع
 اػذاد ٓزًشح أُبعزش   00عب  24 00عب  48 00عب  72 1
 ٓ٘بهشخ أُزًشح   00عب  24 00عب  48 00عب  72 1
 5يجًىع انسذاسي س    00سا  48 00سا  96 00سا  144 2

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المحدد لمبرنامج البيداغوجي لنيل شيادة، 3152أوت  13المؤرخ في  555رقم  قــرار
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينةاألليـة دس دولة في مين

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  8444أبريل سنة  1المكافق  8184ذك الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
 4584سبتمبر سنة  88المكافق  8141ذي القعدة عاـ  0المؤرخ في  484-84لرئاسي رقـ كبمقتضى المرسكـ ا -

 كالمتضمف تعييف أعضا الحككمة،
المتضمف  8428 غشت سنة 40المكافق  8448رجب عاـ  1المؤرخ في  484-28كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس ، المعدؿ،
 4588نكفمبر  43المكافق ػ 8144محـر عاـ  54المؤرخ في  15-88يذي رقـ كبمقتضى المرسكـ التنف -

 المتضمف إنشاء المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة،
 4584يناير سنة 42المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 بحث العممي. الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كال
 ــررــــقـــي

األلية بالمدرسة في ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة  المادة األولى:
 الكطنية المتعددة التقنيات بقسنطية، كفقا  لممحق ىذا القرار.

 تمغى جميع األحكاـ المخالفة ليذا القرار. :3المادة 
، متعددة التقنيات، كل فيما يخصو دير العػاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنيةيكمف الم :2المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302 أوت 34حـرر بالجزائر في                                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطـور الثاني 

 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات  ندس دولة في األليـةلنيل شيادة مي
 5السداسي س 

 أُؼـبَٓ
 أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُغذاع٢ ) 

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أُغٔٞع

 وحذاث انخؼهيى األساسيت
 1.1.1و ث ا  00سا  45 00سا  45 30سا  22 30سا  112 7
 1ا٩ٌُزش٤ٗٝي اُز٘بظش٣خ  30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 4

 اٌُٜشثبء اُؼبٓخ 30عب  22 30عب  22  00عب  45 3

 2.1.1و ث ا  00سا  90 00سا  45 00سا  45 00سا  180 12
 1-ا٫ٗظٔخ اُزٞاكو٤خ ٝأُزغِغِخ  00عب  45 30عب  22 30عب  22 00عب  90 6
 : ٗظْ اُزؾطْ اُخط٤خ أُغزٔشح 1آ٤ُبد  00عب  45 30 عب 22 30عب  22 00عب  90 6

 وحذة انخؼهيى انًُهـجيت
 1.1و ث و. 00سا  45 30سا  22 30سا  22 00سا  90 7

 1اػ٬ّ آ٢ُ  30عب  22  30عب  22 00عب  45 3

 1س٣بض٤بد رطج٤و٤خ  30عب  22 30عب  22  00عب  45 4
 وحذة انخؼهيى األفقيت

 1.1و ث ا ف  30 سا 22   30سا  22 2
 1ا٩ٗغ٤ِض٣خ  30عب  22   30عب  22 2

 وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 1.1و ث إ  30سا  22   30سا  22 2
 اٗزبط ، ٗوَ ٝرٞص٣غ اٌُٜشثبء 30عب  22   30عب  22 2

 1يجًىع انسذاسي  00سا  225 30سا  112 00سا  90 00سا 428 30
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 األولى من الطـور الثاني مـمحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات  لنيل شيادة ميندس دولة في األليـة

 3السداسي س 
 أُؼـبَٓ

  أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُغذاع٢ ) 
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 وحذاث انخؼهيى األساسيت

 1.2.1و ث ا  00سا  90 00سا  45 00سا  45 30سا  180 12

 آ٤ُبد خط٤خ : اُطشم اُزٞارش٣خ 00عب  45 30عب  22 30عب  22 30عب  90 6
 2-ا٫ٗظٔخ اُزٞاكو٤خ ٝأُزغِغِخ  00عب  45 30عب  22 30عب  22 00عب  90 6
 2.2.1و ث ا  00سا  67 00سا  45 00سا  45 00سا  157 8
 1ا٩ٌُزش٤ٗٝي اُز٘بظش٣خ 00عب  22 30عب  22 30عب  22 00عب  67 4
 اٌُـٜشٝرو٤٘خ 00عب  45 30عب  22 30عب  22 00عب  67 4

 وحذة انخؼهيى انًُهـجيت
 2.1و ث و. 00سا  45 30سا  22 30سا  22 00سا  90 7
 2اػ٬ّ آ٢ُ  30عب  22  30عب  22 00عب  45 3
 2س٣بض٤بد رطج٤و٤خ  30عب  22 30عب  22  00عب  45 3

 انخؼهيى األفقيتوحذة 
 2.1و ث ا ف  30سا  22   30سا  22 2
 2ا٩ٗغ٤ِض٣خ  30عب  22   30عب  22 2

 وحذة انخؼهيى االسخكشافيت
 2.1و ث إ      2
 ذٓبط ٢ٜ٘ٓٗرشثض : ا     2
 2يجًىع انسذاسي  00سا  225 30سا  112 30سا  112 00سا 450 30

 
 من الطـور الثاني يةالثانمـمحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة 

 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات  لنيل شيادة ميندس دولة في األليـة
 2السداسي س 

 أُؼـبَٓ
  أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُغذاع٢ ) 

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (
 وحذاث انخؼهيى األساسيت

 1.1.2و ث ا  00سا  45 00سا  45 30سا  22 30سا  112 8

 اُزؾٌْ ك٢ ا٫ٗظٔخ أُزوطؼخ 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 5
 1ٓؼبُغخ ا٩شبسح  30عب  22 30عب  22  00عب  45 3
 2.1.2و ث ا  00سا  67 00سا  67 00سا  67 00سا  202 14
 ا٫ٗظٔخ ؿ٤ش اُخط٤خ 30عب  22 30عب  22 30عب  22 00عب  67 5
 ٓزـ٤شاد اُؾبُخ 30عب  22 30عب  22 30عب  22 00عب  67 5
 ا٤ُ٥بد اُظ٘بػ٤خ أُجشٓغخ 30عب  22 30عب  22 30عب  22 00عب  67 4

 وحذة انخؼهيى انًُهـجيت
 1.2و ث و. 00سا  45 00سا  45 00سا  45 00سا  135 8
 اُؾٞاعت ٝاُشهبهبد أُظـشح 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 4
 رغ٤ٜضاد : ُٞاهظ ٝاشبساد 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 4

 وحذة انخؼهيى األفقيت
 3يجًىع انسذاسي  س  30سا  157 30سا  157 00سا  135 00سا 450 30

 
 من الطور الثاني الثانيةالبرنامج البيداغوجي لمسنة  ممحق:

 ة المتعددة االتقنياتبالمدرسة الوطني لنيل شيادة ميندس  دولة في اآلليــة
 2السداسي س 

 أُؼـبَٓ
  أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُغذاع٢ ) 

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (
 وحذاث انخؼهيى األساسيت

 1.2.2و ث ا  00سا  45 00سا  45 00سا  45 30سا  135 11
 رؼش٣ق ٝٗٔزعخ 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 4
 ا٤ُ٥بد اُظ٘بػ٤خ أُجشٓغخ 30عب  22  30عب  22 30عب  45 3
 رؾٌْ ٓزؼذد أُزـ٤شاد 30عب  22 30عب  22 30عب  22 00عب  67 4
 2.2.2و ث ا  00سا  45 00سا  45 300سا  22 30سا  112 6
 2ٓؼبُغخ ا٩شبسح  30عب  22 30عب  22  00عب  45 3
 ا٩ٌُزش٤ٗٝي اُوذسح 30عب  22 30عب  22 30عب  22 00عب  67 3

 وحذة انخؼهيى انًُهـجيت
 2.2و ث و 00سا  45 00سا  45 00سا  45 00سا  135 8
 ٝظبئق ا٩ٌُزش٤ٗٝي 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 4
 اُزؾغ٤ٖ 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 4

 وحذة انخؼهيى األفقيت
 و ث أ ف    30سا  22 2
 اُشإ٣ب ثبُؾبعٞة    30عب  22 2
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 وحذة انخؼهيى االسخكشافيت
 و ث إ ف     3
 ٓششٝع اُجؾش     3

 3يجًىع انسذاسي  س  30سا  157 00سا  135 30سا  112 00سا 405 30
 

 من الطـور الثاني   الثالثةممحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 الوطنية المتعددة التقـنيات  بالمدرسة لنيل شيادة ميندس دولة في األليـة

 5السداسي س 
 أُؼـبَٓ

 أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُغذاع٢ ) 
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أُغٔٞع
 وحذاث انخؼهيى األساسيت

 1.2.3و ث ا  30سا  67  00سا  45 30سا  112 10
 ُز٢ً  ٝأُزؤهِْاُزؾٌْ ا 30عب  22  30عب  22 00عب  45 4
 اُزؾٌْ أُز٤ٖ 30عب  22   30عب  22 2
 رؾٌْ ا٧ٓضَ ٝاُز٘جئ١ 30عب  22  30عب  22 00عب  45 4
 2.1.3و ث ا  30سا  67 30سا  22 30سا  67 30سا  157 13
 اػ٬ّ آ٢ُ ط٘بػ٢ 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 5
 سٝثٞر٤ي 30عب  22  30عب  22 00عب  45 4
 اُزؾٌْ ك٢ اُطشائن 30عب  22  30عب  22 00عب  45 4

 وحذة انخؼهيى انًُهـجيت
 1.3و ث و. 00سا  45 30سا  22  30سا  67 5
 ثؾش ػ٤ِٔبر٢ 30عب  22 30عب  22  00عب  45 3

 وحذة انخؼهيى األفقيت
 1.3و ث أ ف  00سا  45 30سا  22  00سا 45 4
 ٔئعغبداهزظبد ٝاداسح اُ 30عب  22   30عب  22 2
 ٜٓ٘غ٤خ دساعخ ٝرغ٤٤ش أُشبس٣غ 30عب  22   30عب  22 2
 5يجًىع انسذاسي س 00سا  225 00سا  45 30سا  112 30سا  382 30

 

 من الطـور الثاني   الثالثةممحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات  لنيل شيادة ميندس دولة في األليـة

 5سي  س السدا
 

 وحذة انخؼهيى و ث ػًم شخصي –اسبىع (  15انحجى انساػي )  انًؼايم

 يشزوع َهايت انذراست 00سا  450 30

 6انًجًىع انسذاسي س  30

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في المحدد لمبرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة، 3152أوت  13المؤرخ في  531رقم  قــرار

 : بناء وتصنيع ميكانيكي بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة، تخصصاليندسة الميكانيكية
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  8444أبريل سنة  1المكافق  8184ذك الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -
 المعدؿ كالمتمـ،القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، 

 4584سبتمبر سنة  88المكافق  8141ذي القعدة عاـ  0المؤرخ في  484-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 كالمتضمف تعييف أعضا الحككمة،

المتضمف  8428غشت سنة 40المكافق  8448رجب عاـ  1المؤرخ في  484-28كبمقتضى المرسكـ رقـ  -
 ، المعدؿ،تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس

 4588نكفمبر  43المكافق لػ 8144محـر عاـ  54المؤرخ في  15 -88كبمقتضى المرسكـ التنفيذي  رقـ  -
 المتضمف إنشاء المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة،

 4584يناير سنة 42المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 دد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي. الذي يح

 ــررــــقـــي
ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة في اليندسة الميكانيكية   المادة األولى:

 قرار.تخصص: بناء كتصنيع ميكانيكي بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بقسنطية، كفقا لممحق ىذا ال



509 |    1024-الثالثي الثالث                                                                                         النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
 

 تمغى جميع األحكاـ المخالفة ليذا القرار. :3المادة 
يكمف المدير العػاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات، كل فيما يخصو،  :2المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302 أوت 34حـرر بالجزائر في                                                                                                              

 لبحث العممي  وزير التعميم العالي وا                                                                                                             
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لنيل شيادة ميندس دولة في الميكانيك  ممحق : لبرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطـور الثاني

 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بقسنطينة  فرع : بناء وتصنيع ميكانيكي
 5السداسي س 

 أُؼـبَٓ
  أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُغذاع٢ ) 

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ عأُغٔٞ ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (
 وحذاث انخؼهيى األساسيت

 1.1.1و ث ا  00سا  90 00سا  45 30سا  22 30سا  157 12
 اُ٘ضش٣خ  اُؼبّ ٨ُٝعبط أُغزٔشح 00عب  45 30عب  22 00عب  0 30عب  67 6
 ٓوبٝٓخ أُٞاد 00عب  45 30عب  22 30عب  22 00عب  90 6
 2.1.1و ث ا  00سا  45 30سا  22 30سا  22 00سا  90 6
 سعْ رو٢٘ 00عب  45 30عب  22 30عب  22 00عب  90 6
 3.1.1ٝد أ  00عب  45 30عب  22 00عب  00 30عب  67 5
 ا٤ٌُٔب٤ٌٗب اُزؾ٤ِ٤ِخ 00عب  45 30عب  22 00عب  00 30عب  67 5

 وحذة انخؼهيى انًُهـجيت
 1.1و ث و. 30سا  22 30سا  22 30سا  22 30سا  67 5
 ػِْ اُو٤بط 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 5

 وحذة انخؼهيى األفقيت
 1.1و ث ا ف  30سا  22 00سا  00  30سا  22 2
 1ا٩ٗغ٤ِض١  30عب  22 00عب  00  30عب  22 2
 1يجًىع انسذاسي  00سا  225 30سا  112 30سا  67 00سا 405 30

 

 لنيل شيادة ميندس دولة في الميكانيك األولى من الطـور الثانيمـمحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بقسنطينة  فرع : بناء وتصنيع ميكانيكي

 3السداسي س 
 أُؼـبَٓ

  أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُغذاع٢ ) 
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 اث انخؼهيى األساسيتوحذ
 1.2.1و ث ا  00سا  90 30سا  22 30سا  22 00سا  135 11
 2ٓوبٝٓخ أُٞاد  00عب  45 30عب  22 00عب  00 30عب  67 6
 ػِْ أُٞاد ٝأُؼبدٕ 00عب  45 00عب  00 30عب  22 00عب  67 5

 2.2.1و ث ا  00سا  45 30سا  22 30سا  22 00سا  90 6

 اُزشٓٞد٣٘ب٤ٌٓب اُزطج٤و٤خ 00عب  45 30عب  22 30عب  22 00عب  90 6

 3.2.1و ث أ  30سا  22 00سا  00 00سا  45 30سا  67 4

 اُشعْ ٝاُزظ٤ْٔ ثٔغبػذح أٌُج٤ٞرش 30عب  22 00عب   00 00عب  45 30عب  67 4

 وحذة انخؼهيى انًُهـجيت
 2.1و ث و. 30سا  22 30سا  22 00سا  45 00سا  90 5
 اُؾغبثبد اُؼذد٣خ اُزطج٤و٤خ ُِٜٔ٘ذع٤ٖ 30عب  22 30عب  22 00عب  45 00عب  90 5

 وحذة انخؼهيى األفقيت

 2.1و ث ا ف  30سا  22 00سا  00 00سا  00 30سا  22 2
 2ا٩ٗغ٤ِض٣خ  30عب  22 00عب  00 00عب  00 30عب  22 2

 وحذة انخؼهيى االسخكشافيت
 2.1و ث إ      2
 رشثض : ارذٓبط ٢ٜ٘ٓ     2

 2يجًىع انسذاسي  00سا  202 30سا  67 00سا  135 00سا 405 30
 

 لنيل شيادة ميندس دولة في الميكانيك من الطـور الثاني الثانيةممحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بقسنطينة فرع بناء وتصنيع ميكانيكي

 2السداسي س 
 أُؼـبَٓ

 أعجٞػب( 15ػ٢ اُغذاع٢ ) اُؾغْ  اُغب
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أُغٔٞع
 وحذاث انخؼهيى األساسيت

 1.1.2و ث ا  00سا  90 00سا  45 30سا  22 30سا  157 12
 اٛزضاصاد 00عب  45 30عب  22 30عب  22 30عب  90 6
 ٤ٓ1ٌب٢ٌ٤ٗ ث٘بء  00عب  45 30عب  22 00عب  00 30عب  67 6
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 2.1.2و ث ا  00سا  45 30سا  22 30سا  22 00سا  90 6
 ٤ٌٓب٤ٌٗب أُٞائغ 00عب  45 30عب  22 30عب  22 00عب  90 6
 3.2.1و ث أ  30سا  22 30سا  22 30سا  22 00سا  67 5
 رظ٤٘غ ٤ٌٓب٢ٌ٤ٗ 30عب  22 30عب  22 30عب  22 00عب  67 5

 وحذة انخؼهيى انًُهـجيت
 1.2و ث و. 30سا  22 30سا  22 30سا  22 00سا  67 4
 اُز٘ظ٤ْ ٝاُزؾٌْ 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 4

 وحذة انخؼهيى االسخكشافيت
 1.2و ث إ  30سا  22  30سا  22 00سا  45 3
 رو٤٘بد اُو٤بط اُزغش٣ج٢ ٝا٧عٜضح 30عب  22  30عب  22 00عب  45 3
 3يجًىع انسذاسي  س  30سا  202 30سا  112 30سا  112 30سا  427 30

 

 لنيل شيادة ميندس دولة في الميكانيك من الطـور الثاني الثانيةممحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بقسنطينة فرع بناء وتصنيع ميكانيكي

 2السداسي س 
 أُؼـبَٓ

  أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُغذاع٢ ) 
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أُغٔٞع ذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (ٝؽ
 وحذاث انخؼهيى األساسيت

 1.2.2و ث ا  00سا  90 00سا  45 00سا  00 30سا  135 11
 2ث٘بء ٤ٌٓب٢ٌ٤ٗ  00عب  45 30عب  22 00عب  00 30عب  67 6

 ٤ٗضٓبد٤ٌٓب٤ٌٗب ا٩رظبٍ ٝا٤ٌُٔب 00عب  45 30عب  22 00عب  00 30عب  67 5

 2.2.2ٝ د ا  00عب  45 30عب  22 30عب  22 30عب  90 5
 اُؼ٘بطش أُؾذدح ك٢ ا٤ٌُٔب٤ٌٗب اُظِجخ 00عب  45 30عب  22 30عب  22 00عب  90 6
 3.2.2و ث أ . 30سا  22 30سا  22 30سا  22 00سا  90 6
 اُ٘وـَ اُؾـشاس١ 00عب  45 30عب  22 30عب  22 00عب  90 6

 نًُهـجيتوحذة انخؼهيى ا
 2.2و ث و 30سا  22 30سا  22 00سا  00 00سا  45 3
 ٓٞصٞه٤خ ٝع٬ٓخ ا٧ٗظٔخ  ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ 30عب  22 30عب  22 00عب  00 00عب  45 3

 وحذة انخؼهيى االسخكشافيت
 2.2و ث إ ف  30سا  22 30سا  22 00سا  00 00سا  45 5
 ٌُٜشثبئ٤خا٫٥د ا 30عب  22 30عب  22 00عب  00 00عب  45 3
 ٓششٝع ٓظـش     2

 3يجًىع انسذاسي  س  00سا  225 00سا  135 00سا  45 00سا 405 30
  
 لنيل شيادة ميندس دولة في الميكانيكلمسنة الثالثة من الطـور الثاني  ممحق : البرنامج البيداغوجي

 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بقسنطينة فرع بناء وتصنيع ميكانيكي
 5لسداسي س ا

 أُؼـبَٓ
 أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُغذاع٢ ) 

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أُغٔٞع

 وحذاث انخؼهيى األساسيت

 1.2.3و ث ا  30سا  67 00سا  45 00سا  45 30سا  157 12

 اُزؾٌْ اُشه٢ٔآ٫د اُزظ٤٘غ ثبعزخذاّ  00عب  45 30عب  22 30عب  22 00عب  90 6
 ٌٓزت اُذساعبد ٝاُطشهبد 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 6
 2.1.3و ث ا  30سا  22 30سا  22 30سا  67 30سا  67 6
 ٓؾشى ا٫ؽزشام اُذاخ٢ 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 6
 3.1.3ٝ د أ  30عب  22 00عب  00 00عب  45 30عب  67 5

 30عب  22 00عب  00 00عب  45 30عب  67 6
بد ئاُجشٓغ٤بد أُغزؼِٔخ ك٢ ؽغبثبد ) ٓششٝع رٌب٢ِٓ ( اُج٘ب

 ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ

 وحذة انخؼهيى األفقيت

 1.3و ث أ ف  00سا  45 00سا  00 00سا  00 00سا 45 4
 اهزظبد ٝاداسح أُئعغبد 30عب  22 00عب  00 00عب  00 30عب  22 2
 ٜٓ٘غ٤خ دساعخ ٝرغ٤٤ش أُشبس٣غ 30عب  22 00عب  00 00عب  00 30عب  22 2

 وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 1.3و ث إ  30سا  22 00سا  00 00سا  00 30سا  22 3

 اُ٘ظبكخ ٝاُغ٬ٓخ اُظ٘بػ٤خ 30عب  22 00عب  00 00عب  00 30عب  22 3
 5يجًىع انسذاسي س 00سا  180 00سا  67 30سا  112 30سا  360 30

 

 لنيل شيادة ميندس دولة في الميكانيك يداغوجي لمسنة األولى من الطـور الثانيممحق : البرنامج الب
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بقسنطينة فرع : بناء وتصنيع مكيانيكي

 5السداسي  س 
 وحذة انخؼهيى و ث ػًم شخصي –اسبىع (  15انحجى انساػي )  انًؼايم

 يشزوع َهايت انذراست 00سا  450 30

 6انًجًىع انسذاسي س  30

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ، المحدد لمبرنامج البيداغوجي لنيل شيادة3152أوت  13المؤرخ في  535رقم  قــرار
 ميندس دولة في الكيروتقنية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  8444أبريل سنة  1المكافق  8184ذك الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44قانكف رقـ بمقتضى ال -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
 4584سبتمبر سنة  88المكافق  8141ذي القعدة عاـ  0المؤرخ في  484-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 كالمتضمف تعييف أعضا الحككمة،
المتضمف  8428 غشت سنة 40المكافق  8448رجب عاـ  1المؤرخ في  484-28ضى المرسـك رقـ كبمقت -

 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ،
 4588نكفمبر  43المكافق  8144محـر عاـ  54المؤرخ في  15 -88كبمقتضى المرسكـ التنفيذي  رقـ  -

 ات بقسنطينة،المتضمف إنشاء المدرسة الكطنية المتعددة التقني
 4584يناير سنة 42المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي. 
 

 ـــررـــقــي
 

في الكيركتقنية   ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة المادة األولى:
 بالمدرسة الكطنية  المتعددة التقنيات بقسنطينة، كفقا  لممحق ىذا القرار.

 تمغى جميع األحكاـ المخالفة ليذا القرار. :3المادة 
يكمف المدير العػاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات، كل فيما يخصو،  :2المادة 

 ا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي .بتطبيق ىذ
 4302 أوت 34حـرر بالجزائر في                                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لنيل شيادة ميندس دولة في الكيروتقنية  ممحق : لبرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطـور الثاني

 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بقسنطينة 
 5السداسي س 

 أُؼـبَٓ
  أعجٞػب( 15ُغبػ٢ اُلظ٢ِ ) اُؾغْ  ا

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (
 وحذاث انخؼهيى األساسيت

 1.1.1و ث ا  00سا  135 30سا  67 30سا  67 00سا  270 18
 1ا٤ُ٥ـبد  00عب  45 30عب  22 30عب  22 30عب  90 6
 اٌُٜشٝرو٤٘خ اُؼـبٓخ 00عب  45 30عب  22 30عب  22 30عب  90 6
 1-ا٧ٗظٔخ اُزٞاكو٤خ ٝأُزغِغِخ  00عب  45 30عب  22 30عب  22 00عب  90 6
 2.1.1و ث ا  00سا  45   00سا 45 4
 اٗزبط ، ٗوَ ٝرٞص٣غ اٌُٜشثبء 30عب  22   30عب  22 2
 اٌُٜشٝٓؼ٘بط٤غ٤خ 30عب  22   30عب  22 2

 وحذة انخؼهيى انًُهـجيت
 1.1و ث و. 00سا  45 30سا  22  30سا  67 4
 1اػ٬ّ آ٢ُ  30عب  22   30عب  22 2
 1-اُزؾ٤َِ اُؼذد١ أُطجن ػ٠ِ اٌُٜشٝرو٤٘خ  30عب  22 30عب  22  00عب  45 2

 وحذة انخؼهيى األفقيت
 1.1و ث ا ف  00سا  45   00سا  45 4
 1ا٩ٗغ٤ِض١  30عب  22   30عب  22 2
 اُزو٤٤ظ 30عب  22   30عب  22 2

 1يجًىع انسذاسي  00سا  270 30سا  90 00سا  67 30سا 427 30
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 لنيل شيادة ميندس دولة في الكيروتقنية  مـمحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطـور الثاني
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بقسنطينة 

 3السداسي س 
 أُؼـبَٓ

  أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُلظ٢ِ ) 
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 وحذاث انخؼهيى األساسيت

 2.1و ث ا . 00سا  135 30سا  67 30سا  67 00سا  270 18

 2ا٤ُ٥بد  00عب  45 30عب  22 30عب  22 00عب  90 6

 1ا٫د  اٌُٜشثبئ٤خ  00عب  45 30عب  22 30عب  22 00عب  90 6

 2-ا٫ٗظٔخ اُزٞاكو٤خ ٝأُزغِغِخ  00عب  45 30عب  22 30عب  22 00 عب 90 6

 وحذة انخؼهيى انًُهـجيت

 2.1و ث و. 30سا  67 00سا  45 30سا  22 00سا  135 8

 2اػ٬ّ آ٢ُ  30عب  22   30عب  22 2

 اٌُزش٤ٗٝي 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 4

 1-٤َِ اُشه٢ٔ أُطجن ػ٠ِ اٌُٜشٝرو٤٘خ اُزؾ 30عب  22 30عب  22  00عب  45 2

 اُؾغبثبد اُؼذد٣خ اُزطج٤و٤خ ُِٜٔ٘ذع٤ٖ 30عب  22 30عب  22 00عب  45 00عب  90 5
 وحذة انخؼهيى األفقيت

 2.1و ث ا ف  30سا  22 00سا  00  30سا  22 2

 2ا٩ٗغ٤ِض٣خ  30عب  22 00عب  00  30عب  22 2

 وحذة انخؼهيى االسخكشافيت

 2.1ث إ  و     2

 رشثض : اٗذٓبط ٢ٜ٘ٓ     2

 2يجًىع انسذاسي  00سا  225 30سا  112 00سا  90 00سا 427 30

 
 لنيل شيادة ميندس دولة في الكيروتقنية من الطـور الثاني الثانيةممحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة 

 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بقسنطينة
 2السداسي س 

 أُؼـبَٓ
  أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُلظ٢ِ ) 

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 وحذاث انخؼهيى األساسيت

 1.1.2و ث ا  00سا  90 00سا  45 30سا  22 00سا  180 12
 اٌُزش٤ٗٝي اُوذسح 00عب  45 30عب  22 30عب  22 30عب  90 6

 2ا٥د ًٜشثبئ٤خ  00عب  45 30ب ع 22 30عب  22 30عب  90 6

 2.1.2و ث ا  00سا  45 00سا  45 00سا  45 00سا  135 8

 1شجٌبد ًٜشثبئ٤خ   30عب  22 30عب  22 30عب  22 00عب  67 4

 رو٤٘بد اُزٞرش اُؼب٢ُ 30عب  22 30عب  22 30عب  22 00عب  67 4
 3.2.1و ث أ  30سا  22 30سا  22 30سا  22 00سا  67 5

 رظ٤٘غ ٤ٌٓب٢ٌ٤ٗ 30عب  22 30عب  22 30عب  22 00عب  67 5

 وحذة انخؼهيى انًُهـجيت
 1.2و ث و. 30سا  67 30سا  67 30سا  22 00سا  157 10
 اُزًبء ا٩طط٘بػ٢ أُطجن ػ٠ِ اٌُٜشٝرو٤٘خ 30عب  22 30عب  22  30عب  45 3
 شحاُؾٞاعت ٝاُشهبثبد أُظـ 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 4
 ٓؼبُغخ ا٩شبسح 30عب 22 30عب  22  00عب  45 3

 3يجًىع انسذاسي  س  30سا  202 30سا  157 30سا  112 30سا  472 30
 
 

 لنيل شيادة ميندس دولة في الكيروتقنية من الطـور الثاني الثانيةممحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بقسنطينة

 2سداسي س ال
 أُؼـبَٓ

  أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ ااُلظ٢ِ ) 
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 وحذاث انخؼهيى األساسيت

 1.2و ث ا 00سا  90 00سا  45 00سا  45 00سا  180 12
 أعٜضح اُو٤بط ٝاُؾٔب٣خ 00عب  45 30عب  22 30عب  22 30عب  90 6

 اٌُزش٤ٗٝي اُوذسح 00عب  45 30عب  22 30عب  22 30عب  90 6

 1.2و ث ا. 00سا  45 00سا  45 00سا  45 00سا  135 8

 ٗٔزعخ ا٫٥د 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 4

 2اُشجٌبد اٌُٜشثبئ٤خ  30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 4
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 وحذة انخؼهيى انًُهـجيت
 1.2و ث و. 30سا  67 00سا  45 30ا س 22 00سا  135 8

 ا٫ٗظٔخ اٌُٜشٝطبه٣ٞخ 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 3

 ٓؼبُغخ ا٫شبسح 30عب  22 30عب  22  00عب  45 3

 اُزٞاكو٤خ اٌُٜشٝٓـ٘بط٤غ٢ 30عب 22   30عب  22 2

 وحذاث انخؼهيى االسخكشافيت

 1.2و ث إ      2

 ٓششٝع  ثؾش     2

 43يجًىع انسذاسي  س  30سا  202 30سا  135 30سا  112 30سا  450 30
 

 

 لنيل شيادة ميندس دولة في الكيروتقنية من الطـور الثاني الثالثةممحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بقسنطينة

 5السداسي س 
 أُؼـبَٓ

  أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُلظ٢ِ  ) 
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 وحذاث انخؼهيى األساسيت
 1. 1.3و ث ا 00سا  45 30سا  22 300سا  22 00سا  90 6
 اُزؾٌْ ك٢ ا٫٫د اٌُٜشثبئ٤خ 00عب  45 30عب  22 30عب  22 30عب  90 6
 2.1.3و ث ا. 00سا  45 00سا  45 00سا  45 00سا  135 10
 أٗظٔخ رؾ٣َٞ ٝرخض٣ٖ اُطبهخ 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 5
 3شجٌبد اٌُٜشثبئ٤خ    30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 5
 1.3و ث و  00سا  45 00سا  45  00سا  90 6
 اُطبهبد أُزغذدح 30عب  22 30عب  22  00عب  45 3
 ا٢ُ٫ اُظ٘بػ٢ا٫ػ٬ّ  30عب  22 30عب  22  00عب  45 3

 وحذة انخؼهيى انًُهـجيت
 1.3و ث و. 30سا  22   30سا  22 2
 عٞدح ًٝلبءح اُطبهخ 30عب  22   30عب  22 2

 وحذاث انخؼهيى االفقيت
 1.3و ث إ  30سا  67   30سا  67 6
 ٜٓ٘غ٤خ اُذساعخ ٝه٤بدح أُشبس٣غ 30عب  22   30عب  22 2
 داسح ا٫ػٔبٍاُز٘ظ٤ْ ٝا 30عب  22   30عب  22 2
 ا٫ٖٓ اُظ٘بػ٢ 30عب  22   30عب  22 2

 5يجًىع انسذاسي  س  30سا  225 30سا  112 30سا  67 30سا  405 30
 

 لنيل شيادة ميندس دولة في الكيروتقنية  من الطـور الثاني الثالثةممحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بقسنطينة 

 5السداسي  س 
 وحذة انخؼهيى و ث ػًم شخصي-انحجى انساػي  انسذاسي   انًؼايم

 يشزوع َهايت انذراست 00سا  450 30
 6انًجًىع انسذاسي س  30

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحدد لمبرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة، 3152أوت  13المؤرخ في  533رقم  قــرار

 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة اليندسة الميكانيكية فرع : الطاقوية في 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  8444أبريل سنة  1المكافق  8184ذك الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -
 تمـ،القانكف التكجييي لمتعميـ العالي ، المعدؿ كالم

 4584سبتمبر سنة  88المكافق  8141ذي القعدة عاـ  0المؤرخ في  484-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

المتضمف  8428 غشت سنة 40المكافق  8448رجب عاـ  1المؤرخ في  484-28كبمقتضى المرسـك رقـ  -
 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ،

 4588نكفمبر  43المكافق  8144محـر عاـ  54المؤرخ في  15 -88كبمقتضى المرسكـ التنفيذي  رقـ  -
 المتضمف إنشاء المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة،

 4584 يناير سنة 42المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.  الذي يحدد صبلحيات
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 ــررـــقــي
ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة في اليندسة الميكانيكية  المادة األولى:

 فرع الطاقكية بالمدرسة الكطنية  لمتعددة  التقنيات بقسنطينة، كفقا  لممحق ىذا القرار.
 ع األحكاـ المخالفة ليذا القرار.تمغى جمي :3المادة 
يكمف المدير العػاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف ك مدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات ، كل فيما  :2المادة 

 يخصو ، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302 أوت 34حـرر بالجزائر في                                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لنيل شيادة ميندس دولة في الميكانيك  لبيداغوجي لمسنة األولى من الطـور الثانيممحق : لبرنامج ا

 فرع : طاقوية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بقسنطينة 
 5السداسي س 

 أُؼـبَٓ
  أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُلظ٢ِ ) 

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 حذاث انخؼهيى األساسيتو

 1.1.1و ث ا  00سا  90 00سا  45  00سا  135 12

 1اُ٘ظش٣خ اُؼبٓخ ٨ُٝعبط  00عب  45 30عب  22  30عب  67 6

 1اُش٣بض٤بد  00عب  45 30عب  22  30عب  67 6

 2.1.1و ث ا  00سا  90 00سا  45 00سا  45 00سا  180 12

 1رشٓٞد٣٘ب٤ٓي  00عب  45 30عب  22 30عب  22 00عب  90 6

 ٤ٓ1ٌب٤ٗي اُغٞائَ  00عب  45 30عب  22 30عب  22 00عب  90 6

 وحذة انخؼهيى انًُهـجيت

 1.1و ث و. 30سا  22   00سا  45 2

 اُشعْ اُزو٢٘ 30عب  22   00عب  45 2

 وحذة انخؼهيى األفقيت

 1.1و ث ا ف  00سا  67 30سا  22  00سا  90 4

 ٓوبٝٓخ أُٞاد 00عب  45 30عب  22  30عب  67 2

 1اٗغ٤ِض٣خ  30عب  22   30عب  22 2

 1يجًىع انسذاسي  00سا  270 30سا  112 00سا  67 30سا 450 30
 

 لنيل شيادة ميندس دولة في الميكانيك  مـمحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطـور الثاني
 بقسنطينة  فرع : طاقوية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات

 3السداسي س 
 أُؼـبَٓ

  أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُلظ٢ِ ) 

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 وحذاث انخؼهيى األساسيت

 1.2.1و ث ا  00سا  90 00سا  45  00سا  135 12

 2اُ٘ظش٣خ اُؼبٓخ ٨ُٝعبط  00عب  45 30عب  22  30عب  67 6

 2اُش٣بض٤بد  00عب  45 30عب  22  30عب  67 6

 2.2.1و ث ا  00سا  90 00سا  45 00سا  45 00سا  180 12

 2رشٓٞد٣٘ب٤ٓي  00عب  45 30عب  22 30عب  22 00عب  90 6

 ٤ٓ2ٌب٤ٗي اُغٞائَ  00عب  45 30عب  22 30عب  22 00عب  90 6

 وحذة انخؼهيى انًُهـجيت

 2.1و ث و. 30 سا 22  00سا  45 30سا  67 2

 اُشعْ ٝاُزظ٤ْٔ اُزو٢٘ أُذػْ ثب٫ػ٬ّ ا٢ُ٥ 30عب  22  00عب  45 30عب  67 2

 وحذة انخؼهيى األفقيت

 2.1و ث ا ف  30سا  22   30سا 22 2

 2اٗغ٤ِض٣خ  30عب  22   30عب  22 2

 وحذاث انخؼهيى االسخكشافيت

 2.1و ث إ  30سا  22   30سا  22 2

 رشثض : اٗذٓبط ٢ٜ٘ٓ 30عب  22   30عب  22 2

 2يجًىع انسذاسي  30سا  247 00سا  90 00سا  90 30سا 427 30
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 لنيل شيادة ميندس دولة في الميكانيك  من الطـور الثاني الثانيةمـمحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 فرع : طاقوية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بقسنطينة 

 2السداسي س 
 َٓأُؼـب

  أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُلظ٢ِ ) 
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 وحذاث انخؼهيى األساسيت
 1.1.2و ث ا  00سا  45 30سا  22 30سا  22 00سا  90 7
 1اُزؾ٣َٞ اُؾشاس١  00عب  45 30عب  22 30عب  22 00عب  90 7

 2.1.2و ث ا  00سا  90 00سا  45 00سا  45 00سا  180 12
 1اُغش٣بٕ أُضـٞط  00عب  45 30عب  22 30عب  22 00عب  90 6
 1أُبً٘بد اُزشث٤ٗٞخ  00عب  45 30عب  22 30عب  22 00عب  90 6
 3.1.2و ث أ  00سا  45 30سا  22 30سا  22 00سا  90 6
 1اُطشم اُؼذد٣خ  00عب  45 30عب  22 30عب  22 00عب  90 6

 ذة انخؼهيى انًُهـجيتوح
 1.2و ث و. 30سا  22 30سا  22 30سا  22 30سا  67 5
 اُزؾٌْ ٝاُز٘ظ٤ْ 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 5

 3يجًىع انسذاسي  30سا  202 00سا  112 00سا  112 30سا 427 30
 

 ميندس دولة في الميكانيك .فرع : طاقوية لنيل شيادة  من الطـور الثاني الثانيةمـمحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بقسنطينة 

 2السداسي س 
 أُؼـبَٓ

  أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُلظ٢ِ ) 
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 وحذاث انخؼهيى األساسيت
 1.2.2و ث ا  00سا  45 30سا  22 30سا  22 00سا  90 7
 1اُزؾ٣َٞ اُؾشاس١  00عب  45 30عب  22 30عب  22 00عب  90 7

 2.2.2ٝ د ا  00عب  90 00عب  45 00عب  45 00عب  180 13
 2اُغش٣بٕ أُضـٞط  00عب  45 30عب  22 30عب  22 00عب  90 6
 2أُبً٘بد اُزشث٤ٗٞخ  00عب  45 30عب  22 30عب  22 00عب  90 7
 3.2.2و ث أ  00سا  45 30سا  22 30سا  22 00سا  90 7
 2اُطشم اُؼذد٣خ  00عب  45 30عب  22 30عب  22 00عب  90 7

 وحذة انخؼهيى االسخكشافيت
 2.2و ث و. 00سا  45   00سا  45 3
 ٓششٝع ٓظـش 00عب  45   00عب  45 3

 4يجًىع انسذاسي  00سا  225 00سا  90 00سا  90 30سا 405 30
 

 لنيل شيادة ميندس دولة في الميكانيك  من الطـور الثاني الثالثةق : البرنامج البيداغوجي لمسنة مـمح
 فرع : طاقوية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بقسنطينة 

 5السداسي س 
 أُؼـبَٓ

  أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُلظ٢ِ ) 
 دسٝط ٓٞعٜخ أػٔبٍ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 وحذاث انخؼهيى األساسيت

 1.1.3و ث ا  00سا  45  00سا  45 00سا  90 7

 ؽغبة اُزغ٤ٜضاد اُؾشاس٣خ ثب٩ػ٬ّ ا٢ُ٥ 00عب  45  00عب  45 00عب  90 7

 2.1.3و ث ا  00سا  45 30سا  22 00سا  45 00سا  90 7

 اُذاخ٢ِٓؾشًبد ا٫ؽزشام  00عب  45 30عب  22 30عب  22 00عب  90 7
 3.1.3و ث أ  00سا  90 00سا  45 00سا  45 00سا  180 12
 اُزغخ٤ٖ ٝاُز٣ٜٞخ 00عب  45 30عب  22 30عب  22 00عب  90 6
 اُز٤٤ٔغ ٝاٗزبط اُجشٝدح 00عب  45 30عب  22 30عب  22 00عب  90 6

 وحذة انخؼهيى االفقـيت
 1.3و ث و. 00سا  45   00سا  45 4
  30عب  22   30عب  22 2
  30عب  22   30عب  22 2

 5يجًىع انسذاسي  00سا  225 30سا  67 30سا  112 30سا 405 30
 

 لنيل شيادة ميندس دولة في الميكانيك من الطـور الثاني الثالثةممحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 فرع : طاقوية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بقسنطينة 

 5السداسي  س 
 وحذة انخؼهيى و ث ػًم شخصي-اسبىع(   15انحجى انساػي  انفصهي  )  ايمانًؼ

 يشزوع َهايت انذراست 00سا  450 30
 6انًجًىع انسذاسي س  30

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لبيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولةالمحدد لمبرنامج ا، 3152أوت  13المؤرخ في  532رقم  قــرار
 فرع: ىندسة البيئة بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة -ندسة الطرائق ىفي 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  8444أبريل سنة  1المكافق  8184ذك الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي ، المعدؿ كالمتمـ،
 4584سبتمبر سنة  88المكافق  8141ذي القعدة عاـ  0المؤرخ في  484-84مقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ كب -

 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
المتضمف  8428 غشت سنة 40المكافق  8448رجب عاـ  1المؤرخ في  484-28كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ،
 4588نكفمبر  43المكافق  8144محـر عاـ  54المؤرخ في  15 -88ى المرسكـ التنفيذي  رقـ كبمقتض -

 المتضمف إنشاء المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة،
 4584يناير سنة 42المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 تعميـ العالي كالبحث العممي. الذي يحدد صبلحيات كزير ال
 

 ـــررـــقــي
ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة في ىندسة الطرائق فرع  المادة األولى:

 ىندسة البيئة بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بقػسنطينة، كفقا  لممحق ىذا القرار.
 ـ المخالفة ليذا القرار.تمغى جميع األحكا :3المادة 
يكمف المدير العػاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات، كل فيما يخصو، : 2المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302 أوت 34حـرر بالجزائر في                                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لنيل شيادة ميندس دولة في ىندسة الطرائق ي لمسنة األولى من الطـور الثانيالممحق : البرنامج البيداغوج

 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بقسنطينة البيئة فرع : ىندسة 
 5السداسي س 

 أُؼـبَٓ
  أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُلظ٢ِ ) 

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 وحذاث انخؼهيى األساسيت

 1.1.1و ث ا  00سا  45 30سا  22  30سا  67 6
 رؾ٣َٞ ٤ًٔخ اُؾشًخ 00عب  45 30عب  22  30عب  67 6

 2.1.1و ث أ  30سا  67 00سا  45 00سا  30 30سا  142 10
 اُذ٣٘ب٤ٌٓب اُؾشاس٣خ ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ 00عب  45 30عب  22 00عب  15 30عب  82 6
 اُؾش٤ًخ  ا٤ٌُٔبئ٤خ 30عب  22 30عب  22 00عب  15 00عب  60 4
 3.1.1وث أ  30سا  22 30سا  22 00سا  15 00سا  60 4
 اٌُٜشثبئ٤خ ُِٔؾب٤َُ ا٤ٔ٤ٌُبء 30عب  22 30عب  22 00عب  15 00عب  60 4

 وحذة انخؼهيى انًُهـجيت
 1.1و ث و. 00سا  45  00سا  30 00سا  75 5
 ـجشٓغخاُ 00عب  45  00عب  30 00عب  75 5
 2.1و ث و  30سا  22  00سا  15 30سا  37 2
 اُزخـط٤ظ 30عب  22  00عب  15 30عب  37 2

 وحذة انخؼهيى األفقيت

 1.1و ث أ ف  30سا  22   30سا  22 1
 1اٗغ٤ِض٣خ  30عب  22   30عب  22 1
 2.1و ا أ ف  30سا  22  00سا  15 30سا  37 2
 ٤ٔ٤بء أُؼذ٤ٗخاٌُ 30عب  22  00عب  15 30عب  37 2

 1يجًىع انسذاسي  30سا  247 00سا  90 00سا  105 30سا 442 30
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 لنيل شيادة ميندس دولة في ىندسة الطرائق الممحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطـور الثاني
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بقسنطينة فرع : ىندسة البيئة 

 3السداسي س 
 َٓأُؼـب

  أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُلظ٢ِ ) 
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 وحذاث انخؼهيى األساسيت
 1.2.1و ث ا  30سا  67 00سا  45 00سا  30 30سا  142 11
 رؾ٣َٞ أُبدح 00عب  45 30عب  22 00عب  15 30عب  82 6
 رؾ٣َٞ اُؾشاسح 30عب  22 30 عب 22 00عب  15 00عب  60 5
 2.2.1و ث أ  00سا  45 30سا  22 00سا  15 30سا  82 6
 اُطشم اُؼذد٣خ اُزطج٤و٤خ 00عب  45 30عب  22 00عب  15 30عب  82 6
 3.2.1وث أ  30سا  22 30سا  22 00سا  15 00سا  60 4

 ا٤ٔ٤ٌُبء اُل٤ض٣بئ٤خ ُِغطٞػ 30عب  22 30عب  22 00عب  15 00عب  60 4

 وحذة انخؼهيى انًُهـجيت
 2.1و ث و. 30سا  67  00سا  30 30سا  97 5
 اُطشم اٌُشٝٓبرٞؿشاك٤خ 30عب  22  00عب  15 30عب  37 2
 اُطشم اُط٤ل٤خ 00عب  45  00عب  15 00عب  60 3

 وحذة انخؼهيى األفقيت
 2.1و ث أ ف  30سا  22   30سا  22 2
 2اٗغ٤ِض٣خ  30عب  22   30عب  22 2

 وحذاث انخؼهيى االسخكشافيت 

 1.2وث إ  30سا  22  00سا  30 00سا  30 2
 رشثض : اٗذٓبط ٢ٜ٘ٓ   00عب  30 00عب  30 2
 2يجًىع انسذاسي  00سا  225 00سا  90 00سا  120 30سا 435 30

 سة الطرائقلنيل شيادة ميندس دولة في ىند من الطـور الثاني الثانيةالممحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بقسنطينة لبيئة فرع : ىندسة ا

 3انسذاسي س 

 أُؼـبَٓ
  أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُلظ٢ِ ) 

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (
 وحذاث انخؼهيى األساسيت

 1.1.2و ث ا  30سا  22 30سا  22 00سا  15 30سا  60 5
 أُلبػ٬د ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ 30عب  22 30عب  22 00عب  15 00عب  60 5
 2.1.2و ث أ  00سا  45 30سا  22 00سا  30 30سا  97 6
 اُلظَ عبئَ عبئَ 30عب  22 30عب  22 00عب  15 45عب  48 3
 اُزوطـ٤ش 30عب  22 15عب  11 00عب  15 45عب  48 3
 3.1.2وث أ  00سا  45 30سا  22 00سا  15 30سا  82 5
 ٤ٔ٤ًبء ا٤ُٔبٙ ٝطشم أُؼبُغخ 00عب  45 30عب  22 00عب  15 00عب  82 5
 4.1.2وث أ   00سا  45 15سا  11  15سا  56 5
 ر٤ٜئخ ٝرٞص٣غ ا٤ُٔبٙ 3عب  22 15عب  11  45عب  33 3
 ػـِْ اُج٤ئخ 30عب  22   30عب  22 2

 وحذة انخؼهيى انًُهـجيت
 1.2و ث و. 30سا  22 30سا  22 00ا س15 30سا  60 3
 ػـِْ ا٫ؽ٤بء اُذه٤وخ 30عب  22 30عب  22 00عب  15 30عب  60 3

 وحذة انخؼهيى األفقيت
 1.2و ث أ ف  30سا  22 3سا  22 00سا  15 00سا  60 4
 اُزؼذ٣َ ٝاُزؾٌْ ك٢  اُطشائن 30عب  22 30عب  22 00عب  15 00عب  60 4

 فيتوحذاث انخؼهيى االسخكشا 
 1.2وث إ  30سا  22   30سا  22 2
 ا٤ٌُزشٝرو٢٘ 30عب  22   30عب  22 2
 3يجًىع انسذاسي س  00سا  225 45سا  123 00سا  90 45سا 438 30

 

 لنيل شيادة ميندس دولة في ىندسة الطرائق من الطـور الثاني الثانيةالممحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 رسة الوطنية المتعددة التقـنيات بقسنطينة بالمدفرع : ىندسة البيئة 

 2السداسي س 
 أُؼـبَٓ

  أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُلظ٢ِ ) 
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 وحذاث انخؼهيى األساسيت
 1.2.2و ث ا  00سا  45 30سا  22 00سا  30 30سا  97 6
 ا٫ٓزظـبص 30عب  22 15عب  11 00عب  15 45عب  48 3
 ا٫ٓزضاص 30عب  22 15عب  11 00عب  15 45عب  48 3
 2.2.2و ث أ  30سا  22 30سا  22 00سا  15 00سا  60 4
 طـشم ٓؼبُغخ ا٤ُٔبٙ أُِٞصخ 30عب  22 30عب  22 00عب  15 00عب  60 4
 3.2.2وث أ  30سا  22 30سا  22  00سا  45 3
 اُزِٞس اُغـ١ٞ 30عب  22 30عب  22  00عب  45 3
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 4.2.2وث أ   30سا 22 30سا  22  00سا  45 3
 اُٞعظ اُ٘لبر١ 3عب  22 30عب  22  00عب  45 3
 5.2.2و ث أ  30سا  22 30سا  22  00سا  45 3
 اُ٘لب٣بد اُظِجخ 30عب  22 30عب  22  00عب  45 3

 وحذة انخؼهيى انًُهـجيت
 2.2و ث و. 30سا  22 30سا  22 00سا 15 30سا  60 3
 طشم اُزؾ٤َِ ا٤ٌُٔبئ٤خ ٝاُلض٣بئ٤خ 30عب  22 30عب  22 00عب  15 30عب  60 3

 وحذة انخؼهيى األفقيت
 1.2.2و ث أ ف  30سا  22   30سا  22 2
 اُغ٬ٓخ اُظ٘بػ٤خ ٌٝٓبكؾخ اُزِٞس 30عب  22   30عب  22 2
 2.2.2وث أ  30سا  22 30سا  22  00سا  45 3
 ا٤ٌُٔبء اُؾ٣ٞ٤خ 30عب  22 30عب  22  00عب  45 3

 وحذاث انخؼهيى االسخكشافيت 
 2.2وث إ  30سا  22  00سا  30 30سا  30 3
 ٓششٝع ٓظـش   00عب  30 00عب  30 3
 4يجًىع انسذاسي س  30سا  202 30سا  157 00سا  90 00سا 450 30

 

 لنيل شيادة ميندس دولة في ىندسة الطرائق نيمن الطـور الثا الثاثمةالممحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بقسنطينة فرع : ىندسة البيئة 

 5السداسي س 
 أُؼـبَٓ

  أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُلظ٢ِ ) 
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 وحذاث انخؼهيى األساسيت
 1.1.3و ث ا  30سا  22 30سا  22  00سا  45 5
 رظ٤ْٔ طشم ٓؼبُغخ ا٤ُٔبٙ أُِٞصخ 30عب  22 30عب  22  00عب  45 6
 2.1.3و ث أ  30سا  22 30سا  22  00سا  45 5
 أُلبػَ اُؾ١ٞ٤ 30عب  22 30عب  22  00عب  45 5

 وحذة انخؼهيى انًُهـجيت
 1.3و.و ث  00سا  45 30سا  22 00سا 15 30سا  82 10
 رظ٤ْٔ اُطشائن ثٔغبػذح اُؾبعٞة 30عب  22  00عب  15 30عب  37 5
 ٓؾبًبح اُطشائن 30عب  22 30عب  22  00عب  45 5

 وحذة انخؼهيى األفقيت
 1.3و ث أ ف  30سا  22 3سا  22 00سا  15 00سا  60 4
 اُذ٣٘ب٤ٌٓب اُؾشاس٣خ اُزطج٤و٤خ 30عب  22 30عب  22 00عب  15 00عب  60 4

 وحذاث انخؼهيى االسخكشافيت 
 1.3وث إ  30سا  67   30سا  67 6
 طشم دساعخ ٝرغ٤٤ش أُشبس٣غ 30عب  22   30عب  22 2
 ر٘ظ٤ْ ٝاداسح اُششًبد 30عب  22   30عب  22 2
 هٞا٤ٖٗ ٝر٘ض٤ٔبح اُج٤ئخ 30عب  22   30عَ  22 2
 5يجًىع انسذاسي س  00سا  180 00سا  90 00سا  30 00سا 300 30

 

 لنيل شيادة ميندس دولة من الطـور الثاني الثاثمةممحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات ة  الطرائق في ىندس

 5السداسي  س 
 وحذة انخؼهيى و ث اسبىع( 15انحجى انساػي    )  انًؼايم

 يشزوع َهايت انذراست 00سا  450 30
 6س  انًجًىع انسذاسي 30

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحدد لمبرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة، 3152أوت  13المؤرخ في  532رقم  قــرار

 : مـواد متقدمة بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينةتخصص -ىندسة المواد في 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  8444أبريل سنة  1المكافق  8184ذك الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44ضى القانكف رقـ بمقت -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،

 4584سبتمبر سنة  88المكافق  8141ذي القعدة عاـ  0المؤرخ في  484-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

المتضمف  8428غشت سنة 40المكافق  8448رجب عاـ  1المؤرخ في  484-28كبمقتضى المرسكـ رقـ  -
 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ،
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 4588نكفمبر  43المكافق لػ 8144محـر عاـ  54المؤرخ في  15 -88كبمقتضى المرسكـ التنفيذي  رقـ  -
 التقنيات بقسنطينة، المتضمف إنشاء المدرسة الكطنية المتعددة

 4584يناير سنة 42المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي. 

