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 قانوف رقـ  20-02مؤرخ في  5شعباف عاـ  0440الموافق  02مارس سنة  ،0202يحدد مياـ المجمس الوطني
لمبحث العممي والتكنولوجيات وتشكيمتو وتنظيمو.
 قانوف رقـ  20-02مؤرخ في  5شعباف عاـ  0440الموافق  02مارس سنة  ،0202يعدؿ القانوف رقـ 00-05
المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0407الموافق  02ديسمبر سنة  0205والمتضمف القانوف التوجييي حوؿ البحث
العممي والتطوير التكنولوجيي.
(الجريدة الرسمية العدد  20الصادرة بتاريخ  05أبريل  )2020ص+4ص3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مرسػ ػػوـ تنفيػ ػػذي رقـ  050-02مؤرخ في  06شواؿ عاـ  0440الموافق  28يونيو سنة  ،0202يتضمف إنشاء
المدرسػ ػ ػ ػػة الوطنيػ ػػة العميػ ػ ػػا لمطاقػ ػ ػػات المتجػ ػ ػػددة والبيئة والتنمية المستدامة.
(الجريدة الرسمية العدد  35الصادرة بتاريخ  14يونيو  )2020ص31
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ق ػ ػرار وزاري مشترؾ مؤرخ في  00ربيع الثاني عاـ  0440الموافق  29ديسمبر سنة  ،0209يعدؿ ويتمـ القرار
الوزاري المشترؾ المؤرخ في  02جمادي الثانية عاـ  0400الموافق  20يونيو سنة  0200الذي يحدد تعداد
مناصب الشغل وتصنيفيا ومدة العقد الخاص باألعواف العامميف في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنواف
المصالح المركزية وغير الممركزة لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية.
(الجريدة الرسمية العدد  22الصادرة بتاريخ  12أبريل  )2020ص33
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قــرار وزاري مشترك مؤرخ في  01جوان ،2020يتضمن فتح مسابقة وطنية
لمتعيين في المنصب العالي رئيس مصمحة استشفائية جامعية

إن وزير الصحة والسكان واصالح المستشفيات،
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ رقـ  045-66المؤرخ في  00صفر عاـ  0086الموافق  20يونيو سػنة  0966يتعمػق بتحريػرونشر بعض الق اررات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تيـ وضعية الموظفيف.
 وبمقتضػػى المرسػػوـ الرئاسػػي رقػػـ  072-20المػػؤرخ فػػي  04جمػػادا الثانيػػة عػػاـ  0404الموافػػق  00غشػػت سػػنة 0220المتضمف إنشاء المؤسسة اإلستشفائية الجامعية وىراف وتنظيميا وسيرىا.
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  002 09المؤرخ في  08ذي القعدة عاـ  0442الموافق  00جويمية سنة ،0209-

يعػ ػػدؿ المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  000-09المػ ػػؤرخ فػ ػػي  04رجػ ػػب عػ ػػاـ  0442الموافػ ػػق  00مػ ػػارس سػ ػػنة 0209
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  465-97المؤرخ في  20شعباف عاـ  0408الموافػق  20ديسػمبر سػنة ،0997الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات االستشفائية المتخصصة وتنظيميا وسيرىا ،المتمـ.
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  467-97المؤرخ في  20شعباف عاـ  0408الموافػق  20ديسػمبر سػنة ،0997الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز اإلستشفائية الجامعية وتنظيميا وسيرىا ،المتمـ.
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  042-27المػػؤرخ فػػي  20جمػػادا األولػػى عػػاـ  0408الموافػػق  09مػػايو سػػنة 0227المتض ػػمف إنش ػػاء المؤسس ػػات العمومي ػػة اإلستش ػػفائية والمؤسس ػػات العمومي ػػة لمص ػػحة الجواري ػػة ،وتنظييم ػػا
وسيرىا ،المعدؿ المتمـ.
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  009-28المؤرخ في  07ربيع الثاني عاـ  0409الموافق  20مايو سػنة 0228المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث اإلستشفائي الجامعي.
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  079-00المػػؤرخ فػػي  05ذي الحجػػة عػػاـ  0400الموافػػق  00نػػوفمبر 0200والذي يحدد صالحيات وزير الصحة والسكاف واصالح المستشفيات.
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  77-00المػؤرخ فػي  08ربيػع األوؿ عػاـ  0404الموافػق  02ينػاير سػنة 0200والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  06محرـ عاـ  0400الموافق  00ديسمبر سنة  ،0200والمتضػمفتحديد كل مف المصمحة االستشفائية الجامعية والوحدة االستشفائية الجامعية.
 وبمقتضػػى الق ػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  06سػػبتمبر  ،0206والػػذي يحػػدد كيفيػػات تنظػػيـ وسػػير المسػػابقةلمتعييف في المنصب العالي لرئيس مصمحة استشفائية جامعية.