 ـــررــــقــي
س دكلة في ىندسة المكاد ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميند المادة األولى:

 تخصص: مكاد متقدمة بالمدرسة الكطنية المتعددة  التقنيات بقػسنطينة، كفقا لممحق ىذا القرار.
 تمغى جميع األحكاـ المخالفة ليذا القرار. :3المادة 
كل فيما يخصو،  يكمف المدير العػاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات، :2المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302 أوت 34حـرر بالجزائر في                                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               
 ي      األستاذ دمحم مبارك                                                                                                                       

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لنيل شيادة ميندس دولة في ىندسة المواد الممحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطـور الثاني

 ة التقـنيات بقسنطينة بالمدرسة الوطنية المتعدداختصاص : المواد المتقدمة 
 5السداسي س 

 أُؼـبَٓ
  أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُلظ٢ِ ) 

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 وحذاث انخؼهيى األساسيت

 1.1.1و ث ا  30سا  22 30سا  22 30سا  22 30سا  67 5
 ـِْ اُجِٞساد ، طشم ا٫ٗؼـشاط ٝأُغٜش٣خػ 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 5
 2.1.1و ث أ  30سا  22 30سا  22 30سا  22 30سا  67 4
 ظٞاٛش ا٫ٗزوبٍ ٝاُزؾ٫ٞد اُطٞس٣خ 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 4
 3.1.1وث أ  00سا  45 00سا  45 00سا  45 00سا  135 9
 ا٫ٗغ٤بة ، ٤ٌٓب٤ٗي أُٞائغ ٝرؾض٤ش اُخضك٤بد ػـِْ 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 4
 اُخضك٤بد ٝأُشًجبد اُج٤ُٞٔش٣خ ، اُج٤٘بد ٝاُخظبئض 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 5
 4.1.1و ث و. 30سا  22 30سا  22 30سا  22 30سا  67 5
 كـ٤ض٣بء اُؾبُخ اُظِجخ 00عب  45 30عب  22 30عب  22 30عب  67 5

 ى األفقيتوحذة انخؼهي
 1.1.1و ث أ ف  30سا  22 30سا  22 30سا  22 30سا  67 5
 ا٤ٔ٤ٌُبء اُؼض٣ٞخ ٝأُبًشٝعض٣ئ٤خ 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 5
 2.1.1و ث أ ف  30سا  22   30سا  22 2
 1اٗغ٤ِض٣خ  30عب  22   30عب  22 2
 1سذاسي يجًىع ان 30سا  157 00سا  135 00سا  135 30سا 427 30

 

 

 لنيل شيادة ميندس دولة في ىندسة المواد الممحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطـور الثاني
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بقسنطينة : المواد المتقدمة اختصاص

 3السداسي س 
 أُؼـبَٓ

  أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُلظ٢ِ ) 
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 وحذاث انخؼهيى األساسيت
 1.2.1و ث ا  30سا  22 30سا  22 30سا  22 30سا  67 4
 رؤًَ أُؼبدٕ ٝرشٞٙ أُٞاد 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 4

 2.2.1و ث أ  30سا  22 30سا  22 30سا  22 30سا  67 4
 اُغطٞػ ٝٓب ث٤ٖ اُغطٞػ 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 4
 3.2.1وث أ  30سا  22 30سا  22 30سا  22 30سا  67 5
 ٗظش٣خ أُٞاد : ٖٓ اُج٤٘خ ا٠ُ اُخظبئض 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 5
 4.2.1و ث و. 30سا  22 30سا  22 30سا  22 30سا  67 4
 ض٣بء اٗظبف أُٞط٬دكـ٤ 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 4

 وحذاث انخؼهيى انًُهجيت
 2.1و ث أ ف  30سا  22 30سا  22 30سا  22 30سا  67 4
 أُؾبًبح ك٢ ػِْ أُٞاد 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 4

 وحذاث انخؼهيى االفقيت 
 1.2.1و ث أ ف  30سا  22 30سا   22 30سا  22 30سا  67 5
 ٓٞاد اُج٘بء 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 5
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 2.2.1و ث أ ف  30سا  22   30سا  22 2
 2اٗغ٤ِض٣خ  30عب  22   30عب  22 2

 وحذاث انخؼهيى االسخكشافيت 
 2.1و ث إ    00سا  30 00سا  30 2
 ادٓبط ٢ٜ٘ٓ   00عب  30 00عب  30 2
 2يجًىع انسذاسي  30سا  157 00سا  135 00سا  165 30سا 457 30

 

 لنيل شيادة ميندس دولة في ىندسة المواد من الطـور الثاني الثانيةالممحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بقسنطينة : المواد المتقدمة اختصاص

 2السداسي س 
 أُؼـبَٓ

 أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُلظ٢ِ ) 
 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ ػٔبٍ رطج٤و٤خأ أُغٔٞع
 وحذاث انخؼهيى األساسيت

 1.1.2و ث ا  30سا  22 30سا  22 30سا  22 30سا  67 5
 اُخظبئض اُؼبص٤ُخ ٝاُضٞئ٤خ ُِٔٞاد 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 5
 2.1.2و ث أ  30سا  22 30سا  22 30سا  22 30سا  67 5
 طشم رؾض٤ش اُطجوبد اُشه٤وخ 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 5
 3.1.2وث أ  30سا  22 30سا  22 30سا  22 30سا  67 5
 رٌُ٘ٞٞع٤ب ٝطشم رؾض٤ش اُج٤ُٔٞشاد 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 5
 4.1.2و ث و. 30سا  22 30سا  22 30سا  22 30سا  67 5
 ٝا٫ٌٗغبساُزشٞٙ  30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 5

 وحذاث انخؼهيى انًُهجيت
 1.2و ث أ ف  30سا  22 30سا  22 30سا  22 30سا  67 4

 طشم اُزغ٤ٔغ 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 4

 وحذاث انخؼهيى االسخكشافيت 
 1.1.2و ث إ  30سا  22 30سا  22 30سا  22 00سا  67 4

 1شٝع اُجؾش ك٢ أُٞاد ٓش 30عب  22 30عب  22 00عب  30 00عب  67 4

 2.1.2و ث إ  30سا  22   30سا  22 2
 عِغِخ ٖٓ اُ٘ذٝاد ؽٍٞ أُٞاد أُزوذٓخ 30عب  22   30عب  22 2

 3يجًىع انسذاسي  س 30سا  157 00سا  135 00سا  135 30سا 427 30
 

 دولة في ىندسة المواد لنيل شيادة ميندس من الطـور الثاني الثانيةالممحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بقسنطينة اختصاص : المواد المتقدمة 

 2السداسي س 
 أُؼـبَٓ

  أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُلظ٢ِ ) 
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 وحذاث انخؼهيى األساسيت

 1.2.2و ث ا  30سا  22 30سا  22 30سا  22 30سا  67 5
 اُ٘بٗٞٓزش٣خٝ MEMSأُظذاه٤خ ٝاُوٞا٤ٖٗ اُغ٤ِٔخ ُج٢٘ ا٫ٗظٔخ  30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 5
 2.2.2و ث أ  30سا  22 30سا  22 30سا  22 30سا  67 5
 ٞادٛ٘ذعخ دٝسح ؽ٤بح اُج٤ُٞٔشاد ٝرٌش٣ش أُ 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 5

 وحذاث انخؼهيى انًُهجيت
 1.2.2و ث أ ف  30سا  22 30سا  22  00سا  45 2

 اُزظ٤٘غ 30عب  22 30عب  22  00عب  45 2

 2.2.2وث و  30سا  22 30سا  22 30سا  22 30سا  67 5
 طشم ا٫ٗزبط اُغش٣غ ٝاُزط٣ٞش 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 5
 3.2.2و ث و  30 سا 22 30سا  22  30سا  67 3

 اداسح أػـٔبٍ 30عب  22 30عب  22  00عب  45 3

 4.2.2و ث و  30سا  22 30سا  22  00سا  45 3
 رش٤ًت ٓششٝع 30عب  22 30عب  22  00عب  45 2

 وحذاث انخؼهيى االسخكشافيت 

 1.2.2و ث إ  30سا  22 30سا  22 30سا  22 00سا  67 5
 رٌُ٘ٞٞع٤ب اُج٠٘ أُغٜش٣خ 30عب  22 30عب  22 30عب  22 00عب  67 5

 2.2.2و ث إ  30سا  22 30سا  22 00سا  30 00سا  30 3
 ٓششٝع ٓظـش   00عب  30 00عب  30 3

 4يجًىع انسذاسي  س 30سا  157 00سا  157 00سا  120 30سا 435 30
 

 س دولة في ىندسة الموادلنيل شيادة ميند من الطـور الثاني الثالثةالممحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بقسنطينة اختصاص : المواد المتقدمة 

 5السداسي س 
 أُؼـبَٓ

  أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُلظ٢ِ ) 
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 وحذاث انخؼهيى األساسيت
 1.1.3و ث ا  30سا  22 30سا  22 30سا  22 30سا  67 6
 اٗظبف أُٞط٬د ٝخظبئظٜب أُبًشٝ ٝاُ٘بٗٞث٣ٞ٤٘خ 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 6
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 2.1.3و ث أ  30سا  22 30سا  22 30سا  22 30سا  67 5
 ٞئ٤خك٤ض٣بء ٝرٌُ٘ٞٞع٤ب اُخ٣٬ب اُشٔغ٤خ ٝاُلُٞطبئ٤خ اُض 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 5

 3.1.3و ث أ  30سا  22 30سا  22 30سا  22 30سا  67 6
 أُٞاد اُ٘بٗٞٓزش٣خ أُزوذٓخ 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 6

 وحذاث انخؼهيى انًُهجيت
 1.3و ث أ ف  30سا  22 30سا  22 30سا  22 30سا  67 4
 2اد ٓششٝع ثؾش  ؽٍٞ أُٞ 30عب  22 30عب  22 30عب  22 00عب  67 4

 وحذاث انخؼهيى االسخكشافيت 
 1.1.3و ث إ  30سا  22 30سا  22 30سا  22 00سا  67 5
 أُٞاد ا٫ٌُزش٤ٗٝخ اُؼض٣ٞخ 30عب  22 30عب  22 30عب  22 00عب  67 5
 2.1.3و ث إ  30سا  22   30سا  22 2
 ر٘ظ٤ْ ٝرغ٤٤ش أُئعغبد 30عب  22   30عب  22 2
 3.1.3إ  و ث 30سا  22   30سا  22 2
 رغ٤٤ش أُشبس٣غ 30عب  22   30عب  22 2
 5يجًىع انسذاسي  س 30سا  157 30سا  112 30سا  112 30سا 372 30

 

 لنيل شيادة ميندس دولة في ىندسة المواد من الطـور الثاني الثالثةالممحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 ة التقـنيات بقسنطينة بالمدرسة الوطنية المتعدداختصاص: المواد المتقدمة 

 5السداسي  س 
 وحذة انخؼهيى و ث اسبىع( 15انحجى انساػي    )  انًؼايم

 يشزوع َهايت انذراست 00سا  450 30

 6انًجًىع انسذاسي س  30

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شيادة ميندس دولة المحدد لمبرنامج البيداغوجي لنيل، 3152أوت  13المؤرخ في  535رقم  قــرار

 تخصص : تكنولوجيا الخزفيات بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة- في ىندسة المواد
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  8444أبريل سنة  1المكافق  8184ذك الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -
 العالي، المعدؿ كالمتمـ، القانكف التكجييي لمتعميـ

 4584سبتمبر سنة  88المكافق  8141ذي القعدة عاـ  0المؤرخ في  484-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

المتضمف  8428 غشت سنة 40المكافق  8448رجب عاـ  1المؤرخ في  484-28كبمقتضى المرسكـ رقـ  -
 شيادة ميندس، المعدؿ،تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى 

 4588نكفمبر  43 المكافق 8144محـر عاـ  54المؤرخ في  15-88كبمقتضى المرسكـ التنفيذي  رقـ  -
 المتضمف إنشاء المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة،

 4584يناير سنة 42المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي. 

 

 ـــررــــقــي
ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة في ىندسة المكاد  المادة األولى:

 لقرار.تخصص: تكنكلكجيا الخزفيات بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بقػسنطينة، كفقا لممحق ىذا ا
 تمغى جميع األحكاـ المخالفة ليذا القرار. :3المادة 
يكمف المدير العػاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات، كل فيما يخصو، : 2المادة 

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

 4302 أوت 34حـرر بالجزائر في                                                                                                              
 والبحث العممي  وزير التعميم العالي                                                                                                              

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لنيل شيادة ميندس دولة في ىندسة المواد الممحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطـور الثاني
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بقسنطينة  اختصاص : تكنولوجيا الخزفيات

 5السداسي س 
 أُؼـبَٓ

  أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُلظ٢ِ ) 
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 وحذاث انخؼهيى األساسيت

 1.1.1و ث ا  30سا  22 30سا  22 30سا  22 30سا  67 5

 ػـِْ اُجِٞساد ، طشم ا٫ٗؼـشاط ٝأُغٜش٣خ 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 5

 2.1.1و ث أ  30سا  22 30سا  22 30سا  22 30سا  67 4
 ظٞاٛش ا٫ٗزوبٍ ٝاُزؾ٫ٞد اُطٞس٣خ 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 4
 3.1.1وث أ  00سا  45 00سا  45 00سا  45 00سا  135 9

 ػـِْ ا٫ٗغ٤بة ، ٤ٌٓب٤ٗي أُٞائغ ٝرؾض٤ش اُخضك٤بد 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 4

 د اُج٤ُٞٔش٣خ ، اُج٤٘بد ٝاُخظبئضاُخضك٤بد ٝأُشًجب 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 5

 4.1.1و ث و. 30سا  22 30سا  22 30سا  22 30سا  67 5

 كـ٤ض٣بء اُؾبُخ اُظِجخ 00عب  45 30عب  22 30عب  22 30عب  67 5
 وحذة انخؼهيى األفقيت

 1.1و ث أ ف 30سا  22 30سا  22 30سا  22 30سا  67 5

 ٤ٔ٤ٌُبء اُؼض٣ٞخ ٝأُبًشٝعض٣ئ٤خا 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 5

 2.1و ث أ ف  30سا  22   30سا  22 2

 1اٗغ٤ِض٣خ  30عب  22   30عب  22 2

 1يجًىع انسذاسي  30سا  157 00سا  135 00سا  135 30سا 427 30
 

 دلنيل شيادة ميندس دولة في ىندسة الموا الممحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطـور الثاني
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بقسنطينة  اختصاص : تكنولوجيا الخزفيات

 3السداسي س 
 أُؼـبَٓ

  أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُلظ٢ِ ) 
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 وحذاث انخؼهيى األساسيت
 1.2.1و ث ا  30سا  22 30سا  22 30سا  22 30سا  67 4
 رؤًَ أُؼبدٕ ٝرشٞٙ أُٞاد 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 4
 2.2.1و ث أ  30سا  22 30سا  22 30سا  22 30سا  67 4
 اُغطٞػ ٝٓب ث٤ٖ اُغطٞػ 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 4
 3.2.1وث أ  30سا  22 30سا  22 30سا  22 30سا  67 5
 ٗظش٣خ أُٞاد : ٖٓ اُج٤٘خ ا٠ُ اُخظبئض 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 5
 4.2.1و ث و. 30سا  22 30سا  22 30سا  22 30سا  67 4
 كـ٤ض٣بء اٗظبف أُٞط٬د 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 4

 وحذاث انخؼهيى انًُهجيت
 2.1و ث أ ف  30سا  22 30سا  22 30سا  22 30سا  67 4
 أُؾبًبح ك٢ ػِْ أُٞاد 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30ب ع 67 4

 وحذاث انخؼهيى االفقيت 
 1.2.1و ث أ ف  30سا  22 30سا   22 30سا  22 30سا  67 5
 ٓٞاد اُج٘بء 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 5
 2.2.1و ث أ ف  30سا  22   30سا  22 2
 2اٗغ٤ِض٣خ  30عب  22   30عب  22 2

 وحذاث انخؼهيى االسخكشافيت 
 2.1و ث إ    00سا  30 00سا  30 2
 ادٓبط ٢ٜ٘ٓ   00عب  30 00عب  30 2
 2يجًىع انسذاسي  30سا  157 00سا  135 00سا  165 30سا 457 30

 

 لنيل شيادة ميندس دولة في ىندسة المواد من الطـور الثاني الثانيةممحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بقسنطينة  ص: تكنولوجيا الخزفياتاختصا

 2السداسي س 
 أُؼـبَٓ

  أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُلظ٢ِ ) 
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 وحذاث انخؼهيى األساسيت

 1.1.2و ث ا  30سا  22 30سا  22 30سا  22 30سا  67 5
 اُخظبئض اُؼبص٤ُخ ٝاُضٞئ٤خ ُِٔٞاد 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 5
 2.1.2و ث أ  30سا  22 30سا  22 30سا  22 30سا  67 5
 طشم رؾض٤ش اُطجوبد اُشه٤وخ 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 5
 3.1.2وث أ  30سا  22 30سا  22 30سا  22 30سا  67 5
 رٌُ٘ٞٞع٤ب ٝطشم رؾض٤ش اُج٤ُٔٞشاد 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 5
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 4.1.2و ث و. 30سا  22 30سا  22 30سا  22 30سا  67 5

 اُزشٞٙ ٝا٫ٌٗغبس 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 5

 وحذاث انخؼهيى االفقيت

 1.2و ث أ ف  30سا  22 30سا  22 30سا  22 30سا  67 4

 طشم اُزغ٤ٔغ 30عب  22 30عب  22 30ب ع 22 30عب  67 4

 وحذاث انخؼهيى االسخكشافيت 

 1.1.2و ث إ  30سا  22 30سا  22 30سا  22 00سا  67 4

 1ٓششٝع اُجؾش ك٢ أُٞاد  30عب  22 30عب  22 00عب  30 00عب  67 4

 2.1.2و ث إ  30سا  22   30سا  22 2

 أُٞاد أُزوذٓخعِغِخ ٖٓ اُ٘ذٝاد ؽٍٞ  30عب  22   30عب  22 2

 3يجًىع انسذاسي  س 30سا  157 00سا  135 00سا  135 30سا 427 30
 

 لنيل شيادة ميندس دولة في ىندسة المواد من الطـور الثاني الثانيةالممحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بقسنطينة  اختصاص : تكنولوجيا الخزفيات

 2سي س السدا
 أُؼـبَٓ

  أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُلظ٢ِ ) 
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 ٝؽذاد اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٤خ

 1.2.2ٝ د ا  30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 5

 ٝاُ٘بٗٞٓزش٣خ MEMSُج٢٘ ا٧ٗظٔخ أُظذاه٤خ ٝاُوٞا٤ٖٗ اُغ٤ِٔخ  30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 5

 2.2.2و ث أ  30سا  22 30سا  22 30سا  22 30سا  67 5

 ٛ٘ذعخ دٝسح ؽ٤بح اُج٤ُٞٔشاد ٝرٌش٣ش أُٞاد 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 5

 وحذاث انخؼهيى انًُهجيت

 1.2.2و ث أ ف  30سا  22 30سا  22  00سا  45 2

 اُزظ٤٘غ 30عب  22 30عب  22  00عب  45 2

 2.2.2وث و  30سا  22 30سا  22 30سا  22 30سا  67 5

 طشم ا٩ٗزبط اُغش٣غ ٝاُزط٣ٞش 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 5

 3.2.2و ث و  30سا  22 30سا  22  30سا  67 3

 اداسح أػـٔبٍ 30عب  22 30عب  22  00عب  45 3

 4.2.2و ث و  30سا  22 30سا  22  00سا  45 3

 رش٤ًت ٓششٝع 30عب  22 30عب  22  00عب  45 2

 وحذاث انخؼهيى االسخكشافيت 

 1.2.2و ث إ  30سا  22 30سا  22 30سا  22 00سا  67 5

 رٌُ٘ٞٞع٤ب اُج٠٘ أُغٜش٣خ 30عب  22 30عب  22 30عب  22 00عب  67 5

 2.2.2و ث إ  30سا  22 30سا  22 00سا  30 00سا  30 3

 ٓششٝع ٓظـش   00عب  30 00عب  30 3

 4يجًىع انسذاسي  س 30سا  157 00سا  157 00سا  120 30سا 435 30
 

 لنيل شيادة ميندس دولة في ىندسة المواد من الطـور الثاني الثالثةالممحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 : تكنولوجيا الخزفيات بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بقسنطينة اختصاص

 5سداسي س ال
 أُؼـبَٓ

  أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُلظ٢ِ ) 
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 وحذاث انخؼهيى األساسيت

 1.1.3و ث ا  30سا  22 30سا  22 30سا  22 30سا  67 6

 أُٞاد ا٩عٔ٘ز٤خ 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 6

 2.1.3و ث أ  30سا  22 30سا  22 30سا  22 30 سا 67 6

 رٌُ٘ٞٞع٤ب أُغبؽ٤ن ٝأُٞاد  أُزشاًجخ 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 6

 وحذاث انخؼهيى انًُهجيت

 1.3و ث أ ف  30سا  22 30سا  22 30سا  22 30سا  67 4

 2ٓششٝع ثؾش  ؽٍٞ أُٞاد  30عب  22 30عب  22 30عب  22 00عب  67 4

 وحذاث انخؼهيى االسخكشافيت 

 1.1.3و ث إ  30سا  22 30سا  22 30سا  22 00سا  67 5

 أُٞاد اُؾ٣ٞ٤خ أُوِذح ٝرش٤٤ذ أُٞاد أُغٜش٣خ ٝاُ٘بٗٞٓزش٣خ 30عب  22 30عب  22 30عب  22 00عب  67 5

 2.1.3و ث إ  30سا  22   30سا  22 2

 بدر٘ظ٤ْ ٝرغ٤٤ش أُئعغ 30عب  22   30عب  22 2

 3.1.3و ث إ  30سا  22   30سا  22 2

 رغ٤٤ش أُشبس٣غ 30عب  22   30عب  22 2

 4.1.3و ث إ  30سا  22 30سا  22 30سا  22 30سا  67 5

 أُٞاد اُج٤ُٞٞع٤خ 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب  67 5

 5يجًىع انسذاسي  س 30سا  157 30سا  112 30سا  112 30سا 372 30
 



524 |    1024-الثالثي الثالث                                                                                         النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
 

 لنيل شيادة ميندس دولة في ىندسة المواد البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطـور الثانيالممحق : 
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بقسنطينة  اختصاص : تكنولوجيا الخزفيات

 5السداسي  س 
 وحدة التعميم و ت اسبوع( 55الحجم الساعي    )  المعامل

 دراسةمشروع نياية ال 11سا  251 21

 5المجموع السداسي س  21
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المحدد لمبرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة، 3152أوت  13المؤرخ في  535رقم  قــرار
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة " تخصص: "طرائق صيدالنية- ىندسة الطرائق في 
 عميم العالي والبحث العممي،إن وزير الت

المتضمف  8444أبريل سنة  1المكافق  8184ذك الحجة عاـ  83المؤرخ في  50-44بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،

المتضمف  8428غشت سنة 40المكافق  8448رجب عاـ  1المؤرخ في  484-28كبمقتضى المرسكـ رقـ  -
 دركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ،تنظيـ ال

 4581مايك سنة  0المكافق  8140رجب عاـ  0المؤرخ في  801- 81كبمقػتضى المرسكـ الرئاسي رقـ -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

 4588نكفمبر سنة  43المكافق  8144محـر عاـ  4المؤرخ في  155-88كبمقتضى المرسكـ التنفيذي  رقـ  -
 درسة كطنية متعددة التقنيات بقسنطينة،المتضمف إنشاء م

 4584يناير سنة 42المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي. 

 

 ـــررــــقـي
 

جي لنيل شيادة ميندس دكلة في "ىندسة الطرائق ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيداغك  المادة األولى:
 تخصص: طرائق صيدالنية" بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بقػسنطينة، كفقا لممحق ىذا القرار.

 تمغى جميع األحكاـ المخالفة ليذا القرار. :3المادة 
طنية المتعددة التقنيات، كل فيما يخصو، يكمف المدير العػاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الك  :2المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302 أوت 34حـرر بالجزائر في                                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لنيل شيادة ميندس دولة في ىندسة الطرائق الممحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطـور الثاني

 المدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بقسنطينة ب اختصاص : طرائق صيدالنية
 5السداسي س 

 أُؼـبَٓ
  أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُلظ٢ِ ) 

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (
 وحذاث انخؼهيى األساسيت

 1.1.1و ث ا  00سا  45 30سا  22  30سا  67 6
 رؾ٣َٞ ٤ًٔخ اُؾشًخ 00عب  45 30عب  22  30عب  67 6

 2.1.1و ث أ  30سا  67 00سا  45 00سا  30 30سا  142 10

 اُذ٣٘ب٤ٌ٤ٓب  اُؾشاس٣خ  ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ 00عب  45 30عب  22 00عب  15 30عب  82 6
 اُؾش٤ًخ ا٤ٌُٔبئ٤خ 30عب  22 30عب  22 00عب  15 00عب  60 4
 3.1.1وث أ  30سا  22 30سا  22 00سا  15 00سا  60 4
 ا٤ٔ٤ٌُبء اٌُٜشثبئ٤خ ُِٔؾب٤َُ 30عب  22 30عب  22 00عب  15 00عب  60 4
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 وحذاث انخؼهيى  انًُهجيت 
 1.1.1و ث و. 00سا  45  00سا  30 00سا  75 5

 اُجشٓغخ 00عب  45  00عب  30 00عب  75 5

 2.1.1و ث و  30سا  22  00سا  15 00سا  37 2

 ٤ظ ٝاُزضجذ ٖٓ اُ٘ٔبرطاُزخط 30عب  22  00عب  15 00عب  37 2
 وحذة انخؼهيى األفقيت

 1.1.1و ث أ ف 30سا  22   30سا  22 1

 1اٗغ٤ِض٣خ  30عب  22   30عب  22 1

 2.1.1و ث أ ف  30سا  22  00سا  15 30سا  37 2

 ا٤ٔ٤ٌُبء أُؼذ٤ٗخ 30عب  22  00عب  15 30عب  37 2
 1انسذاسي يجًىع  30سا  247 00سا  90 00سا  105 30سا 442 30

 
 

 لنيل شيادة ميندس دولة في ىندسة الطرائق الممحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطـور الثاني
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بقسنطينة  اختصاص : طرائق صيدالنية

 3السداسي س 
 أُؼـبَٓ

  أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُلظ٢ِ ) 
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أُغٔٞع (ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د 

 وحذاث انخؼهيى األساسيت
 1.2.1و ث ا  30سا  67 00سا  45 00سا  30 30سا  142 11
 رؾ٣َٞ أُبدح 00عب  45 30عب  22 00عب  15 30عب  82 6
 رؾ٣َٞ اُؾشاسح 30عب  22 30عب  22 00عب  15 00عب  60 5
 2.2.1و ث أ  00سا  45 30سا  22 00سا  15 30سا  82 6
 اُطشم اُؼذد٣خ  اُزطج٤و٤خ 00عب  45 30عب  22 00عب  15 30عب  82 6
 3.2.1وث أ  30سا  22 30سا  22 00سا  15 00سا  60 4
 ا٤ٔ٤ٌُبء اُل٤ض٣بئ٤خ ُِغطٞػ 30عب  22 30عب  22 00عب  15 00عب  60 4

 وحذاث انخؼهيى  انًُهجيت 

 2.1و ث و. 30سا  67  00سا  30 30سا  97 5
 اُطشم اٌُشٝٓبرٞؿشاك٤خ 30عب  22  00عب  15 30عب  37 2
 اُطشم اُط٤ل٤خ 00عب 45  00عب  15 00عب  60 3

 وحذاث انخؼهيى األفقيت
 2.1و ث أ ف  30سا  22   30سا  22 2
 2اٗغ٤ِض٣خ  30عب  22   30عب  22 2

 وحذاث انخؼهيى االسخكشافيت 
 2.1إ و ث    00سا  30 00سا  30 2
 رشثض : اٗذٓبط ٢ٜ٘ٓ   00عب  30 00عب  30 2

 2يجًىع انسذاسي  00سا  225 00سا  90 00سا  120 30سا 435 30
 
 

 لنيل شيادة ميندس دولة في ىندسة الطرائق من الطـور الثاني الثانيةممحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 لتقـنيات بقسنطينة بالمدرسة الوطنية المتعددة ا اختصاص: طرائق صيدالنية

 2السداسي س 
 أُؼـبَٓ

  أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُلظ٢ِ ) 
 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 وحذاث انخؼهيى األساسيت
 1.1.2و ث ا  30سا  22 30سا  22 00سا  15 00سا  60 5
 بػ٬د ا٤ٌُٔبئ٤خأُل 30عب  22 30عب  22 00عب  15 30عب  60 5
 2.1.2و ث أ  00سا  45 30سا  22 00سا  30 30سا  97 6
 اُلظَ عبئَ عبئَ 30عب  22 15عب  11 00عب  15 15عب  48 3

 اُزوط٤ش 30عب  22 15عب  11 00عب  15 15عب  48 3

 3.1.2وث أ  00سا  45 30سا  22 00سا  15 30سا  82 6
 اُؼ٤ِٔبد اُظ٤ذ٤ٗ٫خ 00عب  45 30عب  22 00عب  15 30عب  82 6
 4.1.2و ث و. 30سا  22 30سا  22 00سا  15 00سا  60 4
 عضئ٤بد ًج٤شح 30عب  22 30عب  22 30عب  22 00عب  60 4

 وحـذاث انخؼهيى انًُجيت 
 1.2و ث أ ف  30سا  22 30سا  22 00سا  15 00سا  60 3
 ٤وخػِْ ا٧ؽ٤بء اُذه 30عب  22 30عب  22 00عب  15 30عب  60 3

 وحذاث انخؼهيى األفقيت 

 1.2و ث إ 30سا  22 30سا  22 00سا  15 00سا  60 4
 اُزؼذ٣َ ٝاُزؾٌْ ك٢ اُطشائن 30عب  22 30عب  22 00عب  15 00عب  60 

 وحذاث انخؼهيى االسخكشافيت 

 1.2و ث إ 30سا  22   30سا  22 2

 اٌُزشٝرو٢٘ 30عب  22   30عب  22 2

 3يجًىع انسذاسي س 30سا  202 00سا  135 00سا  105 30سا 442 30
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 لنيل شيادة ميندس دولة في ىندسة الطرائق من الطـور الثاني الثانيةالممحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بقسنطينة  فرع:  طرائق صيدالنية

 2السداسي س 
 أُؼـبَٓ

  عجٞػب(أ 15اُؾغْ  اُغبػ٢ اُلظ٢ِ ) 

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 وحذاث انخؼهيى األساسيت

 1.2.2و ث ا  00سا  45 30سا  22 00سا  30 30سا  97 6

 ا٫ٓزظبص 30عب  22 15عب  11 00عب  15 45عب  45 3

 ا٫ٛـزضاص 00عب  90 15عب  11 00عب 15 45عب  48 3

 2.2.2و ث أ  00سا  45  00سا  15 00سا  105 10

 ط٤بؿخ ا٧د٣ٝخ 00عب  45  00عب  15 00عب  60 6

 رؤص٤ش ا٧د٣ٝخ 00عب  45   00عب  45 4

 3.2.2و ث أ  30سا  22 30سا  22  00سا  45 3

 اُٞعظ اُ٘لبد١ 30عب  22 30عب  22  00عب  45 3

 وحذاث انخؼهيى انًُهجيت

 2.2و ث أ ف  30سا  22 30سا  22 00سا  15 00سا  60 3

 طشم اُزؾ٤َِ ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ ٝاُل٤ض٣بئ٤خ 30عب  22 30عب  22 00عب  15 00عب  60 3

 وحذاث انخؼهيى األفقيت 

 1.2.2و ث أ ف  30سا  22 30سا  22  00سا  45 3

 ا٤ٔ٤ٌُبء اُؾ٣ٞ٤خ 30عب  22 30عب  22  00عب  45 3

 2.2.2وث أ ف  30سا  22   30سا  22 2

 اُغ٬ٓخ اُظ٘بػ٤خ ٌٝٓبكؾخ اُزِٞس 30عب  22   30عب  22 2

 وحذاث انخؼهيى االسخكشافيت 

 2.2و ث إ    00سا  30 00سا  30 3

 ٓششٝع ٓظـش   00عب  30 00عب  30 3

 4يجًىع انسذاسي س 00سا  225 00سا  90 00سا  90 00سا 405 30
 

 ادة ميندس دولة في ىندسة الطرائقلنيل شي ثانيمن الطـور ال الثالثةالممحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة 
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بقسنطينة  فرع : طرائق صيدالنية

 5السداسي س 
 أُؼـبَٓ

  أعجٞػب( 15اُؾغْ  اُغبػ٢ ُِغذاع٢ ) 

 دسٝط أػٔبٍ ٓٞعٜخ أػٔبٍ رطج٤و٤خ أُغٔٞع ٝؽذح اُزؼ٤ِْ ) ٝ د (

 وحذاث انخؼهيى األساسيت

 1.1.3و ث ا  30سا  22 30سا  22 00سا  15 00سا  60 5

 اُطشائن اُؾ٣ٞ٤خ 30عب  22 30عب  22 00عب  15 00عب  60 5

 2.1.3و ث أ  30سا  22 30سا  22 00سا  15 00سا  60 5

 ا٤ٌُٔشٝث٤ُٞٞع٤ب اُظ٘بػ٤خ 30عب  22 30عب  22 00عب  15 00عب  60 5

 وحذاث انخؼهيى انًُهجيت

 1.3و ث أ ف  00سا  45 30سا  22 00سا  15 30سا  82 10

 رظ٤ْٔ اُطشائن ثٔغبػذح اُؾبعٞة 30عب  22 30عب  22 00عب  15 30عب  37 5

 ٓؾبًبد اُطشائن 30عب  22   00عب  45 5

 وحذاث انخؼهيى األفقيت 

 1.3و ث إ  30سا  22 30سا  22 00سا  15 00سا  60 4

 اُذ٣٘ب٤ٌٓب اُؾشاس٣خ اُزطج٤و٤خ 30عب  22 30عب  22 00عب  15 00عب  60 4

 وحذاث انخؼهيى االسخكشافيت 

 1.3و ث إ  30سا  67   30سا  67 6

 طشم دساعخ ٝرغ٤٤ش أُشبس٣غ 30عب  22   30عب  22 2

 ر٘ظ٤ْ ٝاداسح اُششًبد 30عب  22   30عب  22 2

 رٞؽ٤ذ ٝر٘ظ٤ْ ا٧د٣ٝخ 30عب  22 30عب  22 30عب  22 30عب   22 2

 5يجًىع انسذاسي س 30سا  157 30سا  112 30سا  112 30سا 372 30
 

 لنيل شيادة ميندس دولة في ىندسة الطرائق ممحق : البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطـور الثاني
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقـنيات بقسنطينة  فـرع : طرائق صيدالنية

 5السداسي  س 
 وحذة انخؼهيى و ث اسبىع( 15 انحجى انساػي    ) انًؼايم

 يشزوع َهايت انذراست 00سا  450 30

 6انًجًىع انسذاسي س  30

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائـمة اإلسمية ألعضـاء المجمس، 3152أوت  15المؤرخ في  521رقم  قــرار
 ئرالعـممي لممدرسة التحضيرية في العموم االقتصادية ، التجارية وعـموم التسيير بالجزا

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  4581مايك سنة 0المكافق  8140رجب عاـ  0المؤرخ في  801-81كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 4550ديسمبر  44المكافق  8141ذك القعدة عاـ  42المؤرخ في  055-50كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 84اـ المدرسة خارج الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، السيما المادة الذي يحدد مي
 4554يناير سنة  45المكافق  8145محـر عػاـ  44المؤرخ في  44-54كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالمتضمف إنشاء المدرسة التحػضيرية في العػمـك االقتصادية، التجارية كعمـك التسيير،
 4584يناير سنة 45المكافق  8141ربيع األكؿ عاـ  83المؤرخ في  22-84المرسكـ الرئاسي رقـ  كبمقتضى -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي. 
كبناء عمى محضر انتخاب ممثمي األساتذة في المجمس العػممي لممدرسة التحضيرية في العمكـ االقتصادية ،  -

 ر في بالجػزائر.التجارية كعمـك التسيي
 ـــررـــقــي

ذك القعدة عاـ  42المؤرخ في  055-50مف المػرسـك التنفيذي رقـ  84تطبيقا ألحػكاـ المادة  المادة األولى:
الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة كالقكاعد الخاصة  4550ديسمبر  44المكافق  8141

ار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس بتنظيميا كسيرىا، كالمذككر اعبله، ييػدؼ ىذا القػر 
 العػممي لممدرسة التحضيرية في العمـك االقتصادية، التجارية كعػمـك  التسيير بالجػزائر.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العػممي لممدرسة التحضيرية في العػمكـ االقتصادية ، التجارية : 3المادة 
 بالجدكؿ الممحق بيػذا القػرار.كعػمـك التسيير بالجزائر، 

 ( إبتداء مف تػاريخ إمضائو.58يسػري مفعػكؿ ىػذا القػرار لمػدة سنة ): 2المادة 
يكمف المدير العػاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمػدير المدرسة التحضيرية في العػمكـ االقتصادية ،  :2المادة 

و ، بتنفيذ ىذا القػرار الذي سيػنشر في النشرة الرسػمية التجارية كعػمكـ التسيير بالجزائر ، كل فيما يخص
 لمتعػميـ العػالي كالبحث العػممي.

 4302 أوت 32حـرر بالجزائر في                                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

   األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقـرار يتضمن أعضاء المجنة العـممية
 اإلسم  والمقب الصفـة

 حشماكي دمحم لممدرسةرئيس المجنة العممية مدير المدرسة، 
 د عبد الرحمافبف ساع مدير مساعد مكمف بالدراسات

 برزيقة أمينة مديرة مساعدة مكمفة بالتككيف المتكاصل كالعبلقات الخارجية
 بكدكر نسريف مديرة المكتبة
 عباس سعاد قسـ " أ ' يفمحاضر اتذة السممثمة عف األ
 سامي ليميا اتذة المساعديفسممثمة عف األ

 قدي عبد الحميد 3أستاذ بجامعة الجزائر
 درحمكف ىبلؿ 2يدةأستاذ بجامعة البم

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن فتح مسابقة عـمى أساس االختبارات، 3152أوت  15المؤرخ في  525رقم  قــرار
 من أجل االلتحاق بـرتبة أستاذ مساعـد استشفائي جامـعي

 

 ي،إن وزير التعميم العالي والبحث العمم
 4551يكليك سنة  80المكافق  8142جمادى الثانية عػاـ  84المؤرخ في  54-51كبمقتضى األمػر رقـ  -

 كالمتضمف القانكف االساسي العػاـ لمكظيفة العمكمية،
يتعمق بتحرير  8411يكنيك سنة  4المكافق  8431صفر عاـ  84المؤرخ في  810 -11كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 لطابع التنظيمي أك الفردي التي تيـ كضعية المكظفيف ، المعدؿ كالمتمـ ،كنشر بعض القرارات ذات ا
 4581مايك سنة  50المكافق  8140رجب عاـ  50المؤرخ في  801-81كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 8445مارس سنة  42المكافق  8185المؤرخ في أكؿ رمضاف عاـ  44-45كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

يتعمق بسمطة التعييف كالتسيير اإلداري بالنسبة لممكظفيف كأعكاف المركزية كالكاليات كالبمديات كالمؤسسات 
 العػمكمية ذات الطابع اإلداري،

 8441مارس سنة  2المكافق  8181رمضاف عاـ  40المؤرخ في  18-41كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
كالمتعمق بالمجاىد  8448سبتمبر سنة  81المؤرخ في  81-48مف القانكف رقـ  41المتضمف تطبيق المادة 

 كالشييد،
 8440مايك سنة  84المكافق  8180ذي الحجة عاـ  84المؤرخ في  844-40كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتعمق بإحداث نشرات رسمية لممؤسسات كاإلدارات العمكمية،
، 4553مايك سنة  4المكافق  8144ربيع الثاني عاـ  42المؤرخ في  844-53كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف القانكف األساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي،
الذي يحدد كيفيات تنظيـ مسابقات  4554نكفمبر سنة  84كبمقتضى القػرار الكزاري المشترؾ المؤرخ في  -

ئي جامعي، أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" كأستاذ استشفائي االلتحاؽ برتب أستاذ مساعد استشفا
 جامعي كسيرىا،

صبلح المسشتفيات. -  كبعد التشاكر مع السيد كزير الصحة كالسكاف كا 
 

 ــررــقــي
 

ييػدؼ ىذا القػرار إلى فتح مسابقة عمى أساس االختبارات لبللتحاؽ برتبة أستاذ مساعد استشفائي  المادة األولى:
 ي.جامع

يحدد عدد مناصب األساتذة المساعديف االستشفائييف الجامعييف المطمكب شغميا في إطار المسابقة  :3المادة 
( منصب منيـ خمسة مئة كسبعة 4452المذككرة في المادة األكلى أعبله بألفيف كمائتيف كسبعة )

ي كالتخصص طبقا ( بعنكاف الصحة العسكرية مكزعة حسب الييكل االستشفائي الجامع042كتسعكف ) 
 المرفق بيذا القرار.لمممحق 

شحيف الحائزيف عمى شيادة الدراسات الطبية ر تفتح المسابقة المذككرة في المادة االكلى أعبله لممت :2المادة 
 المتخصصة في التخصص المطمكب أك شيادة معترؼ بمعادلتيا عند تاريخ إمضاء ىذا القرار.

 ( يكما عمل ابتداء مف تاريخ االشيار عف المسابقة.45ت لممسابقة بثبلثيف )يحدد تاريخ غمق التسجيبل :2المادة 
 .طب األقرب مف مكاف إقامة المترشحيكضع ممف الترشح لدى إدارة كمية ال :5المادة 

 يجب أف يحتكي عمى الكثائق اآلتية:
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 ،إستمارة المعمكمات 
 ،نسخة طبق األصل لشيادة الدراسات الطبية المتخصصة 
 ألصل لكل كثيقة تثبت حالة المترشح إزاء الخدمة الكطنية،نسخة طبق ا 
  4554نكفمبر سنة  84لمقرار الكزاري المشترؾ المؤرخ في  8كل كثيقة مطمكبة بمكجب الممحق رقـ 

 المذككر أعبله،
تضبط قائمة المترشحيف المقبكليف لممشاركة في المسابقة مف طرؽ لجنة مككنة مف مدير المكارد  :5المادة 

رية لكزارة التعميـ العالي كالبحث العممي كعميد لكمية طب كأستاذ باحث إستشفائي جامعي مف رتبة البش
 أستاذ مساعد.

( أياـ عمى األقل 85يمكف المترشحيف الغير المقبكليف لممشاركة في المسابقة تقديـ طعف خبلؿ عشرة ) :5المادة 
 قبل التاريخ المحدد ألجراء المسابقة 

نكفمبر  84لمقرار الكزاري المشترؾ المؤرخ في  8المسابقة االختبارات المحددة في الممحق رقـ تشمل  :5المادة 
كالمذككر أعبله، كتجري حسب المؤسسة التي يمارس فييا رئيس المجنة لدى كميات الطب  4554سنة 

 كالمؤسسات العمكمية لمصحة المعنية.
في المسابقة حسب االختصاص كدرجة االستحقاؽ كمنصب  تحدد قػائمة المترشحيف المقبكليف نيػائيا :5المادة 

التعييف مف طرؼ لجنة مشتركة مككنة مف ممثمي الكزير المكمف بالصحة كالكزير المكمف بالتعميـ 
 العالي كعميد لكمية طب.