يقــــرراٌ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

-مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-
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المادة األولـى :تفتح مسابقة وطنية لمتعييف في المنصب العالي رئيس مصمحة استشفائية جامعية بعنواف سنة
.0202
المادة  :2يحدد عدد مناصب رؤساء المصالح االستشفائية الجامعية المفتوحة بعنواف المسابقة المذكورة في المادة
األولى أعاله بػ 455 :أربعمائة وخمسة وخمسوف منصبا موزعا حسب التخصصات والمصالح االستشفائية
الجامعية المبينة في ممحق ىذا القرار.
المادة  :3تفتح مسابقة التعييف في المنصب العالي رئيس مصمحة استشفائية جامعية لػ :
 األساتذة االستشفائييف الجامعييف.
 األساتذة المحاضريف االستشفائييف الجامعييف قسـ "أ" الذيف يثبتوف سنتيف ( )20مف الخدمة
الفعمية بيذه الصفة.
 يحدد السف األقصى المطموب لممشاركة في المسابقة بػ  60سنة عند تاريخ فتح المسابقة.
المادة  :4يتضمف ممف الترشح الوثائق التالية:
 نسخة مف قرار التعييف والترسيـ في رتبة أستاذ أو أستاذ محاضر إستشفائي جامعي قسـ "أ"،
حسب الحالة.
 شيادة مقدمة مف طرؼ عميد كمية الطب ومدير المؤسسة االستشفائية محل ممارسة المترشح
تثبت حالة النشاط.
 مجموع الشيادات والوثائق التي تثبت مختمف المؤىالت واألعماؿ العممية والبيداغوجية
ونشاطات العالج كما ىو موضح في شبكة التقييـ الممحقة بالقرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في
 06سبتمبر  ،0206والذي يحدد كيفيات تنظيـ وسير مسابقة وطنية لمتعييف في المنصب
العالي رئيس مصمحة استشفائية جامعية.
 تودع ممفات الترشح عمى مستوا المعيد الوطني لمصحة العمومية ) (INSPالكائف بػ  24طريق
البكر ،األبيار ،الجزائر.
المادة  :5يحدد تاريخ انتياء التسجيالت بالمسابقة بعشريف ( )02يوـ عمل ،ابتداء مف تاريخ نشر ىذا القرار عمى
الموقعيف اإللكترونييف لمدائرتيف الو ازريتيف.
المادة  :6تحدد القائمة االسمية لممترشحيف المقبوليف وغير المقبوليف لممشاركة في المسابقة مف طرؼ لجنة مكونة
مف المديريف المكمفيف بالموارد البشرية بالدائرتيف الو ازريتيف.
 تنشر القائمة االسمية المشار إلييا أعاله عمى الموقعيف اإللكترونييف الرسمييف لمو ازرتيف المعنيتيف في
أجل عشرة ( )02أياـ بعد تاريخ انتياء التسجيالت.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :7يمكف لممترشحيف الذيف لـ يتـ قبوليـ لممشاركة في المسابقة تقديـ طعف أماـ المجنة الو ازرية المشار إلييا
في المادة  26أعاله وذلؾ في أجل أقصاه خمسة ( )25أياـ عمل بعد تاريخ نشر قوائـ المترشحيف
المقبوليف.
 تقوـ المجنة المذكورة أعاله بالبت في الطعوف في أجل أقصاه خمسة ( )25أياـ مف تاريخ غمق إيداع
الطعوف.
 تنشر القائمة النيائية لممترشحيف المقبوليف لممشاركة في المسابقة عمى الموقع اإللكتروني لكل مف
الو ازرتيف المعنيتيف في نياية اآلجاؿ المحددة لمبت في الطعوف.
المادة  :8يشرع في إجراء المسابقة أوؿ يوـ عمل بعد اإلعالف عف القائمة النيائية لممترشحيف المقبوليف لممشاركة
في المسابقة.
المادة  :9تنشر النتائج النيائية لممسابقة والترتيب حسب درجة االستحقاؽ في الموقعيف اإللكترونييف لمو ازرتيف
المعنيتيف بعد انتياء مداوالت لجاف التقييـ المختصة.
المادة  :10يمكف لممترشحيف المعترضيف عمى نتائجيـ في التقييـ وترتيب االستحقاؽ تقديـ طعف أماـ المجنة
المكونة مف رؤساء لجاف التقييـ في أجل أقصاه عشرة ( )02أياـ عمل ،ابتداء مف تاريخ نشر نتائج
المسابقة.
المادة  :11تقوـ المجنة المذكورة في المادة  02بالبت في الطعوف في أجل أقصاه عشرة ( )02أياـ عمل ابتداء مف
تاريخ تبميغيا بالطعف.
المادة  :12تبمغ المجنة المذكورة أعاله في المادة  02قرارىا لممعنييف بخصوص الطعوف وتعمـ الدائرتيف الو ازريتيف
المعنيتيف بذلؾ.
المادة  :13تكمف لجنة و ازرية مشتركة مكونة مف ممثميف لموزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي والوزير
المكمف بالصحة بتعييف المترشحيف حسب درجة اإلستحقاؽ ،في مناصب رؤساء مصالح استشفائية
جامعية المعمف عنيا لممسابقة.
المادة  :14يكمف كل مف السادة األميف العاـ لو ازرة الصحة والسكاف واصالح المستشفيات ،واألميف العاـ لو ازرة
التعميـ العالي والبحث العممي ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ما جاء في محتوا ىذا القرار الذي سينشر في
النشرتيف الرسميتيف لمدائرتيف الو ازريتيف المعنيتيف.
حرر بالجزائر في  01جوان 2020
وزير التعميم العالي

وزيرة الصحة والسكان

والبحث العممي

واصالح المستشفيات
األستاذ :بن بوزيد عبد الرحمان

األستاذ :شمس الدين شيتور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المتضمن فتح مسابقة وطنية2020  جوان01 ممحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في
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1

EHU ORAN

1

CHU ORAN

1
1

CHU SIDI BEL
ABBES

CHU TLEMCEN

CHU ANNABA

CHU BATNA

CHU CONSTANTINE

CHU BEJAIA

CHU TIZI OUZOU

CHU BLIDA

CHU SETIF

ANATOMIE NORMALE
ANATOMIE PATHOLOGIQUE
ANESTHESIE REANIMATION
ANESTHESIE REANIMATION PEDIATRIQUE
BACTERIOLOGIE
BIOCHIMIE
CARDIOLOGIE
CHIRURGIE CARDIO VASCULAIRE
CHIRURGIE DENTAIRE
CHIRURGIE GENERALE
CHIRURGIE MAXILLO FACIALE
CHIRURGIE ORTHO-TRAUMATO
CHIRURGIE PEDIATRIQUE
CHIRURGIE THORACIQUE
CHIRURGIE THORACIQUE ET
CARDIO-VASCULAIRE
CHIRURGIE UROLOGIQUE
CTS
DERMATOLOGIE
ENDOCRINOLOGIE DIABETOLOGIE
DIABETOLOGIE
EPIDEMIOLOGIE
EPIDEMIOLOGIE ET MEDICINE PREVENTIVE
GASTRO-ENTEROLOGIE
HEPATO-GASTRO-ENTEROLOGIE

CHU DOUERA

SPECIALITES

CHU BENI
MESSOUS
CHU BAB EL OUED

CHU (250 postes)

CHU HUSSEIN DEY

ETABLISSEMENTS

CHU MUSTAPHA

لمتعيين في المنصب العالي رئيس مصمحة استشفائية جامعية
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TOTAL

EHU ORAN

CHU SIDI BEL
ABBES

CHU TLEMCEN

CHU ORAN

CHU ANNABA

CHU BATNA

CHU SETIF

CHU CONSTANTINE

1

CHU BEJAIA

CHU BLIDA

1
1

CHU TIZI OUZOU

CHU DOUERA

GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE
HEMATOLOGIE
HEMOBIOLOGIE ET BANQUE DE SANG
HISTO-EMBRIYOLOGIE
IMAGERIE MEDICALE
IMMUNOLOGIE
LABO CENTRAL (MERE ET ENFANT)
LABORATOIRE CENTRAL
LABORATOIRE DE TOXICOLOGIE
LABORATOIRE D'EXPLORATION NEUROMUSCULAIRE
MALADIES INFECTIEUSES
MEDECINE DENTAIRE
MEDECINE DU TRAVAIL
MEDECINE INTERNE
MEDECINE LEGALE
MEDECINE NUCLEAIRE
MEDECINE NUCLEAIRE ET IMAGERIE
MOLECULAIRE
MEDECINE NUCLEAIRE ET IMAGERIE
METABOLIQUE
MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION
MICROBIOLOGIE
MICROBIOLOGIE ET PARASITOLOGIE
NEONATOLOGIE
NEPHROLOGIE HEMODIALYSE
NEPHROLOGIE
NEURO-CHIRURGIE
NEUROLOGIE
O.R.L

CHU BENI
MESSOUS
CHU BAB EL OUED
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CHU HUSSEIN DEY
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CHU MUSTAPHA
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ODONTOLOGIE CONSERVATRICE
ONCOLOGIE MEDICALE
OPHTALMOLOGIE
ORTHOPEDIE DENTO FACIALE
PEDIATRIE
PARASITOLOGIE
PARODONTOLOGIE
PATHOLOGIE-BUCCO-DENTAIRE
PNEUMO PHTISIOLOGIE
PROTHESE DENTAIRE
PSYCHIATRIE
RADIO THERAPIE
RADIOLOGIE
REANIMATION CHIRURGICALE
REANIMATION MEDICALE
REANIMATION POLYVALENTE
REANIMATION POLYVALENTE ET
TOXICOLOGIE
REEDUCATION FONCTIONNELLE
RHUMATOLOGIE
TOXICOLOGIE
URGENCES PSYCHIATRIQUES
URGENCES CHIRURGICALES
URGENCES MEDICALES
URGENCES MEDICO CHIRURGICALES
URGENCES MEDICO CHIRURGICALES
PEDIATRIQUES
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TOTAL GENERAL

5

8

6

12

9 30 15

26 22

16

16

1

25

21

18

12

ANATOMIE
PATHOLOGIE
ANESTHESIE
REANIMATION
CHIRURGIE
GENERALE

1

1

CHIRURGIE

1

1

1

1

1

1

EHS DIDOUCHE MOURAD CONSTANTINE
EHS RIAD CONSTANTINE
EHS RIAD HOCINE
EHS NEUROCHIRURGIE CHERCHEL
CAC DRAA BEN KHEDDA
EHS CHERAGA
TOTAL

CAC SIDI BEL ABBES
EHS TOT
EHS DAKSI
EHS CH CARDIAQUE DRAA BEN KHEDDA
EHS MERE ET ENFANT OUARGLA
EHS OPHTALMOLOGIE ORAN
1

4

1 1

1

1

11

1

1

2

1

CHIRURGIE
ONCO-PEDIATR
CHIRURGIE
PEDIATRIQUE
CHIRURGIE
THORACIQUE
CHIRURGIE
CARDIO VASC
CHIRURGIE
VASCULAIRE
CHIRURGIE
UROLOGIQUE

1

1
1

1

1

1

3
1

1
1

CHIRURGIE UROL
ET TRANS RENALE

1

1

1

1

1
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1

1

1

GYNECOLOGIE
OBSTE

13

250

1

CHIRURGIE
CARCINOLOGIQUE

EXPLORATION
NEURO MUSCULAIRE

EHS PSYCHATRIE SIDI BEL ABBES

EHS PSYCHATRIE TIPAZA

EHS MERE ET ENFANT TIPAZA

EHS CANASTEL
1

1

ORTHOPEDIQUE

EHS MERE ET ENFANT SIDI BEL ABBES

EHS MERE ET ENFANT LAGHOUAT

EHS MERE ET ENFANT BATNA

EHS MERE ET ENFANT EL EULMA

CAC SETIF

EHS PSYCHATRIE BATNA
ESH PSYCHIATRICE SETIF

CAC BATNA

EHS MERE ET ENFANTS S'BIHI

1

EHS MERE ET ENFANTS EL BOUNI

EHS SERAIDI

EHS SIDI MABROUK CONSTANTINE

EHS ERRAZI ANNABA

EHS SIDI CHAMI ORAN

EHS MERE ET ENFNAT NOUAR FADILA

SPECIALITES

EHS MERE ET ENFANT TLEMCEN

CAC BLIDA

EHS DR MAOUCHE CNMS

EHS AIT IDIR

EHS ZEMIRLI

EHS EL KETTAR

CPMC ALGER

(106
postes)

EHS BEN AKNOUN

EHS

EHS PSYCHIATRIEFRANTZ FANON BLIDA
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ETABLISSEMENTS

TOTAL

1

1

1

1

EHU ORAN

1

2
2
9
4
6
2
4
3
4
2
2
1
9
1
3
1

1

1
1

CHU SIDI BEL ABBES

CHU TLEMCEN

CHU ORAN

CHU ANNABA

CHU BATNA

CHU SETIF

CHU CONSTANTINE

CHU BEJAIA

CHU TIZI OUZOU

CHU BLIDA

CHU DOUERA

CHU BAB EL OUED

CHU HUSSEIN DEY

CHU BENI MESSOUS

SPECIALITES

CHU MUSTAPHA

ETABLISSEMENTS

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

10

CPMC ALGER

TOTAL GENERAL

14

ETABLISSEMENTS

SPECIALITES

ONCOLOGIE
MED PEDIA
ONCOLOGIE
MEDICALE
ONCOLOGIE
MEDIC ADULTE
PEDIATRIE
PEDO
PSYCHIATRIE
PSYCHIATRIE
ADULTE
RADIOLOGIE
RADIOTHERAPIE
REANIMATION
REANIMATION
MEDICALE
REEDUCATION
FONCTIONNELLE
UMC

2

2

2

1
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EHS SIDI CHAMI ORAN

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
EHS MERE ET ENFANT BATNA

1

2

-مديرية الدراسات القانونية واألرشيفEHS PSYCHATRIE TIPAZA

1

1

1
1

1
1
1
1

1
1

1

1

1
1

1
1

NEPHROLOGIE
1

1

1
1

1
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1

1
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1

1
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TOTAL

1

CAC SIDI BEL ABBES
EHS TOT
EHS DAKSI
EHS CH CARDIAQUE DRAA BEN KHEDDA
EHS MERE ET ENFANT OUARGLA
EHS OPHTALMOLOGIE ORAN
EHS DIDOUCHE MOURAD CONSTANTINE
EHS RIAD CONSTANTINE
EHS RIAD HOCINE
EHS NEUROCHIRURGIE CHERCHEL
CAC DRAA BEN KHEDDA
EHS CHERAGA

EHS PSYCHATRIE SIDI BEL ABBES

OPHTALMOLOGIE

EHS MERE ET ENFANT TIPAZA

1

EHS CANASTEL

1

EHS MERE ET ENFANT SIDI BEL ABBES

1

EHS MERE ET ENFANT LAGHOUAT

1

EHS MERE ET ENFANT EL EULMA

1

CAC SETIF

EHS PSYCHATRIE BATNA
ESH PSYCHIATRICE SETIF

CAC BATNA

EHS MERE ET ENFANTS EL BOUNI

EHS MERE ET ENFANTS S'BIHI

EHS SERAIDI

EHS SIDI MABROUK CONSTANTINE

1

EHS ERRAZI ANNABA

EHS MERE ET ENFNAT NOUAR FADILA

1

EHS MERE ET ENFANT TLEMCEN

1

EHS PSYCHIATRIEFRANTZ FANON BLIDA

HEMATOLOGIE

CAC BLIDA

MEDECINE DU
SPORT
MEDECINE
LEGALE
MEDECINE
INTERNE
MEDECINE
NUCLEAIRE
MEDECINE
PHYSIQUE ET RE
NEONATOLOGIE

EHS DR MAOUCHE CNMS

1

EHS ZEMIRLI

1

EHS AIT IDIR

NEURO
PHYSIOLOGIE
NEUROLOGIE

EHS EL KETTAR

HEPATO GASTRO
ENTEROL
IMAGERIE
MEDICALE
LABORATOIRE
CYTOLOGIE
LABORATOIRE
CENTRAL
LUTTE CONTRE
LA TOXICO
MALADIES
INFECTIEUSES
CPMC ALGER

EHS DIDOUCHE MOURAD CONSTANTINE
EHS RIAD CONSTANTINE
EHS RIAD HOCINE
EHS NEUROCHIRURGIE CHERCHEL
CAC DRAA BEN KHEDDA
EHS CHERAGA
TOTAL