 يعيف المترشحكف المقبكلكف في المسابقة كيثبتكف في رتبة أستاذ مساعد استشفائي جامعي. :51المادة 
( 58يفقد كل مترشح ناجح االستفادة مف نجاحو إذا لـ يمتحق بمنصب تعيينو في أجل شير كاحد ) :55 المادة

 ابتداء مف تاريخ إشعاره بمقرر التعييف.
كاليمكنو المشاركة في مسابقة أخرى لبللتحاؽ برتبة أستاذ مساعد استشفائي جامعي، قبل انقضاء مدة 

 ( سنكات.4ثبلث ) 
ؿ ىذا القرار ابتداء مف تاريخ تكقيعو كينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث يسري مفعك  :53المادة 

 العػممي.
 4302 أوت 36حـرر بالجزائر في                                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               
       األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                       

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
Annexe  à  l’arrêté du 06 Août 2014      
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  T

LE
M

C
EN

 

C
H

U
  S

ID
I  

B
EL

-A
B

B
ES

 

EH
U

  O
R

A
N

 

T 
 O

  T
   

A
  L

 

SPECIALITES 

ANATOMIE PATHOLOGIQUE 2 
 

2 2 5 1 3 2 
 

2 2 2 
 

2 2 27 
ANATOMIE NORMALE 

    
2 

 
3 1 3 4 

 
2 2 2 2 21 

ANESTHESIE REANIMATION 7 
 

3 3 10 2 6 9 12 2 
 

7 1 4 6 72 
BIOCHIMIE 1 

 
2 

 
1 2 2 1 7 4 5 1 2 5 1 34 

BIO-PHYSIQUE 
     

1 1 
  

2 
  

1 4 
 

9 
BOTANIQUE MEDICALE 

     
1 

  
2 1 2 

 
1 2 

 
9 

BIOLOGIE CLINIQUE 
     

1 
   

1 
  

2 
  

4 
CARDIOLOGIE 4 2 2 

 
4 2 4 2 3 2 3 3 2 2 2 37 

CHIRURGIE  GENERALE 4 
 

1 2 2 
 

6 3 5 3 5 6 2 4 5 48 
CHIRURGIE  CARDIAQUE 

              
3 3 

CHIRURGIE  MAXILLO-FACIALE 
      

2 
 

2 1 
    

1 6 
CHIRURGIE THORACIQUE 2 

  
2 

 
1 

 
2 

   
2 

  
2 11 
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CHIRURGIE  ORTHO-TRAUMATO 
      

2 4 
 

2 4 2 1 4 3 22 
CHIRURGIE   PLASTIQUE 

       
1 

 
1 

 
6 

   
8 

CHIRURGIE   VASCULAIRE 
              

3 3 
CHIRURGIE   PEDIATRIQUE 

 
1 1 

   
2 

 
4 2 2 2 

 
1 

 
15 

M-A-1 CHU 

 

ETABLISSEMENTS 

C
H

U
  
M

U
S
T
A

P
H

A
 

C
H

U
  
H

U
S
S
E
IN

-D
E
Y

 

C
H

U
 B

E
N

I 
M

E
S
S
O

U
S
 

C
H

U
 B

A
B
 E

L
 O

U
E
D

 

C
H

U
 -
B
L
ID

A
 

C
H

U
  
 T

IZ
I-
O

U
Z
O

U
 

C
H

U
 -
B
E
J
A

IA
 

C
H

U
  
C

O
N

S
T
A

N
T
IN

E
 

C
H

U
  
S
E
T
IF

 

C
H

U
  
B
A

T
N

A
 

C
H

U
  
A

N
N

A
B
A

 

C
H

U
  
O

R
A

N
 

C
H

U
  
T
L
E
M

C
E
N

 

C
H

U
  
S
ID

I 
 B

E
L
 -
 

A
B
B
E
S
 

E
H

U
  
O

R
A

N
 

T
  
O

  
T
  

 A
  
L
 

SPECIALITES 

CHIRURGIE UROLOGIQUE 2 
  

1 
 

1 
   

1 2 2 2 3 3 17 

CHIMIE ANALYTIQUE 
       

1 3 1 2 
  

3 
 

10 

CHIMIE THERAPEUTIQUE 
     

1 
 

1 3 1 1 2 3 2 
 

14 

CHIMIE MINERALE 
     

1 
  

3 1 1 
  

1 
 

7 

DERMATOLOGIE 2 
  

2 
 

1 
 

2 1 3 2 
 

2 
 

2 17 

ENDOCRINO - DIABETOLOGIE 1 
  

2 
 

3 
  

1 2 1 1 1 1 1 14 

EPIDEMIOLOGIE 1 1 
 

1 3 
 

2 1 3 2 2 3 
  

1 20 

GASTRO-ENTEROLOGIE 2 
  

2 
 

1 2 
 

1 2 2 1 1 
 

2 16 

GYNECO-OBSTETRIQUE 
  

2 2 2 2 6 3 5 
 

3 4 3 3 5 40 

GENETIQUE 
      

1 
        

1 

HEMATOLOGIE 
  

1 
 

3 
 

2 
 

4 3 1 
 

1 
 

5 20 

HEMOBIOLOGIE 1 
  

2 2 1 
 

2 5 2 2 5 2 3 2 29 

HEPATO-GASTRO-ENTEROLOGIE 
       

2 
       

2 

HEPATOLOGIE 2 
              

2 

HISTO-EMBRYOLOGIE 
 

1 
   

1 2 1 3 2 1 1 3 1 
 

16 

HYDRO-BROMATOLOGIE 
     

1 
 

1 3 1 1 2 2 3 
 

14 

IMMUNOLOGIE 2 
 

2 
 

1 1 1 2 4 3 2 
 

1 5 2 26 

MALADIES INFECTIEUSES 
     

1 3 
   

3 2 1 2 
 

12 

MEDECINE INTERNE 1 
 

1 1 
  

4 
 

2 4 3 2 
 

1 2 21 

M-A-2 CHU 
 

 

ETABLISSEMENTS 

C
H

U
  
M

U
S
T
A

P
H

A
 

C
H

U
  
H

U
S
S
E
IN

-D
E
Y

 

C
H

U
 B

E
N

I 
M

E
S
S
O

U
S
 

C
H

U
 B

A
B
 E

L
 O

U
E
D

 

C
H

U
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B
L
ID

A
 

C
H

U
  
 T
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O

U
Z
O

U
 

C
H

U
 -
B
E
J
A

IA
 

C
H

U
  
C

O
N

S
T
A

N
T
IN

E
 

C
H

U
  
S
E
T
IF

 

C
H

U
  
B
A

T
N

A
 

C
H

U
  
A

N
N

A
B
A

 

C
H

U
  
O

R
A

N
 

C
H

U
  
T
L
E
M

C
E
N

 

C
H

U
  
S
ID

I 
 B

E
L
 -

 

A
B
B
E
S
 

E
H

U
  
O

R
A

N
 

T
  

O
  

T
  

 A
  

L
 

SPECIALITES 

MEDECINE LEGALE 
   

1 3 1 2 2 3 1 2 1 
 

2 1 19 

MEDECINE DU TRAVAIL 
   

1 
  

4 
  

2 4 1 
 

2 
 

14 

MEDECINE NUCLEAIRE 
   

2 
 

1 
 

1 
  

1 
 

3 
 

2 10 

MICROBIOLOGIE 1 
   

2 1 2 1 4 2 4 2 3 4 2 28 

NEPHROLOGIE 
 

2 2 2 
  

5 
 

1 1 2 
  

1 
 

16 

NEUROLOGIE 2 
  

1 4 2 
 

2 2 2 2 1 
 

3 3 24 

NEURO-CHIRURGIE 
   

2 2 
 

6 2 2 1 2 2 
 

2 1 22 

ONCOLOGIE MEDICALE 
  

2 
 

3 
 

2 2 
  

1 2 3 2 
 

17 

OPHTALMOLOGIE 2 2 2 2 
 

3 3 2 4 2 1 
 

2 2 
 

27 

O.R.L 2 
 

2 1 2 1 3 2 4 
  

1 2 1 2 23 

O.D.F 2 
 

2 
     

4 
 

1 
 

3 5 
 

17 

ODONTOLOGIE CONSERVATRICE 
  

2 
  

1 
  

4 
 

1 1 3 5 
 

17 

PARASITOLOGIE 1 1 
    

2 1 2 1 3 3 3 4 
 

21 

PEDIATRIE 5 3 4 1 2 3 6 4 5 1 3 8 2 
  

47 

PNEUMO-PHTISIOLOGIE 2 
 

4 2 2 
 

3 2 3 
 

1 2 2 2 1 26 

PHYSIOLOGIE ET NEURO-PHYSIO 
 

1 
  

2 
 

2 1 2 2 3 3 3 4 3 26 

Physiologie Clinique et Exploration 

Fonctionnelles        
2 

       
2 

PSYCHIATRIE 2 
    

1 6 
     

1 2 
 

12 

PARODONTOLOGIE 
     

2 
 

1 4 
 

1 2 2 5 
 

17 

M-A- 3 CHU 
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ETABLISSEMENTS 

C
H

U
  

M
U

S
T
A

P
H

A
 

C
H

U
  

H
U

S
S
E
IN

-D
E
Y

 

C
H

U
 B

E
N

I 
M

E
S
S
O

U
S
 

C
H

U
 B

A
B
 E

L
 O

U
E
D

 

C
H

U
 -

B
L
ID

A
 

C
H

U
  

 T
IZ

I-
O

U
Z
O

U
 

C
H

U
 -

B
E
J
A

IA
 

C
H

U
  

C
O

N
S
T
A

N
T
IN

E
 

C
H

U
  

S
E
T
IF

 

C
H

U
  

B
A

T
N

A
 

C
H

U
  

A
N

N
A

B
A

 

C
H

U
  

O
R
A

N
 

C
H

U
  

T
L
E
M

C
E
N

 

C
H

U
  

S
ID

I 
 B

E
L
 -

 A
B
B
E
S
 

E
H

U
  
O

R
A

N
 

T
  
O

  
T
  

 A
  
L
 

SPECIALITES 

PATHOLOGIE-BUCCO-DENTAIRE 2 
 

2 
    

1 3 
 

2 
 

3 5 
 

18 

PROTHESE-DENTAIRE 
   

1 
   

2 4 
  

1 2 5 
 

15 

PHARMACOGNOSIE 
 

2 
   

1 
  

3 
 

2 
 

2 1 
 

11 

PHARMACOLOGIE 
     

1 1 
 

2 1 2 1 3 
  

11 

PHARMACIE-GALENIQUE 
       

1 2 1 2 2 2 2 
 

12 

RADIOLOGIE 2 2 2 2 4 3 4 1 10 1 3 11 2 3 6 56 

RADIOTHERAPIE 
       

1 
  

2 4 
   

7 

REEDUCATION FONCTIONNELLE 1 
     

2 2 
 

1 
 

4 1 2 2 15 

REANIMATION MEDICALE 
       

2 
  

2 
    

4 

RHUMATOLOGIE 
  

2 2 
 

2 
 

2 1 2 2 1 1 
  

15 

TOXICOLOGIE 
   

1 
 

1 1 1 2 1 3 2 3 2 2 19 

TOTAL GENERAL 58 18 43 43 61 50 108 79 150 77 104 113 87 124 80 1195 

M-A- 4 CHU 

 

POSTES OUVERTS AU CONCOURS DE RECRUTEMENT DE MAITRES-ASSISTANTS 

ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS- SPECIALISES: 

ETABLISSEMENTS 

E
H

S
  

M
O

H
A

M
E
D

 A
B
D

E
R
R
A

H
M

A
N

E
 

C
.P

.M
.C

  
  
A

L
G

E
R
 

E
H

S
  

B
E
N

-A
K

N
O

U
N

 

E
H

S
  

E
L
-K

E
T
T
A

R
 

E
H

S
 A

IT
 I
D

IR
. 

E
H

S
  

Z
E
M
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S
 D

R
ID
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O

C
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E
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S
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S
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 M

A
O

U
C

H
E
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x
 :
C

.N
.M

.S
 

E
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 D

E
S
 B
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U

L
E
S
 

E
H

S
  

D
O

U
E
R
A

 

C
A

C
 B

L
ID

A
 

E
H

S
 F

R
A

N
T
Z
-F

A
N

O
N

  
B
L
ID

A
 

E
H

S
 S

ID
I 
 C

H
A

H
M

I 
O

R
A

N
 

E
H

S
  

C
A

N
A

S
T
E
L
  
O

R
A

N
 

E
H

S
  

E
L
-B

O
U

N
I 
 A

N
N

A
B
A

 

E
H

S
  

D
J
E
B
E
L
 E

L
-O

U
A

H
C

H
E
  

C
n
e
 

E
H

S
 A

IN
-A

B
A

S
S
A

 S
E
T
IF

 

E
H

S
 E

R
R
A

Z
I 
A

N
N

A
B
A

 

E
H

S
 S

E
R
A

ID
I 
A

N
N

A
B
A

 

E
H

S
  

C
H

E
R
A

G
A

 

C
A

C
 B

A
T
N

A
 

C
A

C
 S

E
T
IF

 

E
H

S
  

M
E
R
E
-E

N
F
A

N
T
 E

L
-E

U
L
M

A
 

E
H

S
  

M
E
R
E
-E

N
F
A

N
T
  

B
A

T
N

A
 

E
H

S
  

P
S
Y

C
H

IA
T
R
IE

  
B
A

T
N

A
 

E
H

S
  

M
E
R
E
-E

N
F
A

N
T
  
L
A

G
H

O
U

A
T
 

E
H

S
  

E
M

IR
-A

B
D

E
L
-K

A
D

E
R
  
O

R
A

N
 

E
H

S
  

N
O

U
A

R
 F

a
d
é
la

  
O

R
A

N
 

E
H

S
 O

P
H

T
A

L
M

O
 O

R
A

N
 

E
H

S
  

E
R
R
IA

D
 C

O
N

S
T
A

N
T
IN

E
 

E
H

S
 D

A
K

S
I 
C

O
N

S
T
A

N
T
IN

E
 

E
H

S
 S

ID
I-
M

A
B
R
O

U
K

 

C
O

N
S
T
A

N
T
IN

E
 

T
  
O

  
T
  

A
  
L
 

SPECIALITES 

ANATOMIE 

PATHOLOGIQUE  
2       

  
4    

 

       2 
 

       1  9 

ANESTHESIE 

REANIMATION 
1 2   1 3   2 

  

   2  

      
2 

       
2 

  
15 

BIOCHIMIE 
 

1 
 

1 
                  

2 
          

4 

CARDIOLOGIE 1 
       

1 
 

2 
                      

4 

CHIRURGIE 

GENERALE  
5 

   
2 

                           
7 

CHIRURGIE 

ORTHO-

TRAUMATO 
  

1 
  

2 
    

2 
                      

5 

CHIRURGIE   

PEDIATRIQUE                        
4 

        
1 5 

CHIRURGIE   

CARDIAQUE 
2 

       
2 

                     
2 

  
6 

CHIRURGIE   

VASCULAIRE         
1 

                        
1 

CHIRURGIE   

MAXILLO-FACIALE           
4 

                      
4 

CHIRURGIE   

PLASTIQUE          
2 2 

                      
4 

CHIRURGIE   

UROLOGIQUE               
1 

                
2 

 
3 

CHIRURGIE   

CARCINOLOGIQUE                       
2 

          
2 

ENDOCRINO-

DIABETO  
1 

                               
1 

IMMUNOLOGIE 
   

1 
                             

1 

GYNECOLOGIE-

OBSTETRIQUE                
3 

       
4 3 

 
1 

 
5 

   
3 19 

HEMOBIOLOGIE 
 

1 
                               

1 

HEMATOLOGIE 
 

2 
         

2 
          

2 
          

6 

HISTO-EMBRYOLOGIE 
 

1 
                               

1 

MA- 1 EHS 
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ETABLISSEMENTS 
 

E
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M
O

H
A

M
E
D

 
A

B
D

E
R
R
A

H
M

A
N

E
 

C
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R
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L
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R
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N
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D
J
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B
E
L
 E

L
-O

U
A

H
C
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E
  

C
n
e
 

E
H
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S
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A
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E
T
IF
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 E

R
R
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N
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A

 

E
H

S
 S

E
R
A

ID
I 
A

N
N
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B
A

 

E
H

S
  

C
H

E
R
A

G
A

 

C
A

C
 B

A
T
N

A
 

C
A

C
 S

E
T
IF

 

E
H

S
  

M
E
R
E
-E

N
F
A

N
T
 E

L
-E

U
L
M

A
 

E
H

S
  

M
E
R
E
-E

N
F
A

N
T
  

B
A

T
N

A
 

E
H

S
  

P
S
Y

C
H

IA
T
R
IE

  
B
A

T
N

A
 

E
H

S
  

M
E
R
E
-E

N
F
A

N
T
  
L
A

G
H

O
U

A
T
 

E
H

S
  

E
M

IR
-A

B
D

E
L
-K

A
D

E
R
  
O

R
A

N
 

E
H

S
  

N
O

U
A

R
 F

a
d
é
la

  
O

R
A

N
 

E
H

S
 O

P
H

T
A

L
M
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 O

R
A

N
 

E
H

S
  

E
R
R
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D
 C

O
N

S
T
A

N
T
IN

E
 

E
H

S
 D

A
K

S
I 
C

O
N

S
T
A

N
T
IN

E
 

E
H

S
 S

ID
I-
M

A
B
R
O

U
K

 
C

O
N

S
T
A

N
T
IN

E
 

T
  
O

  
T
  

A
  
L
 

SPECIALITES 

MALADIES 
INFECTIEUSES    

3 
          

2 
                  

5 

MEDECINE DU 
TRAVAIL  

1 
                               

1 

MEDECINE 
INTERNE      

1 
    

1 
                      

2 

MEDECINE DU 
SPORT         

2 
                        

2 

MEDECINE 
NUCLEAIRE                      

1 2 
          

3 

MICROBIOLOGIE 
   

1 
                             

1 

NEURO-
CHIRURGIE      

1 
                           

1 

NEUROLOGIE 
    

2 
                            

2 

NEPHROLOGIE 
                               

2 
 

2 

NEONATOLOGIE 
                            

2 
    

2 

ONCOLOGIE 
MEDICALE  

3 
                   

1 6 
    

2 
     

12 

OPHTALMOLOGIE 
                             

8 
   

8 

PARASITOLOGIE 
   

1 
                             

1 

PSYCHIATRIE 
      

4 
     

6 2 
  

2 2 2 
 

2 
    

3 
       

23 

PEDO-
PSYCHIATRIE                  

2 2 
              

4 

PEDIATRIE 
               

3 
       

4 
         

7 

PHYSIOLOGIE ET 
NEURO-PHYSIO   

2 
 

1 
                            

3 

RADIOTHERAPIE 
           

3 
         

1 4 
    

4 
     

12 

RADIOLOGIE 
 

1 
   

3 
                

4 
          

8 

REEDUCATION-
FONCTIONELLE   

1 
    

1 
  

3 
        

2 
             

7 

RHUMATOLOGIE 
  

2 
       

2 
                      

4 

TOTAL GENERAL 4 20 6 7 4 12 4 1 8 2 20 5 6 2 5 6 2 4 4 2 2 3 26 12 3 3 1 6 7 8 4 5 4 208 

MA- 2 EHS 

 

POSTES OUVERTS AU CONCOURS DE RECRUTEMENT DE MAÎTRES-ASSISTANTS  

ETABLISSEMENTS  PUBLICS HOSPITALIERS 

: 

                  

ETABLISSEMENTS 
 

E
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H

  
 K

O
U

B
A
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P
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P
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P
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P
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E
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B
E
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R
 

E
P
H

  
S
ID

I-

G
H

IL
E
S
 

E
P
H

 B
A

T
N

A
 

E
H

 D
. 

M
o
u
ra

d
 

C
o
n
s
ta

n
ti
n
e
 

L
A

B
-F

A
C

 M
E
D

 

A
L
G

E
R
 

L
A

B
-F

A
C

 M
E
D

 

B
L
ID

A
 

L
A

B
-F

A
C

 M
E
D

 

O
R
A

N
 

I 
. 

P
. 

A
 

L
N

C
C

P
 

C
N

P
P
 

T
  

O
  

T
  

 A
  

L
 

SPECIALITES 

ANATOMIE PATHOLOGIQUE 
       

2 2 1 2 
         

7 

ANATOMIE NORMALE 
       

2 2 
 

2 
         

6 

ANESTHESIE REANIMATION 1 
 

1 2 
   

2 2 
 

3 2 
 

2 
      

15 

BIOCHIMIE 1 1 
     

2 1 
 

2 
         

7 

BIO-PHYSIQUE 
       

2 1 
 

1 
   

2 2 
    

8 

BOTANIQUE MEDICALE 
              

2 3 
    

5 

CARDIOLOGIE 
       

1 1 
 

1 
         

3 

CHIMIE ANALYTIQUE 
              

1 1 
 

1 
  

3 

CHIMIE TERAPEUTIQUE 
              

2 1 
  

3 
 

6 

CHIRURGIE  GENERALE 
    

2 
 

2 2 1 1 2 
  

2 
      

12 

CHIRURGIE   PEDIATRIQUE 
  

2 
                 

2 

CHIRURGIE   MAXILLO-FACIALE 
           

2 
        

2 

CHIRURGIE   ORTHOPEDIQUE 
        

1 
 

2 
         

3 

CHIRURGIE   UROLOGIQUE 
          

2 
         

2 

EPIDEMIOLOGIE 
         

1 
          

1 

ENDOCRINO-DIABETOLOGIE 
   

1 
   

1 
  

1 
         

3 

GYNECO-OBSTETRIQUE 2 
 

2 2 2 2 
              

10 
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GASTRO-ENTEROLOGIE 
   

1 
    

1 1 2 
         

5 

HEMATOLOGIE 
          

1 
         

1 

HEMOBIOLOGIE 2 
  

1 
   

1 
  

1 
         

5 

HISTOLOGIE-EMBRIOLOGIE 
       

1 2 
 

2 
         

5 

MA-1-EPH 
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SPECIALITES 

HYDRO-BROMATOLOGIE 
               

1 
    

1 

IMMUNOLOGIE 1 
      

1 
         

2 
  

4 

MEDECINE INTERNE 1 1 
  

1 
 

2 2 1 1 1 
  

2 
      

12 

MEDECINE DU TRAVAIL 
      

1 
             

1 

MALADIES INFECTIEUSES 
        

1 1 
          

2 

MICROBIOLOGIE 
   

1 
   

1 1 
        

2 
  

5 

NEPHROLOGIE 
        

2 
           

2 

NEURO-CHIRURGIE 
          

2 4 
        

6 

OPHTALMOLOGIE 
         

1 
          

1 

ONCOLOGIE MEDICALE 
      

2 
  

1 1 3 
 

2 
      

9 

O.R.L 2 
        

1 1 
 

1 
       

5 

ODONTOLOGIE 

CONSERVATRICE                 
1 

   
1 

PEDIATRIE 
 

1 3 2 
    

1 
    

2 
      

9 

PNEUMO-PHTISIOLOGIE 
      

2 1 1 
 

1 
 

3 
       

8 

PHARMACOLOGIE 
       

2 1 
        

1 
  

4 

PHARMACOLOGIE 

CLINIQUE                    
1 1 

PHARMACOGNOSIE 
              

2 1 2 
   

5 

PHARMACIE GALENIQUE 
              

1 
  

2 
  

3 

PROTHESE-DENTAIRE 
                

1 
   

1 

PHYSIO ET NEURO-

PHYSIOLOGIE        
2 2 

 
1 

         
5 

PHYSIOLOGIE 

METABOLIQUE               
2 

     
2 

PSYCHIATRIE 
         

1 1 
         

2 

RADIOLOGIE 
       

2 1 1 2 
         

6 

UMC 
         

1 
          

1 

TOTAL GENERAL 10 3 8 10 5 2 9 27 25 12 34 11 4 10 12 9 4 8 3 1 207 

                      MA-2-EPH 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Annexe  à  l’arrêté du 06 Août 2014      

Portant ouverture d’un concours de recrutement 
de  Maîtres-assistants   Hospitalo-universitaires. 

CHU MUSTAPHA :  
                                               *  ANESTHESIE-REANIMATION  

                 - Trois (03) postes  Sce UMC 
                                        - Trois (03) postes  Sce Réanimation Polyvalente 
           - Un  (01) poste  Chirurgie Générale  Sce « A » 
                                      * CARDIOLOGIE 

                                                      - Deux  (02) postes  Sce   Cardio  « A1 » 
                                                      - Deux  (02) postes  Sce   Cardio  « A2 » 

                                               *  PEDIATRIE 
          - Deux  (02) postes  Sce « A » 
          - Deux  (02) postes  Sce Néonatologie 
          - Un  (01) poste  Sce « B » 

                                              * CHIRURGIE GENERALE 
                                              - Deux  (02) postes Sce  «A» 

                                     - Deux  (02) postes Sce  «B» 
CHU BAB EL OUED : 

                                              *  ANESTHESIE-REANIMATION  
       - Un  (01) poste  Sce UMC 
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                                   - Un  (01) poste  Sce Réanimation Médicale 
                                         - Un  (01) poste  Sce Anesthsie-réanimation 

                                              * HEMOBIOLOGIE 
                                                 - Deux  (02) postes CTS 

CHU BENI MESSOUS :  
                                               *  ANESTHESIE REANIMATION  

        - Deux  (02) postes  Sce Réanimation Médicale  
        - Un  (01) poste  Sce Gynécologie 

               * PEDIATRIE 
                                          - Deux  (02) postes  Sce  «A» 
                                          - Deux  (02) postes  Sce  «B»      
                                               * PNEUMO-PHTISIOLOGIE 

      - Deux  (02) postes  Sce Pneumo-phtisiologie 
                - Deux  (02) postes  Sce  E.F.R 

C .P. M. C :   
                                              * CHIRURGIE GENERALE 

                                         - Un (01) poste Sce  « A » 
                                         - Deux  (02) postes Sce  « B » 
                                         - Deux  (02) postes Sce  « C » 

                                              * HEMOBIOLOGIE 
                                         - Un (01) poste Sce Hématologie                                  

EHS  EL KETTAR :   
                                              * MALADIES INFECTIEUSES  

                                        - Un (01) poste  Sce  « A » 
                                         - Un (01) poste  Sce  « B » 
                                         - Un (01) poste  Sce  « C » 

EHS  AÏT-IDIR  :   
                                              * ANESTHESIE REANIMATION 

                                          - Un (01) poste  Sce  Neuro-chirurgie 
EHS  DRID HOCINE : 

                                       * PSYCHIATRIE 
                                              - Deux  (02) postes Sce  « A » 
                                              - Deux  (02) postes Sce  «  B »  

CHU HUSSEIN-DEY : 
             * PEDIATRIE 
                                          - Deux  (02) postes Sce  « A » 
                                          - Un (01) poste Sce «  B » 

EPH  BELFORT : 
             * PEDIATRIE 

                                  - Un  (01) poste  Sce Gynécologie Obstétrique                            
                                        - Deux  (02) postes Sce Pédiatrie 

EHS  DOUERA :   
                        *  CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE 

                                          - Un (01) poste Sce  « A » 
                                          - Un (01) poste Sce «  B » 

EHS  FRANTZ  FANON  BLIDA : 
                                              *  PSYCHIATRIE   
                                                    - Deux  (02) postes Sce  « A » 
                                         - Trois  (03) postes Sce  «  B »  
     - Un  (01) poste  Sce Psychiatrie (Adulte)   

CHU   ANNABA : 
                                              * CHIRURGIE GENERALE 
                                          - Trois (03) postes   CHU 
                    - Deux (02) postes   Urgences Chirurgicales 

CHU   BLIDA : 
                                              * ANESTHESIE REANIMATION 
                                          - Quatre (04) postes   Sce Gynécologie 
                     - Six (06) postes   UMC 
                                              *  ANATOMIE PATHOLOGIQUE   
                                                      - Quatre  (04) postes CHU Blida 
                                           - Un  (01) poste Sce  Médecine Légale   

                                 * CARDIOLOGIE 
                                                  - Deux  (02) postes  CHU Blida 
                                                  - Deux  (02) postes  Sce Médecine Interne  EHS Douera  

                                  * BIOCHIMIE 
                                                  - Un  (01) poste Laboratoire central   
                                             * HEMOBIOLOGIE 
                                                  - Deux  (02) postes  Laboratoire central   
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CHU CONSTANTINE :  
                                     * ANESTHESIE REANIMATION 
                                              - huit (08) postes   CHU 
          - Un  (01) poste Urgences Médicales 
                                              * CHIRURGIE GENERALE 
                                                      - Deux  (02) postes   Sce « B »     
                                                     -Un  (01) poste  Urgences Chirurgicales 
                                              * CHIRURGIE Ortho-Traumato 
                                                    - Un  (01) poste Sce  «A»  
                                                    - Trois (03) postes   Sce « B »       
                                              * PEDIATRIE 
                                          - Deux  (02) postes   Sce  « A » 
                                          - Deux  (02) postes   Sce « B » 

CHU TLEMCEN : 
                                              * CHIRURGIE GENERALE 
                                                     - Un  (01) poste  Sce « A » 
                                                     - Un  (01) poste  Sce « B » 
             * PEDIATRIE 
                                          - Un (01) poste  Sce  « A » 
                                          - Un  (01) poste  Sce « B » 
                                              * RHUMATOLOGIE 
                                          - Un (01) poste  Sce  Médecine Interne 

CHU SETIF : 
                                              * CHIRURGIE GENERALE 
                                                      - Trois (03) postes  CHU   
                                                      - Deux (02) postes UMC    
                                             * ANESTHESIE REANIMATION 
                                                     - Dix(10) postes  CHU   
                                                     - Deux (02) postes UMC    

CHU BEJAIA : 
                                              * ONCOLOGIE MEDICALE 
                                                     - Deux (02) postes  Sce Médecine Interne 

CAC  SETIF : 
                                              * BIOCHIMIE 
                                                     - Deux (02) postes Laboratoire central   

CHU SIDI-BEL-ABBES : 
                                              * ANESTHESIE REANIMATION 

                                                  - Quatre (04) postes U M C 
                                              * CHIRURGIE GENERALE 
                                                     - Quatre  (04) postes  U M C 

EPH  MOSTAGANEM : 
                                              * ANESTHESIE REANIMATION 

                                                   - Deux (02) postes Sce Chirurgie Génerale 
                                              * CARDIOLOGIE 
                                                      - Un (01) poste Sce Médecine Interne 
                                              * PNEUMO-PHTYSIOLOGIE 
                                                     - Un (01) poste Sce Médecine Interne 
                                              * ENDOCRINO-DIABETOLOGIE 
                                                    - Un (01) poste Sce Médecine Interne 
                                              * BIOCHIMIE 
                                                      - Trois  (03) postes Laboratoire central   
                                              * HEMOBIOLOGIE 
                                                     - Un  (01) poste  Laboratoire central  
                                              * MICROBIOLOGIE 
                                                    - Un  (01) poste  Laboratoire central    

EPH  LAGHOUAT : 
                                             * GASTRO-ENTEROLOGIE 
                                                   - Un (01) poste Sce Médecine Interne 
                                             * MALADIES INFECTIEUSES 
                                                   - Un (01) poste Sce Médecine Interne 
                                             * MICROBIOLOGIE 
                                                   - Un  (01) poste  Laboratoire central     

CHU ORAN :   
                                             * ANESTHESIE REANIMATION 
                                       - Deux (02) postes Sce « B » 
                 - Un (01) poste   UMC 
                                               - Deux (02) postes Réanimation Pédiatrique 
                                               - Deux (02) postes EHS  NOUAR Fadéla Sce Gynécologie 
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                                              * CHIRURGIE GENERALE 
                   - Un (01) poste   UMC 
                                                   - Trois  (03) postes CCA 
                                                  - Deux (02) postes Clinique AÏT-IDIR Ali  
                                              * HEMOBIOLOGIE 
                                                     - Deux (02) postes Sce Hémobiologie 
                                                     - Deux (02) postes CTS 
                                                     - Un (01) poste Dép. Pharmacie Faculté Médecine 
                                              * PNEUMO-PHTYSIOLOGIE  
                                                     - Un (01) poste Sce  « A »  
                                          - Un (01) poste Sce «  B »  
                                              * PEDIATRIE 
                                           - Un (01) poste AMILCAR CABRAL 
                                           - Trois (03) postes  Néonatologie 
                                                      - Deux (02) postes Sce MARFAN 
                                                      - Deux (02) postes EHS  NOUAR Fadéla 
                             * RADIOLOGIE 
                                            - Huit (08) postes Radiologie centrale  
                                            - Trois  (03) postes EHS CANASTEL   
                                         * EPIDEMIOLOGIE 
                                            - Un (01) poste   CHU 
                                                       - Deux (02) postes laboratoire FAC-MED 

EHU  ORAN :       
                                              * ANESTHESIE REANIMATION 
                                                      - Cinq (05) postes  Sce  Anesthésie-réanimation 
                                           - Un (01) poste Réanimation Médicale                             
                                              * CHIRURGIE GENERALE 
                                                      - Quatre (04) postes  Sce  Chirurgie Générale 
                                           - Un (01) poste Chirurgie Hépatobiliaire  

EHS  OPHTALMOLOGIE D’ORAN :  
                                           *  OPHTALMOLOGIE 
                     - Quatre (04) postes   Sce « A »  
                                                  - Quatre (04) postes   Sce « B »  

EPH  BECHAR: 
                                               * BIOCHIMIE 
                                                     - Deux (02) postes  Laboratoire central     
                                               * HEMOBIOLOGIE 
                                                     - Un  (01) poste  Laboratoire central     

 EPH  OUARGLA: 
                                               * GASTRO-ENTEROLOGIE 
                                                       - Un (01) poste Sce Médecine Interne 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  404رقم  قــرار

 بجامعة الوادي 4302-4302نوان السنة الجامعية بع
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5ؤرخ في م 154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،

 2012يكنيك سنة  4المكافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  243-12سكـ التنفيذي رقـ كبمقتضى المر  -
 المتضمف إنشاء جامعة الكادي،

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
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المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129ضى القرار رقـ كبمقت -
 كصبلحيتيا كسيرىا،

 .2014جكيمية  21بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -
 ـــررــــقـــي

بجامعة الكادي، طبقا لممحق ىذا  2015-2014تؤىل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية  المادة األولى:
 القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة الكادي، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  :4المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 04حـرر بالجزائر في                                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ديجامعة الوا ممحق: تأىيل الماستر

 4302-4302السنة الجامعية 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 حقكؽ 
 كعمـك سياسية

 أ قانكف البيئة حقكؽ 
 أ قانكف األسرة

دارة محمية عمـك سياسية  أ سياسة عامة كا 

عمـك إنسانية 
 كاجتماعية

 أ تاريخ المغرب خبلؿ العصر الكسيط كالحديث تاريخ -عمـك إنسانية
 أ صعكبات التعميـ ةيـك التربعم-عمـك اجتماعية 

 أ عمـ االجتماع جريمة كانحراؼ عمـ االجتماع-عمـك اجتماعية 
 أ عمـ االجتماع الحضري 

 أ أدب حديث كمعاصر دراسات أدبية لغة كأدب عربي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لمفتوحةيتضمن تأىيل الماستر ا، 4302أوت  04مؤرخ في  400رقم  قــرار
 بجامعة الطارف 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14ـ كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رق -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
 2012يكنيك سنة  4المكافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  242-12مقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ كب -

 المتضمف إنشاء جامعة الطارؼ،
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ممي،الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث الع
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 كصبلحيتيا كسيرىا،
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 .2014جكيمية  21بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -
 

 ـــررـــقـــي
 

بجامعة الطارؼ، طبقا لممحق ىذا  2015-2014امعية تؤىل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الج المادة األولى:
 القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة الطارؼ، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  :4المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 04حـرر بالجزائر في                                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعة الطارف ممحق: تأىيل الماستر

 4302-4302السنة الجامعية 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ التعميمية لغة انجميزية آداب كلغات أجنبية
 أ عمـك المساف لغة فرنسية

 أ عمـ االجتماع اتصاؿ كا عبلـ عمـ االجتماع –عمـك اجتماعية  كاجتماعية عمـك إنسانية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  402رقم  قــرار
 بجامعة غردايــة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 ييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،القانكف التكج
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه، المتضمف نظاـ الدراسات
 2012يكنيك سنة  4المكافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  248-12كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة غرداية،
 2013ناير سنة ي 30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 كصبلحيتيا كسيرىا،
 .2014جكيمية  21بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -

 

 

 ـــررـــقـــي
 

 

بجامعة غرداية، طبقا لممحق ىذا  2015-2014تؤىل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية  المادة األولى:
 القرار.
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يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة غرداية، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  :4المادة 
 عميـ العالي كالبحث العممي.الذي ينشر في النشرة الرسمية لمت

 4302 أوت 04حـرر بالجزائر في                                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جامعة غرداية ممحق: تأىيل الماستر
 4302-4302السنة الجامعية 

 طبيعة التخصص الفرع الميداف
 أ إدارة األعماؿ اإلستراتيجية عمـك التسيير عمـك اقتصادية، تسيير كعمـك تجارية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  402قم ر  قــرار

 بجامعة قالمة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 عالي، المعدؿ كالمتمـ،القانكف التكجييي لمتعميـ ال

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

سبتمبر سنة  18المكافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  273-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 ة، المعّدؿ كالمتمـ،المتضمف إنشاء جامعة قالم 2001

 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 كصبلحيتيا كسيرىا،

 .2014 جكيمية 21بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -
 

 ـــررـــقـــي
بجامعة قالمة، طبقا لممحق ىذا  2015-2014تؤىل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية  المادة األولى:

 القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة قالمة، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  :4المادة 

 رسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.الذي ينشر في النشرة ال
 4302 أوت 04حـرر بالجزائر في                                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 4302-4302السنة الجامعية  جامعة قالمة ممحق: تأىيل الماستر

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 ىندسة معمارية كعمراف عمـك كتكنكلكجيا
 أ عمارة بيئية

 أ ىندسة معمارية، مشركع عمراني كاستدامة
 أ تحميل رياضي تطبيقي
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 أ تحميل رياضي تطبيقي رياضيات رياضيات كا عبلـ آلي
 ـ صحة ككقاية استشفائية –بيكلكجيا  عمـك بيكلكجية عمـك الطبيعة كالحياة

عمـك اقتصادية، تسيير 
 أ تسكيق سياحي عمـك تجارية كعمـك تجارية

عمـك  –عمـك إنسانية  عمـك إنسانية كاجتماعية
 أ امةاتصاؿ كعبلقات ع اإلعبلـ كاالتصاؿ

 أ أدب عربي جزائري  دراسات أدبية لغة كأدب عربي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  406رقم  قــرار
 بجامعة جيجل 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99قـ بمقتضى القانكف ر  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
يكليك سنة  22المكافق  1424جمادى األكلى عاـ  22المؤرخ في  258-03ي رقـ كبمقتضى المرسـك التنفيذ -

 المتضمف إنشاء جامعة جيجل، المعّدؿ كالمتمـ، 2003
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ادة الماستر كشيادة الدكتكراه،المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشي
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
لمتأىيل كتشكيمتيا  المتضمف إنشاء المجنة الكطنية 2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 كصبلحيتيا كسيرىا،
 .2014جكيمية  21بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -

 ـــررـــقـــي
بجامعة جيجل، طبقا لممحق ىذا  2015-2014تؤىل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية  المادة األولى:

 القرار.
يـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة جيجل، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار يكمف المدير العاـ لمتعم :4المادة 

 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302 أوت 04حـرر بالجزائر في                                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  جامعة جيجل ممحق: تأىيل الماستر

 4302-4302السنة الجامعية 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عمـك كتكنكلكجيا
 أ جيك تقني دنيةىندسة م

 أ ىندسة معمارية كتراث ىندسة معمارية كعمراف
 أ كير كتقني صناعي كير كتقني
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 أ أحياء دقيقة كاالمراضية عمـك بيكلكجية عمـك طبيعية كالحياة

 أ إدارة الجماعات المحمية عمـك سياسية حقكؽ كعمـك سياسية
 أ إدارة أعماؿ المكارد البشرية

 أ اتصاؿ كعبلقات عامة عمـك اإلعبلـ كاالتصاؿ –عمـك إنسانية  جتماعيةعمـك إنسانية كا
رشاد تربكي  عمـك التربية –عمـك اجتماعية   أ تكجيو كا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  404رقم  قــرار
 بجامعة خميس مميانة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5مكافق ال 1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
 2012يكنيك سنة  4المكافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  247-12كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة،
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4لمؤرخ في ا 129كبمقتضى القرار رقـ  -

 كصبلحيتيا كسيرىا،
 .2014جكيمية  21بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -

 

 ـــررـــقـــي
 

، طبقا لممحق ىذا بجامعة مميانة 2015-2014تؤىل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية  المادة األولى:
 القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة مميانة، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  :4المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 04حـرر بالجزائر في                                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جامعة حميس مميانة ممحق: تأىيل الماستر
 4302-4302معية السنة الجا

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ ىندسة البرامج إعبلـ آلي رياضيات كا عبلـ آلي

 أ عمـك المغة دراسات لغكية لغة كأدب عربي
 أ أدب جزائري  دراسات أدبية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 مفتوحةيتضمن تأىيل الماستر ال، 4302أوت  04مؤرخ في  404رقم  قــرار
 بجامعة خنشمة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
 2012يكنيك سنة  4المكافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  246-12تضى المرسكـ التنفيذي رقـ كبمق -

 المتضمف إنشاء جامعة خنشمة،
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ،الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 كصبلحيتيا كسيرىا،
 .2014جكيمية  21بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -

 

 

 ـــررــقـــي
 

بجامعة خنشمة، طبقا لممحق ىذا  2015-2014ية تؤىل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامع المادة األولى:
 القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة خنشمة، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  :4المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 04حـرر بالجزائر في                                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 4302-4302السنة الجامعية  ة خنشمةجامع ممحق: تأىيل الماستر
 طبيعة التخصص الفرع الميداف

 أ قانكف جنائي حقكؽ  حقكؽ كعمـك سياسية
 أ تحميل الخطاب دراسات نقدية لغة كأدب عربي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  404رقم  قــرار

 بجامعة األغـــواط 4302-4302سنة الجامعية بعنوان ال
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5في  مؤرخ 154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
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سبتمبر سنة  18المكافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 كالمتضمف إنشاء جامعة األغكاط المعّدؿ، 2001

 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 البحث العممي،الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي ك 

المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 كصبلحيتيا كسيرىا،

 .2014جكيمية  21بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -
 يقــــرر

بجامعة األغكاط، طبقا لممحق ىذا  2015-2014لجامعية تؤىل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة ا المادة األولى:
 القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة األغكاط، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  :4المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 04حـرر بالجزائر في                                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جامعة األغواط استرممحق: تأىيل الم
 4302-4302السنة الجامعية 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عمـك كتكنكلكجيا
 أ كالتراث ةالعمار  ىندسة معمارية كعمراف

 أ ىندسة غازية ىندسة الطرائق
 أ بترككيمياء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تأىيل الماستر المفتوحةيتضمن ، 4302أوت  04مؤرخ في  423رقم  قــرار

 بجامعة معسكــر 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14مرسكـ الرئاسي رقـ كبمقتضى ال -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 دة الدكتكراه،المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيا

المتضّمف  2009يناير سنة  4المكافق  1430محّرـ عاـ  7مؤرخ في  12-09كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 إنشاء جامعة معسكر،

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الي كالبحث العممي،الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ الع
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المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 كصبلحيتيا كسيرىا،

 .2014جكيمية  21بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -
 ــــررــقـي

بجامعة معسكر، طبقا لممحق ىذا  2015-2014السنة الجامعية  تؤىل الماستر المفتكحة بعنكاف المادة األولى:
 القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة معسكر، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  :4المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 04حـرر بالجزائر في                                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جامعة معسكر الماستر ممحق: تأىيل
 4302-4302السنة الجامعية 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ عمـك المكاد فيزياء عمـك المادة

 أ شبكات كأنظمة مكزعة إعبلـ آلي رياضيات كا عبلـ آلي

 عمـك الطبيعة كالحياة
 ـ أنظمة تربية كتغذية الحيكاف عمـك فبلحية

 ـ تغذية زراعية، تغذية كتثميف زراعي

 أ تحكيل بيكلكجي كتثميف لجزيئات الطبيعية عمـك بيكلكجية
 أ عمـك التغذية

 أ تاريخ كحضارة قديمة تاريخ-عمـك إنسانية عمـك إنسانية كاجتماعية
 أ عمـ اجتماع العمل كالتنظيـ:تسيير المكارد البشرية عمـ اجتماع-عمـك اجتماعية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  420رقم  قــرار

 بجامعة المدية 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 ي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،القانكف التكجيي

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 محصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،المتضمف نظاـ الدراسات ل

المتضّمف  2009يناير سنة  4المكافق  1430محّرـ عاـ  7مؤرخ في  11-09كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 إنشاء جامعة المدية،

 2013ر سنة يناي 30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 كصبلحيتيا كسيرىا،
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 .2014جكيمية  21بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -
 رـــر ــقــي

بجامعة المدية، طبقا لممحق ىذا  2015-2014تؤىل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية  المادة األولى:
 القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة المدية، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  :4المادة 
 لي كالبحث العممي.الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العا

 4302 أوت 04حـرر بالجزائر في                                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جامعة المدية ممحق: تأىيل الماستر
 4302-4302السنة الجامعية 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ بحث عممياتي رياضيات رياضيات كا عبلـ آلي
 عمـك اقتصادية، تسيير

 عمـك التسيير كعمـك تجارية
اقتصاد كتسيير المؤسسات 

 أ الصغيرة كالمتكسطة
 أ إدارة أعماؿ عمكمية

 حقكؽ 
 أ قانكف األعماؿ حقكؽ  كعمـك سياسية

 أ قانكف جنائي كعمـك جنائية

 عمـك إنسانية كاجتماعية
عمـك اإلعبلـ -عمـك إنسانية 

 أ سمعي بصري  كاالتصاؿ
 أ عمـ اجتماع جريمة كانحراؼ عمـ اجتماع–عمـك اجتماعية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  424رقم  قــرار

 بجامعة مستغانم 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 ييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،القانكف التكج

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

يكليك سنة  7المكافق  1419ربيع األّكؿ عاـ  13المؤرخ ففي  220-98كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 ء جامعة مستغانـ، المعّدؿ كالمتّمـ،المنضّمف إنشا 1998

 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،

 2013يناير سنة  30المكافق  1434األّكؿ عاـ  ربيع 18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 كصبلحيتيا كسيرىا،

 .2014جكيمية  21تاريخ بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل ب -
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 ـــررــقــي
 

بجامعة مستغانـ، طبقا لممحق ىذا  2015-2014تؤىل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية  المادة األولى:
 القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة مستغانـ، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  :4المادة 
 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي. الذي

 4302 أوت 04حـرر بالجزائر في                                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جامعة مستغانم- ممحق: تأىيل الماستر
 4302-4302السنة الجامعية 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ فيتكتكنكلكجيا مطبقة عمى التربة الممكثة عمـك بيكلكجية عمـك الطبيعة كالحياة
 أ إسبانية اإلعبلـ كاالتصاؿ ة اسبانيةلغ أدب كلغات أجنبية

 لغة كأدب عربي
 أ دراسات أدبية مقارنة دراسات أدبية
 أ عمـ األسمكب كتحميل الخطاب دراسات نقدية
 أ لسانيات كتحميل الخطاب دراسات لغكية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ل الماستر المفتوحةيتضمن تأىي، 4302أوت  04مؤرخ في  420رقم  قــرار

 بجامعة المسيمة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14ـ الرئاسي رقـ كبمقتضى المرسك  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

سبتمبر سنة  18المكافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  274-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعّدؿ كالمتّمـ، 2001

 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كـ التنفيذي رقـ كبمقتضى المرس -
 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،الذي 

المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 كصبلحيتيا كسيرىا،

 .2014جكيمية  21بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -
 

 ـــررــقــي
بجامعة المسيمة، طبقا لممحق ىذا  2015-2014تؤىل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية  :المادة األولى

 القرار.
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يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة المسيمة، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  :4المادة 
 ممي.الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث الع

 4302 أوت 04حـرر بالجزائر في                                                                                                              
 التعميم العالي والبحث العممي   وزير                                                                                                             

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعة مستغانم ممحق: تأىيل الماستر
 4302-4302السنة الجامعية 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ جيك تقني ىندسة مدنية عمـك كتكنكلكجيا

 أ قانكف إداري  حقكؽ  حقكؽ كعمـك سياسية
 أ فمسفة عامة فمسفة –عمـك اجتماعية  عمـك إنسانية كاجتماعية

 أ لسانيات عامة دراسة لغكية عربيلغة كأدب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  422رقم  قــرار
 "األمير عبد القادربجامعة العموم االسالمية " 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99ضى القانكف رقـ بمقت -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
المتضّمف إنشاء جامعة العمـك  1984أكت سنة  4المؤرخ في  182-84رسكـ التنفيذي رقـ كبمقتضى الم -

 اإلسبلمية "األمير عبد القادر"، المعّدؿ كالمتّمـ،
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة ال
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
جنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا المتضّمف إنشاء الم 2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 كصبلحيتيا كسيرىا،
 .2014جكيمية  21بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -

 

 يقــــرر
بجامعة العمكـ اإلسبلمية "األمير عبد  2015-2014يؤىل الماستر المفتكح بعنكاف السنة الجامعية  المادة األولى:

 رار.القادر"، طبقا لممحق ىذا الق
يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة العمكـ اإلسبلمية "األمير عبد القادر"، كّل  :4المادة 

 فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302 أوت 04حـرر بالجزائر في                                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المية "األمير عبد القادر"جامعة العموم اإلس ممحق: تأىيل الماستر
 4302-4302السنة الجامعية 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ مالية كبنكؾ إسبلمية عمـك اقتصادية عمـك اقتصادية كالتسيير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  422رقم  قــرار

 بجامعة وىـــران 4302-4302الجامعية  بعنوان السنة
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،

المتضّمف إنشاء جامعة العمـك  1984أكت سنة  4ي المؤرخ ف 182-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 اإلسبلمية "األمير عبد القادر"، المعّدؿ كالمتّمـ،

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

 2008غشت سنة  19المكافق  1429باف عاـ شع 17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 ث العممي،الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبح

المتضّمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 كصبلحيتيا كسيرىا،

 .2014جكيمية  21بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -
 

 ـــررــقــي
 

بجامعة كىراف، طبقا لممحق ىذا  2015-2014الجامعية يؤىل الماستر المفتكح بعنكاف السنة  المادة األولى:
 القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة كىراف، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  :4المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 04حـرر بالجزائر في                                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 4302-4302السنة الجامعية - جامعة وىــــــران ترممحق: تأىيل الماس

 طبيعة التخصص الفرع الميداف
 أ ىندسة الصيانة لؤلداتية ىندسة صناعية عمـك كتكنكلكجيا

 أ نكعية-مكثكقية-صيانة
 أ مقاكلتية عمـك التسيير عمـك اقتصادية،تسيير كعمـك تجارية

 ـ مؤسسةلغة، ثقافة ك  لغة إنجميزية آداب كلغات أجنبية
 أ عمـك الّمساف كتعميمية اإلنجميزية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  426رقم  قــرار
 بجامعة ورقمة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
يكليك سنة  23المكافق  1422جمادى األكلى عاـ  2المؤّرخ في  210-01 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ -

 المتضّمف إنشاء جامعة كرقمة، المعّدؿ كالمتّمـ، 2001
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ة الماستر كشيادة الدكتكراه،المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشياد
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
لمتأىيل كتشكيمتيا المتضّمف إنشاء المجنة الكطنية  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 كصبلحيتيا كسيرىا،
 .2014جكيمية  21بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -

 يقــــرر
بجامعة كرقمة، طبقا لممحق ىذا  2015-2014يؤىل الماستر المفتكح بعنكاف السنة الجامعية  المادة األولى:

 القرار.
تككيف العالييف كمدير جامعة كرقمة، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار يكمف المدير العاـ لمتعميـ كال :4المادة 

 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302 تأو  04حـرر بالجزائر في                                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
   جامعـــــة ورقمـــــة ممحق: تأىيل الماستر
 4302-4302السنة الجامعية 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ شبكات كيربائية كيرك تقني عمـك كتكنكلكجيا

 أ مراقبة صناعية إلكتركنيؾ
 أ فيزياء كاألرصاد الجكية لؤلكساط الجافة فيزياء عمـك المادة

 أ جبر كىندسة رياضيات رياضيات كا عبلـ آللي
 أ تسيير األنظمة الزراعية عمـك فبلحية عمـك الطبيعة كالحياة

 أ لغذائيةمراقبة نكعية المنتكجات ا عمـك بيكلكجية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  424رقم  قــرار
 بجامعة أم البواقي 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
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 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،

المتضّمف  2009يناير سنة  4المكافق  1430محّرـ عاـ  7مؤّرخ في  06-09كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 ،إنشاء جامعة أـ البكاقي

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13ـ كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رق -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

المتضّمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 كصبلحيتيا كسيرىا،

 .2014جكيمية  21ع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ بناء عمى محضر اجتما -
 ـــررــقـــي

بجامعة أـ البكاقي، طبقا لممحق ىذا  2015-2014يؤىل الماستر المفتكح بعنكاف السنة الجامعية  المادة األولى:
 القرار.