CAC SIDI BEL ABBES
EHS TOT
EHS DAKSI
EHS CH CARDIAQUE DRAA BEN KHEDDA
EHS MERE ET ENFANT OUARGLA
EHS OPHTALMOLOGIE ORAN

EHS PSYCHATRIE SIDI BEL ABBES

EHS MERE ET ENFANT TIPAZA

EHS PSYCHATRIE TIPAZA

EHS MERE ET ENFANT SIDI BEL ABBES

EHS CANASTEL

EHS MERE ET ENFANT LAGHOUAT

EHS MERE ET ENFANT BATNA

EHS MERE ET ENFANT EL EULMA

CAC SETIF

EHS PSYCHATRIE BATNA
ESH PSYCHIATRICE SETIF

CAC BATNA

EHS MERE ET ENFANTS EL BOUNI

EHS MERE ET ENFANTS S'BIHI

EHS SERAIDI

EHS SIDI MABROUK CONSTANTINE

EHS ERRAZI ANNABA

EHS MERE ET ENFNAT NOUAR FADILA

EHS MERE ET ENFANT TLEMCEN

EHS SIDI CHAMI ORAN

EHS PSYCHIATRIEFRANTZ FANON BLIDA

CAC BLIDA

EHS DR MAOUCHE CNMS

EHS ZEMIRLI

EHS AIT IDIR

EHS EL KETTAR

EHS BEN AKNOUN

SPECIALITES

EHS BEN AKNOUN

ETABLISSEMENTS

3

1
1

1 1
4

1

6

2

2

1

1
1

1
1

3

1

3

1

1

2

1

1

2

1

2

1

6

7

4

5
1
1

1

2

1

1

1

1

1
1

1
1
1

1

1

1
1
1
1
1

1

1

1
1
1

1

1
1

1

1

1

4
2
3
9
3
1
1
2
3
1
6
2

1

1
1
1

1

1

1

1

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

5

2

1
1

1

1
1
1

2

TOTAL

EPH REMCHI TLEMCEN

EPH TIPAZA

EPH BESBES ET
TAREF

EPH BATNA

1
1
1

EPH BLIDA

1

EPH THENIA

1
1
1
1
1

EPH BIRTRARIA

EPH BECHAR

1

EPH OUARGLA

EPH MOSTAGANEM

EPH AIN TAYA

EPH ROUIBA

EPH EL ABIAR

EPH BOLOGHINE

1

EPH LAGHOUAT

ANATOMIE PATHOLOGIE
ANESTHESIE REANIMATION
CARDIOLOGIE
CHIRURGIE GENERALE
CHIRURGIE PEDIATRIQUE
CHIRURGIE UROLOGIQUE
CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE TR
ENDOCRINOLOGIE
EPIDEMIOLOGIE
GASTRO-ENTEROLOGIE
GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE
HEMATOLOGIE
IMAGERIE MEDICALE ET RADIO
LABORATOIRE CENTRAL
MALADIES INFECTIEUSES
MEDECINE INTERNE
MEDECINE LEGALE
MEDECINE DU TRAVAIL
NEPHROLOGIE HEMODIALYSE
NEURO-CHIRURGIE
O.R.L
ONCOLOGIE MEDICALE
OPHTALMOLOGIE
ORTHOPEDIQUE TRAUMATO
PEDIATRIE
PNEUMO-PHTISOLOGIE
PHARMACIE
PSYCHIATRIE
RADIOLOGIE
RADIOLOGIE CENTRALE
REANIMATION POLYVALENTE
RHUMATOLOGIE
UMC
TOTAL GENERAL

EPH DJILLALI RAHMOUN

SPECIALITES

EPH EL HARRACH

EPH (99 postes)

EPH KOUBA

ETABLISSEMENTS

1

5

1

1

3

3

3

1
20

1
19

1
1
21

3

6

2

6
2
9
3
1
3
2
3
3
3
4
6
5
1
1
3
1
1
1
3
99

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المتضمن فتح مسابقة وطنية2020  جوان01 ممحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في
2020 لمتعيين في المنصب العالي رئيس مصمحة استشفائية جامعية

: المركز االستشفائي الجامعي الدويرة
" جراحة العظام والرضوض "أ
" طب األطفال "أ" (حديثي الوالدة) و"ب
: المركز االستشفائي الجامعي بني مسوس
" طب أمراض الرئة والصدر "أ
: المركز االستشفائي الجامعي حسين داي
" طب األطفال "ب
: المركز االستشفائي الجامعي قسنطينة
" الجراحة العامة "ب
" طب األطفال "ب
15

2020-الثالثي الثاني-النشرة الرسمية

-مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 المركز االستشفائي الجامعي وهران:
 الجراحة العامة "أ"

 المركز االستشفائي الجامعي تممسان:
 الجراحة العامة "ب"

 المؤسسة االستشفائية المتخصصة فرانز فانون ،البميدة:
 طب األمراض العقمية لمكبار "ج" (اإلقامة طويمة المدى)
 طب األمراض العقمية لمكبار "د"

 المؤسسة االستشفائية المتخصصة "األم والطفل" ،تممسان:
 طب األطفال "أ"
 المؤسسة االستشفائية المتخصصة الهادي فميسي:
 األمراض المعدية "أ"

ـــــــــــــ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

،،،،،،
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-مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-
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وزارة التعميم العالي والبحث العممي

-مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-
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قــرار رقم  296مؤرخ في  08أفريل  ،2020يتضمن تمديد عهدة رئيس الندوة الجهوية لمجامعات
لمنطقة الغرب

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى القانوف رقـ  25-99المؤرخ في  08ذي الحجة عاـ  0409الموافق  4أبريل سنة  ،0999والمتضمفالقانوف التوجييي لمتعميـ العالي ،المعدؿ والمتمـ.

 وبمقتضى المرسوـ رقـ  000-84المؤرخ في  00ذي القعدة عاـ  0424الموافق  08غشت سنة ،0984والمتعمق بتنظيـ جامعة وىراف وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ.

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  20-02المؤرخ في  6جمادا األولى عاـ  0440الموافق  0جانفي سنة 0202والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة.

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  028-20المؤرخ في  0جمادا األولى عاـ  0400الموافق  00يوليو سنة ،0220الذي يحدد صالحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا.

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-00المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0405االموافق  02يناير سنة ،0200الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

 بمقتضى القرار رقـ  0020المؤرخ في  4ديسمبر سنة  0207والمتضمف تجديد عيدة رئيس الندوة الجيويةلمجامعات لمنطقة الغرب.

يـقـــــّرر

المادة األولى :تمدد عيدة رئيس الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة الغرب إلى غاية  00ديسمبر .0202

المادة  :2يترأس الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة الغرب مدير جامعة وىراف.0

المادة  :3تقتطع نفقات سير الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة الغرب مف االعتمادات المخصصة بعنواف جامعة
وىراف.0

المادة  :4يسري مفعوؿ ىذا القرار ابتداء مف  5ديسمبر سنة .0209

المادة  :5يكمف مدير المي ازنية والوسائل ومراقبة التسيير ومدير جامعة وىراف ،0كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  08أفريل 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ :شمس الدين شيتور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم /148م.ع.ب.ع.ت.ت /مؤرخ في  29أفريل ،2020
يتضمن إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعميم العالي

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  20-02المؤرخ في  6جمادا األولى عاـ  0440الموافق  0جانفي سنة ،0202والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة.