ا يخّصو بتطبيق ىذا القرار يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة أـ البكاقي، كّل فيم :4المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 04حـرر بالجزائر في                                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جامعـــــة أم البواقي ممحق: تأىيل الماستر
 4302-4302السنة الجامعية 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ طاقة كشبكات كيربائية إلكترك تقني عمـك كتكنكلكجيا

 أ فيزياء نظرية فيزياء مادةعمـك ال
 أ تييئة مشاريع المدينة جغرافيا كتييئة اإلقميـ عمـك األرض كالككف 
 أ قانكف دكلي خاص حقكؽ  حقكؽ كعمـك سياسية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  424رقم  قــرار

 بجامعة سعيدة 4302-4302معية بعنوان السنة الجا
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،

 2014مايك سنة  5المكافق  1435 رجب عاـ 5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،

المتضّمف  2009يناير سنة  4المكافق  1430محّرـ عاـ  7مؤّرخ في  10-09 كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ -
 إنشاء جامعة سعيدة،
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 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

المتضّمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 كصبلحيتيا كسيرىا،

 .2014جكيمية  21بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -
 ــــررــقــي

طبقا لممحق ىذا بجامعة سعيدة،  2015-2014يؤىل الماستر المفتكح بعنكاف السنة الجامعية  المادة األولى:
 القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة سعيدة، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  :4المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 04حـرر بالجزائر في                                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعـــــة سعيــــدة ممحق: تأىيل الماستر

 4302-4302معية السنة الجا
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ تحميل ستككاستيكي، إحصاء المسارات كتطبيقات رياضيات رياضيات كا عبلـ آلي
 أ إيككلكجيا كتسيير البيئة عمـك بيكلكجية عمـك الطبيعة كالحياة

 أ بيكلكجيا جزيئية تطبيقية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  424 رقم قــرار

 بجامعة العموم والتكنولوجيا وىران 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 لتكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،القانكف ا

 1984غشت سنة  18المكافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  212-84كبمقتضى المرسكـ رقـ  -
 المتعمق بتنظيـ جامعة كىراف لمعمكـ كالتكنكلكجيا كسيرىا، المعّدؿ كالمتمـ،

 2014مايك سنة  5كافق الم 1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18مؤرخ في ال 77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

المتضّمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 كصبلحيتيا كسيرىا،

 .2014جكيمية  21لكطنية لمتأىيل بتاريخ بناء عمى محضر اجتماع المجنة ا -
 يقــــرر
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كىراف، -بجامعة العمكـ كالتكنكلكجيا 2015-2014يؤىل الماستر المفتكح بعنكاف السنة الجامعية  المادة األولى:
 طبقا لممحق ىذا القرار.

ا بكىراف، كّل فيما يخّصو يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة العمكـ كالتكنكلكجي :4المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 04حـرر بالجزائر في                                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

  مباركي      األستاذ دمحم                                                                                                                       
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جامعـــــة العموم والتكنولوجيا بوىران ممحق: تأىيل الماستر
 4302-4302السنة الجامعية 

 طبيعة التخصص الفرع الميداف
 أ إلكتركنيات القدرة كاألنظمة الكيربائية كيرك تقني عمـك كتكنكلكجيا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  423رقم  قــرار

 0بجامعة سطيف 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18مؤرخ في ال 05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

 1989المكافق أكؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29في المؤرخ  140-89كبمقتضى المرسكـ رقـ  -
 المتضّمف إنشاء جامعة سطيف ، المعّدؿ كالمتّمـ،

 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 كتكراه،المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الد

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

المتضّمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 بلحيتيا كسيرىا،كص

 .2014جكيمية  21بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -
 

 ـــررــقــي
 

، طبقا لممحق ىذا 1بجامعة سطيف  2015-2014يؤىل الماستر المفتكح بعنكاف السنة الجامعية  المادة األولى:
 القرار.

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا 1كمدير جامعة سطيف  يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف :4المادة 
 القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 04حـرر بالجزائر في                                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 0جامعـــة سطيف ممحق: تأىيل الماستر
 4302-4302السنة الجامعية 

 طبيعة التخصص الفرع الميداف

ىندسة معمارية  عمـك كتكنكلكجيا
 كعمراف

 أ ندسة معمارية كمشركع عمرانيى
 أ جيكماتيؾ في اليندسة المعمارية تييئة الحضرية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  420رقم  قــرار

 4بجامعة سطيف 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 حث العممي،إن وزير التعميم العالي والب

المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 مة،المتضمف تعييف أعضاء الحكك 

 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،

لمتضّمف ، ا2011نكفمبر سنة  28المكافق  1433محـر عاـ  3المؤّرخ في  404-11كبمقتضى المرسكـ رقـ  -
 ،2إنشاء جامعة سطيف 

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

لمتأىيل كتشكيمتيا المتضّمف إنشاء المجنة الكطنية  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 كصبلحيتيا كسيرىا،

 .2014جكيمية  21بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -
 ـــررـــقـــي

، طبقا لممحق ىذا 2بجامعة سطيف 2015-2014يؤىل الماستر المفتكح بعنكاف السنة الجامعية  المادة األولى:
 القرار.

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار 2ـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة سطيفيكمف المدير العاـ لمتعمي :4المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 04حـرر بالجزائر في                                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 4302-4302السنة الجامعية - 4جامعـــة سطيف ممحق: تأىيل الماستر
 طبيعة التخصص الفرع الميداف

 آداب كلغات أجنبية

 أ دراسات بريطانية أمريكية غة إنجميزيةل

 لغة فرنسية
 أ صكتيات

تعميمية الفرنسية لغة أجنبية: فرنسية 
 أ حسب أىداؼ خاصة

 أ إعبلـ كمجتمع اإلعبلـ كاالتصاؿ عمـك-عمـك إنسانية عمـك إنسانية كاجتماعية
 أ تراث نقدي عربي دراسات نقدية لغة كآداب عربي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  424رقم  قــرار
 بجامعة سيدي بمعباس 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 1989المكافق أكؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  140-89كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 ّمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس، المعّدؿ كالمتّمـ،المتض
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18خ في المؤر  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضّمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 كصبلحيتيا كسيرىا،
 .2014جكيمية  21نية لمتأىيل بتاريخ بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكط -

 ـــررــقـــي
بجامعة سيدي بمعباس، طبقا لممحق  2015-2014يؤىل الماستر المفتكح بعنكاف السنة الجامعية  المادة األولى:

 ىذا القرار.
بيق ىذا يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة سيدي بمعباس، كّل فيما يخّصو بتط :4المادة 

 القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302 أوت 04حـرر بالجزائر في                                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعـــة سيدي بمعباس ممحق: تأىيل الماستر
 4302-4302السنة الجامعية 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ الكتركنيات محكرية كنانك مغناطيسية فيزياء عمـك المادة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  420رقم  قــرار

 بجامعة سكيكدة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

لمتضمف ا 1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
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سنة  سبتمبر 18المكافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  272-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضّمف إنشاء جامعة سكيكدة، المعّدؿ كالمتّمـ، 2001

 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

المتضّمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 كصبلحيتيا كسيرىا،

 .2014جكيمية  21لمجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ بناء عمى محضر اجتماع ا -
 ـــررــقــي

بجامعة سكيكدة، طبقا لممحق ىذا  2015-2014يؤىل الماستر المفتكح بعنكاف السنة الجامعية  المادة األولى:
 القرار.

يق ىذا القرار يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة سكيكدة، كّل فيما يخّصو بتطب :4المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 04حـرر بالجزائر في                                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جامعـــة سكيكدة ممحق: تأىيل الماستر
 4302-4302السنة الجامعية 

 طبيعة التخصص الفرع الميداف

 عمـك كتكنكلكجيا

 ـ منشآت مدنية كصناعية ىندسة مدنية
 أ آتإعادة ترميـ كصيانة المنش

 أ صيانة صناعية ىندسة ميكانيكية
 ـ بيترك كيمياء كطرائق المبممرات ىندسة بيترككمياكية

 ـ تحكـ كيربائي لؤلنظمة الصناعية كيركتقني

 أ ايككفزيكلكجيا الحيكاف عمـك بيكلكجية عمـك الطبيعة كالحياة
 أ عمـ التسمـ البيئي الحيكاني

 أ البيئة كالعمرافقانكف  حقكؽ  حقكؽ كعمـك سياسية
 أ عمـ النفس العمل كالتنظيـ عمـ النفس–عمـك اجتماعية  عمـك إنسانية كاجتماعية

 أ دراسات شعبية كتراثية دراسات أدبية لغة كأدب عربي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  422رقم  قــرار
 بجامعة سوق أىراس 4302-4302ن السنة الجامعية بعنوا

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5ؤرخ في م 154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
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 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،

 2012يكنيك سنة  4المكافق  1433رجب عاـ  14المؤّرخ في  245-12سكـ التنفيذي رقـ كبمقتضى المر  -
 المتضّمف إنشاء جامعة سكؽ أىراس،

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

المتضّمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 كصبلحيتيا كسيرىا،

 .2014جكيمية  21بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -
 ـــررــقــي

بجامعة سكؽ أىراس، طبقا لممحق  2015-2014يؤىل الماستر المفتكح بعنكاف السنة الجامعية  المادة األولى:
 ىذا القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة سكؽ أىراس، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا  :4المادة 
 القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 04حـرر بالجزائر في                                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 معـــة سوق أىراسجا ممحق: تأىيل الماستر
 4302-4302السنة الجامعية 

 طبيعة التخصص الفرع الميداف
 أ آالت كيربائية كمحيطيا كيركتقني عمـك كتكنكلكجيا

 أ قانكف األعماؿ حقكؽ  حقكؽ كعمـك سياسية
 أ عمـ اجتماع تشرد كجريمة عمـ االجتماع –عمـك اجتماعية  عمـك إنسانية كاجتماعية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  422رقم  قــرار

 بجامعة تبسة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

ف المتضم 1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 ف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،المتضم

المتضّمف  2009يناير سنة  4المكافق  1430محّرـ عاـ  7مؤّرخ في  08-09كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 إنشاء جامعة تبسة،

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
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المتضّمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 كصبلحيتيا كسيرىا،

 .2014 جكيمية 21بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -
 ـــررــقــي

بجامعة تبسػػة، طبقا لممحق ىذا  2015-2014يؤىل الماستر المفتكح بعنكاف السنة الجامعية  المادة األولى:
 القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة تبسػة، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  :4المادة 
 ية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.الذي ينشر في النشرة الرسم

 4302 أوت 04حـرر بالجزائر في                                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جامعـــة تبســة ممحق: تأىيل الماستر
 4302-4302السنة الجامعية 

 طبيعة التخصص الفرع الميداف
 أ ىندسة معمارية كمحيط ىندسة معمارية كعمراف عمـك كتكنكلكجيا

 أ أنظمة ككسائط متعددة إعبلـ آلي رياضيات كا عبلـ آلي
 أ نكعية المنتجات كأمف غذائي عمـك بيكلكجية الطبيعة كالحياة عمـك

 أ تنظيـ كتسيير المكتبات كمراكز التكثيق عمـ المكتبات-عمـك إنسانية عمـك إنسانية كاجتماعية
 أ عمـ اجتماع تنمية المكارد البشرية عمـ االجتماع-عمـك اجتماعية

عمـك كتقنيات النشاطات البدنية 
 أ تدريب رياضي نخبكي  يب رياضيتدر  كالرياضية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  426رقم  قــرار

 بجامعة تيارت 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

سبتمبر سنة  18المكافق  1422جمادى الثانية عاـ  30 المؤرخ في 271-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضّمف إنشاء جامعة سكيكدة، المعّدؿ كالمتّمـ، 2001

 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 دة الدكتكراه،المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيا

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

تيا المتضّمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيم 2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 كصبلحيتيا كسيرىا،

 .2014جكيمية  21بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -



558 |    1024-الثالثي الثالث                                                                                         النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
 

 ـــررــقــي
بجامعة تيارت، طبقا لممحق ىذا  2015-2014يؤىل الماستر المفتكح بعنكاف السنة الجامعية  المادة األولى:

 القرار.
ييف كمدير جامعة تيارت، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العال :4المادة 

 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302 أوت 04حـرر بالجزائر في                                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعـــة تيارت ممحق: تأىيل الماستر

 4302-4302السنة الجامعية 
 طبيعة التخصص الفرع الميداف

 عمـك الطبيعة كالحياة
 أ التربة عمـ عمـك فبلحية

عمـ البيئة: تسيير كحفاظ عمى التنكع  عمـك بيكلكجية
 أ البيكلكجي الحيكاني في حكض المتكسط

 أ عمـ النفس العيادي عمـ النفس-عمـك اجتماعية عمـك إنسانية كاجتماعية

 أ دراسات نحكية كصرفية دراسات لغكية لغة كأدب عربي
 أ تعميمية الّمغة العربية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  424رقم  قــرار

 بجامعة تيزي وزو 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

 1989غشت  1المكافق  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في  139-89كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضّمف إنشاء جامعة تيزي كزك، المعّدؿ كالمتّمـ،

 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

المتضّمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 كصبلحيتيا كسيرىا،

 .2014جكيمية  21الكطنية لمتأىيل بتاريخ  بناء عمى محضر اجتماع المجنة -
 ــررـــقــــي

بجامعة تيزي كزك، طبقا لممحق ىذا  2015-2014يؤىل الماستر المفتكح بعنكاف السنة الجامعية  المادة األولى:
 القرار.
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بيق ىذا القرار يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة تيزي كزك، كّل فيما يخّصو بتط :4المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 04حـرر بالجزائر في                                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جامعـــة تيزي وزو ممحق: تأىيل الماستر
 4302-4302السنة الجامعية 

 طبيعة التخصص الفرع الميداف
 ـ كيركتقني صناعي كيركتقني عمـك كتكنكلكجيا

 أ يات تطبيقية: نمذجة رياضيةرياض رياضيات رياضيات كا عبلـ آلي

 عمـك الطبيعة كالحياة
 أ تربة،تباتات كمحيط عمـك فبلحية

 أ تحكيل كحفع المنتكجات الزراعية

 أ بيكتكنكلكجيا الجرثكمية عمـك بيكلكجية
 أ تنكع كتكيف نباتات البحر األبيض المتكسط

عمـك اقتصادية،تسيير كعمـك 
 تجارية

 أ الصحة اقتصاد عمـك اقتصادية
 أ تجارة كمالية دكلية عمـك تجارية

 حقكؽ  حقكؽ كعمـك سياسية
 أ قانكف التنمية االجتماعية

 أ قانكف عقاري 
 أ قانكف جنائي كعمـك إجرامية

 أ دراسات متكسطة عمـك سياسية
 أ مكارد البشريةعمـ النفس العمل كالتنظيـ: تسيير ال عمـ النفس -عمـك اجتماعية عمـك إنسانية كاجتماعية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  424رقم  قــرار

 بجامعة تممسان 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419 ذي الحجة عاـ 18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

 1989غشت  1المكافق  1409ة عاـ ذي الحج 29المؤّرخ في  139-89كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضّمف إنشاء جامعة تممساف، المعّدؿ كالمتّمـ،

 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13مرسكـ التنفيذي رقـ كبمقتضى ال -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

المتضّمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 كصبلحيتيا كسيرىا،

 .2014جكيمية  21اء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ بن -
 ـــررــقـــي
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بجامعة تممساف، طبقا لممحق ىذا  2015-2014يؤىل الماستر المفتكح بعنكاف السنة الجامعية  المادة األولى:
 القرار.

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة تممساف :4المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 04حـرر بالجزائر في                                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 كي      األستاذ دمحم مبار                                                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعـــة تممسان ممحق: تأىيل الماستر
 4302-4302السنة الجامعية 

 طبيعة التخصص الفرع الميداف

 عمـك كتكنكلكجيا
 

 أ صيانة صناعية ىندسة ميكانيكية
 أ ميكانيكي تصميـ

 أ المشاتل كتكنكلكجيات البدكر عمـك فبلحية
 أ عمـ الغابات: حماية الغابات

 أ بيئة كمحيط ىيدركبيكلكجيا بحرية كقارية
 ـ جيكثركات جيكلكجيا عمـك األرض كالككف 

 أ عمـ اجتماع حضاري  عمـ االجتماع –عمـك اجتماعية  عمـك إنسانية كاجتماعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  424رقم  قــرار
 بجامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،

 1984غشت سنة  18المكافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84كبمقتضى المرسكـ رقـ  -
 المتعمق بتنظيـ جامعة ىكاري بكمديف لمعمكـ كالتكنكلكجيا كسيرىا، المعّدؿ كالمتّمـ،

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14رسكـ الرئاسي رقـ كبمقتضى الم -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 ة الدكتكراه،المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشياد

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

يا المتضّمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمت 2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 كصبلحيتيا كسيرىا،

 .2014جكيمية  21بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -
 ـــررــــقــي

بجامعة ىكاري بكمديف لمعمـك  2015-2014يؤىل الماستر المفتكح بعنكاف السنة الجامعية  المادة األولى:
 كالتكنكلكجيا، طبقا لممحق ىذا القرار.
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العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة ىكاري بكمديف لمعمكـ كالتكنكلكجيا، كّل فيما يكمف المدير  :4المادة 
 يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 04حـرر بالجزائر في                                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جامعـــة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا ممحق: تأىيل الماستر
 4302-4302لجامعية السنة ا

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ تييئة إقميمية كتنافسية قطرية جغرافيا كتييئة اإلقميـ عمـك األرض كالككف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  463رقم  قــرار

 بالمدرسة الوطنية العميا لمعموم السياسية 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5في مؤرخ  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،

 2009غشت سنة  10المكافق  1430شعباف عاـ  19المؤرخ في  251-09التنفيذي رقـ كبمقتضى المرسكـ  -
 المتضّمف إنشاء المدرسة الكطنية العميا لمعمكـ السياسية،

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الي كالبحث العممي،الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ الع

المتضّمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 كصبلحيتيا كسيرىا،

 .2014جكيمية  21بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -
 ـــررـــقــي

بالمدرسة الكطنية العميا لمعمـك  2015-2014ف السنة الجامعية يؤىل الماستر المفتكح بعنكا المادة األولى:
 السياسية، طبقا لممحق ىذا القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية العميا لمعمكـ السياسية ، كّل فيما  :4المادة 
 عميـ العالي كالبحث العممي.يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمت

 4302 أوت 04حـرر بالجزائر في                                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 4302-4302السنة الجامعية - المدرسة الوطنية العميا لمعموم السياسية ممحق: تأىيل الماستر
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ دراسات افريقية عمـك سياسية حقكؽ كعمـك سياسية
 أ أنظمة سياسية مقارنة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  460رقم  قــرار
 بالمركز الجامعي بميمة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
تضمف الم 1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 تضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،الم
 2008يكليك سنة  9المكافق  1429رجب عاـ  6المؤرخ في  204-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 إنشاء مركز جامعي بميمة،المتضّمف 
 2013يناير سنة  30المكافق  1434عاـ  ربيع األّكؿ 18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضّمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 كصبلحيتيا كسيرىا،
 .2014جكيمية  21بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -

 ـــررــقـــي
طبقا لممحق  بالمركز الجامعي بميمة، 2015-2014يؤىل الماستر المفتكح بعنكاف السنة الجامعية  المادة األولى:

 ىذا القرار.
كمدير المركز الجامعي بميمة، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف  :4المادة 

 .ر الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العمميالقرا
 4302 أوت 04حـرر بالجزائر في                                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 4302-4302السنة الجامعية - المركز الجامعي بميمة ممحق: تأىيل الماستر

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ عمـك الػػػري  ري  عمـك كتكنكلكجيا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  464قم ر  قــرار

 بالمركز الجامعي بالنعامـــة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 جييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،القانكف التك 

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 ت لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،المتضمف نظاـ الدراسا
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 2010سبتمبر سنة  9المكافق  1431رمضاف عاـ  30مؤرخ في  205-10كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضّمف إنشاء مركز جامعي بالنعامة،

 2013يناير سنة  30مكافق ال 1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

المتضّمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 كصبلحيتيا كسيرىا،

 .2014جكيمية  21بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -
 يقــــرر

 بالمركز الجامعي بالنعامػػػة، طبقا 2015-2014يؤىل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية  المادة األولى:
 لممحق ىذا القرار.

يخّصو بتطبيق  كمدير المركز الجامعي بالنعامة، كّل فيمايكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف  :4المادة 
 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي. ىذا القرار الذي

 4302 أوت 04حـرر بالجزائر في                                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المركز الجامعي بالنعامة ممحق: تأىيل الماستر

 4302-4302السنة الجامعية 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ لسانيات تطبيقية لغة إنجميزية آداب كلغات أجنبية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  460رقم  قــرار
 بالمركز الجامعي بغميــزان 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 انكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،الق
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2008يكليك سنة  9المكافق  1429رجب عاـ  06مؤرخ في  206-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 مركز جامعي بغميزاف،المتضمف إنشاء 
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضّمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 كصبلحيتيا كسيرىا،
 .2014ة جكيمي 21بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -

 ــــررــقــي
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 بالمركز الجامعي بغميزاف، طبقا 2015-2014تؤىل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية  المادة األولى:
 لممحق ىذا القرار.

فيما يخّصو بتطبيق  المركز الجامعي بغميزاف، كلّ يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير  :4المادة 
 لذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.ىذا القرار ا

 4302 أوت 04حـرر بالجزائر في                                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المركز الجامعي بغميزان ممحق: تأىيل الماستر
 4302-4302السنة الجامعية 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ تألية كمراقبة األنظمة الصناعية آلية عمـك كتكنكلكجيا
 أ عيةبناءات مدنية كصنا ىندسة مدنية

 أ تحاليل بيكلكجية كبيككيميائية عمـك بيكلكجية عمـك الطبيعة كالحياة
 أ عمـ اجتماع االتصاؿ االجتماع عمـك اجتماعية: عمـ عمـك إنسانية كاجتماعية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  462رقم  قــرار

 بالمركز الجامعي تمنراست 4302-4302ان السنة الجامعية بعنو 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

 2005غشت سنة  16المكافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  301-05كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف إنشاء مركز جامعي بتمنراست،

 2008غشت سنة  19المكافق  1429اف عاـ شعب 17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 العممي، الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث

المتضّمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 كصبلحيتيا كسيرىا،

 .2014جكيمية  21بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -
 ــــررــقــي

 بالمركز الجامعي بتمنراست، طبقا 2015-2014لجامعية تؤىل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة ا المادة األولى:
 لممحق ىذا القرار.

فيما يخّصو بتطبيق  كمدير المركز الجامعي بتمنراست، كلّ يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف  :4المادة 
 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 04حـرر بالجزائر في                                                                                                              
 لبحث العممي  وزير التعميم العالي وا                                                                                                             

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 4302-4302السنة الجامعية - المركز الجامعي بتمنراست ممحق: تأىيل الماستر
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ ىيدركجيكلكجيا جيكلكجيا عمـك األرض كالككف 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  462رقم  قــرار
 بالمركز الجامعي تيسمسيمت 4302-4302ان السنة الجامعية بعنو 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2008يكليك سنة  9المكافق  1429رجبب عاـ  6المؤرخ في  203-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف إنشاء مركز جامعي بتيسمسيمت،
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 بحث العممي،الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كال
المتضّمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 كصبلحيتيا كسيرىا،
 .2014جكيمية  21بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -

 ــــررـــقــي
طبقا  بالمركز الجامعي بتسمسيمت، 2015-2014نة الجامعية تؤىل الماستر المفتكحة بعنكاف الس المادة األولى:

 لممحق ىذا القرار.
كّل فيما يخّصو بتطبيق  المركز الجامعي بتسمسيمت،يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير  :4المادة 

 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302 أوت 04حـرر بالجزائر في                                                                                                              

 ي والبحث العممي  وزير التعميم العال                                                                                                             
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المركز الجامعي بتسمسيمت ممحق: تأىيل الماستر

 4302-4302السنة الجامعية 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ ليسانيات عربية تطبيقية دراسات لغكية لغة كأدب عربي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المفتوحة الميسانسيتضمن تأىيل ، 4302أوت  04مؤرخ في  466رقم  قــرار
 بجامعة ورقمة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
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 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14قـ كبمقتضى المرسكـ الرئاسي ر  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

يكليك سنة  23المكافق  1422جمادى األكلى عاـ  2المؤرخ في  210-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المعّدؿ كالمتّمـ، إنشاء جامعة كرقمة،المتضمف  2001

 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 ر التعميـ العالي كالبحث العممي،الذي يحدد صبلحيات كزي

المتضّمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 كصبلحيتيا كسيرىا،

 .2014جكاف  19بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -
 

 ـــررـــقـــي
 

طبقا لممحق ىذا  بجامعة كرقمة، 2015-2014المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية  سالميسانتؤىل  المادة األولى:
 القرار.

كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  كمدير جامعة كرقمة،يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف  :4المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 04حـرر بالجزائر في                                                                                                              
 البحث العممي  وزير التعميم العالي و                                                                                                              

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جامعــة ورقمـــــة ليسانسممحق: تأىيل 
 4302-4302السنة الجامعية 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 ـ نظافة، أمف كبيئة نظافة كأمف صناعي عمـك كتكنكلكجيا

دارات عمـك التسيير عمـك اقتصادية، تسيير كعمـك تجارية  ـ تسيير المؤسسات كا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المفتوحة الميسانسيتضمن تأىيل ، 4302أوت  04مؤرخ في  464رقم  قــرار
 بالمركز الجامعي تيسمسيمت 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 المتضمف 1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2008يكليك سنة  9المكافق  1429رجبب عاـ  6المؤرخ في  203-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 إنشاء مركز جامعي بتيسمسيمت،المتضمف 
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 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،

 2013يناير سنة  30المكافق  1434عاـ  ربيع األّكؿ 18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

المتضّمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 كصبلحيتيا كسيرىا،

 .2014جكاف  19بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -
 ـــررــقـــي

طبقا  بالمركز الجامعي بتسمسيمت، 2015-2014المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية  الميسانستؤىل  المادة األولى:
 لممحق ىذا القرار.

كّل فيما يخّصو بتطبيق  المركز الجامعي بتسمسيمت،يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير  :4المادة 
 القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي. ىذا

 4302 أوت 04حـرر بالجزائر في                                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المركز الجامعي بتسمسيمت- ليسانسممحق: تأىيل 
 4302-4302السنة الجامعية 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ بيئة كمحيط عمـك بيكلكجية عمـك الطبيعة كالحياة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة الميسانس تسويةيتضمن ، 4302أوت  04مؤرخ في  464رقم  قــرار

 بجامعة غردايــة 4302-4300بعنوان السنة الجامعية 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 لقانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،ا
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،المتضمف ن
 2012يكنيك سنة  4المكافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  248-12كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة غرداية،
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 كصبلحيتيا كسيرىا،
 .2014جكيمية  21بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -

 ـــررـــقـــي
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بجامعة  2014-2013مفتكحة بعنكاف السنة الجامعية الييدؼ ىذا القرار إلى تسكية الّميسانس  المادة األولى:
 محق ىذا القرار.لم كفقاغرداية، 

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة غرداية، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  :4المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 04حـرر بالجزائر في                                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 4302-4300السنة الجامعية - جامعة غرداية -تسوية الميسانس ممحق: 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

دارية عمـك سياسية حقكؽ كعمـك سياسية  أ تنظيمات سياسية كا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المفتوحة تسوية الميسانسيتضمن ، 4302أوت  04مؤرخ في  464رقم  قــرار
 0بجامعة سطيف 4300-4303بعنوان السنة الجامعية 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 جييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،القانكف التك 
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 1989المكافق أكؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  140-89كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 ، المعّدؿ كالمتّمـ، المتضّمف إنشاء جامعة سطيف
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضّمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 كصبلحيتيا كسيرىا،
 .2014ية جكيم 21بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -

 ـــررــقــي
بجامعة  2011-2010الجامعية  بعنكاف السنة مفتكحةالييدؼ ىذا القرار إلى تسكية الّميسانس  المادة األولى:

 لممحق ىذا القرار. كفقا، 1سطيف
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار 1يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة سطيف :4المادة 

 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302 أوت 04حـرر بالجزائر في                                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 4300-4303السنة الجامعية - 0جامعـــة سطيف -تسوية الميسانس ممحق: 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ ىندسة المبممرات ىندسة الطرائق عمـك كتكنكلكجيا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 مسنةليتضمن تسوية البرنامج البيداغوجي ، 4302أوت  04مؤرخ في  443رقم  قــرار
 0تخصص: اقتصاد التغذية الزراعية بجامعة البميدة لنيل شيادة ميندس فالحي الّرابعة والخامسة

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
 1973يكليك سنة  25المكافق  1393جمادى الثانية عاـ  25المؤرخ في  101-73كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

يكنيك  26المكافق  1388ربيع األّكؿ عاـ  30المؤرخ في  424-68المتضّمف تعديل كتتميـ المرسكـ رقـ 
 المتعمق بنظاـ الدركس في المعيد الكطني لمفبلحة، 1986

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

 1989المكافق أكؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89كبمقتضى المرسكـ رقـ  -
 تضّمف إنشاء جامعة البميدة ، المعّدؿ كالمتّمـ،الم

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

البيداغكجي لمسنة األكلى في العمـك  المتضمف البرنامج 2001مايك  20المؤرخ في  384كبمقتضى القرار رقـ  -
 الفبلحية،

المتضمف البرنامج البيداغكجي لمسنة الثانية لنيل  2001ديسمبر  29المؤرخ في  809كبمقتضى القرار رقـ  -
 شيادة ميندس في العمـك الفبلحية،

لثة لنيل شيادة المتضمف البرنامج البيداغكجي لمسنة الثا 2002يناير  06المؤرخ في  02كبمقتضى القرار رقـ  -
 ميندس في العمـك الفبلحية.

 ـــررــقــي
مسنة الّرابعة كالخامسة لنيل شيادة ميندس لييدؼ ىذا القرار إلى تسكية البرنامج البيداغكجي  المادة األولى:

 ، طبقا لممحق ىذا القرار.1فبلحي، تخصص: اقتصاد التغذية الزراعية بجامعة البميدة
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار 1عاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة البميدةيكمف المدير ال :4المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.سالذي 
 4302 أوت 04ر بالجزائر في حـر                                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 البرنامج البيداغوجي لسنة الّرابعة والخامسة لنيل شيادة ميندس فالحي-ممحق

 0بجامعة البميدة زراعيةتخصص: اقتصاد التغذية ال
 

 الّسنة الّرابعة:
 المعامالت الحجم الساعي السنوي  عنوان المادة

 8 00سا120 (2+س1اقتصاد التغذية الزراعية )س
 8 00سا120 (2+س1اقتصاد التنمية )س

 5 00سا120 (2+س1عمـ االجتماع الزراعي كالتغذية )س
 4 00سا60 تسيير المؤسسات التغذية الزراعية

 4 00سل60 سبة زراعيةمحا
 2 00سا45 نماذج االستيبلؾ التغذية
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 3 00سا45 إحصاءات تطبيقية
 3 00سا45 حساب اقتصادي

 2 00سا35 فركع التغذية الزراعية
 1 00سا70 (2+س1إعبلـ آلي )س

 1 00سا70 (2+س1لغة انجميزية )س
 3 00سا60 تسيير المؤسسات الزراعية

 3 00سا45 استراتيجيات كسياسة التغذية
 4 00سا35 سياسات زراعية

 2 00سا35 السكؽ العالمي لممنتكجات الزراعية
 2 00سا35 ديمغرافيا

  00سا20 تربص عمى مستكى المؤسسات التغذية الزراعية )اختياري(
 

 الّسنة الخامسة:
 المعامبلت الحجـ الساعي السنكي  عنكاف المادة

 2 00سا45 ممتقى: منيجيات البحث
 2 00سا45 التنمية الريفيةممتقى: 

 2 00سا45 استراتيجية المؤسسات التغذية الزراعية
 1 00سا30 لغة انجميزية

  00سا20 ممتقى التككيف منيجيات كالمشاريع )اختياري(
 مذكرة نياية الدراسة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الماستر المفتوحةيتضمن تأىيل ، 4302أوت  04مؤرخ في  440رقم  قــرار

 بجامعة أدرار 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14رئاسي رقـ كبمقتضى المرسكـ ال -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

سبتمبر سنة  18المكافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  269-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 ، المعّدؿ،جامعة أدرارالمتضّمف إنشاء  2001

 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08ـ كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رق -
 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 زير التعميـ العالي كالبحث العممي،الذي يحدد صبلحيات ك 

المتضّمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 كصبلحيتيا كسيرىا،

 .2014جكيمية  21بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -
 ــررــقـــي
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، طبقا لممحق ىذا أدرار بجامعة 2015-2014المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية  تؤىل الماستر المادة األولى:
 القرار.

كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  أدرار، جامعةيكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير  :4المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 04حـرر بالجزائر في                                                                                                              
 لبحث العممي  وزير التعميم العالي وا                                                                                                             

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 4302-4302السنة الجامعية - جامعــة أدرار ممحق: تأىيل الماستر
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ مالية المؤسسة عمـك مالية كمحاسبة عمـك اقتصادية، تسيير كعمـك تجارية
 أ عمـ النفس المدرسي عمـ النفس –عمـك اجتماعية  عمـك إنسانية كاجتماعية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  444رقم  قــرار

 4بجامعة الجزائر 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 المتضمف 1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه، المتضمف

أكتكبر سنة  22المكافق  1430ذي القعدة عاـ  03المؤّرخ في  340-09كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضّمف إنشاء جامعة بكزريعة، 2009

 2010يكليك سنة  14المكافق  1431ـ شعباف عا 2المؤرخ في  184-10كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضّمف تغيير تسمية جامعة بكزريعة،

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

المتضّمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005ك سنة يكني 4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 كصبلحيتيا كسيرىا،

 .2014جكيمية  21بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -
 ـــررــقــي

 لممحق ىذا ، طبقا2بجامعة الجزائر 2015-2014تؤىل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية  المادة األولى:
 القرار.

فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  ، كلّ 2كمدير جامعة الجزائريكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف  :4المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 04حـرر بالجزائر في                                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 4جامعــة الجزائر ممحق: تأىيل الماستر
 4302-4302السنة الجامعية 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ تربية خاصة عمـك التربية –عمـك اجتماعية  عمـك إنسانية كاجتماعية

 أ لسانيات الخطاب دراسات لغكية لغة كأدب عربي
 أ لسانيات، نظرية كتطبيقات

 أ أدب جزائري  دراسات أدبية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04في مؤرخ  440رقم  قــرار

 0بجامعة الجزائر 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 عدؿ كالمتمـ،القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، الم

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 انس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميس

أكتكبر سنة  22المكافق  1430ذي القعدة عاـ  03المؤّرخ في  341-09كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضّمف إنشاء جامعة دالي إبراىيـ، 2009

 2010يكليك سنة  14المكافق  1431شعباف عاـ  2المؤرخ في  185-10كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضّمف تغيير تسمية جامعة دالي إبراىيـ،

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

لمجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا المتضّمف إنشاء ا 2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 كصبلحيتيا كسيرىا،

 .2014جكيمية  21بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -
 

 ـــررـــقــي
 

طبقا لممحق ىذا  ،3بجامعة الجزائر 2015-2014تؤىل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية  المادة األولى:
 القرار.

فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  ، كلّ 3كمدير جامعة الجزائرالمدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف يكمف  :4المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 04حـرر بالجزائر في                                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  0جامعــة الجزائر ممحق: تأىيل الماستر
 4302-4302السنة الجامعية 

 يعةطب التخصص الفرع الميدان
 أ دراسات سياسية مقارنة عمـك سياسية حقكؽ كعمـك سياسية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  442رقم  قــرار
 بجامعة عنابــة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99القانكف رقـ بمقتضى  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
 1984غشت سنة  18المكافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤّرخ في  214-84كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 ؿ كالمتّمـ،المتعمق بتنظيـ جامعة عنابة كسيرىا، المعدّ 
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 نس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسا
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا المتضّمف إنشاء المجنة  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 كصبلحيتيا كسيرىا،
 .2014جكيمية  21بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -

 ـــررــقــي
لممحق ىذا  بجامعة عنابة، طبقا 2015-2014تؤىل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية  المادة األولى:

 القرار.
يخّصو بتطبيق ىذا القرار  كمدير جامعة عنابة، كّل فيمالمتعميـ كالتككيف العالييف  يكمف المدير العاـ :4المادة 

 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302 أوت 04ائر في حـرر بالجز                                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 4302-4302السنة الجامعية  - جامعــة عنـــابــــة ممحق: تأىيل الماستر

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ تكنكلكجيا المسبؾ تعديف كتكنكلكجياعمـك 

 أ ىندسة المكارد كمراقبة غير ىدامة فيزياء عمـك المادة
 أ عمـك العصبية عمـك بيكلكجية عمـك الطبيعة كالحياة

نشاء المؤسسة عمـك التسيير عمـك اقتصادية، تسيير كعمـك تجارية  أ المقاكلة كا 
 أ عمـ النفس التربكي  مـ النفسع –عمـك اجتماعية  عمـك إنسانية كاجتماعية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  442رقم  قــرار

 بجامعة باتنة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
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 1989غشت سنة  1المكافق  1409لحجة عاـ ذي ا 29المؤّرخ في  136-89كبمقتضى المرسكـ رقـ  -
 المتضمف إنشاء جامعة باتنة، المعّدؿ كالمتّمـ،

 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13ضى المرسكـ التنفيذي رقـ كبمقت -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

المتضّمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 ا،كصبلحيتيا كسيرى

 .2014جكيمية  21بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -
 

  ـــررــقــي
 

طبقا لممحق ىذا  بجامعة باتنة، 2015-2014تؤىل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية  المادة األولى:
 القرار.

فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  باتنة، كلّ  جامعةيكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير  :4المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 04حـرر بالجزائر في                                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

  مباركي      األستاذ دمحم                                                                                                                       
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعــة باتنـة ممحق: تأىيل الماستر

 4302-4302السنة الجامعية 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عمـك كتكنكلكجيا
 أ منشآت جيكتقنية كتفاعل ىندسة مدنية

 أ طرؽ كمنشآت فنية
 أ اليندسة لكجسيتيكية ىندسة صناعية

 أ إدارة أنظمة المعمكمات
 أ فيزياء نظرية فيزياء عمـك المادة

 أ حكسبة متكزعة كمتعاكنية إعبلـ آلي رياضيات كا عبلـ آلي

 عمـك فبلحية عمـك الطبيعة كالحياة
 أ ماء كتسيير مستداـ
 نظمةايككلكجيا كديناميكية األ
 أ البيئة الغابية كالقارية

 أ إنتاج نباتي
 أ بيكلكجيا التناسل عمـك بيكلكجيا

 أ تسيير الميزانيات عمـك مالية كمحاسبة عمـك اقتصادية، تسيير كعمـك تجارية

 حقكؽ  حقكؽ كعمـك سياسية
 أ قانكف المؤسسة التجارية

 أ قانكف الجنائي كعمـ اإلجراـ
 أ حماية البيئة

عمـ  -عمـك اجتماعية عمـك إنسانية كاجتماعية
 النفس

 ـ عمـ النفس المركر
 أ عمـ النفس الّصحة

 أ عمـ النفس تنظيـ كعمل
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  446رقم  قــرار
 امعة بشاربج 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
 2014يك سنة ما 5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
المتضمف إنشاء  2009يناير سنة  4المكافق  1430محّرـ  7المؤرخ في  07-09كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 جامعة بشار،
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
ضّمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا المت 2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 كصبلحيتيا كسيرىا،
 .2014جكيمية  21بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -

 يقــــرر
طبقا لممحق ىذا  بجامعة بشار، 2015-2014تؤىل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية  المادة األولى:

 القرار.
كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  كمدير جامعة بشار،ف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف يكم :4المادة 

 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302 أوت 04حـرر بالجزائر في                                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعــة بشــــار ممحق: تأىيل الماستر

 4302-4302السنة الجامعية 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ بيكلكجيا األحياء الدقيقة تطبيقية عمـك بيكلكجية عمـك الطبيعة كالحياة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  444رقم  قــرار
 بجامعة بسكرة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 

 ممي،إن وزير التعميم العالي والبحث الع
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 1998يكليك سنة  7المكافق  1419ربيع األّكؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98مقتضى المرسكـ رقـ كب -

 المتضمف إنشاء جامعة بسكرة،  المعّدؿ كالمتمـ،
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 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة 

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

لمجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا المتضّمف إنشاء ا 2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 كصبلحيتيا كسيرىا،

 .2014جكيمية  21بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -
 

 ــــررـــقـي
 

طبقا لممحق ىذا  بجامعة بسكرة، 2015-2014تؤىل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية  المادة األولى:
 القرار.

فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  كمدير جامعة بسكرة، كلّ دير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف يكمف الم :4المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 04ـرر بالجزائر في ح                                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعــة بسكرة ممحق: تأىيل الماستر

 4302-4302السنة الجامعية 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ ىندسة معمارية كالبيئة ىندسة معمارية كعمراف كتكنكلكجياعمـك 
 أ مشركع عمراني

 أ شبكات كيربائية كيركتقني
 مناطقالزراعة رعكية كالتربية ب عمـك فبلحية عمـك الطبيعة كالحياة

 أ الجافة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ن تأىيل الماستر المفتوحةيتضم، 4302أوت  04مؤرخ في  444رقم  قــرار

 بجامعة بجاية 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14مرسكـ الرئاسي رقـ كبمقتضى ال -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

 1998يكليك سنة  7المكافق  1419ربيع األّكؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98كبمقتضى المرسكـ رقـ  -
 المتضمف إنشاء جامعة بجاية،  المعّدؿ كالمتمـ،

 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08رقـ  كبمقتضى المرسكـ التنفيذي -
 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 ت كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،الذي يحدد صبلحيا
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المتضّمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 كصبلحيتيا كسيرىا،

 .2014جكيمية  21بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -
 ـــررـــقـــي

طبقا لممحق ىذا  بجامعة بجاية، 2015-2014ماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية تؤىل ال المادة األولى:
 القرار.

كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  جامعة بجاية،يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير  :4المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 04حـرر بالجزائر في                                                                                                              
 لي والبحث العممي  وزير التعميم العا                                                                                                             

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعــة بجاية ممحق: تأىيل الماستر

 4302-4302السنة الجامعية 
 طبيعة التخصص الفرع الميداف

 عمـك اقتصادية، تسيير كعمـك تجارية
 أ لكجيستيؾ كتكزيع عمـك تجارية

 أ اقتصاد التنمية كالحككمة عمـك اقتصادية
 أ اقتصاد النقل

 أ تعميمية يةلسانيات كتعميم لغة كثقافة أمازيغية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  444رقم  قــرار
 0بجامعة البميدة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 1989المكافق أكؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في  137-98كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة البميدة،  المعّدؿ كالمتمـ،
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13ـ التنفيذي رقـ كبمقتضى المرسك  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضّمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 كصبلحيتيا كسيرىا،
 .2014جكيمية  21مى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ بناء ع -

 ـــررــقــي
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طبقا لممحق ىذا  ،1بجامعة البميدة 2015-2014تؤىل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية  المادة األولى:
 القرار.

فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  ، كلّ 1جامعة البميدةيكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير  :4المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 04حـرر بالجزائر في                                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 كي      األستاذ دمحم مبار                                                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 4302-4302السنة الجامعية - 0جامعــة البميدة ممحق: تأىيل الماستر
 طبيعة التخصص الفرع الميداف

 عمـك كتكنكلكجيا
 أ ميـ مستداـىندسة معمارية كتص ىندسة معمارية كعمراف

 أ ىندسة معمارية كنجاعة الطاقكية 
 أ ىندسة معمارية كعمراف في المناطق الساحمية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  443رقم  قــرار

 4بجامعة البميدة  4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 التعميم العالي والبحث العممي، إن وزير

المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 مف تعييف أعضاء الحككمة،المتض

 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،

 2013يناير سنة  30المكافق  1434 ربيع األّكؿ عاـ 18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 2013ابريل سنة  15المكافق  1434جمادى الثانية عاـ  4المؤّرخ في  162-13كبمقتضى المرسكـ رقـ  -
 ،  المعّدؿ كالمتمـ،2المتضمف إنشاء جامعة البميدة 

المتضّمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 كصبلحيتيا كسيرىا،

 .2014جكيمية  21بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -
 

 ـــررــقـــي
 

لممحق ىذا  ، طبقا2بجامعة البميدة 2015-2014تؤىل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية  المادة األولى:
 القرار.

يخّصو بتطبيق ىذا القرار  ، كّل فيما2جامعة البميدة يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير  :4المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 04حـرر بالجزائر في                                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 4جامعــة البميدة  ممحق: تأىيل الماستر
 4302-4302 السنة الجامعية

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
عمـك اقتصادية، تسيير 

 كعمـك تجارية
 أ اقتصاد كمي عمـك اقتصادية
 أ إدارة أعماؿ المبيعات عمـك تجارية

 أ تاريخ كحضارة العصر الكسيط تاريخ-عمـك إنسانية عمـك إنسانية كاجتماعية
 أ تاريخ حديث كمعاصر

 أ سياسة اجتماعية جتماععمـ اال -عمـك اجتماعية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  440رقم  قــرار
 بجامعة بورج بوعريريج 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17في المؤرخ  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
المتضمف  2012سنة  جكاف 04المكافق  1433عاـ  رجب 14المؤّرخ في  244-12كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 ،برج بكعريريجإنشاء جامعة 
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13لتنفيذي رقـ كبمقتضى المرسكـ ا -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضّمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 كصبلحيتيا كسيرىا،
 .2014جكيمية  21محضر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ بناء عمى  -

 

 ـــررــقـــي
، طبقا لممحق برج بكعريريججامعة ب 2015-2014تؤىل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية  المادة األولى:

 ىذا القرار.
يخّصو بتطبيق ىذا  كّل فيما، كعريريجبرج بجامعة كمدير يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف  :4المادة 

 القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302 أوت 04حـرر بالجزائر في                                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               
  مباركي      األستاذ دمحم                                                                                                                       

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 برج بوعريريججامعــة  ممحق: تأىيل الماستر
 4302-4302السنة الجامعية 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ مالية المؤسسة يرالتسيعمـك  عمـك اقتصادية، تسيير كعمـك تجارية

 أ تعميمية الفرنسية لغة أجنبية لغة فرنسية أداب كلغات أجنبية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  444رقم  قــرار
 بجامعة البــويـــرة 4302-4302ية بعنوان السنة الجامع

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435ب عاـ رج 5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
المتضّمف  2012يكنيك سنة      4المكافق  1433رجب عاـ  14المؤّرخ في  241-12كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 ،  المعّدؿ كالمتمـ،جامعة البويرةإنشاء 
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضّمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 كصبلحيتيا كسيرىا،
 .2014جكيمية  21بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -

 

 ــــررــقـي
 

، طبقا لممحق ىذا بجامعة البكيرة 2015-2014تؤىل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية  المادة األولى:
 القرار.

كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  جامعة البكيرة،يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير  :4المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 04حـرر بالجزائر في                                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 عــة البويرةجام ممحق: تأىيل الماستر

 4302-4302السنة الجامعية 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عمـك كتكنكلكجيا
 أ منشآت معدنية ىندسة مدنية

 أ ىندسة التكيف كالتبريد ىندسة ميكانيكية
 أ صيانة كتشخيص اىتزازي لممعدات الصناعية

 أ مراض الحيكانيةفيزيكلكجيا كفيزيكلكجيا األ عمـك بيكلكجية عمـك الطبيعة كالحياة
 أ عمـ كتسيير البيئي

 أ قانكف دكلي خاص حقكؽ  حقكؽ كعمـك سياسية
 أ عمـك الّمغة لغة فرنسية آداب كلغات أجنبية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  440رقم  قــرار
 بجامعة بومرداس 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
المتضّمف  1998يكنيك سنة  2المكافق  1419صفر عاـ  7المؤرخ في  189-98كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 إنشاء جامعة بكمرداس، المعّدؿ كالمتمـ،
 2008سنة غشت  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضّمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129 كبمقتضى القرار رقـ -

 كصبلحيتيا كسيرىا،
 .2014جكيمية  21بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -

 ــــررــــقـي
طبقا لممحق ىذا  كمرداس،بجامعة ب 2015-2014تؤىل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية  المادة األولى:

 القرار.
كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  جامعة بكمرداس،يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير  :4المادة 

 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302 أوت 04حـرر بالجزائر في                                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعــة بومرداس ممحق: تأىيل الماستر

 4302-4302الجامعية  السنة
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ البنية التحتية لمسكؾ الحديدية ىندسة النقل عمـك كتكنكلكجيا
 أ إدارة أعماؿ المؤسسات عمـك التسيير عمـك اقتصادية، تسيير كعمـك تجارية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  442رقم  قــرار

 بجامعة الشمـــــــف 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
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 2001سنة  جكيمية 23المكافق  1422عاـ  جمادي األكلى 2المؤرخ في  209-01كبمقتضى المرسكـ رقـ  -
 ، المعّدؿ كالمتمـ،الشمفالمتضّمف إنشاء جامعة 

 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08رسكـ التنفيذي رقـ كبمقتضى الم -
 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 ي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،الذ

المتضّمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 كصبلحيتيا كسيرىا،

 .2014جكيمية  21بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -
 ــــررــــقـي

طبقا لممحق ىذا  ،الشمفبجامعة  2015-2014تؤىل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية  ولى:المادة األ 
 القرار.

كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  ،الشمفجامعة يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير  :4المادة 
 ممي.الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث الع

 4302 أوت 04حـرر بالجزائر في                                                                                                              
 التعميم العالي والبحث العممي   وزير                                                                                                             

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الشمفجامعــة  ممحق: تأىيل الماستر

 4302-4302السنة الجامعية 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ تحميل العادالت التفاضمية الجزئية رياضيات رياضيات كا عبلـ آلي
حصاء   رياضيات تطبيقية كا 

 أ عقكد كمسؤلية حقكؽ  حقكؽ كعمـك سياسية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  442رقم  قــرار
 0بجامعة قسنطينة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
لمتضمف ا 1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 1984غشت سنة  18المكافق  1404ذي القعدة عاـ  24المؤرخ في  213-84كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 المعّدؿ كالمتمـ،  بتنظيـ جامعة قسنطينة كسيرىا،مق كالمتع
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18مؤرخ في ال 77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
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المتضّمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 كصبلحيتيا كسيرىا،

 .2014جكيمية  21لكطنية لمتأىيل بتاريخ بناء عمى محضر اجتماع المجنة ا -
 ــــررــقـي

، طبقا لممحق 1بجامعة قسنطينة 2015-2014تؤىل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية  المادة األولى:
 ىذا القرار.

ىذا  ، كّل فيما يخّصو بتطبيق1يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة قسنطينة :4المادة 
 القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 04حـرر بالجزائر في                                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 0جامعــة قسنطينة  ممحق: تأىيل الماستر
 4302-4302السنة الجامعية 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 ـ نقل كتكزيع المحركقات ىندسة النقل عمـك كتكنكلكجيا
 أ ة النقلإدارة كىندسة صيانة أنظم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  446رقم  قــرار

 4بجامعة قسنطينة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،

المتضمف  2011نكفمبر سنة  28المكافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  401-11كبمقتضى المرسكـ رقـ  -
 ،2جامعة قسنطينةإنشاء 

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18ؤرخ في الم 77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

المتضّمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 كصبلحيتيا كسيرىا،

 .2014جكيمية  21كطنية لمتأىيل بتاريخ بناء عمى محضر اجتماع المجنة ال -
 ــــررــقــي

طبقا لممحق ، 2بجامعة قسنطينة 2015-2014يؤىل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية  المادة األولى:
 ىذا القرار.
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ىذا  كّل فيما يخّصو بتطبيق ،2جامعة قسنطينةيكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير  :4المادة 
 القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 04حـرر بالجزائر في                                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 4جامعــة قسنطينة  ممحق: تأىيل الماستر
 4302-4302السنة الجامعية 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ إدارة أعماؿ مالية عمـك التسيير عمـك اقتصادية، تسيير كعمـك تجارية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  444رقم  قــرار

 0بجامعة قسنطينة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999نة ابريل س 4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2008نة غشت س 19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،
المتضمف  2011نكفمبر سنة  28المكافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  402-11كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 ،3إنشاء جامعة قسنطينة 
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ّكؿ عاـ ربيع األ 18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضّمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -

 كصبلحيتيا كسيرىا،
 .2014جكيمية  21يخ بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتار  -

 

 ــــررــقـي
 

لممحق  ، طبقا3بجامعة قسنطينة 2015-2014تؤىل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية  المادة األولى:
 ىذا القرار.

كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا  ،3جامعة قسنطينةيكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير  :4المادة 
 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.القرار الذي 

 4302 أوت 04حـرر بالجزائر في                                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 0جامعــة قسنطينة  ممحق: تأىيل الماستر
 4302-4302السنة الجامعية 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 ىندسة معمارية كعمراف عمـك كتكنكلكجيا

 أ ىندسة معمارية مستدامة كالطاقة الخضراء
 أ مناخية كالبيئة ىندسة معمارية

 أ ىندسة معمارية كتجديد حضري 
 أ تصميـ معماري كبيئة حضري 

 أ تصميـ حضري 
 أ فعالية طاقكية ليندسة معمارية بيكمناخية
 أ إدارة أعماؿ المشاريع إلعادة التأىيل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 4302أوت  04مؤرخ في  444رقم  قــرار

 بجامعة الجمفة 4302-4302بعنوان السنة الجامعية 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14ضى المرسكـ الرئاسي رقـ كبمقت -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 كشيادة الدكتكراه، المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر

المتضمف إنشاء  2009يناير سنة  4المكافق  1430محّرـ عاـ  7المؤّرخ في  09-09كبمقتضى المرسكـ رقـ  -
 جامعة الجمفة،

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 لي كالبحث العممي،الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العا

المتضّمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4المؤرخ في  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 كصبلحيتيا كسيرىا،

 .2014جكيمية  21بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -
 

 ــــررــقـي
 

بجامعة الجمفة، طبقا لممحق ىذا  2015-2014اف السنة الجامعية يؤىل الماستر المفتكحة بعنك  المادة األولى:
 القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة الجمفة، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  :4المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 04حـرر بالجزائر في                                                                                                              
  وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                              

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 جامعــة الجمفـــة أىيل الماسترممحق: ت
 4302-4302السنة الجامعية 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ إدارة كماليػػػة حقػػكؽ  حقكؽ كعمـك سياسية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4300سبتمبر  42المؤّرخ في  644يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  444رقم  قــرار
 بالمركز الجامعي بالنعامة 4302-4300لمتضّمن تأىيل الّميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية ا

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 كالمتمـ، القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2010سبتمبر سنة  9المكافق  1431رمضاف عاـ  30المؤرخ في  205-10كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -

 المتضّمف إنشاء مركز جامعي بالنعامة،
المتضّمف تأىيل الّميسانس المفتكحة بعنكاف السنة  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  697لقرار رقـ كبمقتضى ا -

 بالمركز الجامعي بالنعامة. 2014-2013الجامعية 
 ـــررــقــي

المتضّمف تأىيل  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  697ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ  المادة األولى:
 بالمركز الجامعي بالنعامة. 2014-2013المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية الّميسانس 

 كالمذككر أعبله، عمى النحك التالي: 2013سبتمبر  24المؤرخ في  697يعّدؿ ممحق القرار رقـ  :4المادة 
 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ بيكلكجيا نباتية عمـك فبلحية عمـك الطبيعة كالحياة

 "...................................الباقي بدون تغيير......................................"
يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المركز الجامعي بالنعامة، كّل فيما يخّصو بتطبيق  :0المادة 

 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                              

 ميم العالي والبحث العممي  وزير التع                                                                                                             
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4300سبتمبر  42المؤّرخ في  620قرار رقم يعدل ممحق ال، 4302أوت  42مؤرخ في  443رقم  قــرار

 بالمركز الجامعي بالنعامة 4302-4300المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  الماسترالمتضّمن تأىيل 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 لقانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،ا
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2010سبتمبر سنة  9المكافق  1431رمضاف عاـ  30المؤرخ في  205-10كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -

 ف إنشاء مركز جامعي بالنعامة،المتضمّ 
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المتضّمف تأىيل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  643كبمقتضى القرار رقـ  -
 بالمركز الجامعي بالنعامة. 2014-2013الجامعية 

 ــــررــقـي
المتضّمف تأىيل  2013بتمبر س 24المؤّرخ في  643ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ  المادة األولى:

 بالمركز الجامعي بالنعامة. 2014-2013المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية  الماستر
 كالمذككر أعبله، عمى النحك التالي: 2013سبتمبر  24المؤرخ في  643يعّدؿ ممحق القرار رقـ  :4المادة 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ يةإدارة محم حقكؽ  حقكؽ كعمـك سياسية

 "...................................الباقي بدون تغيير......................................"
يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المركز الجامعي بالنعامة، كّل فيما يخّصو بتطبيق  :0المادة 

 الي كالبحث العممي.ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ الع
 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4300سبتمبر  42المؤّرخ في  624يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  440رقم  قــرار

 بجامعة أدرار 4302-4300المتضّمن تأىيل الّميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

سبتمبر سنة  18المكافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤّرخ في  269-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضّمف إنشاء جامعة أدرا، المعّدؿ، 2001

المتضّمف تأىيل الّميسانس المفتكحة بعنكاف السنة  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  649كبمقتضى القرار رقـ  -
 بجامعة أدرار. 2014-2013الجامعية 

 ــــررــقـي
المتضّمف تأىيل  2013سبتمبر  24مؤّرخ في ال 649ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ  المادة األولى:

 بجامعة أدرار. 2014-2013الّميسانس المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية 
 كالمذككر أعبله، عمى النحك التالي: 2013سبتمبر  24المؤرخ في  697يعّدؿ ممحق القرار رقـ  :4المادة 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ فبلحة صحراكية حيةعمـك فبل عمـك الطبيعة كالحياة

 "...................................الباقي بدون تغيير......................................"
يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة أدرار، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  :0المادة 

 العالي كالبحث العممي.الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ 
 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 4300سبتمبر  42المؤّرخ في  240يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  444رقم  قــرار
 بجامعة أدرار 4302-4300المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  الماسترالمتضّمن تأىيل 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99ف رقـ بمقتضى القانك  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
سبتمبر سنة  18المكافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤّرخ في  269-01فيذي رقـ كبمقتضى المرسكـ التن -

 المتضّمف إنشاء جامعة أدرا، المعّدؿ، 2001
المتضّمف تأىيل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  593كبمقتضى القرار رقـ  -

 بجامعة أدرار. 2014-2013الجامعية 
 ــــررــقـي

المتضّمف تأىيل  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  593ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ  لمادة األولى:ا
 بجامعة أدرار. 2014-2013الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية 

 ي:كالمذككر أعبله، عمى النحك التال 2013سبتمبر  24المؤرخ في  593يعّدؿ ممحق القرار رقـ  :4المادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ عمـ االجتماع التنظيـ كالعمل عمـ االجتماع –عمـك اجتماعية  عمـك إنسانية كاجتماعية
 أ شريعة كقانكف  الشريعة-عمـك إسبلمية

 "...................................الباقي بدون تغيير......................................"
كمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة أدرار، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار ي :0المادة 

 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4300سبتمبر  32المؤّرخ في  230يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  440رقم  قــرار

 بجامعة باتنة 4304-4300المتضّمن تأىيل الّميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،

 2014مايك سنة  5كافق الم 1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

غشت سنة  1المكافق   1409جمادى الثانية عاـ  30المؤّرخ في  136-89كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف إنشاء جامعة باتنة المعّدؿ كالمتّمـ، 1989

لّميسانس المفتكحة بعنكاف السنة المتضّمف تأىيل ا 2011سبتمبر  04المؤّرخ في  503كبمقتضى القرار رقـ  -
 بجامعة باتنة. 2012-2011الجامعية 

 ــــررــقـي
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المتضّمف تأىيل  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  503ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ  المادة األولى:
 بجامعة باتنة. 2012-2011الّميسانس المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية 

 كالمذككر أعبله، عمى النحك التالي:  2011سبتمبر  04المؤرخ في  503ؿ ممحق القرار رقـ يعدّ  :4المادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 ـ نكعية، كقاية، أمف كبيئة نظافة كأمف صناعي عمـك كتكنكلكجيا
 "...................................الباقي بدون تغيير......................................"

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة باتنة، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  :0المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4300سبتمبر  42المؤّرخ في  622يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  442رقم  قــرار
 بجامعة باتنــة 4302-4300السنة الجامعية المتضّمن تأىيل الّميسانس المفتوحة بعنوان 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5في مؤرخ  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 1989غشت سنة  1المكافق  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في  136-89كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضّمف إنشاء جامعة باتنة، المعّدؿ كالمتمـ،
تأىيل الّميسانس المفتكحة بعنكاف السنة  المتضّمف 2013سبتمبر  24المؤّرخ في  654القرار رقـ كبمقتضى  -

 بجامعة باتنة. 2014-2013الجامعية 
 ــــررــقـي

 

المتضّمف تأىيل  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  654ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ  المادة األولى:
 نة.بجامعة بات 2014-2013الّميسانس المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية 

 كالمذككر أعبله، عمى النحك التالي: 2013سبتمبر  24المؤرخ في  654يعّدؿ ممحق القرار رقـ  :4المادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ تربية بدنية كرياضية نشاط بدني رياضي تربكي  عمـك كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية
 "...................................ي بدون تغييرالباق......................................"

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة باتنة، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  :0المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 4334ماي  6المؤّرخ في  44يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  442رقم  قــرار
 بجامعة باتنــة 4334-4334المتضّمن تأىيل الّميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 1989غشت سنة  1المكافق  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في  136-89كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضّمف إنشاء جامعة باتنة، المعّدؿ كالمتمـ،
المتضّمف تأىيل الّميسانس المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية  2009ماي  6المؤّرخ في  78كبمقتضى القرار رقـ  -

 بجامعة باتنة. 2008-2009
 ــــررــقـي

المتضّمف تأىيل  2009ماي  6 المؤّرخ في 78ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ  المادة األولى:
 بجامعة باتنة. 2009-2008الّميسانس المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية 

 كالمذككر أعبله، عمى النحك التالي: 2009ماي  6المؤرخ في  78يعّدؿ ممحق القرار رقـ  :4المادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ إتصاؿ إلكتركنيؾ عمـك كتكنكلكجيا
 أ عمـك المحيط عمـك بيكلكجية ة كالحياةعمـك الطبيع

 أ تربية كحركية نشاط بدني رياضي تربكي  عمـك كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية
 "...................................الباقي بدون تغيير......................................"

لعالييف كمدير جامعة باتنة، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف ا :0المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،4332أكتوبر  43مؤّرخ في  006يعدل المقرر رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  446رقم  قــرار
 لنيل شيادة الّميسانس المحدد قائمة مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا

 4336-4336الجامعية "نظام جديد" لمسنة 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،

 2014مايك سنة  5كافق الم 1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

 1989غشت سنة  1المكافق  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في  136-89كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضّمف إنشاء جامعة باتنة، المعّدؿ كالمتمـ،



591 |    1024-الثالثي الثالث                                                                                         النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
 

لتعميـ العالي المؤىمة لضماف المحدد قائمة مؤسسات ا 2005أكتكبر  20المؤّرخ في  116كبمقتضى القرار رقـ  -
 .2006-2005تككينات عميا لنيل شيادة الّميسانس "نظاـ جديد" لمسنة الجامعية 

 ــــررــقـي
المحدد قائمة  2005أكتكبر  20المؤّرخ في  116ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ  المادة األولى:

عميا لنيل شيادة الّميسانس "نظاـ جديد" لمسنة مؤسسات التعميـ العالي المؤىمة لضماف تككينات 
 .2006-2005الجامعية 

 كالمذككر أعبله، عمى النحك التالي: 2005أكتكبر  20المؤّرخ في  116يعّدؿ ممحق القرار رقـ  :4المادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

نتاجية ىندسة صناعية عمـك كتكنكلكجيا  ـ إعبلـ آلي صناعي كا 
 "...................................الباقي بدون تغيير......................................"

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة باتنة، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  :0المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                              
 والبحث العممي   وزير التعميم العالي                                                                                                             

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4334أوت  4المؤّرخ في  004قم يعدل ممحق القرار ر ، 4302أوت  42مؤرخ في  444رقم  قــرار
 بجامعة باتنة 4334-4334المتضّمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 ـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،القانكف التكجييي لمتعمي
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 1989غشت سنة  1المكافق  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في  136-89كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المعّدؿ كالمتمـ،المتضّمف إنشاء جامعة باتنة، 
المتضمف تأىيل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية  2008أكت  7المؤّرخ في  139كبمقتضى القرار رقـ  -

 بجامعة باتنة. 2008-2009
 ــــررــقـي

المتضمف تأىيل  2008أكت  7المؤّرخ في  139ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ  المادة األولى:
 بجامعة باتنة. 2009-2008المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية الماستر 

 كالمذككر أعبله، عمى النحك التالي: 2008أكت  7المؤّرخ في  139يعّدؿ ممحق القرار رقـ  :4المادة 
 

 طبيعة التخصص الفرع الميداف

 أ ديناميكية حركية لممكاد فيػػػػزياء عمـك المػػػاّدة
 أ كيركبصريات

 أ اقتصاد كتسيير الخدمات: اقتصاد كلكجيستيؾ عمـك اقتصادية ية، تسيير كعمـك تجاريةعمـك اقتصاد
 "...................................الباقي بدون تغيير......................................"
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خّصو بتطبيق ىذا القرار يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة باتنة، كّل فيما ي :0المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4334جويمية  0المؤّرخ في  404يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  444رقم  قــرار
 بجامعة باتنة 4303-4334المتضّمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99 بمقتضى القانكف رقـ -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 1989غشت سنة  1المكافق  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في  136-89رقـ كبمقتضى المرسكـ التنفيذي  -

 المتضّمف إنشاء جامعة باتنة، المعّدؿ كالمتمـ،
المتضّمف تأىيل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة  2009جكيمية  1المؤرخ في  212كبمقتضى القرار رقـ  -

 .2010-2009الجامعية 
 ــــررــقـي

المتضمف تأىيل  2009جكيمية  1المؤرخ في  212ذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ ييدؼ ى المادة األولى:
 بجامعة باتنة. 2010-2009الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية 

 كالمذككر أعبله، عمى النحك التالي: 2009جكيمية  1المؤرخ في  212يعّدؿ ممحق القرار رقـ  :4المادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميداف

 أ مكجات جزيئية كأجيزة االتصاؿ إلكتركنيؾ عمـك كتكنكلكجيا

 أ بيككمياء الجزيئات النشطة الحيكية عمـك بيكلكجية عمـك الطبيعة كالحياة
 أ تنّكع بيئي كتغيرات شاممة

 "...................................الباقي بدون تغيير......................................"
يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة باتنة، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  :0المادة 

 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4304أكتوبر  0المؤّرخ في  444يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  444رقم  قــرار

 بجامعة باتنة 4300-4304امعية المتضّمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الج
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،



593 |    1024-الثالثي الثالث                                                                                         النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
 

 2014مايك سنة  5المكافق  1435ـ رجب عا 5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

 1989غشت سنة  1المكافق  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في  136-89كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضّمف إنشاء جامعة باتنة، المعّدؿ كالمتمـ،

ل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة المتضّمف تأىي 2012أكتكبر  1المؤرخ في  287كبمقتضى القرار رقـ  -
 .2013-2012الجامعية 

 ــــررــقـي
المتضمف تأىيل  2012أكتكبر  1المؤرخ في  287ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ  المادة األولى:

 بجامعة باتنة. 2013-2012الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية 
 كالمذككر أعبله، عمى النحك التالي: 2012أكتكبر  1المؤرخ في  287ـ يعّدؿ ممحق القرار رق :4المادة 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ التسيير المدمج لمنكعية، األمف كالبيئة نظافة كأمف صناعي عمـك كتكنكلكجيا

 "...................................الباقي بدون تغيير......................................"
يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة باتنة، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  :0المادة 

 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المتضّمن، 4334جوان  43المؤّرخ في  042يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  433رقم  قــرار

 بجامعة بجاية  4334-4336المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  مينيةتأىيل شيادات الّميسانس األكاديمية وال 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14رئاسي رقـ كبمقتضى المرسكـ ال -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 1989غشت سنة  1المكافق  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في  136-89كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضّمف إنشاء جامعة بجاية، المعّدؿ كالمتمـ،
المتضّمف تأىيل شيادات الّميسانس األكاديمية كالمينية  2007جكاف  20رخ في المؤ  125كبمقتضى القرار رقـ  -

 بجامعة بجاية. 2007-2006المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية 
 

 ــــررــقـي
 

المتضمف تأىيل  2007جكاف  20المؤرخ في  125ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ  المادة األولى:
بجامعة  2007-2006ألكتديمية كالمينية المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية شيادات الّميسانس ا

 بجاية.
 كالمذككر أعبله، عمى النحك التالي: 2007جكاف  20المؤرخ في  125يعّدؿ ممحق القرار رقـ  :4المادة 
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 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 حقكؽ  حقكؽ كعمـك سياسية
 أ قانكف خاص
 أ قانكف عاـ

 أ قتصادي كقانكف األعماؿقانكف ا
 "...................................الباقي بدون تغيير......................................"

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة بجاية، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  :0المادة 
 ميـ العالي كالبحث العممي.الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتع

 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4334جويمية  0المؤّرخ في  040يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42خ في مؤر  430رقم  قــرار
 بجامعة بجاية 4303-4334المتضّمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999سنة ابريل  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 1989شت سنة غ 1المكافق  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في  136-89كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضّمف إنشاء جامعة بجاية، المعّدؿ كالمتمـ،
المتضّمف تأىيل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة  2009جكيمية  1المؤرخ في  183كبمقتضى القرار رقـ  -

 بجامعة بجاية. 2010-2009الجامعية 
 ــــررــقـي

 

المتضّمف تأىيل  2009جكيمية  1المؤّرخ في  183ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ  المادة األولى:
 بجامعة بجاية. 2010-2009الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية 

 كالمذككر أعبله، عمى النحك التالي: 2009جكيمية  1المؤرخ في  183يعّدؿ ممحق القرار رقـ  :4المادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ ص كعمـك جنائيةقانكف خا حقكؽ  حقكؽ كعمـك سياسية
 أ قانكف عاـ لؤلعماؿ

 "...................................الباقي بدون تغيير......................................"
يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة بجاية، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  :0المادة 

 شرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.الذي ينشر في الن
 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                   
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                              

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 4300سبتمبر  42المؤّرخ في  624يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  434رقم  قــرار
 4بجامعة البميدة 4302-4300المتضّمن تأىيل الّميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
أبريل سنة  15المكافق  1434جمادى الثانية عاـ  4المؤرخ في  162-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ،2المتضّمف إنشاء جامعة البميدة  2013
ة المتضّمف تأىيل الّميسانس المفتكحة بعنكاف السن 2013سبتمبر  24المؤرخ في  659كبمقتضى القرار رقـ  -

 .2بجامعة البميدة  2014-2013الجامعية 
 ـــررــقــي

المتضّمف تأىيل  2013سبتمبر  24المؤرخ في  659ييدؼ ىذا القرار إلى تعّديل ممحق القرار رقـ  المادة األولى:
 .2بجامعة البميدة 2014-2013الّميسانس المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية 

 كالمذككر أعبله، عمى النحك التالي: 2013سبتمبر  24المؤّرخ في  659يعّدؿ ممحق القرار رقـ  :4المادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ عبلقات عامة عمـ االجتماع –عمـك اجتماعية  عمـك إنسانية كاجتماعية
 "...................................الباقي بدون تغيير......................................"

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار 2يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة البميدة  :0المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                              
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4334جويمية  0المؤّرخ في  062يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  430رقم  قــرار
 بجامعة األغواط 4303-4334نة الجامعية المتضّمن تأىيل الّميسانس المفتوحة بعنوان الس

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
سبتمبر سنة  18المكافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضّمف إنشاء جامعة األغكاط المعّدؿ، 2001
ضّمف تأىيل الّميسانس المفتكحة بعنكاف السنة المت 2009جكيمية  1المؤرخ في  164كبمقتضى القرار رقـ  -

 بجامعة األغكاط. 2010-2009الجامعية 
 ـــررــقــي
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المتضّمف تأىيل  2009جكيمية  1المؤّرخ في  164ييدؼ ىذا القرار إلى تعّديل ممحق القرار رقـ  المادة األولى:
 ط.بجامعة األغكا 2010-2009الّميسانس المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية 

 كالمذككر أعبله، عمى النحك التالي: 2009جكيمية  1المؤرخ في  164يعّدؿ ممحق القرار رقـ  :4المادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عمـك كتكنكلكجيا
 أ آداتية إلكتركنيؾ

 أ طاقات متجددة
 أ نظاـ االتصاؿ السمكي كالبلسمكي كشبكات اتصاالت السمكية كالبلسمكية

 أ أمف صناعي كبيئي يكيرك تقن
 "...................................الباقي بدون تغيير......................................"

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة األغكاط، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  :0المادة 
 ـ العالي كالبحث العممي.الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعمي

 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                              
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4304أكتوبر  0المؤّرخ في  463يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  432رقم  قــرار
 بجامعة األغواط 4300-4304المتضّمن تأىيل الّميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999ابريل سنة  4ق المكاف 1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
سبتمبر سنة  18المكافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضّمف إنشاء جامعة األغكاط المعّدؿ، 2001
المتضّمف تأىيل الّميسانس المفتكحة بعنكاف السنة  2012أكتكبر  1المؤرخ في  260كبمقتضى القرار رقـ  -

 بجامعة األغكاط. 2013-2012الجامعية 
 ـــررــقــي

المتضّمف تأىيل  2012أكتكبر  1المؤرخ في  260القرار رقـ ييدؼ ىذا القرار إلى تعّديل ممحق  المادة األولى:
 بجامعة األغكاط. 2013-2012الّميسانس المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية 

 كالمذككر أعبله، عمى النحك التالي: 2012أكتكبر  1المؤرخ في  260يعّدؿ ممحق القرار رقـ  :4المادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ مراقبة إلكتركنيؾ ياعمـك كتكنكلكج
 "...................................الباقي بدون تغيير......................................"

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة األغكاط، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  :0المادة 
 ميـ العالي كالبحث العممي.الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتع

 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                                 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 4303سبتمبر  0المؤّرخ في  444يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  432رقم  قــرار
 بجامعة األغواط 4300-4303المتضّمن تأىيل الّميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 لعالي والبحث العممي،إن وزير التعميم ا
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 عضاء الحككمة،المتضمف تعييف أ 
سبتمبر سنة  18المكافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضّمف إنشاء جامعة األغكاط المعّدؿ، 2001
المتضّمف تأىيل الّميسانس المفتكحة بعنكاف السنة  2010سبتمبر  7المؤرخ في  278كبمقتضى القرار رقـ  -

 بجامعة األغكاط. 2011-2010الجامعية 
 ـــررــقــي

المتضّمف تأىيل  2010سبتمبر  7المؤرخ في  278ييدؼ ىذا القرار إلى تعّديل ممحق القرار رقـ  المادة األولى:
 بجامعة األغكاط. 2011-2010الّميسانس المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية 

 كالمذككر أعبله، عمى النحك التالي: 2010بر سبتم 7المؤرخ في  278يعّدؿ ممحق القرار رقـ  :4المادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ كيركميكانيؾ كيركميكانيؾ عمـك كتكنكلكجيا
 "...................................الباقي بدون تغيير......................................"

ييف كمدير جامعة األغكاط، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العال :0المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                              
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4300سبتمبر  2المؤّرخ في  202يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  436رقم  قــرار
 بجامعة األغواط 4304-4300المتضّمن تأىيل الّميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 التعميم العالي والبحث العممي،إن وزير 
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 ف تعييف أعضاء الحككمة،المتضم
سبتمبر سنة  18المكافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضّمف إنشاء جامعة األغكاط المعّدؿ، 2001
المتضّمف تأىيل الّميسانس المفتكحة بعنكاف السنة  2011سبتمبر  4المؤرخ في  514كبمقتضى القرار رقـ  -

 بجامعة األغكاط. 2012-2011جامعية ال
 ـــررــقــي
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المتضّمف تأىيل  2011سبتمبر  4المؤرخ في  514ييدؼ ىذا القرار إلى تعّديل ممحق القرار رقـ  المادة األولى:
 بجامعة األغكاط. 2012-2011الّميسانس المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية 

 كالمذككر أعبله، عمى النحك التالي: 2011سبتمبر  4في المؤرخ  514يعّدؿ ممحق القرار رقـ  :4المادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ كيركتقني كيركتقني عمـك كتكنكلكجيا
 "...................................الباقي بدون تغيير......................................"

عالييف كمدير جامعة األغكاط، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف ال :0المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                              
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4300سبتمبر  2المؤّرخ في  223يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  434رقم  قــرار
 بجامعة معسكر 4304-4300المتضّمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 

 التعميم العالي والبحث العممي،إن وزير 
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 ف تعييف أعضاء الحككمة،المتضم
 2009يناير سنة  4المكافق  1430محّرـ عاـ  7المؤرخ في  12-09كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضّمف إنشاء جامعة معسكر،
المتضّمف تأىيل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة  2011سبتمبر  4المؤرخ في  550كبمقتضى القرار رقـ  -

 معسكر.بجامعة  2012-2011الجامعية 
 ـــررــقــي

 

المتضّمف تأىيل  2011سبتمبر  4المؤرخ في  550ييدؼ ىذا القرار إلى تعّديل ممحق القرار رقـ  المادة األولى:
 بجامعة معسكر. 2012-2011الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية 

 ه، عمى النحك التالي:كالمذككر أعبل 2011سبتمبر  4المؤرخ في  550يعّدؿ ممحق القرار رقـ  :4المادة 
 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ طاقكية كسكائل ىندسة ميكانيكية عمـك كتكنكلكجيا

 "...................................الباقي بدون تغيير......................................"
عة معسكر، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جام :0المادة 

 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                   
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                              

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 4300سبتمبر  42المؤّرخ في  640يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  434رقم  قــرار
 بجامعة معسكر 4302-4300ر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية المتضّمن تأىيل الماست

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14رقـ كبمقتضى المرسكـ الرئاسي  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2009يناير سنة  4المكافق  1430محّرـ عاـ  7المؤرخ في  12-09كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضّمف إنشاء جامعة معسكر،
ف تأىيل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة المتضمّ  2013سبتمبر  24المؤرخ في  621كبمقتضى القرار رقـ  -

 بجامعة معسكر. 2014-2013الجامعية 
 ـــررــقــي

المتضّمف تأىيل  2013سبتمبر  24المؤرخ في  621ييدؼ ىذا القرار إلى تعّديل ممحق القرار رقـ  المادة األولى:
 بجامعة معسكر. 2014-2013الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية 

 كالمذككر أعبله، عمى النحك التالي: 2013سبتمبر  24المؤرخ في  621يعّدؿ ممحق القرار رقـ  :4المادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ أنظمة المعمكمات كتكنكلكجيات الكاب إعبلـ آلي رياضيات كا عبلـ آلي
 أ المعالجة اآللية لّمغة العربية دراسات لغكية لغة كأدب عربي

 "...................................الباقي بدون تغيير......................................"
يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة معسكر، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  :0المادة 

 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                                  

 لعالي والبحث العممي  وزير التعميم ا                                                                                                                 
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4334جويمية  0المؤّرخ في  064قرار رقم يعدل ممحق ال، 4302أوت  42مؤرخ في  434رقم  قــرار

 بجامعة مستغاتم، 4303-4334المتضّمن تأىيل الّميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 لتكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،القانكف ا

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

 1998يكليك سنة  7المكافق  1419ربيع األّكؿ عاـ  13المؤّرخ في  220-98كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 إنشاء جامعة مستغانـ، المعّدؿ كالمتّمـ،المتضّمف 

المتضّمف تأىيل الّميسانس المفتكحة بعنكاف السنة  2009جكيمية  1المؤرخ في  167كبمقتضى القرار رقـ  -
 بجامعة مستغانـ. 2010-2009الجامعية 
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 ـــررــقــي
المتضّمف تأىيل  2009كيمية ج 1المؤّرخ في  167ييدؼ ىذا القرار إلى تعّديل ممحق القرار رقـ  المادة األولى:

 بجامعة مستغانـ. 2010-2009الّميسانس المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية 
 كالمذككر أعبله، عمى النحك التالي: 2009جكيمية  1المؤرخ في  167يعّدؿ ممحق القرار رقـ  :4المادة 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ تربية، تككيف كمجتمع النفسعمـ -عمـك اجتماعية عمـك إنسانية كاجتماعية

 "...................................الباقي بدون تغيير......................................"
يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة مستغانـ، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  :0المادة 

 ة لمتعميـ العالي كالبحث العممي.الذي ينشر في النشرة الرسمي
 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                   
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المتضّمن، 4334جوان  43المؤّرخ في  44القرار رقم  يعدل ممحق، 4302أوت  42مؤرخ في  403رقم  رارقــ

 بجامعة مستغانم 4334-4336بعنوان السنة الجامعية  تأىيل شيادات الّميسانس األكاديمية والمينية المفتوحة
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18ؤرخ في الم 05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

 1998يكليك سنة  7المكافق  1419ربيع األّكؿ عاـ  13المؤّرخ في  220-98كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضّمف إنشاء جامعة مستغانـ، المعّدؿ كالمتّمـ،

المتضّمف تأىيل الّميسانس األكاديمية كالمينية المفتكحة  2007جكاف  20المؤرخ في  97كبمقتضى القرار رقـ  -
 بجامعة مستغانـ. 2007-2006بعنكاف السنة الجامعية 

 ـــررــقــي
المتضّمف تأىيل  2007جكاف  20المؤّرخ في  97ييدؼ ىذا القرار إلى تعّديل ممحق القرار رقـ  المادة األولى:

بجامعة  2007-2006شيادات الّميسانس األكاديمية كالمينية المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية 
 مستغانـ.

 كالمذككر أعبله، عمى النحك التالي: 2007اف جك  20المؤرخ في  97يعّدؿ ممحق القرار رقـ  :4المادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ دراسات مكسيقية فنكف العرض فنكف 

 "...................................الباقي بدون تغيير......................................"
جامعة مستغانـ، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير :0المادة 

 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                   
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                              

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 4334ماي  6المؤّرخ في  44يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  400رقم  قــرار
 بجامعة مستغاتم 4334-4334سانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية المتضّمن تأىيل الّمي

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14ئاسي رقـ كبمقتضى المرسكـ الر  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 1998يكليك سنة  7المكافق  1419ربيع األّكؿ عاـ  13المؤّرخ في  220-98كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضّمف إنشاء جامعة مستغانـ، المعّدؿ كالمتّمـ،
المتضّمف تأىيل الّميسانس المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية  2009ماي  6المؤّرخ في  98كبمقتضى القرار رقـ  -

 بجامعة مستغانـ. 2008-2009
 ـــررــقــي

المتضّمف تأىيل  2009ماي  6المؤّرخ في  98ييدؼ ىذا القرار إلى تعّديل ممحق القرار رقـ  المادة األولى:
 بجامعة مستغانـ. 2009-2008 الّميسانس المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية

 كالمذككر أعبله، عمى النحك التالي: 2009ماي  6المؤرخ في  98يعّدؿ ممحق القرار رقـ  :4المادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ مراقبة نكعية األغذية عمـك فبلحية عمـك الطبيعة كالحياة
 أ عمـ كتكنكلكجيا غذائية

 "...................................الباقي بدون تغيير......................................"
يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة مستغانـ، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  :0المادة 

 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                                  

 ث العممي  وزير التعميم العالي والبح                                                                                                                 
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4334أوت  4المؤّرخ في  044يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  404رقم  قــرار

 بجامعة مستغاتم 4334-4334المتضّمن تأىيل ماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 الي، المعدؿ كالمتمـ،القانكف التكجييي لمتعميـ الع

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

 1998يكليك سنة  7المكافق  1419ربيع األّكؿ عاـ  13المؤّرخ في  220-98كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 ، المعّدؿ كالمتّمـ،المتضّمف إنشاء جامعة مستغانـ

المتضّمف تأىيل ماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية  2008أكت  7المؤّرخ في  127كبمقتضى القرار رقـ  -
 بجامعة مستغانـ. 2008-2009
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 ـــررــقــي
المتضّمف تأىيل  2008أكت  7المؤّرخ في  127ييدؼ ىذا القرار إلى تعّديل ممحق القرار رقـ  المادة األولى:
 بجامعة مستغانـ. 2009-2008ستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية ما

 كالمذككر أعبله، عمى النحك التالي: 2008أكت  7المؤرخ في  127يعّدؿ ممحق القرار رقـ  :4المادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ طاقة متجددة كتنمية مستدامة كيرك تقني عمـك كتكنكلكجيا
 "...................................الباقي بدون تغيير......................................"

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة مستغانـ، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  :0المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                                  
 ي والبحث العممي  وزير التعميم العال                                                                                                                 

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                              
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4300سبتمبر 42المؤّرخ في  640رقم  يعدل ممحق القرار، 4302أوت  42مؤرخ في  400رقم  قــرار
 بجامعة مستغاتم 4302-4300المتضّمن تأىيل ماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،القانكف التكجييي 
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 1998يكليك سنة  7المكافق  1419ربيع األّكؿ عاـ  13المؤّرخ في  220-98كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 معة مستغانـ، المعّدؿ كالمتّمـ،المتضّمف إنشاء جا
المتضّمف تأىيل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  623كبمقتضى القرار رقـ  -

 بجامعة مستغانـ. 2014-2013الجامعية 
 ـــررــقــي

 

المتضّمف تأىيل  2013سبتمبر 24المؤّرخ في  623ييدؼ ىذا القرار إلى تعّديل ممحق القرار رقـ  المادة األولى:
 بجامعة مستغانـ. 2014-2013الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية 

 كالمذككر أعبله، عمى النحك التالي: 2013سبتمبر  24المؤرخ في  623يعّدؿ ممحق القرار رقـ  :4المادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ ت كسياسات لغكية تربكيةتعميمية، تعدد الّمغا لغة فرنسية آداب كلغات أجنبية
 "...................................الباقي بدون تغيير......................................"

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة مستغانـ، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  :0المادة 
 متعميـ العالي كالبحث العممي.الذي ينشر في النشرة الرسمية ل

 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المتضّمن  4334أوت  4المؤّرخ في  024يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  402رقم  قــرار
 بجامعة المسيمة 4334-4334تأىيل ليسانس أكاديمية ومينية المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،إن 
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 لمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،ا
سبتمبر سنة  18المكافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  274-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضّمف إنشاء جامعة المسيمة، المعّدؿ كالمتّمـ، 2001
ة المفتكحة بعنكاف المتضّمف تأىيل ليسانس أكاديمية كميني 2008أكت  7المؤّرخ في  159كبمقتضى القرار رقـ  -

 بجامعة المسيمة. 2008-2007السنة الجامعية 
 ـــررــقــي

المتضّمف تأىيل  2008أكت  7المؤّرخ في  159ييدؼ ىذا القرار إلى تعّديل ممحق القرار رقـ  المادة األولى:
 بجامعة المسيمة. 2008-2007ليسانس أكاديمية كمينية المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية 

 كالمذككر أعبله، عمى النحك التالي: 2008أكت  7المؤرخ في  159يعّدؿ ممحق القرار رقـ  :4 المادة
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ اتصاؿ كعبلقات عامة عمـك اإلعبلـ كاالتصاؿ - عمـك إنسانية - عمـك إنسانية كاجتماعية
 "...................................الباقي بدون تغيير......................................"

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة مسيمة، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  :0المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                              
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4334جويمية  0المؤّرخ في  004يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  402رقم  قــرار
 بجامعة وىران 4303-4334ن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية المتضمّ 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
غشت سنة  18المكافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤّرخ في  211-84لمرسكـ التنفيذي رقـ كبمقتضى ا -

 المتعمق بتنظيـ جامعة كىراف، المعّدؿ كالمتّمـ، 1984
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
المتضّمف تأىيل الميسانس المفتكحة بعنكاف السنة  2009جكيمية  1المؤّرخ في  139رقـ كبمقتضى القرار  -

 بجامعة كىراف. 2010-2009الجامعية 
 ـــررــقــي
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المتضّمف تأىيل  2009جكيمية  1المؤّرخ في  139ييدؼ ىذا القرار إلى تعّديل ممحق القرار رقـ  المادة األولى:
 بجامعة كىراف. 2010-2009الجامعية  الميسانس المفتكحة بعنكاف السنة

 كالمذككر أعبله، عمى النحك التالي: 2009جكيمية  1المؤرخ في  139يعّدؿ ممحق القرار رقـ  :4المادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ عمـ المكتبات كالمعمكمات عمـ المكتبات - عمـك إنسانية - عمـك إنسانية كاجتماعية
 "...................................الباقي بدون تغيير......................................"

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة كىراف، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  :0المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                                  
 والبحث العممي  وزير التعميم العالي                                                                                                                  

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                              
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4300سبتمبر  42المؤّرخ في  642قم يعدل ممحق القرار ر ، 4302أوت  42مؤرخ في  406رقم  قــرار
 بجامعة وىران 4302-4300المتضّمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 متعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،القانكف التكجييي ل
غشت سنة  18المكافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤّرخ في  211-84كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتعمق بتنظيـ جامعة كىراف، المعّدؿ كالمتّمـ، 1984
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 ضمف تعييف أعضاء الحككمة،المت
المتضّمف تأىيل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  625كبمقتضى القرار رقـ  -

 بجامعة كىراف. 2014-2013الجامعية 
 ـــررــقــي

 

تضّمف تأىيل الم 2013سبتمبر  24المؤّرخ في  625ييدؼ ىذا القرار إلى تعّديل ممحق القرار رقـ  المادة األولى:
 بجامعة كىراف. 2014-2013الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية 

 كالمذككر أعبله، عمى النحك التالي: 2013سبتمبر  24المؤرخ في  625يعّدؿ ممحق القرار رقـ  :4المادة 
 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ ؿ المؤسساتإدارة أعما عمـك التسيير عمـك اقتصادية، تسيير كعمـك تجارية

 أ فمسفة إسبلمية كحضارة معاصرة فمسفة -عمـك اجتماعية  عمـك إنسانية كاجتماعية
 "...................................الباقي بدون تغيير......................................"

كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة كىراف،  :0المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                   

  مباركي      األستاذ دمحم                                                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المتضّمن، 4334جوان  43المؤرخ في  000يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  404رقم  قــرار
 بالمركز الجامعي بالبويرة 4334-4336بعنوان السنة الجامعية  المفتوحة ألكاديميةتأىيل شيادات الّميسانس ا

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14تضى المرسكـ الرئاسي رقـ كبمق -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2012يكنيك سنة  4المكافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة البكيرة،
المتضّمف تأىيل شيادات الّميسانس األكاديمية المفتكحة  2007جكاف  20 المؤّرخ في 111كبمقتضى القرار رقـ  -

 بالمركز الجامعي بالبكيرة. 2007-2006بعنكاف السنة الجامعية 
 ـــررــقــي

المتضّمف تأىيل  2007جكاف  20المؤّرخ في  111ييدؼ ىذا القرار إلى تعّديل ممحق القرار رقـ  المادة األولى:
بالمركز الجامعي  2007-2006كاديمية المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية شيادات الّميسانس األ

 بالبكيرة.
 عمى النحك التالي:كالمذككر  أعبله،  2007جكاف  20المؤّرخ في  111يعّدؿ ممحق القرار رقـ  :4المادة 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ نفس العياديعمـ ال عمـ النفس - عمـك اجتماعية - عمـك إنسانية كاجتماعية

 "...................................الباقي بدون تغيير......................................"
يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة البكيرة، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  :0المادة 

 لي كالبحث العممي.الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العا
 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                   
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4334جويمية  0المؤرخ في  024يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42رخ في مؤ  404رقم  قــرار

 بجامعة بومرداس 4303-4334بعنوان السنة الجامعية  المتضّمن تأىيل الّميسانس المفتوحة
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1999يل سنة ابر  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

 1998ك سنة يكني 2المكافق  1419صفر عاـ  7المؤّرخ في  189-98كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف إنشاء جامعة بكمرداس، المعّدؿ كالمتّمـ،

المتضّمف تأىيل الّميسانس المفتكحة بعنكاف السنة  2009جكيمية  1المؤّرخ في  158كبمقتضى القرار رقـ  -
 بجامعة بكمرداس. 2010-2009الجامعية 



606 |    1024-الثالثي الثالث                                                                                         النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
 

 ـــررــقــي
المتضّمف تأىيل  2009جكيمية  1المؤّرخ في  158ـ ييدؼ ىذا القرار إلى تعّديل ممحق القرار رق المادة األولى:

 بجامعة بكمرداس. 2010-2009الّميسانس المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية 
 عمى النحك التالي:كالمذككر  أعبله،  2009جكيمية  1المؤّرخ في  158يعّدؿ ممحق القرار رقـ  :4المادة 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ إدارة الصيانة سة ميكانيكيةىند عمـك كتكنكلكجيا

 أ عمـك الّمساف لغة انجميزية آداب كلغات أجنبية
 "...................................الباقي بدون تغيير......................................"

ّصو بتطبيق ىذا القرار يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة بكمرداس، كّل فيما يخ :0المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                   

     األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4303سبتمبر  4المؤرخ في 442يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  404رقم  قــرار
 بجامعة بومرداس 4300-4303المتضّمن تأىيل الّميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99لقانكف رقـ بمقتضى ا -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 1998يكنيك سنة  2المكافق  1419صفر عاـ  7المؤّرخ في  189-98التنفيذي رقـ  كبمقتضى المرسكـ -

 المتضمف إنشاء جامعة بكمرداس، المعّدؿ كالمتّمـ،
المتضّمف تأىيل الّميسانس المفتكحة بعنكاف السنة  2010سبتمبر  7المؤّرخ في  275كبمقتضى القرار رقـ  -

 بجامعة بكمرداس. 2011-2010الجامعية 
 ــررـــقــي

المتضّمف تأىيل  2010سبتمبر  7المؤّرخ في  275ييدؼ ىذا القرار إلى تعّديل ممحق القرار رقـ  المادة األولى:
 بجامعة بكمرداس. 2011-2010الّميسانس المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية 

 النحك التالي:عمى كالمذككر  أعبله،  2010سبتمبر  7المؤّرخ في  275يعّدؿ ممحق القرار رقـ  :4المادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ آداب كحضارة أجنبية لغة فرنسية آداب كلغات أجنبية
 "...................................الباقي بدون تغيير......................................"

داس، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة بكمر  :0المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 اذ دمحم مباركي      األست                                                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 4334ماي  6المؤرخ في  44يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  443رقم  قــرار
 بجامعة بومرداس 4334-4334ة بعنوان السنة الجامعية المتضّمن تأىيل الّميسانس المفتوح

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 1998يكنيك سنة  2المكافق  1419صفر عاـ  7المؤّرخ في  189-98كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة بكمرداس، المعّدؿ كالمتّمـ،
المتضّمف تأىيل الّميسانس المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية  2009ماي  6المؤّرخ في  82كبمقتضى القرار رقـ  -

 بجامعة بكمرداس. 2008-2009
 ـــررــقــي

المتضّمف تأىيل  2009ماي  6المؤّرخ في  82رقـ ييدؼ ىذا القرار إلى تعّديل ممحق القرار  المادة األولى:
 داس.بجامعة بكمر  2009-2008الّميسانس المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية 

 عمى النحك التالي:كالمذككر  أعبله،  2009ماي  6المؤّرخ في  82رقـ يعّدؿ ممحق القرار  :4المادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ إعبلـ آلي لمتسيير عمـك التسيير عمـك اقتصادية، تسيير كعمـك تجارية
 "...................................الباقي بدون تغيير......................................"

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة بكمرداس، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  :0المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                              
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتضّمن ، 4334جوان  43المؤرخ في  44يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  440رقم  قــرار
 بجامعة بومرداس 4332-4332بعنوان السنة الجامعية  ية والمينية المفتوحةموية شيادات الّميسانس األكاديتس

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 ، المعدؿ كالمتمـ،القانكف التكجييي لمتعميـ العالي
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 1998يكنيك سنة  2المكافق  1419صفر عاـ  7المؤّرخ في  189-98كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 متّمـ،المتضمف إنشاء جامعة بكمرداس، المعّدؿ كال
المتضّمف تسكية شيادات الّميسانس األكاديمية كالمينية  2007جكاف 20المؤّرخ في  92كبمقتضى القرار رقـ  -

 . 2005-2004المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية 
 ــــررـقـي
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ة المتضّمف تسكي 2007جكاف  20المؤّرخ في  92رقـ ييدؼ ىذا القرار إلى تعّديل ممحق القرار  المادة األولى:
 .2005-2004بعنكاف السنة الجامعية شيادات الّميسانس األكاديمية كالمينية المفتكحة 

 كالمذككر  أعبله، عمى النحك التالي: 2007جكاف 20المؤّرخ في  92رقـ يعّدؿ ممحق القرار  :4المادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ ميكاتركنيؾ ىندسة ميكانيكية عمـك كتكنكلكجيا
 "...................................الباقي بدون تغيير......................................"

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة بكمرداس، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  :0المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                                  
 لتعميم العالي والبحث العممي  وزير ا                                                                                                                 

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                              
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4334جويمية  0المؤّرخ في  046ممحق القرار رقم  يعدل، 4302أوت  42مؤرخ في  444رقم  قــرار
 بجامعة بومرداس 4332-4332المتضّمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 انكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،الق
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 1998يكنيك سنة  2المكافق  1419صفر عاـ  7المؤّرخ في  189-98كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ء جامعة بكمرداس، المعّدؿ كالمتّمـ،المتضمف إنشا
المتضّمف تأىيل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة  2009جكيمية  1المؤّرخ في  186كبمقتضى القرار رقـ  -

 بجامعة بكمرداس. 2005-2004الجامعية 
 ــــررــقـي

 

المتضّمف تأىيل  2009ة جكيمي 1المؤّرخ في  186رقـ ييدؼ ىذا القرار إلى تعّديل ممحق القرار  المادة األولى:
 بجامعة بكمرداس. 2005-2004الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية 

 كالمذككر  أعبله، عمى النحك التالي: 2009جكيمية  1المؤرخ في  186رقـ يعّدؿ ممحق القرار  :4المادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ تحكيل الطاقة ىندسة ميكانيكية عمـك كتكنكلكجيا
 "...................................الباقي بدون تغيير......................................"

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة بكمرداس، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  :0المادة 
 ممي.الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث الع

 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 4304أكتوبر  0المؤّرخ في  442يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  440رقم  قــرار
 بجامعة بومرداس 4300-4304المتضّمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99مقتضى القانكف رقـ ب -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 1998يكنيك سنة  2المكافق  1419صفر عاـ  7المؤّرخ في  189-98المرسكـ التنفيذي رقـ كبمقتضى  -

 المتضمف إنشاء جامعة بكمرداس، المعّدؿ كالمتّمـ،
المتضّمف تأىيل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة  2012أكتكبر  1المؤّرخ في  294كبمقتضى القرار رقـ  -

 بجامعة بكمرداس. 2013-2012الجامعية 
 ـــررــقــي

المتضّمف تأىيل  2012أكتكبر  1المؤّرخ في  294رقـ  ييدؼ ىذا القرار إلى تعّديل ممحق القرار المادة األولى:
 بجامعة بكمرداس. 2013-2012الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية 

 ى النحك التالي:كالمذككر  أعبله، عم 2012أكتكبر  1المؤرخ في  294رقـ يعّدؿ ممحق القرار  :4المادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ ميكانيؾ كصيانة صناعية ىندسة ميكانيكية عمـك كتكنكلكجيا
 "...................................الباقي بدون تغيير......................................"

معة بكمرداس، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جا :0المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                              
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4303سبتمبر  4المؤّرخ في  020يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  442رقم  قــرار
 بجامعة بومرداس 4300-4303المتضّمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 والبحث العممي، إن وزير التعميم العالي
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 الحككمة،المتضمف تعييف أعضاء 
 1998يكنيك سنة  2المكافق  1419صفر عاـ  7المؤّرخ في  189-98كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة بكمرداس، المعّدؿ كالمتّمـ،
المتضّمف تأىيل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة  2010سبتمبر  8المؤّرخ في  343كبمقتضى القرار رقـ  -

 جامعة بكمرداس.ب 2011-2010الجامعية 
 ــــررــقـي
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المتضّمف تأىيل  2010سبتمبر  8المؤّرخ في  343رقـ  ييدؼ ىذا القرار إلى تعّديل ممحق القرار المادة األولى:
 بجامعة بكمرداس. 2011-2010الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية 

 المذككر  أعبله، عمى النحك التالي:ك  2010سبتمبر  8المؤّرخ في  343رقـ يعّدؿ ممحق القرار  :4المادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ ميكانيؾ كىندسة األنظمة ىندسة ميكانيكية عمـك كتكنكلكجيا
 "...................................الباقي بدون تغيير......................................"

ف العالييف كمدير جامعة بكمرداس، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككي :0المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                              
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4300سبتمبر  42المؤّرخ في  636يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  442رقم  قــرار
 بجامعة بومرداس 4300-4303المتضّمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي، إن
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 1998يكنيك سنة  2المكافق  1419صفر عاـ  7المؤّرخ في  189-98كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة بكمرداس، المعّدؿ كالمتّمـ،
 المتضّمف تأىيل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة 2013سبتمبر  24المؤّرخ في  606كبمقتضى القرار رقـ  -

 بجامعة بكمرداس. 2011-2010الجامعية 
 ـــررــقــي

 

المتضّمف تأىيل  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  606رقـ  ييدؼ ىذا القرار إلى تعّديل ممحق القرار المادة األولى:
 بجامعة بكمرداس. 2011-2010الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية 

 كالمذككر أعبله، عمى النحك التالي: 2013سبتمبر  24ؤّرخ في الم 606رقـ يعّدؿ ممحق القرار  :4المادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ آداب كحضارات فرنككفكنية لغة فرنسية آداب كلغات أجنبية
 "...................................الباقي بدون تغيير......................................"

العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة بكمرداس، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار يكمف المدير  :0المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 4334سبتمبر  02المؤّرخ في  44يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  2<4مؤرخ في  446رقم  قــرار
 4334-4334ة الجامعية المفتوحة بعنوان السن ستراألكاديمية والمينيةالمتضّمن فتح الما

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
المتضمف  2014مايك سنة  5لمكافق ا 1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
 1998يكنيك سنة  2المكافق  1419صفر عاـ  7المؤّرخ في  189-98كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة بكمرداس، المعّدؿ كالمتّمـ،
ألكاديمية كالمينية المفتكحة المتضّمف فتح الماستر ا 2007سبتمبر  15المؤّرخ في  89كبمقتضى القرار رقـ  -

 .2008-2007بعنكاف السنة الجامعية 
 ــــررــقـي

المتضّمف فتح  2007سبتمبر 15المؤّرخ في  89رقـ  ييدؼ ىذا القرار إلى تعّديل ممحق القرار المادة األولى:
 .2008-2007الماستر األكاديمية كالمينية المفتكحة بعنكاف الجامعية 

 كالمذككر أعبله، عمى النحك التالي: 2007سبتمبر  15المؤّرخ في  89رقـ القرار  يعّدؿ ممحق :4المادة 
 جامعة بومرداس

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ طاقكية كبيئة ىندسة ميكانيكية عمـك كتكنكلكجيا
 أ حرارية كاحتراؽ

 "...................................الباقي بدون تغيير......................................"
يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة بكمرداس، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  :0المادة 

 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                   
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4334جويمية  0المؤّرخ في  024يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  444رقم  قــرار

 بجامعة الشمف 4303-4334ّميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية المتضّمن تأىيل ال
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،

المتضمف  2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14رئاسي رقـ كبمقتضى المرسكـ ال -
 تعييف أعضاء الحككمة،

يكليك سنة  23المكافق  1422جمادى األكلى عاـ  2المؤّرخ في  209-01كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -
 المتضّمف إنشاء جامعة الشمف، المعّدؿ كالمتّمـ، 2001

المتضمف تأىيل الّميسانس المفتكحة بعنكاف السنة  2009جكيمية  1المؤّرخ في  159كبمقتضى القرار رقـ  -
 بجامعة الشمف. 2010-2009الجامعية 
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 ــــررــقـي
المتضّمف تأىيل  2009جكيمية  1المؤّرخ في  159رقـ  ييدؼ ىذا القرار إلى تعّديل ممحق القرار المادة األولى:

 بجامعة الشمف. 2010-2009الّميسانس المفتكحة بعنكاف الجامعية 
 كالمذككر أعبله، عمى النحك التالي: 2009جكيمية  1المؤّرخ في  159رقـ يعّدؿ ممحق القرار  :4المادة 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
عمـك اقتصادية، تسيير 

 كعمـك تجارية
 أ تسكيق خدمي عمـك تجارية
 أ محاسبة، تدقيق كمراقبة عمـك اقتصادية

 "...................................الباقي بدون تغيير......................................"
يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة الشمف، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  :0المادة 

 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                                  

 ميم العالي والبحث العممي  وزير التع                                                                                                                 
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4300سبتمبر  2المؤّرخ في  234حق القرار رقم يعدل مم، 4302أوت  42مؤرخ في  444رقم  قــرار

 بجامعة الشمف 4304-4300المتضّمن تأىيل الّميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ، القانكف 

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

يكليك سنة  23المكافق  1422جمادى األكلى عاـ  2المؤّرخ في  209-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 ف إنشاء جامعة الشمف، المعّدؿ كالمتّمـ،المتضمّ  2001

المتضّمف تأىيل الّميسانس المفتكحة بعنكاف السنة  2011سبتمبر  4المؤّرخ في  509كبمقتضى القرار رقـ  -
 بجامعة الشمف. 2012-2011الجامعية 

 ــــررــقـي
المتضّمف تأىيل  2011بتمبر س 4المؤّرخ في  509رقـ  ييدؼ ىذا القرار إلى تعّديل ممحق القرار المادة األولى:

 بجامعة الشمف. 2012-2011الّميسانس المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية 
 كالمذككر أعبله، عمى النحك التالي: 2011سبتمبر  4المؤّرخ في  509رقـ يعّدؿ ممحق القرار  :4المادة 

 طبيعة  التخصص الفرع الميدان
 أ تسيير اإلنتاج كالتمكيف تسييرعمـك ال عمـك اقتصادية، تسيير كعمـك تجارية

 "...................................الباقي بدون تغيير......................................"
يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة الشمف، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  :0المادة 

 ية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.الذي ينشر في النشرة الرسم
 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                   
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                              

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 4334جويمية  0المؤّرخ في  044يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  444رقم  قــرار
 بجامعة الشمف 4303-4334المتضّمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 يم العالي والبحث العممي،إن وزير التعم
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 يف أعضاء الحككمة،المتضمف تعي
يكليك سنة  23المكافق  1422جمادى األكلى عاـ  2المؤّرخ في  209-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضّمف إنشاء جامعة الشمف، المعّدؿ كالمتّمـ، 2001
المتضّمف تأىيل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة  2009جكيمية  1المؤّرخ في  187كبمقتضى القرار رقـ  -

 بجامعة الشمف. 2010-2009جامعية ال
 ــــررــقـي

المتضّمف تأىيل  2009جكيمية  1المؤّرخ في  187رقـ  ييدؼ ىذا القرار إلى تعّديل ممحق القرار المادة األولى:
 بجامعة الشمف. 2012-2011الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية 

 كالمذككر أعبله، عمى النحك التالي: 2009جكيمية  1المؤّرخ في  187رقـ يعّدؿ ممحق القرار  :4المادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ محاسبة، تدقيق كمراقبة عمـك اقتصادية عمـك اقتصادية، تسيير كعمـك تجارية
 "...................................الباقي بدون تغيير......................................"

المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة الشمف، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار يكمف  :0المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                              
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4304أكتوبر  0المؤّرخ في  442يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  403 رقم قــرار
 بجامعة الشمف 4300-4304المتضّمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5لمكافق ا 1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
يكليك سنة  23المكافق  1422جمادى األكلى عاـ  2المؤّرخ في  209-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضّمف إنشاء جامعة الشمف، المعّدؿ كالمتّمـ، 2001
ل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة المتضّمف تأىي 2012أكتكبر  1المؤّرخ في  295كبمقتضى القرار رقـ  -

 بجامعة الشمف. 2013-2012الجامعية 
 ــــررــقـي
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المتضّمف تأىيل  2012أكتكبر  1المؤّرخ في  295رقـ  ييدؼ ىذا القرار إلى تعّديل ممحق القرار المادة األولى:
 الشمف.بجامعة  2013-2012الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية 

 كالمذككر أعبله، عمى النحك التالي: 2012أكتكبر  1المؤّرخ في  295رقـ ؿ ممحق القرار يعدّ  :4المادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ إدارة مالية عمـك التسيير عمـك اقتصادية، تسيير كعمـك تجارية
 "...................................الباقي بدون تغيير......................................"

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة الشمف، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  :0المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                              
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4300سبتمبر  2المؤّرخ في  244يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  400رقم  قــرار
 بجامعة الشمف 4304-4300عنوان السنة الجامعية المتضّمن تأىيل الماستر المفتوحة ب

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5ؤرخ في م 154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
يكليك سنة  23المكافق  1422جمادى األكلى عاـ  2المؤّرخ في  209-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضّمف إنشاء جامعة الشمف، المعّدؿ كالمتّمـ، 2001
 كبمقتضى القرار رقـ -
المتضّمف تأىيل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة  4300سبتمبر  2المؤّرخ في  572كبمقتضى القرار رقـ  -

 بجامعة الشمف. 2012-2011الجامعية 
 ـــررــقــي

تأىيل المتضّمف  2011سبتمبر  4المؤّرخ في  572المادة األكلى: ييدؼ ىذا القرار إلى تعّديل ممحق القرار رقـ 
 بجامعة الشمف. 2012-2011عية الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجام

 كالمذككر أعبله، عمى النحك التالي: 2011سبتمبر  4المؤّرخ في  572رقـ يعّدؿ ممحق القرار  :4المادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ نمذجة اقتصادية كاقتصاد قياسي اقتصاديةعمـك  عمـك اقتصادية، تسيير كعمـك تجارية
 "...................................الباقي بدون تغيير......................................"

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة الشمف، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  :0المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                                  
 ث العممي  وزير التعميم العالي والبح                                                                                                                 

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4334جويمية   1المؤّرخ في 173يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  832رقم  قــرار

 بالمركز الجامعي بغرداية 4303-4334المتضّمن تأىيل الّميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 
 عالي والبحث العممي،إن وزير التعميم ال

المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 ضاء الحككمة،المتضمف تعييف أع

 2012يكنيك سنة  4المكافق  1433رجب عاـ  14المؤّرخ في  248-12كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضّمف إنشاء جامعة غرداية،

المتضّمف تأىيل الّميسانس المفتكحة بعنكاف السنة  2009جكيمية  1المؤّرخ في  173كبمقتضى القرار رقـ  -
 معي بغرداية.بالمركز الجا 2010-2009الجامعية 

 قــــررـي
المتضّمف تأىيل  2009جكيمية  1المؤّرخ في  173رقـ  ييدؼ ىذا القرار إلى تعّديل ممحق القرار المادة األولى:

 بالمركز الجامعي بغرداية. 2010-2009الّميسانس المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية 
 كالمذككر أعبله، عمى النحك التالي: 2009 جكيمية 1المؤّرخ في  173رقـ يعّدؿ ممحق القرار  :4المادة 

 طبيعة التخصص الفرع الميداف
 أ هأدب عربي كنقد دراسات أدبية لغة كأدب عربي

 "...................................الباقي بدون تغيير............................."
جامعة غرداية، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير :0المادة 

 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                   
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4332أكتوبر  43مؤّرخ في  006يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  400رقم  قــرار

 لنيل شيادة الّميسانس المحدد لقائمة مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا
 4336-4332ة الجامعية "نظام جديد" لمسن

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5لمكافق ا 1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
يكليك سنة  23المكافق  1422جمادى األكلى عاـ  2المؤرخ في  210-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضّمف إنشاء جامعة كرقمة، المعّدؿ كالمتّمـ، 2001
مؤسسات التعميـ العالي المؤىمة لضماف  المحدد لقائمة 2005أكتكبر  20المؤّرخ في  116كبمقتضى القرار رقـ  -

 .2006-2005تككينات عميا لنيل شيادة الّميسانس "نظاـ جديد" لمسنة الجامعية 
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 ــــررـقـي
المحدد لقائمة  2005أكتكبر  20المؤّرخ في  116رقـ   ييدؼ ىذا القرار إلى تعّديل ممحق القرار المادة األولى:

اف تككينات عميا لنيل شيادة الّميسانس "نظاـ جديد" لمسنة مؤسسات التعميـ العالي المؤىمة لضم
 .2006-2005الجامعية 

 كالمذككر أعبله، عمى النحك التالي: 2005أكتكبر  20المؤّرخ في  116رقـ يعّدؿ ممحق القرار  :4المادة 
 جامعة ورقمة :
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ طاقكية ىندسة ميكانيكية عمـك كتكنكلكجيا
 "...................................الباقي بدون تغيير............................."

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة كرقمة، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  :0المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                                  
 يم العالي والبحث العممي  وزير التعم                                                                                                                 

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                              
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتضّمن ، 4334أوت  4مؤّرخ في  044ق القرار رقم يعدل ممح، 4302أوت  42مؤرخ في  402رقم  قــرار
 بالمركز الجامعي بسعيدة 4334-4334تأىيل ليسانس أكاديمية المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ضمف المت 1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 المتضّمف 2009يناير سنة  4المكافق  1430محّرـ  7المؤّرخ في  10-09كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 إنشاء جامعة سعيدة،
المتضّمف تأىيل ليسانس أكاديمية المفتكحة بعنكاف السنة  2008أكت  7المؤّرخ في  172كبمقتضى القرار رقـ  -

 بالمركز الجامعي بسعيدة. 2008-2007الجامعية 
 ـــررــقــي

المتضّمف تأىيل  2008أكت  7المؤّرخ في  172رقـ   ييدؼ ىذا القرار إلى تعّديل ممحق القرار المادة األولى:
 بالمركز الجامعي بسعيدة. 2008-2007ليسانس أكاديمية المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية 

 كالمذككر أعبله، عمى النحك التالي: 2008أكت  7المؤّرخ في  172رقـ  يعّدؿ ممحق القرار  :4المادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ صري إلكتركنيؾ ب إلكتركنيؾ عمـك كتكنكلكجيا
 "...................................الباقي بدون تغيير............................."

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة سعيدة، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  :0المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                                  
 ير التعميم العالي والبحث العممي  وز                                                                                                                  

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 4304أكتوبر  0المؤّرخ في  002يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  402رقم  قــرار
 بجامعة سعيدة 4300-4304المتضّمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99قانكف رقـ بمقتضى ال -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
المتضّمف  2009يناير سنة  4المكافق  1430محّرـ  7المؤّرخ في  10-09التنفيذي رقـ كبمقتضى المرسكـ  -

 إنشاء جامعة سعيدة،
المتضّمف تأىيل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة  2012أكتكبر  1المؤّرخ في  315كبمقتضى القرار رقـ  -

 بجامعة سعيدة. 2013-2012الجامعية 
 ــــررـقـي

المتضّمف تأىيل  2012أكتكبر  1المؤّرخ في  315رقـ  القرار إلى تعّديل ممحق القرار ييدؼ ىذا المادة األولى:
 بجامعة سعيدة. 2013-2012الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية 

 كالمذككر أعبله، عمى النحك التالي:  2012أكتكبر  1المؤّرخ في  315رقـ  يعّدؿ ممحق القرار  :4المادة 
 طبيعة لتخصصا الفرع  الميدان 

 أ تاريخ كحضارة المغرب اإلسبلمي تاريخ -عمـك إنسانية عمـك إنسانية كاجتماعية
 "...................................الباقي بدون تغيير............................."

ّصو بتطبيق ىذا القرار يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة سعيدة، كّل فيما يخ :0المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                   

     األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4303سبتمبر  4المؤّرخ في  042يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  406رقم  قــرار
 بجامعة سعيدة 4300-4303المتضّمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99انكف رقـ بمقتضى الق -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
المتضّمف  2009يناير سنة  4المكافق  1430محّرـ  7المؤّرخ في  10-09لتنفيذي رقـ كبمقتضى المرسكـ ا -

 إنشاء جامعة سعيدة،
المتضّمف تأىيل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة  2010سبتمبر  7المؤّرخ في  325كبمقتضى القرار رقـ  -

 بجامعة سعيدة. 2011-2010الجامعية 
 يقــــرر
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المتضّمف تأىيل  2010سبتمبر  7المؤّرخ في  325رقـ   قرار إلى تعّديل ممحق القرارييدؼ ىذا ال المادة األولى:
 بجامعة سعيدة. 2011-2010الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية 

 كالمذككر أعبله، عمى النحك التالي:  2010سبتمبر  7المؤّرخ في  325رقـ  يعّدؿ ممحق القرار  :4المادة 
 طبيعة صالتخص الفرع الميدان

عمـك اقتصاديةػ تسيير 
 كعمـك تجارية

 أ محاسبة كجباية عمـك تجارية
 أ الطرؽ الكمية في التسيير عمـك اقتصادية

 "...................................الباقي بدون تغيير............................."
ر جامعة سعيدة، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدي :0المادة 

 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                   
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4300سبتمبر  42المؤّرخ في  644يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  404رقم  قــرار

 بجامعة سعيدة 4302-4300المتضّمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 
 

 لي والبحث العممي،إن وزير التعميم العا
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 ء الحككمة،المتضمف تعييف أعضا
المتضّمف  2009يناير سنة  4المكافق  1430محّرـ  7المؤّرخ في  10-09كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 إنشاء جامعة سعيدة،
المتضّمف تأىيل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  628كبمقتضى القرار رقـ  -

 بجامعة سعيدة. 2014-2013الجامعية 
 ـــررـــقـي

 

المتضّمف  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  628رقـ   ييدؼ ىذا القرار إلى تعّديل ممحق القرار المادة األولى:
 بجامعة سعيدة. 2014-2013تأىيل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية 

 ى النحك التالي:كالمذككر أعبله، عم  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  628رقـ  يعّدؿ ممحق القرار  :4المادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ أمف اإلعبلـ اآللي كالتشفير إعبلـ آلي رياضيات كا عبلـ آلي
 "...................................الباقي بدون تغيير............................."

دة، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة سعي :0المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 ذ دمحم مباركي      األستا                                                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 4334جويمية  30المؤّرخ في  434يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  404رقم  قــرار
 بجامعة سيدي بمعباس 4303-4334توحة بعنوان السنة الجامعية المتضّمن تأىيل الماستر المف

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14رقـ كبمقتضى المرسكـ الرئاسي  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 1989المكافق أكؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ  141-89كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضّمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس، المعّدؿ كالمتّمـ،
المتضّمف تأىيل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة  2009جكيمية  01ّرخ في المؤ  202كبمقتضى القرار رقـ  -

 بجامعة سيدي بمعباس. 2010-2009الجامعية 
 ـــررـــــقــي

المتضمف تأىيل  2009جكيمية  01المؤّرخ في  202رقـ  ييدؼ ىذا القرار إلى تعّديل ممحق القرار المادة األولى:
 بجامعة سيدي بمعباس. 2010-2009امعية الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الج

 كالمذككر أعبله، عمى النحك التالي: 2009جكيمية  01المؤّرخ في  202رقـ يعّدؿ ممحق القرار  :4المادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ تنكع بيكلكجي نباتية عمـك بيكلكجية عمـك الطبيعة كالحياة

 تاريخ الجزائري االجتماعي كاالقتصادي تاريخ –عمـك إنسانية  عمـك إنسانية كاجتماعية
 أ كالثقافي في الفترة الحديثة كالمعاصرة.

 أ الركاية المغاربية كالنقد الجديد دراسات نقدية لغة كأدب عربي
 أ الشعرية العربية كالنقد األدبي  

 ".........................................الباقي بدون تغيير......................."
يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة سيدي بمعباس، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا  :0المادة 

 القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                   
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4303سبتمبر  4المؤّرخ في  032يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  404رقم  قــرار

 بجامعة سيدي بمعباس 4300-4303توحة بعنوان السنة الجامعية المتضّمن تأىيل الماستر المف
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14رقـ كبمقتضى المرسكـ الرئاسي  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

المكافق أكؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في  141-89كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضّمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس، المعّدؿ كالمتّمـ، 1989
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المتضّمف تأىيل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة  2010سبتمبر  7لمؤّرخ في ا 305كبمقتضى القرار رقـ  -
 بجامعة سيدي بمعباس. 2011-2010الجامعية 

 ــــررــقـي
المتضّمف تأىيل  2010سبتمبر  7المؤّرخ في  305رقـ  ييدؼ ىذا القرار إلى تعّديل ممحق القرار المادة األولى:

 بجامعة بمعباس. 2011-2010معية الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجا
 كالمذككر أعبله، عمى النحك التالي: 2010سبتمبر  7المؤّرخ في  305رقـ يعّدؿ ممحق القرار  :4المادة 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ تدفئة كتكييف ىندسة ميكانيكية عمـك كتكنكلكجيا
 أ طاقة شمسية كيركضكئية إلكتركنيؾ

 أ إرشاد تربكي كاجتماعي عمـك التربية-عمـك اجتماعية يةعمـك إنسانية كاجتماع
 ...................................الباقي بدون تغيير.............................

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة سيدي بمعباس، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا  :0المادة 
 ر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.القرار الذي ينش

 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                              
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4300سبتمبر  2المؤّرخ في  263يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  423رقم  قــرار

 بجامعة سيدي بمعباس 4304-4300المتضّمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18 المؤرخ في 05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

المكافق أكؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29خ في المؤرّ  141-89كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضّمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس، المعّدؿ كالمتّمـ، 1989

المتضّمف تأىيل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة  2011سبتمبر  4المؤرخ في  560كبمقتضى القرار رقـ  -
 بجامعة سيدي بمعباس. 2012-2011الجامعية 

 ـــررــقــي
المتضّمف تأىيل  2011سبتمبر  4المؤّرخ في  560رقـ  ييدؼ ىذا القرار إلى تعّديل ممحق القرار ولى:المادة األ 

 بجامعة سيدي بمعباس. 2012-2011الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية 
 :كالمذككر أعبله، عمى النحك التالي  2011سبتمبر  4المؤّرخ في  560رقـ يعّدؿ ممحق القرار  :4المادة 

 طبيعة التخصص الفرع الميداف
 أ محافظة عمى التنّكع البيكلكجي النباتي عمـك بيكلكجية عمـك الطبيعة كالحياة

 أ تعميمية الفرنسية، لغة أجنبية كعمـك الّمساف لغة فرنسية آداب كلغات أجنبية
  تعميمية االنجميزية لغة أجنبية لغة إنجميزية

 "......الباقي بدون تغيير.........................................................."
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يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة سيدي بمعباس، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا  :0المادة 
 القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                                  
   وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                 

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                              
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4300سبتمبر  42خ في المؤرّ  604يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  420رقم  قــرار
 بجامعة سيدي بمعباس 4302-4300المتضّمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 لعالي، المعدؿ كالمتمـ،القانكف التكجييي لمتعميـ ا
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
المكافق أكؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في  141-89كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 باس، المعّدؿ كالمتّمـ،المتضّمف إنشاء جامعة سيدي بمع 1989
المتضّمف تأىيل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة  2013سبتمبر  24المؤّرخ في 632كبمقتضى القرار رقـ  -

 بجامعة سيدي بمعباس. 2014-2013الجامعية 
 ــــررــقـي

لمتضّمف تأىيل ا 2013سبتمبر  24المؤّرخ في  632رقـ  ييدؼ ىذا القرار إلى تعّديل ممحق القرار المادة األولى:
 بجامعة سيدي بمعباس.  2014-2013الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية 

 كالمذككر أعبله، عمى النحك التالي:  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  632رقـ يعّدؿ ممحق القرار  :4المادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ سكيق الخدمات كابتكارت عمـك تجارية عمـك اقتصادية، تسيير كعمـك تجارية
 "...................................الباقي بدون تغيير............................."

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة سيدي بمعباس، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا  :0المادة 
 العالي كالبحث العممي.القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ 

 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                              
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4300أكتوبر  4المؤّرخ في  622يعدل ممحق القرار رقم ـ 4302أوت  42مؤرخ في  424رقم  قــرار
 بجامعة سيدي بمعباس 4304-4300المتضّمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999ابريل سنة  4ق المكاف 1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
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لمكافق أكؿ غشت سنة ا 1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في  141-89كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضّمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس، المعّدؿ كالمتّمـ، 1989

المتضّمف تأىيل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة  2011أكتكبر  9المؤّرخ في  655كبمقتضى القرار رقـ  -
 بجامعة سيدي بمعباس.  2012-2011الجامعية 

 ــــررــقـي
المتضّمف تأىيل  2011أكتكبر  9المؤّرخ في  655رقـ  تعّديل ممحق القرارييدؼ ىذا القرار إلى  المادة األولى:

 بجامعة سيدي بمعباس.  2012-2011الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية 
 كالمذككر أعبله، عمى النحك التالي:  2011أكتكبر  9المؤّرخ في  655رقـ يعّدؿ ممحق القرار  :4المادة 

 يعةطب التخصص الفرع الميدان
 أ تاريخ كحضارة المغرب األكسط تاريخ-عمـك إنسانية عمـك إنسانية كاجتماعية

 "...................................الباقي بدون تغيير............................."
تطبيق ىذا يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة سيدي بمعباس، كّل فيما يخّصو ب :0المادة 

 القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                   
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4334جويمية  0المؤّرخ في  432يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  420رقم  قــرار

 بجامعة تبسة  4303-4334المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  المتضّمن تأىيل الماستر
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99رقـ بمقتضى القانكف  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

 2009يناير سنة  4المكافق  1430محّرـ عاـ  7المؤّرخ في  08-09ذي رقـ  كبمقتضى المرسكـ التنفي -
 المتضّمف إنشاء جامعة تبسة،

المتضّمف تأىيل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة  2009جكيمية  1المؤّرخ في  204كبمقتضى القرار رقـ  -
 بجامعة تبسة، 2010-2009الجامعية 

المؤّرخ في  204اّلذي يعدؿ كيتمـ ممحق القرار رقـ  2013ديسمبر  15المؤّرخ في  983رار رقـ ػػػػكبمقتضى ق -
 بجامعة تبسة. 2010-2009المتضّمف تأىيل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية  2009جكيمية  1

 ــــررــقـي
ف تأىيل المتضمّ  2009جكيمية  1مؤّرخ في  204رقـ  ييدؼ ىذا القرار إلى تعّديل ممحق القرار المادة األولى:

 بجامعة تبسة. 2010-2009الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية 
 كالمذككر أعبله، عمى النحك التالي: 2009جكيمية  1المؤّرخ في  204رقـ يعّدؿ ممحق القرار  :4المادة 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ أنظمة المعمكمات إعبلـ آلي رياضيات كا عبلـ آلي

 أ كيمياء حيكية كبيكلكجيا جزيئية عمـك بيكلكجية الحياةعمـك الطبيعة ك 
 أ عمـ التسمـ: المكاد خارج عضكية كاألخطار الّتسممية
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 "........................الباقي بدون تغيير................................................"
المؤّرخ في  204ـ ػػرقرار ػػػػقػػالاّلذي يعدؿ كيتمـ ممحق  ديسمبر 15المؤّرخ في  983رار رقـ ػػػػقػػيمغى ال: 0المادة 

 بجامعة تبسة. 2010-2009المتضّمف تأىيل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية  2009جكيمية 1
يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة تبسة، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  :2المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي. الذي
 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                   
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4300سبتمبر  42مؤّرخ في  606يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  422رقم  قــرار

 بجامعة تيارت 4302-4300المتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان الّسنة الجامعية 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،

 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

سبتمبر سنة  18المكافق  1422جمادى الثانية عاـ  30في المؤّرخ  271-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضّمف إنشاء جامعة تيارت، المعّدؿ كالمتّمـ، 2001

يتضّمف تأىيل الماستر المفتكحة بعنكاف الّسنة  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  636كبمقتضى القرار رقـ  -
 بجامعة تيارت. 2014-2013الجامعية 

 ـــررــقــي
يتضّمف تأىيل  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  636رقـ  يدؼ ىذا القرار إلى تعّديل ممحق القراري المادة األولى:

 بجامعة تيارت. 2014-2013الماستر المفتكحة بعنكاف الّسنة الجامعية 
 كالمذككر أعبله، عمى النحك التالي: 2013سبتمبر  24المؤّرخ في  636رقـ يعّدؿ ممحق القرار  :4المادة 

 طبيعة التخصص رعالف الميداف
 أ عمـ النفس العمل، التنظيـ كاألرغكنكميا عمـ النفس –عمـك اجتماعية  عمـك إنسانية كاجتماعية

 "...................................الباقي بدون تغيير............................."
تيارت، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة :0المادة 

 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                   
 ستاذ دمحم مباركي      األ                                                                                                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4300سبتمبر  42مؤّرخ في  604يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  422رقم  قــرار

 بجامعة تممسان 4302-4300المتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان الّسنة الجامعية 
 العممي، إن وزير التعميم العالي والبحث

المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
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 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5مؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في  138-89كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ -،المتضمف تعييف أعضاء الحككمة

 المتضّمف إنشاء جامعة تممساف، المعّدؿ كالمتمـ، 1989المكافق أكؿ غشت سنة  1409
يتضّمف تأىيل الماستر المفتكحة بعنكاف الّسنة  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  638كبمقتضى القرار رقـ  -

 معة تممساف.بجا 2014-2013الجامعية 
 ـــررــقــي

يتضّمف تأىيل  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  638رقـ  ييدؼ ىذا القرار إلى تعّديل ممحق القرار المادة األولى:
 بجامعة تممساف. 2014-2013الماستر المفتكحة بعنكاف الّسنة الجامعية 

 ذككر أعبله، عمى النحك التالي:كالم 2013سبتمبر  24المؤّرخ في  638رقـ يعّدؿ ممحق القرار  :4المادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ تحسيف اإلنتاج النباتي عمـك بيكلكجية عمـك الطبيعة كالحياة
 "...................................الباقي بدون تغيير............................."

كمدير جامعة تممساف، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف  :0المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                              
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المتضمن، 4334جويمية  0مؤّرخ في  434يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  426رقم  قــرار
 كنولوجيابجامعة ىواري بومدين لمعموم والت 4303-4334تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان الّسنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
غشت سنة  18مكافق ال 1404ذي القعدة عاـ  21المؤّرخ في  210-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتعّمق بتنظيـ جامعة ىكاري بكمديف لمعمكـ كالتكنكلكجيا كسيرىا، المعّدؿ كالمتّمـ، 1984
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضّمف تعييف أعضاء الحككمة،
المتضّمف تأىيل الماستر المفتكحة بعنكاف الّسنة  2009يمية جك  1المؤّرخ في  208كبمقتضى القرار رقـ  -

 جامعة ىكاري بكمديف لمعمكـ كالتكنكلكجيا. 2010-2009الجامعية 
 

 ررـــــقـي
 

المتضّمف تأىيل  2009جكيمية  1المؤّرخ في  208رقـ  ييدؼ ىذا القرار إلى تعّديل ممحق القرار المادة األولى:
 جامعة ىكاري بكمديف لمعمكـ كالتكنكلكجيا. 2010-2009ّسنة الجامعية الماستر المفتكحة بعنكاف ال

 كالمذككر أعبله، عمى النحك التالي: 2009جكيمية  1المؤّرخ في  208رقـ يعّدؿ ممحق القرار  :4المادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ تجييزات تقنية لمبناية ىندسة مدنية عمـك  كتكنكلكجيا
 "..............................الباقي بدون تغيير.........................................."
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يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة ىكاري بكمديف لمعمكـ كالتكنكلكجيا، كّل فيما  :0المادة 
 بحث العممي.يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كال

 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                              
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المتضمن، 4303سبتمبر  4مؤّرخ في  024يعدل ممحق القرار رقم ، 4302أوت  42مؤرخ في  424رقم  قــرار
 بجامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا 4300-4303تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان الّسنة الجامعية 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ كالمتمـ،
 1984غشت سنة  18المكافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤّرخ في  210-84كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 ـ،المتعّمق بتنظيـ جامعة ىكاري بكمديف لمعمكـ كالتكنكلكجيا كسيرىا، المعّدؿ كالمتمّ 
المتضّمف  2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14كبمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحككمة،
المتضّمف تأىيل الماستر المفتكحة بعنكاف الّسنة الجامعية  2010سبتمبر  8المؤّرخ في  347كبمقتضى القرار رقـ  -

 كالتكنكلكجيا. جامعة ىكاري بكمديف لمعمكـ 2010-2011
 ــــررــقـي

المتضّمف تأىيل  2010سبتمبر  8المؤّرخ في  347رقـ  ييدؼ ىذا القرار إلى تعّديل ممحق القرار المادة األولى:
 جامعة ىكاري بكمديف لمعمكـ كالتكنكلكجيا. 2011-2010الماستر المفتكحة بعنكاف الّسنة الجامعية 

 كالمذككر أعبله، عمى النحك التالي: 2010سبتمبر  8لمؤّرخ  في ا 347رقـ يعّدؿ ممحق القرار  :4المادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ صيانة صناعية ىندسة ميكانيكية عمـك  كتكنكلكجيا
 "..................................الباقي بدون تغيير..................................."

عميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة ىكاري بكمديف لمعمكـ كالتكنكلكجيا، كّل فيما يكمف المدير العاـ لمت :0المادة 
 يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                              
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية، 4302 أوت 42مؤّرخ في  424رقم  قــرار
 بجامعة الوحدة اإلفريقية فة إلى تغير المناخ(بمعيد عموم المياه والطاقة )باإلضا 4302-4302

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
بمقتضى المقرر جمعية رؤساء الدكؿ كحككمات االتحاد اإلفريقي المتعمق بإنشاء جامعة الكحدة اإلفريقية )ج.ـ.إ(  -

 ،2010( في جكيمية XV) 290)جمعية/ إإ / ديسمبر.
(اّلذي يحدد XVII) 373لدكؿ كحككمات االتحاد اإلفريقي )جمعية/إإ/ديسمبر.كبمقتضى مقرر جمعية رؤساء ا -

مقر معيد جامعة الكحدة اإلفريقية لعمكـ المياه كالطاقة )باإلضافة إلى تغير المناخ( بالجزائر الصادر في جكيمية 
2011، 
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كلجنة االتحاد اإلفريقي  كبمقتضى برتكككؿ االتفاؽ ما بيف حككمة الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -
كحككمة الجميكرية الفدرالية األلمانية حكؿ األدكار كالمسؤكليات المتعمقة بإنشاء معيد جامعة الكحدة اإلفريقية 

 ،2013لعمـك المياه كالطاقة بمعيد عمـك المياه كالطاقة )باإلضافة إلى تغير المناخ( في جكاف 
االتحاد اإلفريقي كالجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فيما يخص  كبمقتضى أحكاـ اتفاقية المقر ما بيف لجنة -

 ،2014إيكاء معيد جامعة الكحدة اإلفريقية لعمـك المياه كالطاقة )باإلضافة إلى تغير المناخ( في ماي 
المتضّمف  1999أبريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99كبمقتضى القانكف رقـ  -
 لقانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ كالمتّمـ،ا
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضّمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الّميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،المتضّمف ن
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 اّلذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضّمف إنشاء الّمجنة الكطنية لتأىيل كتشكيمتيا  2005يكنيك سنة  4 المؤّرخ في 129كبمقتضى القرار رقـ  -

 كصبلحياتيا كسيرىا،
 .2014جكيمية  21كبنا عمى محضر اجتماع الّمجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -

 

 ــــــــررـقـي
 

ة اإلفريقية لعمـك بمعيد جامعة الكحد 2015-2014: تؤىل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة الجامعية المادة األولى
 المياه كالطاقة )باإلضافة إلى تغير المناخ(، طبقا لممحق ىذا القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير معيد عمكـ المياه كالطاقة )باإلضافة إلى تغير  :4المادة 
ذي ينشر في النشرة الرسمية المناخ( لجامعة الكحدة اإلفريقية، كل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الّ 

 لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
 4302 أوت 42حـرر بالجزائر في                                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                   
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 معيد عموم المياه والطاقة )باإلضافة إلى تغير المناخ(- ممحق : تأىيل الماستر

 4302 - 4302السنة الجامعية  جامعة الوحدة اإلفريقية
 

 طبيعة تخصص الفرع الميدان

 عمكـ كتكنكلكجيا
 أ سياسات المياه ري 

 أ ىندسة المياه

 أ سياسات الطاقة ىندسة الطاقة كالبيئة
 أ ىندسة الطاقة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 4302ابريل  02المؤرخ في  004يعدل القرار رقم ، 4302سبتمبر  32مؤّرخ في  424رقم  قــرار
 مس إدارة المركز الجامعي بنامنغستاّلذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مج

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضّمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2005غشت سنة  16المكافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 10ك  9كاّلذي يحدد مياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره، السيما المادتاف 
، 2005غشت سنة  16المكافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  301-05كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 2دة المتضمف إنشاء مركز جامعي بتامنغست المعدؿ كالمتّمـ، السيما الما
 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 اّلذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
اّلذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  2014ابريل  15المؤرخ في  312كبمقتضى القرار رقـ  -

 كز الجامعي بتامنغست.المر 
 يقـــــــــرر

 

كالمذككر أعبله، كما ىك  2014ابريل  15المؤرخ في  312:  يعدؿ الجدكؿ الممحق بالقرار رقـ المادة األولــى
 محدد في الجدكؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي. :4المادة 
 4302 سبتمبر 32حـرر بالجزائر في                                                                                                                  

 ميم العالي والبحث العممي  وزير التع                                                                                                                 
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                              

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتامنغست

 

 :ون األعضاء المعين-0
 القطــــــاع الصفة االسم والمقب

 ممثل الكزير المكمف بالتعميـ العالي كالبحث العممي رئيس بكطرفاية احمد
 ممثل الكزير المكمف بالمالية عضك الشرقي احمد

 ممثل الكزيرة المكمفة بالتربية الكطنية عضك حكد عبد القادربف 
 ممثمة الكزير المكمف بالتككيف كالتعميـ المينييف عضك لقفل أـ الخير
 ممثل السمطة المكمفة بالكظيفة العمكمية عضك مقبلتي لخضر
 ممثل الكزير المكمف بالعمل كالتشغيل كالضماف االجتماعي عضك داكي بكعمامة

صبلح المستشفيات عضك سي عماربف سنك   ممثل الكزير المكمف بالّصحة كالّسكاف كا 
 ممثل الكزير المكمف بالعدؿ عضك عشكش الطاىر

 ممثل الكزير المكمف بالصناعة كالمناجـ عضك بمخادـ عبد القادر
 ممثل الكزير المكمف بالتجارة عضك قاسمي دريدي
 فةممثل الكزيرة المكمفة بالثقا عضك عريب كريـ

 ممثل الكالي. عضك يحياكي عبد الكاحد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 4302جوان  04المؤرخ في  040يعدل القرار رقم ، 4302سبتمبر  00مؤّرخ في  423رقم  قــرار
 اّلذي يحدث لجنة عممية وطنية لتأىيل المجالت العممية

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضّمف تعييف أعضاء الحككمة،
اّلذي يحدث لجنة عممية كطنية لتأىيل المجبلت  2014جكاف  17المؤّرخ في  393كبمقتضى القرار رقـ  -

 العممية.
 يقـــــــــرر

 كتحرر كما يأتي: 2014جكاف  17المؤّرخ في  393مف القرار رقـ  4:  تعدؿ المادة المادة األولــى
( 27: يرأس الّمجنة المدير العاـ لمبحث العممي كالتطكير التكنكلكجي كتضـ سبعة كعشريف )2"المادة 
 عضكا.

 دد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة حسب الميداف في ممحق ىذا القرار".تح
 .2014جكاف  17المؤرخ في  393مف القرار رقـ  5تمغى المادة  :4المادة 
يكمف األميف العاـ لكزارة التعميـ العالي كالبحث العممي بتنفيذ ىذا القرار اّلذي ينشر في النشرة الرسمية  :0المادة 

 لي كالبحث العممي.لمتعميـ العا
 4302 سبتمبر 00حـرر بالجزائر في                                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                   
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                              

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد تشكيمة الّمجنة العممية الوطنية ممحق

 القطــــــاع الصفة االسم والمقب

 ميداف عمـك الفيزياء
 جامعة سيدي بمعباس بكحفص بشير
 جامعة معسكر خناطة رابح
 التكنكلكجياجامعة ىكاري بكمديف لمعمـك ك  تريبش مكلكد

 كتفاعبلتيا ميداف الرياضيات
 جامعة سيدي بمعباس بف شيرة مكفق
 المدرسة العميا لؤلساتذة القبة جبالي إسماعيل

 جامعة عنابة تركي حكرية

 ميداف الكيمياء
 جامعة قسنطينة بكعصيدة صفياف
 لمطاقكية مركز البحث في تكنكلكجيا نصف النكاقل قابكز نكر الديف

 جامعة قسنطينة زىية كابكش

 ميداف عمـك الميندس
 المددرسة المتعددة التقنيات الجزائر بمكشراني عادؿ
 جامعة باتنة جفاؿ فيصل

 جامعة سيدي بمعباس تكنسي عبد الكىاب

 الطبيعة كالحياة ميداف عمـك
 جامعة كىراف بكشناؽ مميكة

 جامعة قالمة سمراكي بكجمعة
 1ر جامعة الجزائ تازير مريـ

 األرض كالككف  ميداف عمـك
 جامعة عنابة حمداكي كليد
 جامعة البكيرة لكنيسي حكيـ

 مركز تنمية الطاقات المتجددة ياسع نكر الديف
 2جامعة الجدزائر  بكعطة شريفة ميداف العمـك االجتماعية
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 جامعة كىراف بكيعقكب احمد
 جامعة كىراف تيميكيف حبيب

ة  ميداف العمـك اإلنساني
 كاآلداب

 2جامعة قسنطينة  معاش يكسف
 2جامعة الجزائر  مديق دمحم

 جامعة سكيكدة مسعكدي كريمة

 ميداف متعدد التخصصات
 المدرسة المتعددة التقنيات الجزائر بمحانش بف سمرة نعيمة

 جامعة تيزي كزك الياس عبد الحميد
 جامعة بسكرة نسير عبد الحكيـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل جامعة الجمفة، 4302سبتمبر  02مؤّرخ في  420رقم  قــرار

 وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الدكتوراه
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

غشت سنة  17المكافق  1419ربيع الثاني سنة  24المؤرخ في  254-98كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
، المتعمق بالتككيف في الدكتكراه كما بعد التدرج المتخصص كالتأىيل الجامعي، المعدؿ كالمتمـ، السيما 1998

 منو، 113ك 9المادتيف 
غشت سنة  23المكافق  1424جمادى الثاني عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي  -

 الخاصة بتنظيـ كسير الجامعة، المعدؿ كالمتمـ،، المحدد لممياـ كالقكاعد 2003
، 2009يناير سنة  04المكافق  1430محـر عاـ  07المؤرخ في  09-09كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 يتضمف إنشاء جامعة الجمفة،
يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 دد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،، يح2013
 

 يقـــــــــرر
غشت سنة  17المؤرخ في  254-98مف المرسكـ التنفيذي رقـ  113ك  9: تطبيقا ألحكاـ المادتيف المادة األولى

، المعدؿ كالمتمـ، المذككر أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تأىيل جامعة الجمفة لمّتككيف لمحصكؿ 1998
 يادة الدكتكراه كتنظيـ التأىيل الجامعي كمنحو.عمى ش

 تحدد قائمة التخصصات المفتكحة لمتأىيل الجامعي في ممحق ىذا القرار. :4المادة 
( سنكات ابتداء مف تاريخ 04يبقى التأىيل الممنكح بمكجب ىذا القرار ساري المفعكؿ لمدة أربع ) :0المادة 

 17المؤرخ في  254-98مف المرسـك التنفيذي رقـ  115ك  12إمضائو مع التقيد بأحكاـ المادتيف 
 المذككر أعبله. 1998أكت 

 يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة الجمفة، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار. :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي. :2المادة 

 4302 سبتمبر 02حـرر بالجزائر في                                                                                                                  
 ير التعميم العالي والبحث العممي  وز                                                                                                                  

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 4302سبتمبر  02المؤرخ في  420ممحق بالقرار رقم 
 يحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي

 جامعة الجمفة
 عمػػػػػـ االجتماع.-

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  أىيل مؤسسات التعميم والتكوين العاليين لضمان التكوينيتضمن ت، 4302سبتمبر  02مؤّرخ في  424رقم  قــرار
 4302-4302لمّسنة الجامعية  لنيل شيادة التكوين ما بعد التدرج المتخصص ويحّدد عدد المناصب المفتوحة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2014مايك سنة  05المكافق  1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
المتعمق  1998غشت  17المكافق  1418ربيع الثاني  24المؤرخ في  254-98بمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 11ك 8بالتككيف في الدكتكراه كما بعد التدرج المتخصص كالتأىيل الجامعي، المعدؿ كالمتمـ السيما المادتيف 
 منو،

يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13سكـ التنفيذي رقـ كبمقتضى المر  -
 ، يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،2013

 بناء عمى محضر اجتماع رؤساء الندكات الجيكية، غرب، كسط، شرؽ، -
 يقـــــــــرر

ييف اآلتي ذكرىا لضماف التككيف لنيل شيادة التككيف ما بعد :  تؤىل مؤسسات التعميـ كالتككيف العالالمادة األولــى
 المتخصص:

يحدد عدد المناصب المفتكحة لمتككيف لنيل شيادة ما بعد التدرج المتخصص بعنكاف السنة الجامعية  :4المادة 
لكل كاحدة مف المؤسسات المذككرة أعبله، كلكل التخصصات المعنية في ممحق ىذا  2014-2015
 القرار.