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

-مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-

النشرة الرسمية-الثالثي الثاني2020-

18

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في  04جمادا الثانية عاـ  0404الموافق  00أوتسنة ،0220الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ.

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-00المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0404الموافق  02جانفي سنة ،0200الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  80-00المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0404الموافق  02جانفي سنة ،0200الذي يحدد مياـ المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنظيميا.

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  000-09المؤرخ في  00ذي الحجة عاـ  0442الموافق  00غشت سنة ،0209الذي يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيميا وسيرىا ،السيما المادة  9الفقرة  0منو.

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  000-09المؤرخ في  00ذي الحجة عاـ  0442الموافق  00غشت سنة ،0209الذي يحدد مياـ الوكاالت الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا.

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  24-02المؤرخ في  05جمادا األولى عاـ  0440الموافق  00جانفي سنة ،0202الذي يرخص ألعضاء الحكومة تفويض إمضائيـ.

 وبمقتضى القرار رقـ  04المؤرخ في  00جانفي سنة  ،0202والمتضمف التفويض باإلمضاء لمسيد المدير العاـلمبحث العممي والتطوير التكنولوجي.

 وبعد اإلطالع عمى رأي المجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا المنعقد بتاريخ 23جانفي .0202

 وبعد اإلطالع عمى رأي المجمس العممي لموكالةوالتغذية.المنعقد بتاريخ  5فيفري .0202

الموضوعاتية لمبحث في البيوتكنولوجيا وعموـ الزراعة

 وبعد اإلطالع عمى رأي المجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الطبيعة والحياة المنعقد بتاريخ 6فيفري .0202

 -وبناء عمى اقتراح مدراء مؤسسات التعميـ العالي.

يـقـــــّرر

المادة األولى :طبقا ألحكاـ المادة  9مف المرسوـ التنفيذي رقـ  000-09المؤرخ في  00ذي الحجة عاـ 0442
الموافق  00غشت سنة  ،0209المذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى إنشاء مخابر بحث لدا بعض
مؤسسات التعميـ العالي.

المادة  :2تحدد قائمة مخابر البحث المنشأة لدا بعض مؤسسات التعميـ العالي في ممحق ىذا القرار.
المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  29أفريل 2020

ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
المدير العام

لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي
ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

-مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-

األستاذ :حفيظ أوراق
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ممحق القــرار رقم /148م.ع.ب.ع.ت.ت /المؤرخ في  29أفريل ،2020
المتضمن إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعميم العالي

 جامعة األغواط:

 .1مخبر العموـ البيولوجية والفالحية.

 جامعة البميدة :1

 .2مخبر العموـ وتكنولوجيا األغذية والتنمية المستدامة.

 جامعة الجزائر :1

 .3مخبر الموارد الحية ذات األىمية االقتصادية في الجزائر.

 جامعة المسيمة:

 .4مخبر التنوع الحيوي والتقنيات الحيوية لتثميف الموارد النباتية.

 جامعة الوادي:
 .5مخبر البيولوجيا ،الػمحيط والصحة.

 .6مخبر التنوع البيولوجي وتطبيقات البيوتكنولوجيا في الػمػجاؿ الزراعي.
 جامعة أم البواقي:

 .7مخبر البيئة الوظيفية والمحيط.

 .8مخبر المواد الطبيعية ،الجزيئات الحيوية وتطبيقاتيا البيوتكنولوجية.
 جامعة باتنة :2

 .9مخبر اليندسة المدنية-المخاطر وتفاعل المنشآت.

 جامعة بسكرة:

 .10مخبر ترقية االبتكار الزراعي في المناطق القاحمة.

 جامعة بومرداس:

 .11مخبر المعموماتية الحيوية ،األحياء الدقيقة التطبيقية والػجزيئات الػحيوية.
 .12مخبر التنوع البيولوجي والتكنولوجيا الحيوية والبيئة والتنمية الػمستدامة.

 جامعة قسنطينة :1
 .13مخبر اليندسة الفالحية الغذائية.
 جامعة وهران :1

 .14مخبر بيوتكنولوجيا مف أجل أمف طاقوي وغذائي.

 جامعة وهران لمعموم والتكنولوجيا:

 .15مخبر السموـ والبيئة والصحة.

ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

-مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-
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قــرار رقـم  11مـؤرخ فـي  30أفريل  2020يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة
لـدى المدرسة المتعددة العموم لمهندسة المعمارية والعمران

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األمر رقـ  20-26المؤرخ في  09جمادا الثانيػة عاـ  0407الموافػق  05يوليػو سنة ،0226المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية.

 بمقتضى المرسوـ رقـ  179-80المؤرخ في  00رجب عاـ  0420الموافق  15مايو سنة  ،0980المحددلمحتوا الخدمػػات اإلجتماعي ػػة وكيفية تمويػػميا.

 بمقتضى المرسوـ رقـ  020-80المؤرخ في  00ذي القعدة عاـ  0420الموافق  00سبتمبر سنة ،0980المتعمق بتسيير الخدمات اإلجتماعية.

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  20-02المؤرخ في  6جمادا األولى عاـ  0440الموافق  0جانفي سنة ،0202يتضمف تعييف أعضاء الحكومة.

 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  004-29المؤرخ في  00أكتوبر سنة  ،0229يعدؿ المرسوـ التنفيػذي رقـ -28 000المؤرخ في  04جويمية سنة  ،0228المتضمف تحويل المدرسة المتعددة العموـ لميندسة المعمارية والعمراف

إلى مدرسة خارج الجامعة.

 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-00المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة ،0200المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

 نظػ ػ ػ ار لممحضر المؤرخ في  08ديسمبر سنة  ،0209المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية لداالمدرسة المتعددة العموـ لميندسة المعمارية والعمراف.

ـقـــــرر
ي ّ

المـادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدا المدرسة المتعددة العموـ لميندسة المعمارية والعمراف.

المـادة  :2تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:
األعضاء الدائمون:

 -01بشيـ إلياس،

 -04صغير عمر،
 -07باكور دمحم،

األعضاء اإلضافيون :

 -01رافع دمحم،

 -02فارس رابح،

 -05بوشكوـ محي الديف،
 -08دغموس مبروؾ،

 -03بورحمة زىور،

 -06أبوشو حساف،

 -09تاجديت عبد المجيد،

 -02قريف إسماعيل،

المـادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )20سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.

المـادة  :4يكمف السيػد مديػر المدرسة المتعددة العموـ لميندسة المعمارية والعمراف ،بتنفيػذ ىػذا القػرار ،الذي سينشر
في النشرة الرسمية لو ازرة التعميػـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  30أفريل 2020

ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام

ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

-مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-

األستاذ :براح منير خالد
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قــرار رقـم  12مـؤرخ فـي  30أفريل  2020يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة
لـدى جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة2
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األمر رقـ  20-26المؤرخ في  09جمادا الثانيػة عاـ  0407الموافػق  05يوليػو سنة ،0226المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية.