 البكيرة، كىراف.الجامعات: -0
مدرسة الدراسات العميا التجارية، المدرسة العميا لمتجارة، المدرسة الكطنية العميا  المدارس والمعاىد:-4

 لمبيطرة، المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات، المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بكىراف.
 التقني.مركز البحث في اإلعبلـ العممي ك  مراكز البحث:-0

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدراء المؤسسات المذككرة في الممحق، كل فيما يخصو،  :0المادة 
 بتنفيذ ىذا القرار الّذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 سبتمبر 02حـرر بالجزائر في                                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

iraUniversité de Bou 
Dom. Nature Intitulé de la PGS Responsable de la PGS Postes Ouverts 
SEGC H Management BOUKESSANI Rachid 30 

 

: INC EHEC Ex 
Dom. Nature Intitulé de la PGS Responsable de la PGS Postes Ouverts 

SEGC 

R 
Management : Management 
des Ressources Humaines 

et Communication 
CHABANI Smain 35 

R Management : Management 
des Entreprises BOUGHACHICHE Sebti 35 

R 
Finance-Comptabilité : 

Audit Financier et 
Comptable 

Abdeslam Saadi 35 

R Comptabilité et Finance CHENNOUFI Noureddine 35 
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ESC 
Dom. Nature Intitulé de la PGS Responsable de la PGS Postes Ouverts 

SEGC 

R Audit Interne IHADDADENE Atmane 20 
R Comptabilité et Audit DAHIA Abdelhafid 20 

R Management des Ressources 
Humaines ADMANE Merizek 20 

 

Ecole Nationale Polytechnique 
Dom. Nature Intitulé de la PGS Responsable de la PGS Postes Ouverts 

TEC H Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement 
et Risques Industriels (QHSE-RI) ZEBOUDJ Saliha 12 

 

: ENV ENSV Ex 
Dom. Nature Intitulé de la PGS Responsable de la PGS Postes Ouverts 
SNV H Elevage et pathologie aviaires HAMDI PACHA Youcef 25 

 

CERIST 
Dom. Nature Intitulé de la PGS Responsable de la PGS Postes Ouverts 

MI R Sécurité Informatique Omar Nouali 18 
 

Université d’Oran 
Dom. Filière Nature Intitulé de la PGS Responsablede la PGS Postes Ouverts 

ST Risques-Sécurité – 
Sureté H Sciences du danger et 

développement durable Guennachi Khadidja 15 
   

Ecole Nationale Polytechnique d’Oran 
Dom. Filière Nature Intitulé de la PGS Responsable  de la PGS Postes Ouverts 

ST Génie 
Mécanique H Management des risques et la 

sécurité industrielle BANAMAR ALI 20 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية، 4302سبتمبر  02مؤّرخ في  853رقم  قــرار

 والتقني لإللحام والمراقبة ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2014مايك سنة  05المكافق  1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
، 1992يكليك سنة  6المكافق  1413محـر عاـ  5المؤرخ في  280-92بمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 4المادة كالمتضمف إنشاء مركز البحث العممي كالتقني لئللحاـ كالمراقبة، المعدؿ كالمتمـ، السيما 
نكفمبر سنة  24المكافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ قي  396-11كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

كالّذي يحّدد القانكف األساسي النمكذجي لممؤسسة العمكمية ذات الطابع العممي كالتكنكلكجي، السيما  2011
 منو، 13المادة 

يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18خ في المؤر  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 ، يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،2013

 

 يقـــــــــرر
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ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11مف المرسـك التنفيذي رقـ  13:  تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولــى
كر أعبله، تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة كالمذك 2011نكفمبر سنة  24المكافق  1432

 مركز البحث العممي كالتقني لئللحاـ كالمراقبة، كما يمي:
 

 :بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة
 السيد بكىيشة دمحم، ممثل كزير التعميـ العالي كالبحث العممي، رئيسا،-
 السيدة أبركاف مميكة، ممثمة عف الكزير المكمف بالمالية،-
 السيد ىامل محفكظ، ممثل عف كزير الدفاع الكطني،-
 ممثل عف الكزير المكمف بالداخمية كالجماعات المحمية، السيد يمس شاكش عبد الكريـ،-

 

 :بالنسبة لممديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي
 السيد  لكحل عبد الرحماف.-

 

 :بالنسبة لمشخصيات الممثمة لقطاعات النشاط
 سيد بكدشيشة شريف.ال-

 

 :بالنسبة لمباحثين
 السيد نافع ناصر الديف،-
 السيدة: حرحاد نادية،-

 

 :بالنسبة لمستخدمي دعم البحث
 السيد تيبكش الباىي.-

 

 :األعضاء اآلخرين
 السيد ياحي مصطفى/مدير المركز،-
 السيد دراعي رضكاف/ رئيس المجمس العممي،-
 نابة،السيد بكحكش صالح/ مدير كحدة بحث ع-
/ مدير كحدة عنابة،-  السيد مرادي حاـز
 السيد فاسي يكسف/ مدير كحدة سطيف.-

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي. :4المادة 
 4302 سبتمبر 02حـرر بالجزائر في                                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                 
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 4302سبتمبر  02مؤّرخ في  422رقم  قــرار
 والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية مجمس إدارة مركز البحث العممي

 وزير التعميم العالي والبحث العممي، إن
، 2014مايك سنة  05المكافق  1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
، 1992مايك سنة  23المكافق  1412ذي القعدة عاـ  20المؤرخ في  214-92بمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

اء مركز البحث العممي كالتقني في التحاليل الفيزيائية كالكيميائية، المعدؿ كالمتمـ، السيما المادة كالمتضمف إنش
 منو، 4
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نكفمبر سنة  24المكافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ قي  396-11كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
لطابع العممي كالتكنكلكجي، السيما كالّذي يحّدد القانكف األساسي النمكذجي لممؤسسة العمكمية ذات ا 2011
 منو، 13المادة 

يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 ، يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،2013

 

 يقـــــــــرر
ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11ـ التنفيذي رقـ مف المرسك  13: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولــى

كالمذككر أعبله، تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس  2011نكفمبر سنة  24المكافق  1432
 إدارة مركز البحث العممي كالتقني في التحاليل الفيزيائية كالكيميائية، كما يمي:

 :بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة
 ماف، ممثمة كزير التعميـ العالي كالبحث العممي، رئيسة،السيدة فرعكف ىدى إي-
 السيدة أبركاف مميكة، ممثمة عف الكزير المكمف بالمالية،-
 السيد جبايرية لمنكر، ممثل عف كزير الدفاع الكطني،-
 السيد يعبلكي مكسى، ممثل عف الكزير المكمف بالمكارد المائية،-
 لمكمف بالفبلحة كالتنمية الريفية،السيدة حمانة فضيمة، ممثمة عف الكزير ا-
صبلح المستشفيات،-  السيد بكىينكني رابح، ممثل عف الكزير المكمف بالّصحة كالّسكاف كا 
 السيد بكخاكي رشيد، ممثل عف الكزير المكمف بالطاقة،-
 السيد سميماني بشير، ممثل عف الكزير المكمف بالتييئة العمرانية كالبيئة.-

 

 :امة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجيبالنسبة لممديرية الع
 السيدة ىكمل  كنزة.-

 

 :بالنسبة لمشخصيات الممثمة لقطاعات النشاط
 السيدة صالحي كسيمة،-
 السيد بداكي عبد الحميـ.-

 

 :بالنسبة لمباحثين
 السيد حجار حفيظة،-
 السيدة أكعبد سبلـ إلياس.-

 

 :بالنسبة لمستخدمي دعم البحث
 رياض.السيد قركج دمحم -

 

 :األعضاء اآلخرين
 /مدير المركز،السيد بشاري خمدون -
 / رئيس المجمس العممي،السيد شمات سماعين-
 / مدير كحدة بحث سيدي عبد هللا الجزائر،السيد الجي رياض-

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي. :4المادة 
 4302 سبتمبر 02حـرر بالجزائر في                                                                                                                  

 مي  وزير التعميم العالي والبحث العم                                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 4304أفريل  2المؤرخ في  024يعدل القرار رقم ، 4302سبتمبر  02مؤّرخ في  422رقم  قــرار
 إدارة مركز لمبحث في البيوتكنولوجيا، المعدل اّلذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2014مايك سنة  05المكافق  1435رجب عاـ  5ؤّرخ في الم 154-14بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
، 2007أكتكبر سنة  31المكافق  1428شكاؿ عاـ  19المؤرخ في  338-07كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 4كالمتضمف إنشاء مركز لمبحث في البيكتكنكلكجيا، السيما المادة 
نكفمبر سنة  24المكافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11يذي رقـ كبمقتضى المرسكـ التنف -

كالذي يحّدد القانكف األساسي النمكذجي لممؤسسة العمكمية ذات الطابع العممي كالتكنكلكجي، السيما  2011
 منو، 13المادة 

يماير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 ، الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،2013

، اّلذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز 2012أفريل  4المؤرخ في  142كبمقتضى القرار رقـ  -
 لمبحث في البيكتكنكلكجيا، المعدؿ.

 يقـــــــــرر  
، المعدؿ كالمذككر أعبله 2012أفريل  4المؤرخ في  142لقرار رقـ : تعدؿ المادة األكلى مف االمادة األولى

 كتحرر كما يمي:
 :..............................)بدكف تغيير(...................................."المادة األولى

 تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز لمبحث في البيكتكنكلكجيا، كما يمي:
 :ممثمي مؤسسات الدولةبالنسبة ل

 ، ممثل كزير التعميـ العالي كالبحث العممي، رئيسا،السيد قازد حسان-
 ، ممثبل عف الكزير المكمف بالمالية،السيد بالرة عبد الحفيع-
 ، ممثبل عف كزير الدفاع الكطني،السيد بموشراني دمحم األمين-
 خمية كالجماعات المحمية،، ممثبل عف الكزير المكمف بالداالسيد الباي عبد الرحمان-
 ، ممثبل عف الكزير المكمف بالطاقة،السيد بوزيدي أحمد-
صبلح المستشفيات،السيد دعماش دمحم ناصر-  ، ممثبل عف الكزير المكمف بالّصحة كالّسكاف كا 
 ، ممثل عف الكزير المكمف بالفبلحة كالتنمية الريفية،السيد بن بمقاسم عبد القادر-
 ، ممثبل عف الكزيرة المكمف بالتييئة العمرانية كالبيئة.السيد سميماني بشير-
 ، ممثبل عف الكزير المكمف بالصيد البحري كالمكارد الصيدية"السيد بوصبيع حسين-
 "................................والباقي بدون تغيير............................."

 متعميـ العالي كالبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية ل :4المادة 
 4302 سبتمبر 02حـرر بالجزائر في                                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                 
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن تحديد قائمة، 4302سبتمبر  02مؤّرخ في  856رقم  قــرار
 لنيل شيادة دكتور في الصيدلة مقاييس المسار الدراسي لمّسنة الرابعة

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ كالمتّمـ،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضّمف تعييف أعضاء الحككمة،
المتضّمف  1971غشت سنة  25المكافق  1391رجب عاـ  4المؤّرخ في  216-71كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى دبمكـ الصيدلي، المعّدؿ كالمتّمـ،
 2003غشت  23المكافق  1424جمادى الثانية  24المؤّرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ظيميا كسيرىا،اّلذي يحّدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتن
يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ، الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،2013
مبر نكف 10المؤّرخ في  730اّلذي يعّدؿ كيتّمـ ممحق رقـ  2013أكت  7المؤّرخ في  518كبمقتضى القرار رقـ  -

 المتضّمف تحديد قائمة مقاييس المسار الدراسي لمّسنة األكلى لنيل شيادة دكتكراه في الصيدلة، 2011
 01المؤّرخ في  230اّلذي يعّدؿ كيتّمـ ممحق القرار رقـ  2013أكت  7المؤّرخ في  519كبمقتضى القرار رقـ  -

 لنيل شيادة دكتكراه في الصيدلة، المتضّمف تحديد قائمة مقاييس المسار الّدراسي لمسنة 2012أكتكبر 
المتضّمف تحديد قائمة مقاييس المسار الّدراسي لمسنة  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  648كبمقتضى القرار رقـ  -

 الثالثة لنيل شيادة دكتكراه في الّصيدلة.
 يقـــــــــرر

ة الّرابعة لنيل شيادة دكتكراه في : ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد مقاييس المسار الّدراسي لمّسنالمادة األولــى
 الّصيدلة، طبقا لممحق ىذا القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كعمداء كميات الّطب، كل" فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  : 4المادة 
 اّلذي سينشر في النشرة الّرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 سبتمبر 02حـرر بالجزائر في                                                                                                                  
 البحث العممي  وزير التعميم العالي و                                                                                                                

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة مقاييس المسار الّدراسي لمّسنة الّرابعة لنيل شيادة دكتور في الّصيدلة- ممحــــق
 المعامل المجموع أعمال تطبيقية أعمال موجية محاضرات المـــواد

 02 00سا150 00سا30 00سا20 00سا100 بيككيمياء طبية
 02 00سا140 00سا20 00اس20 00سا100 عمـ األحياء الدقيقة الطبية

 02 00سا130 00سا15 00سا15 00سا100 عمـ المناعة
 02 00سا140 00سا20 00سا20 00سا100 ميككلكجيا-عمـ الطفيميات

 02 00سا160 00سا42 00سا20 00سا98 نقل الّدـ-عمـ الدـ البيكلكجي
 10 00سا720 00سا127 00سا95 00سا498 المجمكع
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 يتضمن تحديد قائمة، 4302سبتمبر  02 مؤّرخ في 424رقم  قــرار
 لنيل شيادة دكتور في األسنان مقاييس المسار الدراسي لمّسنة الرابعة

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمف  1999ابريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -

 عالي، المعّدؿ كالمتّمـ،القانكف التكجييي لمتعميـ ال
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضّمف تعييف أعضاء الحككمة،
المتضّمف  1971غشت سنة  25المكافق  1391رجب عاـ  4المؤّرخ في  218-71كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 راحة األسناف، المعّدؿ كالمتّمـ،تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى دبمـك ج
 2003غشت  23المكافق  1424جمادى الثانية  24المؤّرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 اّلذي يحّدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ، الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،2013
المتضّمف تحديد قائمة مقاييس المسار الدراسي لمّسنة  2011مكفمبر 10المؤّرخ في  732كبمقتضى القرار رقـ  -

 األكلى لنيل شيادة دكتكراه في طب األسناف،
المتضّمف تحديد قائمة مقاييس المسار الّدراسي لمسنة  2012أكتكبر  01المؤّرخ في  231كبمقتضى القرار رقـ  -

 الثانية لنيل شيادة دكتكراه في طب األسناف،
المتضّمف تحديد قائمة مقاييس المسار الّدراسي لمسنة  2013أكت  7المؤّرخ في  517كبمقتضى القرار رقـ  -

 الثالثة لنيل شيادة دكتكراه في طب األسناف.
 يقـــــــــرر

: ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد مقاييس المسار الّدراسي لمّسنة الّرابعة لنيل شيادة دكتكراه في طب ولــىالمادة األ 
 األسناف، طبقا لممحق ىذا القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كعمداء كميات الّطب، كل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  : 4المادة 
 ة الّرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.اّلذي سينشر في النشر 

 4302 سبتمبر 02حـرر بالجزائر في                                                                                                                 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                 

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحــــققائمة مقاييس المسار الّدراسي لمّسنة الّرابعة لنيل شيادة دكتور في طب األسنان
 أُؼبَٓ أُغٔٞع أػٔبٍ ػ٤بدح أػٔبٍ ٓٞعٜخ/أػٔبٍ رطج٤و٤خ ٓؾبضشاد أُـــٞاد

 05 00عب122 00عب72  00عب50 ُزؾلظ٢/أُؼبُغخ اُِّج٤خػ٬ط ا٧ع٘بٕ ا
 05 00عب122 00عب72  00عب50 رو٣ْٞ ا٧ع٘بٕ ٝاُٞعٚ

 05 00عب142 00عب72 00عب20 00عب50 عشاؽخ اُِّضخ ٝاُلْ
 05 00عب122 00عب72  00عب50 أٓشاع اُلْ ٝا٧ع٘بٕ

 50 00عب162 00عب72 00عب40 00عب50 رش٤ًت ا٧ع٘بٕ

 02 00عب50   00عب50 ٧ع٘بٕػِْ صساػخ ا
 02 00عب50   00عب50 ٓؼبُغخ ا٧ع٘بٕ خبطخ ثظـبس اُّغٖ

 02 00عب50   00عب50 أٓشاع طج٤خ ٝػ٬ط ا٧ع٘بٕ
 01 00عب25   00عب50 (1ٓؼبُغخ ا٧ع٘بٕ خبطخ ثٌجبس اُّغٖ )عذاع٢ 

 01 00عب25   00عب50 (2ا٧خ٬ه٤خ ٝاُوبٕٗٞ اُّطج٢ )عذاع٢ 

 33 00عب870   00عب25 أُغٔٞع

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 4300مارس  40المؤّرخ في  404يعّدل القرار رقم ، 4302سبتمبر  06مؤّرخ في  424رقم  قــرار
 العموم لميندسة المعمارية والعمران اّلذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة المتعددة

 لي والبحث العممي،إن وزير التعميم العا
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضّمف تعييف أعضاء الحككمة،
ديسمبر سنة  29المكافق  1426ذي القعدة عاـ  27المؤّرخ في  500-05كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 11ج الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، السيما المادة اّلذي يحدد مياـ المدرسة خار  2005
 2008يكليك سنة  14المكافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  213-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف تحكيل المدرسة المتعددة العمكـ لميندسة المعمارية كالعمراف إلى مدرسة خارج الجامعة، المعّدؿ،
يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13ضى المرسكـ التنفيذي رقـ كبمقت -

 ، الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،2013
اّلذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  2013مارس سنة  21المؤّرخ في  212كبمقتضى القرار رقـ  -

 العـك لميندسة المعمارية كالعمراف.المدرسة المتعددة 
 

 يقـــــــــرر
 

، كالمذككر أعبله، كما 2013مارس سنة  21المؤرخ في  212: يعدؿ الجدكؿ الممحق بالقرار رقـ المادة األولــى
 ىك محدد في الجدكؿ الممحق بيذا القرار.

 العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الّرسمية لمتعميـ العالي كالبحث :  4المادة 
 4302 سبتمبر 06حـرر بالجزائر في                                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                 
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة المتعددة العموم لميندسة المعمارية والعمران

 :ون األعضاء المعين-0
 القطاع الصفة االســم والمقــب

 ممثل الكزير المكمف بالتعميـ العالي كالبحث العممي رئيس بف مختار أحمد -
 ممثل الكزير المكمف بالمالية عضك لكنيس دمحم -
 ممثل الكزيرة المكمفة بالتربية الكطنية عضك معيكؼ رابح -
 ممثل الكزير المكمف بالتككيف كالتعميـ المينييف عضك عكدار نكرالديف -
 ممثل السمطة المكمفة بالكظيفة العمكمية عضك بف ساسي قدكر -
 ة كالمناجـممثمة الكزير المكمف بالّصناع عضك بف زادي فريدة -
 ممثمة الكزير المكمف بالفبلحة كالتنمية الريفية عضك بعكش فتيحة ليمى -
 ممثل الكزير المكمف باألشغاؿ العمكمية عضك محيكز حكيـ -
 ممثل الكزيرة المكمفة بالتييئة العمرانية كالبيئة عضك بكزبيد طارؽ  -
 مدينةممثل الكزير المكمف بالسكف كالعمراف كال عضك مخمكؼ نايت سعادة -
 ممثل الكزيرة المكمفة بالثقافة عضك اي عبد الحميـر س -
 .".......................................والباقي بدون تغيير......................................."

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن رزنامة، 4302سبتمبر  43مؤّرخ في  424رقم  قــرار
 4302-4302الجامعية بعنوان الّسنة الجامعية  العطل

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضّمف تعييف أعضاء الحككمة،
، 2008ماي سنة  3المكافق  1429ي عاـ ربيع الثان 27المؤّرخ في  129-08كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -

 المتضمف القانكف األساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي،
، 2008ماي سنة  3المكافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  130-08كبمقتضى المرسـك التنفيذي رقـ  -

 المتضمف القانكف األساسي الخاص باألستاذ الباحث،
يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13ـ التنفيذي رقـ كبمقتضى المرسك  -

 ، الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،2013
 كبمقتضى المراسيـ المنظمة لنظاـ الّدراسات لنيل الشيادات الجامعية. -

 

 يقـــــــــرر
 

بالنسبة لفصل الّشتاء ابتداء مف  2015-2014صمية لمّسنة الجامعية تحدد العطمة الجامعية الف المادة األولــى:
 صباحا. 2015جانفي  04مساء غمى يكـ األحد  2014ديسمبر  18يـك الخميس 

 

بالنسبة لفصل الربيع ابتداء مف يـك  2015-2014تحدد العطمة الجامعية الفصمية لمّسنة الجامعية  :4المادة 
 صباحا. 2015افريل  05يكـ األحد  مساء غمى 2015مارس  19الخميس 

 

بالنسبة لفصل الّصيف ابتداء مف يـك  2015-2014تحدد العطمة الجامعية الفصمية لمّسنة الجامعية  :0المادة 
 صباحا. 2015سبتمبر  01مساء إلى يـك الثبلثاء  2015جكيمية  02الخميس 

 

 كالتقنييف كأعكاف المصالح. ال تطبق أحكاـ ىذا القرار عمى المكظفيف اإلدارييف :2المادة 
 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لكزارة التعميـ العالي كالبحث العممي. :2المادة 
 4302 سبتمبر 43حـرر بالجزائر في                                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                 
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية، 4302سبتمبر  44مؤّرخ في  463رقم  قــرار

 بجامعة أم البواقي ألعضاء مجمس كمية الحقوق والعموم السياسية
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، 2014مايك سنة  05المكافق  1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

غشت سنة  23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤّرخ في  279-03بمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 39ك 37ـ، السيما المادتاف ، اّلذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعّدؿ كالمتمّ 2003
 منو،

 2009يناير سنة  4المكافق  1430محّرـ عاـ  7المؤرخ في  06-09كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 كالمتضّمف إنشاء جامعة أـ البكاقي، المعّدؿ كالمتّمـ،
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سنة يناير  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 ، يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،2013

كالمتضمف إنشاء األقساـ المكّكنة لكمية الحقكؽ كالعمـك  2010جكيمية  10المؤّرخ في  225كبمقتضى القرار رقـ  -
 الّسياسية بجامعة أـ البكاقي.

 يقـــــــــرر 
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ مف المرسـك  39: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولــى

، المعّدؿ كالمتّمـ، كالمذككر أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23المكافق  1424
 تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية الحقكؽ كالعمكـ الّسياسية بجامعة أـ البكاقي.

مجمس كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة أـ البكاقي، في الجدكؿ تحدد القائمة االسمية ألعضاء : 4المادة 
 الممحق ليذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي. :0المادة 
 4302 سبتمبر 44حـرر بالجزائر في                                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                   
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                              

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 بجامعــة أم البواقــي ياسيةقائمة أعضاء مجمس كميــــة الحقوق والعموم السّ -ممحق 

 القطاع االســم والمقــب
 عميد الكمية، رئيسا بكعبد هللا مختار -
 رئيس المجمس العممي لمكمية بريكي لحبيب -
 رئيس قسـ الحقكؽ  مناع مراد -
 رئيس قسـ العمـك السياسية دريكش نجيـ -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الحقكؽ  ركاف دمحم الّصالح -
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف ؿدريد كما -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعّماؿ الخدمات دمحم عبد المالؾ -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعّماؿ الخدمات صدار رفيق -
 ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ العمـك الّسياسية مسايمي ميدي -
 ل منتخب عف الّطمبة لقسـ الحقكؽ ممث بف طاىر عماد -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية، 4302سبتمبر  44مؤّرخ في  460رقم  قــرار

 بجامعة أم البواقي ألعضاء مجمس كمية العموم االجتماعية واإلنسانية
 إّن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، 2014مايك سنة  05المكافق  1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14سي رقـ بمقتضى المرسكـ الرئا -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

غشت سنة  23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤّرخ في  279-03بمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 39ك 37كالمتّمـ، السيما المادتاف  ، اّلذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعّدؿ2003
 منو،

 2009يناير سنة  4المكافق  1430محّرـ عاـ  7المؤرخ في  06-09كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 كالمتضّمف إنشاء جامعة أـ البكاقي، المعّدؿ كالمتّمـ،
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يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 ، يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،2013

كالمتضمف إنشاء األقساـ المكّكنة لكمية الحقكؽ العمـك  2013جكاف  5المؤرخ في  431كبمقتضى القرار رقـ  -
 االجتماعية كاإلنسانية بجامعة أـ البكاقي.

 يقـــــــــرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسكـ التنفيذي رقـ  39: تطبيقا ألحكاـ المادة ىالمادة األول

، المعّدؿ كالمتّمـ، كالمذككر أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23المكافق  1424
 تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العمـك االجتماعية كاإلنسانية بجامعة أـ البكاقي.

االسمية ألعضاء مجمس كمية العمكـ االجتماعية كاإلنسانية بجامعة أـ البكاقي، في الجدكؿ تحدد القائمة : 4المادة 
 الممحق ليذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي. :0المادة 
 4302 سبتمبر 44حـرر بالجزائر في                                                                                                             

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 بجامعــة أم البواقــي عية واإلنسانيةقائمة أعضاء مجمس كميــــة العموم االجتما

 القطاع االســم والمقــب
 عميد الكمية، رئيسا بكعامر أحمد زيف الّديف -
 رئيس المجمس العممي لمكمية بف نكار صالح -
 رئيس قسـ العمـك االجتماعية بف عبيدة عبد الّرحيف -
 رئيس قسـ العمـك اإلنسانية حجاـ الجمعي -
 ف األساتذة لقسـ العمـك االجتماعيةممثل منتخب ع بكزيد نبيل -
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف أيت عمر مزياف فكزي  -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة المساعديف خبللفة زينب -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعّماؿ الخدمات كذني سياـ -
 ف كالتقنييف كعّماؿ الخدماتممثل منتخب عف المستخدميف اإلداريي حضري التيجاني -
 ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ العمـك االجتماعية كيككيك زكريا -
 ممثل منتخب عف الّطمبة لقسـ العمـك اإلنسانية سكالمية سييل -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية، 4302سبتمبر  44مؤّرخ في  464رقم  قــرار

 بجامعة أم البواقي كمية اآلداب والّمغــات ألعضاء مجمس
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2014مايك سنة  05المكافق  1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
غشت سنة  23المكافق  1424ية عاـ جمادى الثان 24المؤّرخ في  279-03بمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 39ك 37، اّلذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعّدؿ كالمتّمـ، السيما المادتاف 2003
 منو،

 2009يناير سنة  4المكافق  1430محّرـ عاـ  7المؤرخ في  06-09كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 اقي، المعّدؿ كالمتّمـ،كالمتضّمف إنشاء جامعة أـ البك 
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يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،، يحدد 2013

كالّمغػػات كالمتضمف إنشاء األقساـ المكّكنة لكمية اآلداب  2013جكاف  5المؤرخ في  427كبمقتضى القرار رقـ  -
 .بجامعة أـ البكاقي

 يقـــــــــرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسكـ التنفيذي رقـ  39:  تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى

، المعّدؿ كالمتّمـ، كالمذككر أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23المكافق  1424
 أـ البكاقي. كمية اآلداب كالّمغػػات بجامعةاء مجمس تحديد القائمة االسمية ألعض

أـ البكاقي، في الجدكؿ الممحق ليذا  كمية اآلداب كالّمغػػات بجامعةتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس : 4المادة 
 القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي. :0المادة 
 4302 سبتمبر 44حـرر بالجزائر في                                                                                                                  

 لي والبحث العممي  وزير التعميم العا                                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 بجامعــة أم البواقــي قائمة أعضاء مجمس كميــــة اآلداب والّمغــات

 القطاع االســم والمقــب
 عميد الكمية، رئيسا لراكي العممي -
 رئيس المجمس العممي لمكمية فكغالي باديس -
 رئيسة قسـ المغة الفرنسية حركك ليميا -
 النجميزيةرئيس قسـ المغة ا ككسة تكفيق -
 رئيس قسـ المغة كاألدب العربي حفناكي شيخة -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ المغة كاألدب العربي حمبمي فاتح -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ المغة كاألدب العربي طاكطاك رزيقة -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة المساعديف العبادلية عائشة -
 األساتذة المساعديفممثمة منتخبة عف  كابكس ىندة -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعّماؿ الخدمات عشيش عبد هللا -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعّماؿ الخدمات بكراؽ دمحم عمي -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة لقسـ المغة كاألدب العربي ركيني خكلة -
 لّطمبة لقسـ المغة االنجميزيةممثل منتخب عف ا زالش دمحم -
 ممثل منتخب عف الّطمبة لقسـ المغة الفرنسية إبراىيمي ببلؿ -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 4302سبتمبر  44مؤّرخ في  460رقم  قــرار

 امعة أم البواقيوعموم التسيير بج مجمس كمية العموم االقتصادية والعموم التجارية
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، المتضمف 2014مايك سنة  05المكافق  1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 تعييف أعضاء الحككمة،

، 2003سنة غشت  23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤّرخ في  279-03بمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 منو، 39ك 37اّلذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعّدؿ كالمتّمـ، السيما المادتاف 
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كالمتضّمف  2009يناير سنة  4المكافق  1430محّرـ عاـ  7المؤرخ في  06-09كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 إنشاء جامعة أـ البكاقي، المعّدؿ كالمتّمـ،

، 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13تضى المرسكـ التنفيذي رقـ كبمق -
 يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

كالمتضمف إنشاء األقساـ المكّكنة لكمية العمـك  2010جكيمية  10المؤرخ في  230كبمقتضى القرار رقـ  -
 رية كعمـك التسيير بجامعة أـ البكاقي.االقتصادية كالعمـك التجا

 يقـــــــــرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسكـ التنفيذي رقـ  39:  تطبيقا ألحكاـ المادة ىالمادة األول

، المعّدؿ كالمتّمـ، كالمذككر أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23المكافق  1424
ية ألعضاء مجمس كمية العمـك االقتصادية كالعمـك التجارية كعمـك التسيير بجامعة تحديد القائمة االسم

 أـ البكاقي.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العمكـ االقتصادية كالعمكـ التجارية كعمكـ التسيير بجامعة أـ  :4المادة 

 البكاقي، في الجدكؿ الممحق ليذا القرار.
 رار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.ينشر ىذا الق :0المادة 

 4302 سبتمبر 44حـرر بالجزائر في                                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                 

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بجامعــة أم البواقــي قائمة أعضاء مجمس لكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير
 القطاع االســم والمقــب

 عميد الكمية، رئيسا بريكة السعيد -
 رئيس المجمس العممي لمكمية عبد الحميدمدفكني  -
 رئيسة قسـ العمـك االقتصادية زيكش ببلؿ -
 رئيس قسـ عمـك التسيير شكؽ فكزي  -
 رئيس قسـ العمـك التجارية زرقيف عبكد -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة المساعديف بمبصير خميدة -
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف خميل شكقي -
 ل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعّماؿ الخدماتممث بكقزمير مسعكد -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعّماؿ الخدمات مزياف دمحم لميف -
 ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ عمـك التسيير مشري إسماعيل -
 ممثل منتخب عف الّطمبة لقسـ العمـك التجارية ىادؼ زكريا -
 الّطمبة لقسـ العمـك االقتصادية ممثل منتخب عف مناصرية أشرؼ -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 4302سبتمبر  44مؤّرخ في  462رقم  قــرار

 بجامعة أم البواقي مجمس كمية عموم األرض واليندسة المعمارية
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، 2014مايك سنة  05المكافق  1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14المرسكـ الرئاسي رقـ  بمقتضى -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
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غشت سنة  23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤّرخ في  279-03بمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 39ك 37سيرىا، المعّدؿ كالمتّمـ، السيما المادتاف ، اّلذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا ك 2003
 منو،

 2009يناير سنة  4المكافق  1430محّرـ عاـ  7المؤرخ في  06-09كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 كالمتضّمف إنشاء جامعة أـ البكاقي، المعّدؿ كالمتّمـ،

يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 ، يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،2013

كالمتضمف إنشاء األقساـ المكّكنة لكمية عمكـ األرض  2013جكاف  5المؤرخ في  429كبمقتضى القرار رقـ  -
 كاليندسة المعمارية بجامعة أـ البكاقي.

 يقـــــــــرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسكـ التنفيذي رقـ  39مادة : تطبيقا ألحكاـ الالمادة األولى

، المعّدؿ كالمتّمـ، كالمذككر أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23المكافق  1424
 مجمس كمية عمـك األرض كاليندسة المعمارية بجامعة أـ البكاقي.تحديد القائمة االسمية ألعضاء 

 مجمس كمية عمكـ األرض كاليندسة المعمارية بجامعة أـ البكاقي، فيالقائمة االسمية ألعضاء  تحدد: 4المادة 
 الجدكؿ الممحق ليذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي. :0المادة 
 4302 سبتمبر 44حـرر بالجزائر في                                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                 
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 بجامعــة أم البواقــي موم األرض واليندسة المعماريةقائمة أعضاء مجمس كمية ع

 القطاع االســم والمقــب
 عميد الكمية، رئيسا عداد دمحم الشريف

 رئيس المجمس العممي لمكمية مزكز السعيد
 رئيسة قسـ الجيكلكجيا زداـ رابح

 رئيس قسـ عمـك األرض كالككف  مكجاري مسعكد
 ماريةرئيس قسـ اليندسة المع كحاؿ كماؿ

 ممثمة منتخبة عف األساتذة المساعديف قديسة شيرزاد
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف بكلكعيبات عيسى
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعّماؿ الخدمات سعدي عبد الجميل

 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعّماؿ الخدمات مقراني ميمية
 ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ عمـك األرض كالككف  بكفاس سفياف

 ممثل منتخب عف الّطمبة لقسـ اليندسة المعمارية ككاشي سيف الّديف
 تخبة عف الّطمبة لقسـ الجيكلكجياممثمة من بكراكي سارة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 حدد القائمة االسمية ألعضاءي، 4302سبتمبر  44مؤّرخ في  462رقم  قــرار
 بجامعة أم البواقي مجمس كمية العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2014مايك سنة  05المكافق  1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
غشت سنة  23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤّرخ في  279-03رسكـ التنفيذي رقـ بمقتضى الم -

 39ك 37، اّلذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعّدؿ كالمتّمـ، السيما المادتاف 2003
 منو،

 2009يناير سنة  4افق المك  1430محّرـ عاـ  7المؤرخ في  06-09كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 كالمتضّمف إنشاء جامعة أـ البكاقي، المعّدؿ كالمتّمـ،

يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 ، يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،2013

إنشاء األقساـ المكّكنة لكمية العمكـ الدقيقة كالمتضمف  2010ية جكيم 10المؤرخ في  226كبمقتضى القرار رقـ  -
 كعمـك الطبيعة كالحياة بجامعة أـ البكاقي.

 يقـــــــــرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسكـ التنفيذي رقـ  39: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى

المتّمـ، كالمذككر أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى ، المعّدؿ ك 2003غشت سنة  23المكافق  1424
 مجمس كمية العمـك الدقيقة كعمـك الطبيعة كالحياة بجامعة أـ البكاقي.تحديد القائمة االسمية ألعضاء 

ألعضاء مجمس كمية العمكـ الدقيقة كعمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة أـ البكاقي، في تحدد القائمة االسمية : 4المادة 
 ممحق ليذا القرار.الجدكؿ ال

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي. :0المادة 
 4302 سبتمبر 44حـرر بالجزائر في                                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                 
  مباركي      األستاذ دمحم                                                                                                                       

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 بجامعــة أم البواقــي قائمة أعضاء مجمس كمية العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة

 القطاع االســم والمقــب
 عميد الكمية، رئيسا عزيزي شريفة
 رئيس المجمس العممي لمكمية قميني الربيعي

 رئيسة قسـ عمـك الطبيعة كالحياة السنكسي دمحم مراد
 رئيس قسـ الرياضيات كاإلعبلـ اآللي بكزيت دمحم
 رئيس قسـ عمـك المادة درايدي مراد

 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ عمـك المادة مختاري محي الّديف
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ عمـك المادة عز الّديف بكمديف

 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف أحسف مراد
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعّماؿ الخدمات طيار ىشاـ
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعّماؿ الخدمات بعمكؿ أمير

 مثل منتخب عف الطمبة لقسـ عمـك المادةم أكنيس طارؽ دياب
 ممثل منتخب عف الّطمبة لقسـ الرياضيات كاإلعبلـ اآللي عقكف كريـ

 ّطمبة لقسـ عمـك الطبيعة كالحياةممثمة منتخبة عف ال عبداني سميحة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ة االسمية ألعضاءيحدد القائم، 4302سبتمبر  44مؤّرخ في  466رقم  قــرار
 بجامعة أم البواقي مجمس معيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2014مايك سنة  05المكافق  1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
غشت سنة  23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤّرخ في  279-03نفيذي رقـ بمقتضى المرسكـ الت -

 39ك 37، اّلذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعّدؿ كالمتّمـ، السيما المادتاف 2003
 منو،

 2009اير سنة ين 4المكافق  1430محّرـ عاـ  7المؤرخ في  06-09كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 كالمتضّمف إنشاء جامعة أـ البكاقي، المعّدؿ كالمتّمـ،

يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 ، يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،2013

متضمف إنشاء األقساـ المكّكنة لمعيد عمكـ كتقنيات كال 2013جكاف  5المؤرخ في  428كبمقتضى القرار رقـ  -
 النشاطات البدنية كالرياضية بجامعة أـ البكاقي.

 يقـــــــــرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسكـ التنفيذي رقـ  61: تطبيقا ألحكاـ المادة ىالمادة األول

كالمذككر أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى  ، المعّدؿ كالمتّمـ،2003غشت سنة  23المكافق  1424
مجمس معيد عمكـ كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية بجامعة أـ تحديد القائمة االسمية ألعضاء 

 البكاقي.
معيد عمكـ كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية بجامعة أـ تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس : 4المادة 

 حق ليذا القرار.البكاقي، في الجدكؿ المم
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي. :0المادة 

 4302 سبتمبر 44حـرر بالجزائر في                                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                  

  مباركي      األستاذ دمحم                                                                                                                       
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بجامعــة أم البواقــي قائمة أعضاء مجمس معيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
 القطاع االســم والمقــب

 عميد الكمية، رئيسا بكطبة مراد
 رئيس المجمس العممي لممعيد عبللي عبد الغاني

 رئيس قسـ التربية البدنية كالرياضية غريػبي ىشاـ
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ التربية البدنية كالرياضية بشير حساـ

 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ التربية البدنية كالرياضية غانـ نكر الديف
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف مالؾ رضا

 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف ىبير السعيد
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعّماؿ الخدمات قالي كريمة

 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعّماؿ الخدمات مركاني دمحم فيصل
 لقسـ التربية البدنية كالرياضية منتخب عف الطمبة ممثل شيباني عبد الّمطيف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية، 4302سبتمبر  44مؤّرخ في  464رقم  قــرار
 بجامعة أم البواقي ألعضاء مجمس معيد تسيير التقنيات الحضرية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2014مايك سنة  05المكافق  1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14مرسكـ الرئاسي رقـ بمقتضى ال -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
غشت سنة  23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤّرخ في  279-03بمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 39ك 37ىا، المعّدؿ كالمتّمـ، السيما المادتاف ، اّلذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسير 2003
 منو،

 2009يناير سنة  4المكافق  1430محّرـ عاـ  7المؤرخ في  06-09كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 كالمتضّمف إنشاء جامعة أـ البكاقي، المعّدؿ كالمتّمـ،

يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 ، يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،2013

كالمتضمف إنشاء األقساـ المكّكنة لمعيد تسيير   2010جكيمية  10المؤرخ في  227كبمقتضى القرار رقـ  -
 التقنيات الحضرية بجامعة أـ البكاقي.

 يقـــــــــرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسكـ التنفيذي رقـ  61: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى

، المعّدؿ كالمتّمـ، كالمذككر أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23المكافق  1424
 مجمس معيد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة أـ البكاقي.تحديد القائمة االسمية ألعضاء 

مية ألعضاء مجمس معيد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة أـ البكاقي، في الجدكؿ تحدد القائمة االس :4المادة 
 .الممحق ليذا القرار

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي. :0المادة 
 4302 سبتمبر 44حـرر بالجزائر في                                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                  
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 بجامعــة أم البواقــي ةقائمة أعضاء مجمس معيد تسيير التقنيات الحضري

 القطاع االســم والمقــب
 عميد الكمية، رئيسا غنكشي أحمد
 رئيس المجمس العممي لممعيد بكشماؿ صالح

 رئيس قسـ تسيير التقنيات الحضرية شعيب فريد
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ تسيير التقنيات الحضرية مازة نكر الّديف

 األساتذة المساعديف ممثمة منتخبة عف ريغي نادية
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف بف دادة تكفيق

 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعّماؿ الخدمات بمخضر عبد الكريـ
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعّماؿ الخدمات شبككي لزىر

 سـ تسيير التقنيات الحضريةمبة لقممثل منتخب عف الط العمري لخضر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يحدد القائمة االسمية، 4302سبتمبر  44مؤّرخ في  464رقم  قــرار
 بجامعة أم البواقي ألعضاء مجمس كمية العموم والعموم التطبيقية

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2014مايك سنة  05المكافق  1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
، 2003غشت سنة  23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤّرخ في  279-03بمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 39ك 37السيما المادتاف  اّلذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعّدؿ كالمتّمـ،
 2009يناير سنة  4المكافق  1430محّرـ عاـ  7المؤرخ في  06-09كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالمتضّمف إنشاء جامعة أـ البكاقي، المعّدؿ كالمتّمـ،
 يناير سنة 30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ، يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،2013
كالمتضمف إنشاء األقساـ المككنة لكمية العمكـ كالعمـك   2013جكاف  5المؤرخ في  430كبمقتضى القرار رقـ  -

 التطبيقية بجامعة أـ البكاقي.
 يقـــــــــرر

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03ـ مف المرسكـ التنفيذي رق39: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
، المعّدؿ كالمتّمـ، كالمذككر أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23المكافق  1424

 مجمس كمية العمكـ كالعمـك التطبيقية بجامعة أـ البكاقي.تحديد القائمة االسمية ألعضاء 
الجدكؿ  لعمـك كالعمـك التطبيقية بجامعة أـ البكاقي، فيكمية اتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس : 4المادة 

 الممحق ليذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي. :0المادة 

 4302 سبتمبر 44حـرر بالجزائر في                                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                 

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 اقــيبجامعــة أم البو  قائمة أعضاء مجمس كمية العموم والعموم التطبيقية
 القطاع االســم والمقــب

 ديب عبد الرحماف -
 راىـ جماؿ -
 حرناف يمينة -
 ساكري جماؿ -
 قحمكص دمحم -
 تمرابط لحبيب -
 غديري حميـ -
 عبلمة فكزية -
 ىادؼ رجـ -
 معمري عبد الباقي -
 لعمامرة خير الديف -
 سنكسي عمجية -
 غدير يكسف -

 عميد الكمية، رئيسا
 رئيس المجمس العممي لمكمية

 الميكانيكيةرئيسة قسـ اليندسة 
 رئيس قسـ اليندسة الكيربائية
 رئيس قسـ اليندسة المدنية

 رئيس قسـ الري 
 رئيس قسـ جذع مشترؾ عمـك كتكنكلكجيا

 رئيسة قسـ ىندسة الطرائق
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة الميكانيكية

 ممثمة منتخبة عف األساتذة المساعديف
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف

 ثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعّماؿ الخدماتمم
 دارييف كالتقنييف كعّماؿ الخدماتممثل منتخب عف المستخدميف اإل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 4304أفريل  44المؤرخ في  40يعدل القرار رقم ، 4302سبتمبر  44مؤّرخ في  464رقم  قــرار
 إدارة المدرسة الوطنية العميا لألشغال العمومية اّلذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس

 بحث العممي،إن وزير التعميم العالي وال
، 2014مايك سنة  05المكافق  1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ديسمبر سنة  29المكافق  1426ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05بمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ - -

 منو، 11عة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، السيما المادة اّلذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجام 2005
 2008يكليك سنة  14المكافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  218-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف تحكيل المدرسة الكطنية العميا لؤلشغاؿ العمكمية إلى مدرسة خارج الجامعة،
يماير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ، الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،2013
اّلذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  2012أفريل سنة  29المؤرخ في  71كبمقتضى القرار رقـ  -

 المدرسة الكطنية العميا لؤلشغاؿ العمكمية.
 ـــــــرريقــ

، كالمذككر أعبله، كما ىك 2012افريل سنة  29المؤرخ في  71: يعدؿ الجدكؿ الممحق بالقرار رقـ ىالمادة األول
 محدد في الجدكؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي. :4المادة 
 4302 سبتمبر 44حـرر بالجزائر في                                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                 
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة إدارة الوطنية العميا لألشغال العمومية

 :ون األعضاء المعين-0
 القطاع الصفة االســم والمقــب

 ممثل الكزير المكمف بالتعميـ العالي كالبحث العممي رئيس كاممي الحاج -
 ممثل الكزير المكمف بالمالية عضك بكشارب رابح -
 مثل الكزيرة المكمفة بالتربية الكطنيةم عضك بف ضيف هللا كماؿ -
 ممثل الكزير المكمف بالتككيف كالتعميـ المينييف عضك شرقك عقيمة -
 ممثمة السمطة المكمفة بالكظيفة العمكمية عضك تامكد نجية -
 ممثل الكزير المكمف بالّصناعة كالمناجـ عضك يعقكب قدكر -
 لجماعات المحميةممثمة الكزير المكمف بالداخمية كا عضك بدراف دمحم -
 ممثل الكزير المكمف باألشغاؿ العمكمية عضك دحمكف حميدة -
 ممثل الكزيرة المكمفة بالتييئة العمرانية كالبيئة عضك بف طالب فيصل -
 ممثل الكزير المكمف بالنقل عضك ايت عبد هللا بكبكر -
 ممثل الكزير المكمف بالسكف كالعمراف كالمدينة عضك بكخاري دمحم الّطاىر -
 لمائيةممثل الكزير المكمف بالمكارد ا عضك ترة مسعكد -

 

 :ون األعضاء المنتخب-4
 القطاع الصفة االســم والمقــب

 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اليياكل القاعدية عضك بمعبد الكىاب فريد -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ المكاد كاليياكل عضك قطاش ابراىيـ -
 نتخب عف سمؾ األساتذة كالمساعديفممثل م عضك رحماني داكد -
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 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة كالمساعديف عضك رمكي بكجمعة -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المشاركيف عضك جيمجمي زىير -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعّماؿ الخدمات عضك حريش عبد القادر -
 لمستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعّماؿ الخدماتممثمة منتخبة عف ا عضك بكديسة نكاؿ -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضك مضكي دمحم لميف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضك دحماني دمحم اميف -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 4302سبتمبر  44مؤّرخ في  443رقم  قــرار

 بالمدرسة العميا لألساتذة بالقبة سم العموم الطبيعيةالّمجنة العممية لق
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، 2014مايك سنة  05المكافق  1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

ديسمبر سنة  29المكافق  1426القعدة عاـ ذي  27المؤرخ في  500-05كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 منو، 11اّلذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، السيما المادة  2005

 2008يكليك سنة  14المكافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  209-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 اتذة بالقبة  إلى مدرسة خارج الجامعة،المتضمف تحكيل المدرسة العميا لؤلس

يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 ، يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،2013

 .2013جكاف  17كافريل  24كبناء عمى محاضر اجتماع الّمجنة العممية لقسـ العمكـ الطبيعية بتاريخ  -
 يقـــــــــرر

ذك القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05مف المرسـك التنفيذي رقـ  32تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
اّلذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة كالقكاعد الخاصة  2005ديسمبر  29المكافق  1426

إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة بتنظيميا كسيرىا، كالمذككر أعبله، ييدؼ ىذا القرار 
 العممية لقسـ العمـك الطبيعية بالمدرسة العميا لؤلساتذة بالقبة.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العمكـ الطبيعية بالمدرسة العميا لؤلساتذة بالقبة ، في  :4المادة 
 الجدكؿ الممحق ليذا القرار.

المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة العميا لؤلساتذة بالقبة، كّل فيما يخّصو،  : يكمف0المادة 
 بتنفيذ ىذا القرار اّلذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 سبتمبر 44حـرر بالجزائر في                                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                 

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بجامعــة أم البواقــي لتطبيقيةقائمة أعضاء مجمس كمية العموم والعموم ا
 الصفــة االســم والمقــب

 رئيس الّمجنة العممية لقسـ العمـك الطبيعية كاممي عبد الكريـ -
 رئيس القسـ تكمي دمحم -
 أستاذ التعميـ العالي عبيدلي نصيرة -
 أستاذ التعميـ العالي لبعيمي نمشة -
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 أستاذ محاضر قسـ "أ" بحة منية -
 تاذ محاضر قسـ "أ"أس بكراس نكر الديف -
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف مرزكؽ فاتف -
 أستاذ مساعد قسـ "أ" خياري نسيمة -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية، 4302سبتمبر  44مؤّرخ في  871رقم  قــرار

 بالمدرسة العميا لألساتذة بالقبة ألعضاء الّمجنة العممية لقسم الكيمياء
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، 2014مايك سنة  05المكافق  1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

ديسمبر سنة  29المكافق  1426ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 منو، 11حدد مياـ المدرسة خارج الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، السيما المادة اّلذي ي 2005

 2008يكليك سنة  14المكافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  209-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف تحكيل المدرسة العميا لؤلساتذة بالقبة  إلى مدرسة خارج الجامعة،

يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كـ التنفيذي رقـ كبمقتضى المرس -
 ، يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،2013

 .2013مارس  03افريل ك 24كبناء عمى محاضر اجتماع الّمجنة العممية لقسـ الكيمياء بتاريخ  -
 يقـــــــــرر

ذك القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05مف المرسـك التنفيذي رقـ  32كاـ المادة :  تطبيقا ألحالمادة األولــى
اّلذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة كالقكاعد الخاصة  2005ديسمبر  29المكافق  1426

حديد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة بتنظيميا كسيرىا، كالمذككر أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى ت
 الكيمياء بالمدرسة العميا لؤلساتذة بالقبة.العممية لقسـ 

في الجدكؿ  ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ الكيمياء بالمدرسة العميا لؤلساتذة بالقبة،تحدد القائمة االسمية : 4المادة 
 الممحق ليذا القرار.

بالقبة، كّل فيما يخّصو،  يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة العميا لؤلساتذة :0المادة 
 بتنفيذ ىذا القرار اّلذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 سبتمبر 44حـرر بالجزائر في                                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                 

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء الّمجنة العممية
 القطاع االســم والمقــب
 كيمياءرئيس الّمجنة العممية لقسـ ال زرقكط السعيد

 رئيس قسـ لحمق ادمحم
 أستاذ التعميـ العالي حسيف عبد الّرحيـ
 أستاذ التعميـ العالي تكاتي عبد القادر
 أستاذ التعميـ العالي حساني عائشة
 أستاذ محاضر قسـ "أ" جبالي جعفر
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حزي صالح
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زكاغي نفيمة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



651 |    1024-الثالثي الثالث                                                                                         النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
 

 يحدد القائمة االسمية، 4302سبتمبر  44مؤّرخ في  444رقم  قــرار
 بالمدرسة العميا لألساتذة بالقبة ألعضاء الّمجنة العممية لقسم الرياضيات

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2014مايك سنة  05 المكافق 1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ديسمبر سنة  29المكافق  1426ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 11اّلذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، السيما المادة  2005
 2008يكليك سنة  14المكافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  209-08يذي رقـ كبمقتضى المرسكـ التنف -

 المتضمف تحكيل المدرسة العميا لؤلساتذة بالقبة  إلى مدرسة خارج الجامعة،
يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ـ العالي كالبحث العممي،، يحدد صبلحيات كزير التعمي2013
 .2013جكاف  29ك  16كبناء عمى محاضر اجتماع الّمجنة العممية لقسـ الرياضيات بتاريخ  -

 

 يقـــــــــرر
 

ذك القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05مف المرسـك التنفيذي رقـ  32: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
مياـ المدرسة خارج الجامعة كالقكاعد الخاصة اّلذي يحدد  2005ديسمبر  29المكافق  1426

ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة بتنظيميا كسيرىا، كالمذككر أعبله، 
 العممية لقسـ الرياضيات بالمدرسة العميا لؤلساتذة بالقبة.

بالمدرسة العميا لؤلساتذة بالقبة ، في  الّمجنة العممية لقسـ الرياضياتتحدد القائمة االسمية ألعضاء : 4المادة 
 الجدكؿ الممحق ليذا القرار.

التككيف العالييف كمدير المدرسة العميا لؤلساتذة بالقبة، كّل فيما يخّصو، يكمف المدير العاـ لمتعميـ ك  :0المادة 
 بتنفيذ ىذا القرار اّلذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

 4302 سبتمبر 44حـرر بالجزائر في                                                                                                           
 الي والبحث العممي  وزير التعميم الع                                                                                                           

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                         
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء الّمجنة العممية
 القطاع االســم والمقــب
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ الرياضيات درباؿ عبد هللا

 رئيس القسـ مكفق زكرار كريمة
 أستاذ التعميـ العالي حازي دمحم

 أستاذ محاضر قسـ "أ" بكزاري عبد المالؾ
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مكساكي تكفيق

 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف ربيعة يكسف
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زيتكني ليميى
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مجراب كردية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية، 4302سبتمبر  44مؤّرخ في  440رقم  قــرار
 بالمدرسة العميا لألساتذة بالقبة ألعضاء الّمجنة العممية لقسم الفيزياء

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2014مايك سنة  05المكافق  1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ديسمبر سنة  29المكافق  1426ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 11اّلذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، السيما المادة  2005
 2008يكليك سنة  14المكافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  209-08بمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ ك  -

 المتضمف تحكيل المدرسة العميا لؤلساتذة بالقبة  إلى مدرسة خارج الجامعة،
يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي، ، يحدد2013
 .2013جكاف  18أفريل ك 28كبناء عمى محاضر اجتماع الّمجنة العممية لقسـ الفيزياء بتاريخ  -

 يقـــــــــرر
ذك القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05مف المرسـك التنفيذي رقـ  32تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

اّلذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة كالقكاعد الخاصة  2005يسمبر د 29المكافق  1426
بتنظيميا كسيرىا، كالمذككر أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة 

 العممية لقسـ الفيزياء بالمدرسة العميا لؤلساتذة بالقبة.
لعممية لقسـ الفيزياء بالمدرسة العميا لؤلساتذة بالقبة ، في الجدكؿ تحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة ا :4المادة 

 الممحق ليذا القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة العميا لؤلساتذة بالقبة، كّل فيما يخّصو،  :0المادة 

 كالبحث العممي.بتنفيذ ىذا القرار اّلذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي 
 4302 سبتمبر 44حـرر بالجزائر في                                                                                                             

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء الّمجنة العممية

 القطاع االســم والمقــب
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ الفيزياء خياري شمس الّديف
 رئيس القسـ مكالي نصر الّديف

 أستاذ التعميـ العالي قنديل جماؿ
 ذ التعميـ العاليأستا مجادي جماؿ الّديف

 أستاذ محاضر قسـ "أ" عباشي الّطاىر
 أستاذ محاضر قسـ "أ" لعاطف أحمد

 أستاذ محاضر قسـ "ب" آيت الجكدي أماؿ
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شنكقة عبد المجيد

 أستاذ مساعد قسـ "ب" غبلـ أنيسة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الماستر المفتوحة يتضّمن تأىيل، 4302سبتمبر  42مؤّرخ في  442رقم  قــرار
 بجامعة وىران 4302-4302بعنوان الّسنة الجامعية 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمف  1999أبريل سنة  4المكافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99قـ كبمقتضى القانكف ر  -

 القانكف الّتكجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ كالمتّمـ،
 1984غشت سنة  18المكافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤّرخ في  211-84كبمقتضى المرسكـ رقـ  -

 المتّمـ،المتعّمق بتنظيـ جامعة كىراف كسيرىا، المعّدؿ ك 
، 2014مايك سنة  05المكافق  1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 يسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،المتضّمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة المّ 
يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ، يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،2013
 .2014جكيمية  21بناء عمى محضر اجتماع الّمجنة الكطنية لمتأىيل بتاريخ  -

 ــــــرريقـــ
بجامعة كىراف، طبقا لممحق ىذا  2015-2014:  يؤىل الماستر المفتكحة بعنكاف الّسنة الجامعية المادة األولــى

 القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة كىراف، كّل فيما يخّصو، بتنفيذ ىذا القرار  :4المادة 

 لمتعميـ العالي كالبحث العممي.اّلذي سينشر في النشرة الرسمية 
 4302 سبتمبر 42حـرر بالجزائر في                                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                   
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                              

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 4302-4302السنة الجامعية  -جامعــــة وىـــــران- ممحق : تأىيل الماستر

 طبيعـــــة التخصص الفـــــرع الميدان
 أ التحميل المالي لممؤسسات عمـك التسيير تسيير كعمـك تجارية عمـك اقتصادية،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاءالمجمس العممي، 4302سبتمبر  42مؤّرخ في  442رقم  قــرار

 والتجارية وعموم التسيير بوىران لممدرسة التحضيرية في العموم االقتصادية
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، 2014مايك سنة  05المكافق  1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14رقـ بمقتضى المرسكـ الرئاسي  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

ديسمبر سنة  29المكافق  1426ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 منو، 11السيما المادة  اّلذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، 2005

كالمتضمف  2010جكاف  28المكافق  1431رجب  15المؤرخ في  161-10كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 إنشاء المدرسة التحضيرية في العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير بكىراف،
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يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 ، يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،2013

كبناء عمى محاضر انتخاب أعضاء المجمس العممي لممدرسة التحضيرية في العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك  -
 .2014سبتمبر  02التسيير بكىراف بتاريخ 

 يقـــــــــرر
ذك القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05مف المرسـك التنفيذي رقـ  19مادة تطبيقا ألحكاـ ال :المادة األولى

اّلذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة كالقكاعد الخاصة  2005ديسمبر  29المكافق  1426
بتنظيميا كسيرىا، كالمذككر أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس 

 يرية في العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير بكىراف.العممي لممدرسة التحض
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة التحضيرية في العمكـ االقتصادية كالتجارية : 4المادة 

 كعمـك التسيير بكىراف، بالجدكؿ الممحق بيذا القرار.
 بتداء مف تاريخ إمضائو،( ا01يسري مفعكؿ ىذا القرار لمدة سنة ) :0المادة 
يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة التحضيرية في العمكـ االقتصادية كالتجارية  :2المادة 

كعمكـ التسيير بكىراف، كّل فيما يخّصو، بتنفيذ ىذا القرار اّلذي سينشر في النشرة الّرسمية لمتعميـ العالي 
 كالبحث العممي.

 4302 سبتمبر 42حـرر بالجزائر في                                                                                                                  
 التعميم العالي والبحث العممي  وزير                                                                                                                  

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
 الصفة االســم والمقــب

 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة بف عبك سنكسي -
 مدير مساعد مكمف بالبيداغكجية براىامي دمحم أميف -
 كالعبلقات الخارجية مدير مساعد لمتككيف المتكاصل خبلدي دمحم أميف ميدي -
 رئيس قسـ االقتصاد كتقنيات التسيير أرجمكس أماؿ -
 رئيس قسـ الّمغات األجنبية مزياف دمحم -
 ممثمة األساتذة حمكش مميكة -
 ممثمة األساتذة بمخكس مريـ -
 أستاذ بجامعة كىراف تراري ثاني مصطفى -
 أستاذ بجامعة كىراف بمنكار بشير -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجمس العممي يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 4302سبتمبر  42مؤّرخ في  446رقم  قــرار

 والتجارية وعموم التسيير بتممسان لممدرسة التحضيرية في العموم االقتصادية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2014مايك سنة  05المكافق  1435عاـ رجب  5المؤّرخ في  154-14بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ديسمبر سنة  29المكافق  1426ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 19اّلذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، السيما المادة  2005
كالمتضمف  2010جكاف  28المكافق  1431رجب  15المؤرخ في  162-10ضى المرسكـ التنفيذي رقـ كبمقت -

 إنشاء المدرسة التحضيرية في العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير بتممساف،
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يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،، 2013

كبناء عمى محاضر انتخاب أعضاء المجمس العممي لممدرسة التحضيرية في العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك  -
 .2014جكاف  26التسيير بتممساف 

 يقـــــــــرر
ذك القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05مف المرسـك التنفيذي رقـ  19: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى

اّلذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة كالقكاعد الخاصة  2005ديسمبر  29المكافق  1426
بتنظيميا كسيرىا، كالمذككر أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس 

 كعمـك التسيير بتممساف. العممي لممدرسة التحضيرية في العمـك االقتصادية كالتجارية
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة التحضيرية في العمكـ االقتصادية كالتجارية : 4المادة 

 كعمـك التسيير بتممساف، بالجدكؿ الممحق بيذا القرار.
 ( ابتداء مف تاريخ إمضائو،01يسري مفعكؿ ىذا القرار لمدة سنة ) :0المادة 
يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة التحضيرية في العمكـ االقتصادية كالتجارية  :2المادة 

كعمكـ التسيير بتممساف، كّل فيما يخّصو، بتنفيذ ىذا القرار اّلذي سينشر في النشرة الّرسمية لمتعميـ العالي 
 كالبحث العممي.

 4302 سبتمبر 42حـرر بالجزائر في                                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 محق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العمميم
 الصفة االســم والمقــب
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة فركاني بمقاسـ

 مدير مساعد لمدراسات في التدرج كالشيادات عبلـ عبد العزيز
 مدير مساعد لمتككيف المتكاصل كالعبلقات الخارجية مطعيش دمحم األميف
 مدير مساعد لما بعد التدرج كالبحث العممي الّديف مميكي سمير بياد
 مدير المكتبة مكلسيكؿ أحبلـ
 رئيس قسـ الّمغات بف منصكر فائزة
 رئيس قسـ الرياضيات عبد المالؾ دمحم
 رئيس قسـ االقتصاد بف بكزياف دمحم
 ممثل منتخب صكير ميدي
 ممثل منتخب إزناسي عمي

 تممساف أستاذ بجامعة درار فاطمة الزىراء
 أستاذ بجامعة تممساف بف بكزياف دمحم

 أستاذ بجامعة تممساف بكثمجة عبد الناصر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 4302سبتمبر  44مؤّرخ في  444رقم  قــرار
 بجامعة بجايــــة مجمس كمية الحقوق والعموم الّسياسية

 ميم العالي والبحث العممي،إن وزير التع
، 2014مايك سنة  05المكافق  1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
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غشت سنة  23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ - -
 39ك 37لجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعّدؿ كالمتّمـ، السيما المادتاف ، اّلذي يحدد مياـ ا2003
 منو،

 1998يكليك سنة  7المكافق  1419ربيع األكؿ  13المؤرخ في  218-98كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 كالمتضّمف إنشاء جامعة بجاية، المعّدؿ كالمتّمـ،

يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 ، يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،2013

كالمتضمف إنشاء األقساـ المككنة لكمية الحقكؽ كالعمـك  2011نكفمبر  10المؤرخ في  718كبمقتضى القرار رقـ  -
 الّسياسية بجامعة بجاية.

 يقـــــــــرر
 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسـك التنفيذي رقـ  39: تطبيقا ألحكاـ المادة األولىالمادة 
، المعّدؿ كالمتّمـ، كالمذككر أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23المكافق  1424

 تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية الحقكؽ كالعمكـ الّسياسية بجامعة بجاية.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية الحقكؽ كالعمـك الّسياسية بجامعة بجاية في الجدكؿ الممحق : 4دة الما

 ليذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الّرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي. :0المادة 

 4302 سبتمبر 44حـرر بالجزائر في                                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بجامعة بجايـــــة- ـة الحقــــوق والعمــــوم الّسياسيـــةقائمــة أعضــاء كميـ
 الصفة االســم والمقــب

 عميد الكمية، رئيسا ايت منصكر كماؿ
 رئيس المجمس العممي لمكمية زكايمية رشيد
 رئيس قسـ التعميـ األساسي لمحقكؽ  إراتف عبد هللا

 رئيس قسـ القانكف الخاص عيادي جيبللي
 س قسـ القانكف العاـرئي عبلـ إلياس

 رئيس قسـ قانكف األعماؿ بزغيش بكبكر
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ القانكف العاـ بكدريكه عبد الكريـ
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ التعميـ العالي لمحقكؽ  خمفي عبد الرحماف

 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف حساني خالد
 ف األساتذة المساعديفممثل منتخب ع بركاني أعمر
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعّماؿ الخدمات عكؼ السعدي

 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعّماؿ الخدمات بمكؿ عمي
 ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ التعميـ األساسي لمحقكؽ  قكلي نكر الّديف
 الطمبة لقسـ القانكف الخاصممثل منتخب عف  بكشامة يكسف
 ممثمة منتخبة عف الطمبة لقسـ القانكف العاـ منديل فيركز
 سـ قانكف األعماؿممثمة منتخبة عف الطمبة لق جكدي سياـ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية، 4302سبتمبر  44مؤّرخ في   444رقم  قــرار
 بجامعة بجايــــة ألعضاء مجمس كمية التكنولوجيا

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2014مايك سنة  05المكافق  1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
غشت سنة  23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 39ك 37 ، اّلذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعّدؿ كالمتّمـ، السيما المادتاف2003
 منو،

 1998يكليك سنة  7المكافق  1419ربيع األكؿ  13المؤرخ في  218-98كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 كالمتضّمف إنشاء جامعة بجاية، المعّدؿ كالمتّمـ،

يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 ت كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،، يحدد صبلحيا2013

كالمتضمف إنشاء األقساـ المككنة لكمية التكنكلكجيا  2011جانفي  18المؤرخ في  54كبمقتضى القرار رقـ  -
 بجامعة بجاية.

 يقـــــــــرر
 جمادى الثانية 24المؤرخ في  279-03مف المرسـك التنفيذي رقـ  39: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى

، المعّدؿ كالمتّمـ، كالمذككر أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23المكافق  1424
 تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية التكنكلكجيا بجامعة بجاية.

 تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية التكنكلكجيا بجامعة بجاية في الجدكؿ الممحق ليذا القرار.: 4المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الّرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي. :0ادة الم

 4302 سبتمبر 44حـرر بالجزائر في                                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بجامعة بجايـــــة قائمــة أعضــاء كميــة الحقــــوق والعمــــوم الّسياسيـــة
 الصفــــــة االســم والمقــب

 ة، رئيساعميد الكمي تحككرت عبد القادر
 رئيس المجمس العممي لمكمية خير الديف حفيع
 رئيس قسـ المناجـ كالجيكلكجيا مازة مصطفى

 رئيس قسـ التكنكلكجيا برادعي محند أمقراف
 رئيس قسـ ىندسة الطرائق كطراف رشيد

 رئيس قسـ الري  شنافي عز الديف
 رئيس قسـ اليندسة المعمارية عطار عبد الغاني

 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية حمافجرادة عبد الر 
 رئيس قسـ اليندسة الكيربائية غدامسي قاسي

 رئيس قسـ اليندسة المدنية ىادي إدير
 مدير مخبر بميامل كماؿ
 مدير مخبر عرقكب حميد
 مدير مخبر رقيكع تكفيق
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 مدير مخبر معكش بشير
 مدير مخبر شعاؿ ليمى
 مدير مخبر بشير حسيف

 ير مخبرمد قاسي مصطفى
 مدير مخبر لبيض شعيب

 مدير مخبر صنياجي أكنيسة
 مدير مخبر أكزالؽ جماؿ
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ التكنكلكجيا جكادي جماؿ

 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ التكنكلكجيا شمكش عزالديف
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة الميكانيكية العقكف رضكاف
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة الميكانيكية حمري عقبة

 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ ىندسة الطرائق حابي عبد الرحماف
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ ىندسة الطرائق صكالح أحسف
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة المدنية شمكاح ناصر
 ـ اليندسة المعماريةممثل منتخب عف األساتذة لقس شعباف جماؿ
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة الكيربائية براح سماعيل
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة الكيربائية إجدارف قاسة

 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف حمكش عبد الرحماف
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف عمري عثماف
 منتخب عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعماؿ الخدماتممثل  بكلقارية سمير

 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعماؿ الخدمات بمعيد زىير
 ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ التكنكلكجيا بكرغادف الياميف

 ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ اليندسة الميكانيكية تقريف مكسى
 منتخب عف الطمبة لقسـ ىندسة الطرائق ممثل بمقاسمي سمير
 ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ اليندسة المعمارية قاضي ينيس

 ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ اليندسة الكيربائية بكعادي عبد المالؾ
 ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ اليندسة المدنية مكاكش العزيز
 كالجيكلكجيا ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ المناجـ سحنكف رشيد
 ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ الػػػري  بكزيت نسيـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 4302سبتمبر  28مؤّرخ في  879رقم  قــرار

 بجامعة بجايــــة مجمس كمية العموم اإلنسانية واإلجتماعية
 

 لعممي،إن وزير التعميم العالي والبحث ا
، 2014مايك سنة  05المكافق  1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
غشت سنة  23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 39ك 37صة بتنظيميا كسيرىا، المعّدؿ كالمتّمـ، السيما المادتاف ، اّلذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخا2003
 منو،

 1998يكليك سنة  7المكافق  1419ربيع األكؿ  13المؤرخ في  218-98كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 كالمتضّمف إنشاء جامعة بجاية، المعّدؿ كالمتّمـ،
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يناير سنة  30المكافق  1434األكؿ عاـ ربيع  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 ، يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،2013

كالمتضمف إنشاء األقساـ المكّكنة لكمية العمكـ اإلنسانية  2011جانفي  18المؤرخ في  50كبمقتضى القرار رقـ  -
 كاالجتماعية بجامعة بجاية.

 يقـــــــــرر
جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسـك التنفيذي رقـ  39كاـ المادة : تطبيقا ألحالمادة األولى

، المعّدؿ كالمتّمـ، كالمذككر أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23المكافق  1424
 تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العمـك اإلنسانية  كاالجتماعية بجامعة بجاية.

قائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة بجاية في الجدكؿ تحدد ال: 4المادة 
 الممحق ليذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الّرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي. :0المادة 
 4302 سبتمبر 44حـرر بالجزائر في                                                                                                             

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                 
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 بجامعة بجايـــــة سانية واالجتماعيةقائمــة أعضــاء مجمس كمية العموم اإلن

 الصفة االســم والمقــب
 عميد الكمية، رئيسا شراد ىشاـ
 رئيس المجمس العممي لمكمية زعبار سميـ

 رئيس قسـ العمـك االجتماعية مقركش حميد
 رئيس قسـ عمـك كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية نحاكة أميف

 األساتذة لقسـ العمـك االجتماعيةممثمة منتخبة عف  بكعطة شريفة
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف بمبسعي رشيد
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف جكدر سمير

 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعّماؿ الخدمات فكناس حسينة
 عّماؿ الخدماتممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف ك  زناش أسيا

 ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ العمـك االجتماعية أيت مدكر صفياف
 ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ العمـك اإلنسانية كحكؿ إيماف
 نيات النشاطات البدنية كالرياضيةممثل منتخب عف الطمبة لقسـ عمـك كتق كىبي نجيب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 4302سبتمبر  44مؤّرخ في  443م رق قــرار

 بجامعة بجايــــة مجمس كميـــة اآلداب والّمغـــــات
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2014مايك سنة  05المكافق  1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 لحككمة،المتضمف تعييف أعضاء ا
غشت سنة  23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 39ك 37، اّلذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعّدؿ كالمتّمـ، السيما المادتاف 2003
 منو،
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 1998يكليك سنة  7المكافق  1419ربيع األكؿ  13المؤرخ في  218-98كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالمتضّمف إنشاء جامعة بجاية، المعّدؿ كالمتّمـ،
يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 ، يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،2013
، كالمتعمق إنشاء األقساـ المكّكنة لكمية اآلداب كالّمغات 2011جانفي  18لمؤرخ في ا 49كبمقتضى القرار رقـ  -

 بجامعة بجاية.
 يقـــــــــرر

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسـك التنفيذي رقـ  39: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
ككر أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى ، المعّدؿ كالمتّمـ، كالمذ2003غشت سنة  23المكافق  1424

 تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية اآلداب كالّمغات بجامعة بجاية.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية اآلداب كالّمغات بجامعة بجاية في الجدكؿ الممحق ليذا : 4المادة 

 القرار.
 ميـ العالي كالبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الّرسمية لمتع :0المادة 

 4302 سبتمبر 44حـرر بالجزائر في                                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بجامعة بجايـــــة قائمــة أعضــاء مجمس كمية اآلداب والّمغـــــات
 الصفة االســم والمقــب

 عميد الكمية، رئيسا بكتاش مراد
 رئيس المجمس العممي لمكمية بكعميت فريدة
 كالثقافة األمازيغيةرئيس قسـ الّمغة  إدير عز الديف
 رئيس قسـ الّمغة كاألدب الفرنسي عمكدف عمر
 رئيس قسـ الّمغة كاألدب اإلنجميزي  قاسي فضيمة

 رئيس قسـ الّمغة كاألدب العربي بطاطاش بكعبلـ
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الّمغة كاألدب الفرنسي ارزقي عبد النكر
 ذة لقسـ الّمغة كاألدب الفرنسيممثمة منتخبة عف األسات مباركي تاكميت
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الّمغة كالثقافة األمازيغية بكعمارة كماؿ
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الّمغة كالثقافة األمازيغية مقسـ زىير

 ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ الّمغة كاألدب العربي قاصري خيرة
 األساتذة المساعديفممثمة منتخبة عف  حميل حكرية
 ممثمة منتخبة عف األساتذة المساعديف مكلى فريدة

 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعّماؿ الخدمات كلد العربي مكىكب
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعّماؿ الخدمات بف سعدي سمير

 لمغة كاألدب العربيممثل منتخب عف الطمبة لقسـ ا بشتي عياش
 ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ الّمغة كالثقافة األمازيغية قطاف جكبا

 ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ الّمغة كاألدب الفرنسي إسعادي نجيـ
 بة لقسـ الّمغة كاألدب اإلنجميزي ممثل منتخب عف الطم بكىادي عبد المالؾ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 4302سبتمبر  44مؤّرخ في  440رقم  قــرار
 بجامعة بجايــــة مجمس كميـــة العمــــوم الدقيقــــــة

 ميم العالي والبحث العممي،إن وزير التع
، 2014مايك سنة  05المكافق  1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
غشت سنة  23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 39ك 37جامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعّدؿ كالمتّمـ، السيما المادتاف ، اّلذي يحدد مياـ ال2003
 منو،

 1998يكليك سنة  7المكافق  1419ربيع األكؿ  13المؤرخ في  218-98كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 كالمتضّمف إنشاء جامعة بجاية، المعّدؿ كالمتّمـ،

يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 ، يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،2013

كالمتضمف إنشاء األقساـ المكّكنة لكمية العمـك الدقيقة  2011جانفي  18المؤرخ في  52كبمقتضى القرار رقـ  -
 بجامعة بجاية.

 يقـــــــــرر
جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسـك التنفيذي رقـ  39ا ألحكاـ المادة : تطبيقالمادة األولى

، المعّدؿ كالمتّمـ، كالمذككر أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23المكافق  1424
 س كمية العمـك الدقيقة بجامعة بجاية.تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجم

مية ألعضاء مجمس كمية العمكـ الدقيقة بجامعة بجاية، في الجدكؿ الممحق ليذا تحدد القائمة االس: 4المادة 
 القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الّرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي. :0المادة 
 4302 سبتمبر 44حـرر بالجزائر في                                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                   
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                              

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 بجامعة بجايـــــة ـــــةقائمــة أعضــاء مجمـــس كميــة العمــــــوم الدقيقــ

 الصفة االســم والمقــب
 عميد الكمية، رئيسا خمفاكي يكسف

 رئيس المجمس العممي لمكمية بمخير محند أكمي
 رئيسة قسـ البحث العممي بكعمكش الكيزة

 رئيس قسـ الّرياضيات بكخميفة محند السعيد
 رئيس قسـ الفيزياء غربي عبد الحكيـ

 سـ الكيمياءرئيس ق سيفاكي حسيف
 رئيس قسـ اإلعبلـ اآللي عمار مكلكد

 مدير مخبر عيساني جميل
 مدير مخبر طاري ععبد الكماؿ

 مدير مخبر صكالح أحسف
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ الكيمياء تكاتي )ـ( تبلنتفيت جييدة

 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الكيمياء بمعباس عيماد
 ب عف األساتذة لقسـ الفيزياءممثل منتخ بكدة أحمد
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 ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ الفيزياء أكراد كردية
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ البحث العممي بيبي محند كاعمر

 ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ البحث العممي رحمكف فازية
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اإلعبلـ اآللي سميماني ىاشـ

 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف ف حمكمةمكم
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف تكازي جكدي

 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعّماؿ الخدمات سعكدي )ـ( إمادالي سعاد
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعّماؿ الخدمات بكزيت سفياف
 ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ البحث العممي اسبكشرعي إلي

 ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ الفيزياء بكدرياس دحماف
 ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ الكيمياء مكسيكف دمحم
 ممثمة منتخبة عف الطمبة لقسـ الّرياضيات دىكش نسيمة
 بة عف الطمبة لقسـ اإلعبلـ اآلليممثمة منتخ مدكري يكقرثف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 4302سبتمبر  44مؤّرخ في  444رقم  قــرار

 بجامعة بجايــــة مجمس كميـــة عموم الطبيعة والحياة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2014مايك سنة  05ق المكاف 1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
غشت سنة  23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 39ك 37، اّلذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعّدؿ كالمتّمـ، السيما المادتاف 2003
 منو،

 1998يكليك سنة  7المكافق  1419ربيع األكؿ  13المؤرخ في  218-98المرسكـ التنفيذي رقـ  كبمقتضى -
 كالمتضّمف إنشاء جامعة بجاية، المعّدؿ كالمتّمـ،

يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 ي كالبحث العممي،، يحدد صبلحيات كزير التعميـ العال2013

إنشاء األقساـ المكّكنة لكمية عمكـ الطبيعة كالمتضمف  2011جانفي  18المؤرخ في  53كبمقتضى القرار رقـ  -
 كالحياة بجامعة بجاية.

 يقـــــــــرر
جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسـك التنفيذي رقـ  39: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى

، المعّدؿ كالمتّمـ، كالمذككر أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23افق المك  1424
 كمية عمـك الطبيعة كالحياة بجامعة بجاية.تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس 

تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العمكـ الدقيقة بجامعة بجاية، في الجدكؿ الممحق ليذا : 4المادة 
 القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الّرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي. :30المادة 
 4302 سبتمبر 44حـرر بالجزائر في                                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                   
    األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 بجامعة بجايـــــة قائمــة أعضــاء مجمـــس كميــة عمــــــوم الطبيعــة والحيـــاة
 الصفة االســم والمقــب
 رئيساعميد الكمية،  عثماني جبار

 رئيسة المجمس العممي لمكمية بف عبد الّسبلـ )ـ( معيزة فضيمة
 رئيس قسـ الميكرك بيكلكجيا تكاتي عبد العزيز

 رئيس قسـ البيكلكجيا الفييزيك كيميائية حمـك محند
 رئيسة قسـ عمـك البيكلكجيا لمبيئة زبكج )ـ( ذىبي عيشة

 رئيس قسـ عمـك التغذية كاتي جماؿ الّديف
 رئيس قسـ الجذع مشترؾ عمـك الطبيعة كالحياة ـ الّسعيدبكعظ

 مدير مخبر مدني خكدير
 مدير مخبر مكالي عيسى
 مدير مخبر لكعيمش حياة

 مديرة مخبر بف عبلكة سعيد
 مدير مخبر إقركادة مقراف

 مدير مخبر بكليمة )ـ( يحي عيسى فريدة
 مديرة مخبر مكالي رياض

 منتخب عف األساتذة لقسـ عمـك التغذيةممثل  تمنجاري عبد الّرزاؽ
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ عمـك التغذية بكلكباش )ـ( مخمكؼ ليمى

 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الميكرك بيكلكجيا كشة مكلكد
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الميكرك بيكلكجيا عيسات كماؿ
 لبيكلكجيا الفيزيك كيميائيةممثل منتخب عف األساتذة لقسـ ا أكشمكخ سميـ
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ البيكلكجيا الفيزيك كيميائية ختاؿ بشرى 

 ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ البيكلكجيا لمبيئة مكالي )ـ( فريف نادية
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ البيكلكجيا لمبيئة سيدي ىاشمي

 منتخبة عف األساتذة لقسـ الجذع مشترؾ عمـك الطبيعة كالحياة ممثمة تفكغالت )ـ( بف بميل سعيدة
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ الجذع مشترؾ عمـك الطبيعة كالحياة رمضاف زىير
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف غركط حسيف

 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف أمير نذير
 دميف اإلدارييف كالتقنييف كعّماؿ الخدماتممثل منتخب عف المستخ بكشنكة فا ركؽ 
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعّماؿ الخدمات بف زياف نبيل

 ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ البيكلكجيا لمبيئة بف حمكش كماؿ
 ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ الميكرك بيكلكجيا أجعكط سمير
 لطمبة لقسـ عمـك التغذيةممثمة منتخبة عف ا ربكح سميرة
 ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ البيكلكجيا الفيزيك كيميائية تركي عثماف
 لجذع مشترؾ عمـك الطبيعة كالحياةممثمة منتخبة عف الطمبة لقسـ ا حمبلت كساـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4302أوت  36المؤرخ في  400لقرار رقم يعدل ويتمم ا، 4302سبتمبر  44مؤّرخ في  440رقم  قــرار

 أستاذ مساعد استشفائي جامعـــي المتضمن فتح مسابقة عمى أساس االختيارات من أجل االلتحاق برتبة
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 2006يكليك سنة  15المكافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -
 ف القانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمية،المتضم

يتعمق بتحرير  1966يكنيك سنة  2المكافق  1386صفر عاـ  12المؤرخ في  145-66كبمقتضى المرسكـ رقـ  -
 كنشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أك الفردي التي تيـ كضعية المكظفيف، المعّدؿ كالمتّمـ،
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 2014ماي سنة  05المكافق  1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

مايك سنة  13المكافق  1415ذي الحجة عاـ  13المؤرخ في  132-95كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 المتعمق بإحداث نشرات رسمية لممؤسسات كاإلدارات العمكمية، 1995

 ،2008مايك سنة  3المكافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  129-08رقـ كبمقتضى المرسكـ التنفيذي  -
 المتضمف القانكف األساسي الخاص باألستاذ الباحث اإلستشفائي الجامعي،

الذي يحدد كيفيات تنظيـ مسابقات  2009نكفمبر سنة  19كبمقتضى القرار الكزاري المشترؾ المؤرخ في  -
شفائي جامعي، أستاذ محاضر استشفائي قسـ "أ" كأستاذ استشفائي جامعي االلتحاؽ برتب أستاذ مساعد است

 كسيرىا،
المتضمف فتح مسابقة عمى اساس االختيارات  2014أكت  06المؤرخ في  731كبناء عمى القرار الكزاري رقـ  -

 مف أجل االلتحاؽ برتبة أستاذ مساعد استشفائي جامعي،
صبلح -  المستشفيات. كبعد التشاكر مع السيد كزير الّصحة كا 

 يقـــــــــرر
المذككرة أعبله، كما يمي:  2014أكت  06المؤرخ في  731: تعدؿ المادة الثانية مف القرار رقـ المادة األولــى

يحدد عدد مناصب األستاذ المساعديف االستشفائييف الجامعييف المطمكب شغميا في إطار  :4"المادة 
( منصب منيـ ستة 2239ه ألفيف كمائتيف كتسعة كثبلثيف )المسابقة المذككرة في المادة األكلى أعبل

( بعنكاف الّصحة العسكرية مكزعة حسب الييكل االستشفائي الجامعي كالّتخصص طبقا 600مائة )
 لممحق المرفق بيذا القرار".

 :كما يأتي 2014أكت  06المؤرخ في  731يعدؿ كيتمـ ممحق القرار الكزاري رقـ : 4المادة 
 

 تشفائي الجامعي بني مسوسالمركز االس
 (Pneumo-Allergologie) في تخصص طب أمراض الرئة كالحساسية (02فتح منصباف )-
 (Endocrino-diabétologie) في تخصص طب أمراض الغدد الّصـ كالّسكري  (01فتح منصب كاحد )-
 (Gastro-entérologie) في تخصص طب جياز اليضـ (01فتح منصب كاحد )-
 

 ستشفائي الجامعي مصطفى باشا:لمركز االا
 (Néphrologie) في تخصص طب أمراض الكمى (01فتح منصب كاحد )-
 (Médecine du travail) في تخصص طب العمل (01فتح منصب كاحد )-
 (Microbiologie) في تخصص ميكركبيكلكجيا (01فتح منصب كاحد )-
 (Epidémiologie) في تخصص طب األكبئة (01فتح منصب كاحد )-
 (Hémobiologie) في تخصص بيكلكجيا الدـ (01فتح منصب كاحد )-
 (Néonatologie) في تخصص حديثي الكالدة (01فتح منصب كاحد )-
 (Prothèse-dentaire) في تخصص ترميـ األسناف (01فتح منصب كاحد )-
 (Chirurgie Cardiaque) في تخصص جراحة القمب (01فتح منصب كاحد )-
 (Anesthésie Réanimation) في تخصص التحذير كاإلنعاش )02صباف    )حذؼ من-

(01 UMC, 01 Sce. Réanimation Polyvalente). 
 

 المركز االستشفائي الجامعي باب الواد:
  (Endocrino-diabétologie) في تخصص طب أمراض الغدد الّصـ كالسكري  (01فتح منصب كاحد )-

Sce.Endocrinologie). 
 (Biochimie) كيمياء في تخصص بيك (01منصب كاحد ) فتح-
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 المركز االستشفائي الجامعي حسين داي:
 (Gynécologie-Obstétrique) في تخصص طب أمراض النساء كالتكليد (01فتح منضب كاحد )-

 

 لمركز االستشقائي الجامعي باتنة:ا
  في تخصص الطب الشرعي (02فتح منصباف )-

 

 تيزي وزو:ي الجامعي المركز االستشفائ
 (Médecine Interne) في تخصص الطب الداخمي (02فتح منصباف )-
 (Médecine du Travail) في تخصص طب العمل (01فتح منصب كاحد )-
 (Epidémiologie) في تخصص طب األكبئة (01فتح منصب كاحد )-
 (Oncologie Médicale) في تخصص طب أمراض األكراـ السرطانية (01فتح منصب كاحد )-
 (Néonatologie) في تخصص حديثي الكالدة (01فتح منصب كاحد )-

 

 ركز االستشفائي الجامعي البميدة:الم
 (Anatomie Pathologique) في تخصص التشريح المرضي (02فتح منصباف )-
 (Ophtalmologie) في تخصص طب العيكف  (02فتح منصباف )-
 (ODF) طب جراحة تقكيـ األسناففي تخصص  (01فتح منصب كاحد )-
 (Odontologie conservatrice) في تخصص المحافظة عمى األسناف (01فتح منصب كاحد )-
 (Pathologie Bucco-dentaire) في تخصص طب أمراض الفـ كاألسناف (01فتح منصب كاحد )-
 (Parodontologie) في تخصص عمـ األنسجة المّدعمة لؤلسناف (01فتح منصب كاحد )-
 (Prothèse-dentaire) في تخصص ترميـ األسناف (01فتح منصب كاحد )-

 

 المركز االستشفائي الجامعي وىــــران:
 (Gastro-rntérologie) في تخصص جياز اليضـ (01فتح منصب كاحد )-
 (Anesthésie Réanimation) في تخصص التخذير كاإلنعاش (01حذؼ منصب كاحد )-
  (NOUAR Fadela) 
 (Cardiologie) في تخصص طب أمراض القمب (01حذؼ منصب كاحد )-
 (Chirurgie Générale) في تخصص الجراحة العامة (02  (حذؼ منصباف-

(01 CCA, 01 Clinique Ait-Idir) 
 (Chirurgie Plastique) في تخصص الجراحة الببلستيكية (03حذؼ ثبلثة مناصب)-
 (Gynécologie-Obstétrique) طب أمراض النساء كالتكليدفي تخصص  (01حذؼ منصب كاحد )-
 (Hémobiologie) في تخصص بيكلكجيا الػػػػّدـ (03حذؼ ثبلثة مناصب)-

(01 Sce. Hémobio,01. CTS, 01Dép. Pharmacie)  
 Néonatologie, 01 NOUAR 02) في تخصص طب األطفاؿ (03حذؼ ثبلثة مناصب)-

Fdéla) (Pédiatrie) 
 (Physio-Neuro-Phsiologie) في تخصص فيسيكلجيا كفيسيكلكجيا األعصاب (01صب كاحد )حذؼ من-
 (Parodontologie) في تخصص عمـ األنسجة المّدعمة لؤلسناف (01حذؼ منصب كاحد )-
 (prothèse+dentaire) في تخصص ترميـ األسناف (01حذؼ منصب كاحد )-
 Radio contrale, 01 02) في تخصص عمـ األشعة (03حذؼ ثبلثة مناصب)-

EHS CANASTEL) (Radiologie) 
 (Radiothérapie) في تخصص المعالجة باألشعة (01حذؼ منصب كاحد )-
 (Rééducation Fonctionnelle) في تخصص إعادة التأىيل الكظيفي (02)    حذؼ منصباف  -

 

 المركز االستشفائي الجامعي تممسان:
 (Néphrologie) ص طب أمراض الكمىفي تخص (01فتح منصب كاحد )-
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 (Epidémiologie) في تخصص طب األكبئة (01فتح منصب كاحد )-
 (Odontologie conservatrice) في تخصص المحافظة عمى األسناف (01فتح منصب كاحد )-
 Sce. « B » (pédiatrice)) في تخصص طب األطفاؿ (01فتح منصب كاحد )-

 

 خصصة سميم زميرلي:المؤسسة االستشفائية المت
 (Médecine Légale) في تخصص الّطب الشرعي (01فتح منصب كاحد   )-
 (Anesthésie Réanimation) في تخصص التخذير كاإلنعاش (01حذؼ منصب كاحد )-

 

 المدرسة اإلستشفائية المتخصصة آيت إدير:
 (Toxicologie) في تخصص عمـ الّسمـك (01فتح منصب كاحد )-

 

 : اإلستشفائية المتخصصة المحروقين المؤسسة
 (Chirurgie Maxillo-faciale) في تخصص جراحة الفؾ كالكجو (01فتح منصب كاحد )-

 

 المؤسسة اإلستشفائية في طب األمراض العقمية المعذر باتنة:
 (Psychiatrie) في تخصص األمراض العقمية (01فتح منصب كاحد )-

 

 في طب األمراض العقمية فرانتز فانون البميدة: المؤسسة اإلستشفائية المتخصصة
 مفتكحة بمصمحة الّطب الشرعي لؤلمراض العقمية بدال مف المصمحة "ب" (03المناصب الثبلثة )-

 

 المؤسسة اإلستشفائية المتخصصة الدويــــرة:
 (Anatomie Pathologique) في تخصص التشريح المرضى (02فتح منصباف )-
 (Rééducation Fonctionnelle) في تخصص إعادة التأىيل الكظيفي (02حذؼ منصباف )-

   

 المؤسسة اإلستشفائية المتخصصة كناستال:
 (Anesthésie Réanimation) في تخصص التخذير كاإلنعاش (02فتح منصباف )-

 

 المؤسسة اإلستشفائية المتخصصة نوار فضيمة:
 (Néonatologie) في تخصص حديثي الكالدة (01حذؼ منصب كاحد )-
 (Gynécologie-Obstétrique) في تخصص أمراض النساء كالتكليد (01حذؼ منصب كاحد )-
   

 المؤسسة اإلستشفائية المتخصصة لطب العيون وىران:
 (Ophtalmologie) في تخصص طب العيكف  (02حذؼ منصباف )-

(01 Sce « B », 01 Sce. « A »)  
 

 صصة األمير عبد القادر وىران:المؤسسة اإلستشفائية المتخ
 (Radiothérapie) في تخصص المعالجة باألشعة (01حذؼ منصب كاحد )-

 

 المؤسسة االستشفائية العمومية رويبة:
 (Immunologie) في تخصص عمـ المناعة (01فتح منصب كاحد )-
 (Sce. Médecine interne) في تخصص طب أمراض الّدـ (01فتح منصب كاحد )-

Hématologie) 
 

 لمؤسسة اإلستشفائية العمومية جياللي رحموني:ا
 (Chirurgie Générale) في تخصص الجراحة العامة (01فتح منصب كاحد )-

 

 المؤسسة اإلستشفائية العمومية سيدي غيالس:
 (Anesthésie Réanimation) في تخصص التخذير كاإلنعاش (03فتح ثبلثة مناصب )-

 

 ة العمومية مستغانم:المؤسسة اإلستشفائي
 (Oncologie Médicale) في تخصص أمراض األكراـ السرطانية (01فتح منصب كاحد )-

(Sce.Médecine Interne)  
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 (Anatomie Normale) في تخصص التشريح العادي (01فتح منصب كاحد )-
 (Anesthésie Réanimation) في تخصص التخذير كاإلنعاش (01فتح منصب كاحد )-

(Sce. Chirurgie Générale)  
 (Sce-Médecine interne) في تخصص طب أمراض القمب (01فتح منصب كاحد )-

(Cardiologie) 
 (Chirurgie Générale) في تخصص الجراحة العامة (01فتح منصب كاحد )-
 (Histo-Embryologie) في تخصص عمـ األنسجة الجنينية (01فتح منصب كاحد )-
 (Médecine interne) في تخصص الّطب الداخمي (01) فتح منصب كاحد-
 (Pneumo-phtisiologie) في تخصص طب األمراض الّرئة كالّصدر (01فتح منصب كاحد )-

(Sce.Médecine Interne  
 (Physio-Neuro-Physiologie) في تخصص فيسيكلجيا كفيسيكلكجيا األعصاب (01فتح منصب كاحد )-
 (Biochimie) ي تخصص البيككيمياءبالمخبر المركزي ف (01فتح منصب كاحد )-
 

 المؤسسة اإلستشفائية المتخصصة األم والطفل صبيحي تسعديت تيزي وزو
 (Gynécologie-Obstétrique) في تخصص طب أمراض الّنساء كالّتكليد (02فتح منصباف )-
 

 المؤسسة اإلستشفائية العمومية األغواط:
 (Oncologie Médicale) صص طب أمراض األكراـ السرطانيةفي تخ (01فتح منصب كاحد )-
 

 المؤسسة االستشفائية العمومية ورقمة:
 (01حذؼ منصب كاحد )-
 (01حذؼ منصب كاحد )-
 (01حذؼ منصب كاحد )-

 في تخصص طب األنف كاألذف كالحنجرة
 في تخصص عمـ األشعة

 في تخصص االستعجاالت الطبية الجراحية

(ORL) 
(Radiologie) 
(UMC) 

 

 المؤسسة االستشفائية العمومية بشار:
 (01فتح منصب كاحد )-
 (01فتح منصب كاحد )-
 (01فتح منصب كاحد )-
 (01فتح منصب كاحد )-
 (02حذؼ منصبػػػػاف )-
 (01فتح منصب كاحد )-
 (01فتح منصب كاحد )-
 (01فتح منصب كاحد )-
 (01فتح منصب كاحد )-
 (02فتح منصيػػػػاف   )-
 (01صب كاحد )فتح من-
 (01فتح منصب كاحد )-

 في تخصص طب األمراض المعدية
 في تخصص طب األمراض الرئة كالصدر

 في تخصص التشريح العادي
 في تخصص التشريح المرضي
 في تخصص التخذير كاإلنعاش
 في تخصص الجراحة العامة

 في تخصص البيككيمياء
 في تخصص طب جياز اليضـ

 في تخصص عمـ األنسجة الجنينية
 في تخصص جراحة المسالؾ البكلية

 في تخصص جراحة األعصاب
 في تخصص عمـ األشعة

(Maladies Infectieuses) 
(Pneumo-phtisiologie) 
(Anatomie Normale) 
(Anatomie Pathologique) 
(Anesthésie Réanimation) 
(Chirurgie Générale) 
(Biochimie) 
(Gastro-entérologie) 
(Histologie-Embryologie) 
(Chirurgie Urologique) 
(Neuro-chirurgie) 
(Radiologie) 

 

 مخبر كمية الّطب جامعة الجزائر:
 (Chimie Analytique) في تخصص الكيمياء التحميمية (01فتح منصب كاحد )-
 

 مركز مكافحة السرطان باتنة:
 (03فتح ثبلثة مناصب )-
 (03فتح ثبلثة مناصب )-

 (Hématologie) 
(Chirurgie Générale) 
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 الّصحة العسكريــــة:
 (01فتح منصب كاحد )-
 (01فتح منصب كاحد )-
 (01فتح منصب كاحد )-

 في تخصص طب جراحة تقكيـ األسناف
 في تخصص ترميـ األسناف

 في تخصص المعالجة باألشعة

(ODF) 
(Prothèse-dentaire) 
(Radiothérapie) 

 

 شرة الّرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.ينشر ىذا القرار في الن: 0المادة 
 4302 سبتمبر 44حـرر بالجزائر في                                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                   
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                              

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــ ــــ ـــــ ـــــــ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



669 |    1024-الثالثي الثالث                                                                                         النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قــــــــــــــرراتالم
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 المتضمن وضع اليياكل المذكورة في الممحق المرفق،، 4302جويمية  36مؤرخ في  004رقم  رقــر م
 تحت تصرف المدرسة التحضيرية في عموم الطبيعة والحياة التابعة لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة،

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2014مايك سنة  5المكافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  -

 كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
، 2009يناير  20، المكافق 1430محـر عاـ  23المؤرخ في  21-09كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 كالمتضمف إنشاء المدرسة التحضيرية في عمـك الطبيعة كالحياة.
 2013يناير  30المكافق  1433ربيع األكؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 

  ـررـــــقـي
 

التابعة لممدرسة الكطنية العميا لمبيطرة  تكضع اليياكل المبينة في الممحق المرفق طي ىذا المقرر، :األولىالمادة 
 في عمـك الطبيعة كالحياة. بالحراش، تحت تصرؼ المدرسة التحضيرية

، مدير الميزانية كالكسائل كمراقبة التسيير باإلدارة المركزية لكزارة التعميـ العالي يكمف كل مف السادة :4المادة 
السيد مدير المدرسة التحضيرية في عمكـ الطبيعة كالحياة، كمدير المدرسة الكطنية  كالبحث العممي،

بتنفيذ ىذا المقرر الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي  العميا لمبيطرة، كل في ما يخصو،
 كالبحث العممي.

 

 4302جويمية  36حـرر بالجزائر في                                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                   

       األستاذ دمحم مباركي                                                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المتضمن وضع ىياكل تابعة، 4302جويمية  36المؤرخ في  004ممحق المقـرر رقم 
 ة في عموم الطبيعة والحياةلممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة، تحت تصرف المدرسة التحضيري

 

  2ـ2875المساحة المبنية، 
  2ـ 3162المساحة اإلجمالية، 

 

 المبـــاني
 (02مدرج )2ـ 590بمساحة  يف، 
  2ـ 830مكتبة بمساحة، 
 (02 مخبريف بمساحة )2ـ 600، 
 (02قاعتيف لمدركس كقاعة لؤلع ) 2ـ 660ماؿ المكجية بمساحة، 
  2ـ 198اإلدارة بمساحة. 
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 ــــــــــــــــــــــــــ،،،،ــــــــ،،،،ــــــــــــــــ،،،،ــــــــــــــــــــــــــــــــــ،،،، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 راراتــــــــــــــقال
 ة  ــــــــــــــــــــرديـــــــــــــــفال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ،،،، ــــــــــــــــــــــــــــــــــ،،،،ــــــــــــــــ،،،، ــــــــ،،،،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 قــــــرارات فـــــــــرديــــــــة
  بصفة مدير قسـ البحث   بمعـروسي محـند الطـاىر، يعيف السيد 2014 جكيمية 10مؤرخ في  458 رقـبقػرار

 "اإللكتركنيؾ الدقيقة كالنانكتكنكلكجيا" لمركز تنمية التكنكلكجيات المتطكرة.
  بصفة مدير قسـ البحث   حمـر العـين مصطفىيعيف السيد  ،2014جكيمية   10مؤرخ في  459 رقـبقػرار

 "التألية كالركبكتيؾ" لمركز تنمية التكنكلكجيات المتطكرة.
  بصفة مدير قسـ البحث "ىيكمة  بـوشفرة جمــال، يعيف السيد  2014جكيمية  10مؤرخ في  460 رقـبقػرار

 األنظمة كتقنيات اإلعبلـ المتعددة" لمركز تنمية التكنكلكجيات المتطكرة.
  بصفة مديرة  قسـ البحث  بن غـريب سـالف، تعيف السيدة 2014جكيمية  10مؤرخ في  461 رقـبقػرار

البحث في البصريات كالفكطكنيات الممحقة بمركز تنمية التكنكلكجيات "الطبقات الرقيقة كالمكاد الفكطكنية" لكحدة 
 المتطكرة.

  بصفة رئيس قسـ العبلقات الخارجية   طرايش محمـد، يعيف السيد 2014 جكيمية 10مؤرخ في  462 رقـبقػرار
 كتثميف نتائج البحث لمركز تنمية التكنكلكجيات المتطكرة.

  بصفة رئيس قسـ الكثائق العػممية   عـباسن عـمي، يعيف السيد 2014 جكيمية 10مؤرخ في  463 رقـبقػرار
 كالتقنية كاألنظمة المعػمكماتية المتطكرة لمركز تنمية التكنكلكجيات المتطكرة.

  بصفة رئيس قسـ الطرائق التكنكلكجية  بـوراي كمــال، يعيف السيد 2014جكيمية  20مؤرخ في  548 رقـبقػرار 
 البحث لمركز تنمية التكنكلكجيات المتطكرة. كتسيير مشاريعالمتطكرة 

  بصفة رئيس قسـ العبلقات الخارجية  مـنادي سميــر، يعيف السيد 2014جكيمية  20مؤرخ في  549 رقـبقػرار
 كاالستشراؼ كتثميف نتائج البحث لمركز البحث العػممي كالتقني حكؿ المناطق القاحمة.

  بصفتو مػدير مخبر   مخـتاري عـبد هللا، تجدد عضكية األستاذ 2014جكيمية  20المؤرخ في  550 رقـبقػرار
 بحث تحت عػنكاف "الدينامكية اليكائية كالييدركليكية البحرية" المنشاة لدى جامعة كىراف لمعمكـ كالتكنكلكجيا.

 ـ
 ـــ
 ــــــــ
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