 بمقتضى المرسوـ رقـ  179-80المؤرخ في  00رجب عاـ  0420الموافق  15مايو سنة  ،0980المحددلمحتوا الخدمػػات االجتماعي ػػة وكيفية تمويػػميا.

 بمقتضى المرسوـ رقـ  020-80المؤرخ في  00ذي القعدة عاـ  0420الموافق  00سبتمبر سنة ،0980المتعمق بتسيير الخدمات اإلجتماعية.

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  20-02المؤرخ في  6جمادا األولى عاـ  0440الموافق  0جانفي سنة ،0202يتضمف تعييف أعضاء الحكومة. ،

 -بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  420-00المؤرخ في  08نوفمبر سنة  ،0200المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة.0

 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-00المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة ،0200المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

 نظػ ػ ػ ار لممحضر المؤرخ في  20ديسمبر سنة  ،0209المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية لداجامعة قسنطينة.0

يـقـــــّرر

المـادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدا جامعة قسنطينة.0

المـادة  :2تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:
األعضاء الدائمون:

 -01منصوري دمحم الشريف،

 -02بوخالفة كماؿ،

 -03بوفريوة ياسيف،

 -04بوحاليس دمحم خميل،

 -05بوراموؿ عبد الكريـ،

 -06طالبي خالد،

 -07العباسي نواؿ،
األعضاء اإلضافيون :

 -01بوسقيعة سميـ،

 -08تيقريف أمير،

 -02قاسمي عبد المالؾ،

 -09بمحمدي أيمف،
 -03شيخ تقي الديف.

المـادة  :0تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )20سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.

المـادة  :4يكمف السيػد مديػر جامعة قسنطينة  ،0بتنفيػذ ىػذا القػرار ،الذي سينشر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميػـ
العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  30أفريل 2020

ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

-مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-

األستاذ :براح منير خالد
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قــرار رقـم  13مـؤرخ فـي  12ماي  2020يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة
لـدى جامعة زيان عاشور الجمفة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األمر رقـ  20-26المؤرخ في  09جمادا الثانيػة عاـ  0407الموافػق  05يوليػو سنة ،0226المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية.

 بمقتضى المرسوـ رقـ  179-80المؤرخ في  00رجب عاـ  0420الموافق  15مايو سنة  ،0980المحددلمحتوا الخدمػػات االجتماعي ػػة وكيفية تمويػػميا.

 بمقتضى المرسوـ رقـ  020-80المؤرخ في  00ذي القعدة عاـ  0420الموافق  00سبتمبر سنة ،0980المتعمق بتسيير الخدمات اإلجتماعية.

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  20-02المؤرخ في  6جمادا األولى عاـ  0440الموافق  0جانفي سنة ،0202يتضمف تعييف أعضاء الحكومة.

 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-00المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة ،0200المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  70-06المؤرخ في  00فيفري سنة  ،0206يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ 29-29المؤرخ في  24جانفي  ،0229المتضمف إنشاء جامعة الجمفة.

 نظػ ػ ػ ار لممحضر المؤرخ في  00مارس سنة  ،0202المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية لداجامعة الجمفة.

ـقـــــرر
ي ّ

المـادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدا جامعة الجمفة.

المـادة  :2تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ :
األعضاء الدائمون:

 -01بف عمي خميل،

 -02بف مسعود طاىر،

 -07مني يحي،

 -08باكرية عيسى،

 -04حديدي آدـ،

األعضاء اإلضافيون :

 -01حمباوي لخضر،

 -05جعيد دمحم،

 -03خمفاوي لزىاري،
 -06مراد أحمد،

 -02حميدي عمر.

المـادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )20سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.

المـادة  :4يكمف السيػد مديػر جامعة الجمفة ،بتنفيػذ ىػذا القػرار ،الذي سينشر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميػـ العالي
والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  12ماي 2020

ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام

ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

-مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-

األستاذ :براح منير خالد
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قــرار رقم  297مؤرخ في  28ماي  ،2020يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم طب األسنان بكمية الطــب بجامعة فرحات عباس-سطيف1

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  01-20المؤرخ في  6جمادا األولى عاـ  0440الموافق  20جانفي سنة 0202

المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  042-89المؤرخ في  09ذي الحجة عاـ  0429الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ.
 0989والمتضمف إنشاء جامعة سطيف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في 04جمادا الثانية عاـ  0404الموافق  00غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 0220الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-00المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
 وبموجب القرار رقـ 0654المؤرخ في  02أكتوبر  0206الذي ّ
ّ
لقسـ طػ ػػب األسناف بكمية الطػ ػػب بجامعة فرحات عباس-سطيف.0
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ طػ ػػب األسناف بكمية الطػ ػػب بجامعة فرحاتالمؤرخ في  25نوفمبر .0209
عباس-سطيف0
ّ

يـقـــــّرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في  04جمادا الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 0404الموافق  00غشت سنة ،0220
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ طػ ػػب األسناف بكمية الطػ ػػب بجامعة فرحات عباس-

سطيف.0

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ طػ ػػب األسناف بكمية الطػ ػػب بجامعة فرحات عباس-
سطيف ،0وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس -سطيف ،0كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  28ماي 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ

األستاذ :شمس الدين شيتور

ممحــق بالقـرار رقـم  297المؤرخ في  28ماي  2020الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
الرقم

لقسم طب األسنان بكمية الطــب بجامعة فرحات عباس-سطيف1

1

االسم والمقـب

الصفـة

عمراف مراد

رئيس المجنة العممية لمقسـ

3

بمغربي إيماف

2

معروؼ عبد العالي

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

رئيس القسـ

أستاذ مساعد استشفائي جامعي

-مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-
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4

بوكر اززة بوبكر

أستاذ مساعد استشفائي جامعي

6

خاليفية سناء

أستاذ مساعد استشفائي جامعي

5
7

أستاذ مساعد استشفائي جامعي

جبار راضية

أستاذ مساعد استشفائي جامعي

بوعريسة سامية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  298مؤرخ في  28ماي  ،2020يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الطب بكمية الطب بجامعة فرحات عباس-سطيف1

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  01-20المؤرخ في  6جمادا األولى عاـ  0440الموافق  20جانفي سنة 0202المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  042-89المؤرخ في  09ذي الحجة عاـ  0429الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ.
 0989والمتضمف إنشاء جامعة سطيف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في 04جمادا الثانية عاـ  0404الموافق  00غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 0220الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-00المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
 وبموجب القرار رقـ 0650المؤرخ في  02أكتوبر  0206الذي ّ
ّ
لقسـ الطػ ػػب بكمية الطػ ػػب بجامعة فرحات عباس -سطيف.0
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الطػ ػػب بكمية الطػ ػػب بجامعة فرحات عباس-المؤرخ في  25نوفمبر .0209
سطيفّ 0

يـقـــــّرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في  04جمادا الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 0404الموافق  00غشت سنة ،0220
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطػ ػػب بكمية الطػ ػػب بجامعة فرحات عباس -سطيف.0
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطػ ػػب بكمية الطػ ػػب بجامعة فرحات عباس -سطيف
 ،0وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس -سطيف  ،0كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  28ماي 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

-مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-

األستاذ :شمس الدين شيتور
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ممحــق بالقـرار رقـم  298المؤرخ في  28ماي  2020الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الطب بكمية الطب بجامعة فرحات عباس-سطيف1

االسم والمقـب

الصفـة

الرقم
1

جابي فريدة

رئيس المجنة العممية لمقسـ

2

جيممي عمر

رئيس القسـ

3

ساحمي فريدة

أستاذ استشفائي جامعي

4

توابتي سياـ العمجة

أستاذ استشفائي جامعي

5

مصباح نبيل

6

حمادوش دمحم

أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ"

7

وىاب إلياـ

أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ"

8

بوزيدي جالؿ

أستاذ مساعد استشفائي جامعي

9

ميموف أحمد ميدي

أستاذ مساعد استشفائي جامعي

أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  299مؤرخ في  28ماي  ،2020يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الصيدلة بكمية الطــــب بجامعة فرحات عباس-سطيف1

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  01-20المؤرخ في  6جمادا األولى عاـ  0440الموافق  20جانفي سنة 0202

المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  042-89المؤرخ في  09ذي الحجة عاـ  0429الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ.
 0989والمتضمف إنشاء جامعة سطيف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في 04جمادا الثانية عاـ  0404الموافق  00غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 0220الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-00المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
 وبموجب القرار رقـ 0650المؤرخ في  02أكتوبر  0206الذي ّ
ّ
لقسـ الصيدلة بكمية الطػ ػػب بجامعة فرحات عباس-سطيف.0

 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الصيدلة بكمية الطػ ػػب بجامعة فرحات عباس-مؤرخ في  25نوفمبر .0209
سطيف 0ال ّ

يـقـــــّرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في  04جمادا الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 0404الموافق  00غشت سنة ،0220
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الصيدلة بكمية الطػ ػػب بجامعة فرحات عباس-سطيف.0
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

-مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-
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المادة :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الصيدلة بكمية الطػ ػػب بجامعة فرحات
وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

عباس-سطيف،0

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس-سطيف ،0كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  28ماي 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ :شمس الدين شيتور

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ

ممحــق بالقـرار رقـم  299المؤرخ في  28ماي  2020الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الصيدلة بكمية الطــــب بجامعة فرحات عباس-سطيف1

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

الصفـة

االسم والمقـب

رئيس المجنة العممية لمقسـ

بولعشب نصيرة

رئيس القسـ

بف بوضياؼ صباح

فميميسة عبد الناصر

أستاذ محاضر قسـ "أ"

صحراوي وفاء

أستاذ مساعد استشفائي جامعي

أستاذ محاضر قسـ "أ"

شرماط صباح

أستاذ مساعد استشفائي جامعي

كعرار دمحم نجيب

مخناف أحمد مصطفى

أستاذ مساعد استشفائي جامعي

راجي نادية

أستاذ مساعد استشفائي جامعي

أستاذ مساعد استشفائي جامعي

بونعاس سارة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  300مؤرخ في  28ماي  ،2020يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية الطــــــب بجامعة فرحات عباس-سطيف1

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  01-20المؤرخ في  6جمادا األولى عاـ  0440الموافق  20جانفي سنة 0202

المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  042-89المؤرخ في  09ذي الحجة عاـ  0429الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ.
 0989والمتضمف إنشاء جامعة سطيف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في 04جمادا الثانية عاـ  0404الموافق  00غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 0220الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-00المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

المؤرخ في  02أكتوبر  0206الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ 0655ّ
لكمية الطػ ػ ػػب بجامعة فرحات عباس-سطيف.0

المؤرخ
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الطػ ػ ػػب بجامعة فرحاتعباس-سطيف0ّ
في  25نوفمبر .0209
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

-مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-
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ـقـــــرر
ي ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  40و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في  04جمادا الثانية
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  0404الموافق  00غشت سنة ،0220
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الطػ ػ ػػب بجامعة فرحات عباس-سطيف.0
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الطػ ػ ػػب بجامعة فرحات عباس-سطيف ،0وفقا
لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس -سطيف ،0كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  28ماي 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ :شمس الدين شيتور
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحـــق بالقــرار رقم  300المؤرخ في  28ماي  2020الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية الطــــــب بجامعة فرحات عباس-سطيف1
الرقم

االسم والمقـب

الصفـة

1

مصباح نبيل

2

لعوامري سميماف

رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ الطب
ّ
عميد الكمية

3

محدادي صالح

نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة

4

أويحي آماؿ

5

جيممي عمر

التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
رئيس قسـ الطب

6

بف بوضياؼ صباح

رئيس قسـ الصيدلة

7

معروؼ عبد العالي

رئيس قسـ طب األسناف

8

جابي فريدة

رئيس المجنة العممية لقسـ الطب

9

بولعشب نصيرة

رئيس المجنة العممية لقسـ الصيدلة

10

عمراف مراد

رئيس المجنة العممية لقسـ طب األسناف

11

حمادوش دمحم

12

شرماط صباح

13

فميميسة عبد الناصر

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ الطب
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ الصيدلة
ّ

14

بوزيدي جالؿ

15

توتابتي عبد الرزاؽ

مدير مخبر بحث

16

حامدي الشريف مختار

مدير مخبر بحث

17

قمري زيف الديف

مسؤوؿ المكتبة

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ الصيدلة
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

-مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-

النشرة الرسمية-الثالثي الثاني2020-

28

قــرار رقم  304مؤرخ في  28ماي  ،2020يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية العــــــموم بجامعة فرحات عباس-سطيف1

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  01-20المؤرخ في  6جمادا األولى عاـ  0440الموافق  20جانفي سنة 0202

المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  042-89المؤرخ في  09ذي الحجة عاـ  0429الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ.
 0989والمتضمف إنشاء جامعة سطيف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في 04جمادا الثانية عاـ  0404الموافق  00غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 0220الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-00المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

المؤرخ في  00نوفمبر  0206الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ 0700ّ
لكمية العػ ػ ػػموـ بجامعة فرحات عباس-سطيف.0
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العػ ػ ػػموـ بجامعة فرحات عباس-سطيف0المؤرخ في  06سبتمر .0209
ّ

يـقـــــّرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  40و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في  04جمادا الثانية

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  0404الموافق  00غشت سنة ،0220
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العػ ػ ػػموـ بجامعة فرحات عباس-سطيف.0

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العػ ػ ػػموـ بجامعة فرحات عباس-سطيف ،0وفقا
لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس-سطيف ،0كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  28ماي 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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األستاذ :شمس الدين شيتور

ممحـــق بالقــرار رقم  304المؤرخ في  28ماي  2020الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
الرقم االسم والمقـب
1

عزيزي عمر

3

بف سريدي حميد

2
4
5

لوعيل العياشي

مصباح عمار
كراش لحسف

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

لكمية العــــــموم بجامعة فرحات عباس-سطيف1
الصفـة

رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ الكيمياء
ّ
عميد الكمية

نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة

التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
رئيس قسـ الفيزياء

-مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-
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6

ىاروف دمحم فييـ

رئيس قسـ الكيمياء

8
9
10
11
12
13
14
15
16

خنتوت شعباف
عمراني نعيمة
سطيفي فاطمة
بف سالـ نصر الديف
معوش جماؿ
شرقي عبد الحميد
ىالؿ عبد القادر
مرواني عبد الباقي
زيتوني رشيد

رئيس قسـ اإلعالـ اآللي
رئيس المجنة العممية لقسـ الفيزياء
رئيس المجنة العممية لقسـ الكيمياء
رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف
ّ

7

رئيس قسـ الرياضيات

قارة دمحم

 17موساوي عبد الوىاب

قسـ
قسـ
قسـ
قسـ
قسـ
قسـ

الفيزياء
الفيزياء
الكيمياء
الرياضيات
الرياضيات
اإلعالـ اآللي

 19بوقزولة الطيب فخر الديف

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف

 22بوحمادو عبد المجيد

مدير مخبر بحث

 24خرفي فيصل

مدير مخبر بحث

 18خبابة عبد هللا
 20خرشي سامية

مدير مخبر بحث

 21بف الشيخ كماؿ

مدير مخبر بحث

 23روميمي عبد الكريـ

مدير مخبر بحث

 25بف جدو أحمد

 26بف الشريف مداني عبد المطيف

مدير مخبر بحث

 28بف تيامي امبارؾ

مدير مخبر بحث

مدير مخبر بحث

 27عميوات مخموؼ

مدير مخبر بحث

 29فرحات احميدة عبد الحق

مسؤوؿ المكتبة

 30بف ستيتي تراعي نجاة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم المالية
قــرار رقم  305مؤرخ في  28ماي ّ ،2020
والمحاسبة بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة  20أوت -1955سكيكدة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
-

بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  01-20المؤرخ في  6جمادا األولى عاـ  0440الموافق  20جانفي سنة 0202
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
و
ّ
وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  070-20المؤرخ في  02جمادا الثانية عاـ  0400الموافق  08سبتمبر سنة
المتمـ.
 0220والمتضمف إنشاء جامعة سكيكدة،
ّ
المعدؿ و ّ
وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في 04جمادا الثانية عاـ  0404الموافق  00غشت سنة
المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 0220الذي ّ
المعدؿ و ّ
وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-00المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200
الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

-مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-
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 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة بكمية العموـ االقتصاديةالمؤرخ في  00فيفري .0202
والتجارية وعموـ التسيير بجامعة  02أوت -0955سكيكدة ّ
ـقـــــرر
ي ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في  04جمادا الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 0404الموافق  00غشت سنة ،0220
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة بكمية العموـ االقتصادية
والتجارية وعموـ التسيير بجامعة  02أوت -0955سكيكدة.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة بكمية العموـ االقتصادية
والتجارية وعموـ التسيير بجامعة  02أوت  -0955سكيكدة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  02أوت -0955سكيكدة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  28ماي 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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األستاذ :شمس الدين شيتور

ممحــق بالقـرار رقـم  305المؤرخ في  28ماي  2020الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
العموم المالية والمحاسبة بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة  20أوت  -1955سكيكدة
الرقم

االسم والمقـب

2

رماش كماؿ

1
3
4
5
6
7
8
9

الصفـة

مزياني نور الديف

رئيس المجنة العممية لمقسـ

كيموش بالؿ

أستاذ محاضر قسـ "أ"

رئيس القسـ

شالبي عمار

أستاذ محاضر قسـ "أ"

قواسمية ىبة

أستاذ محاضر قسـ "ب"

زيرؽ سوسف

أستاذ محاضر قسـ "أ"

أستاذ محاضر قسـ "ب"

بوخشيمة مريـ

أستاذ مساعد قسـ "أ"

مريخي عبد الرزاؽ

أستاذ مساعد قسـ "أ"

بوصبع ناصر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم التجارية
قــرار رقم  306مؤرخ في  28ماي ّ ،2020
بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة  20أوت -1955سكيكدة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  01-20المؤرخ في  6جمادا األولى عاـ  0440الموافق  20جانفي سنة 0202المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  070-20المؤرخ في  02جمادا الثانية عاـ  0400الموافق  08سبتمبر سنةالمتمـ.
 0220والمتضمف إنشاء جامعة سكيكدة،
ّ
المعدؿ و ّ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في 04جمادا الثانية عاـ  0404الموافق  00غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 0220الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-00المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية والتجاريةالمؤرخ في  00فيفري .0202
وعموـ التسيير بجامعة  02أوت -0955سكيكدة ّ
يـقـــــّرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في  04جمادا الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 0404الموافق  00غشت سنة ،0220
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ
التسيير بجامعة  02أوت -0955سكيكدة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية
وعموـ التسيير بجامعة  02أوت -0955سكيكدة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  02أوت -0955سكيكدة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  28ماي 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ :شمس الدين شيتور
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ممحــق بالقـرار رقـم  306المؤرخ في  28ماي  2020الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم التجارية بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة  20أوت  -1955سكيكدة
االسم والمقـب

الصفـة

الرقم
1

بف الشيخ بوبكر دمحم الصديق

رئيس المجنة العممية لمقسـ

2

نطور بالؿ

رئيس القسـ

3

حالسي ىجيرة

أستاذ محاضر قسـ "أ"

4

رجـ نور الديف

أستاذ محاضر قسـ "ب"

5

مقيطع حمزة

أستاذ محاضر قسـ "ب"

6

بوناب ياسيف

أستاذ محاضر قسـ "ب"

7

بمعز خير الديف

أستاذ محاضر قسـ "ب"

8

بوعناف نور الديف

أستاذ مساعد قسـ "أ"

9

رابحي دراجي

أستاذ مساعد قسـ "أ"
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم
قــرار رقم  307مؤرخ في  28ماي ّ ،2020
االقتصادية بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة  20أوت -1955سكيكدة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  01-20المؤرخ في  6جمادا األولى عاـ  0440الموافق  20جانفي سنة 0202المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
و
ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  070-20المؤرخ في  02جمادا الثانية عاـ  0400الموافق  08سبتمبر سنة

المتمـ.
 0220والمتضمف إنشاء جامعة سكيكدة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في 04جمادا الثانية عاـ  0404الموافق  00غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 0220الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-00المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصاديةالمؤرخ في  00فيفري .0202
والتجارية وعموـ التسيير بجامعة  02أوت -0955سكيكدة ّ
يـقـــــّرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في  04جمادا الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 0404الموافق  00غشت سنة ،0220
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية

وعموـ التسيير بجامعة  02أوت -0955سكيكدة.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية
وعموـ التسيير بجامعة  02أوت -0955سكيكدة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  02أوت -0955سكيكدة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  28ماي 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ :شمس الدين شيتور

ممحــق بالقـرار رقـم  307المؤرخ في  28ماي  2020الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية

لقسم العموم االقتصادية بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة  20أوت -1955سكيكدة
الرقم
1
2
3
4

االسم والمقـب

الصفـة

بوالكور نور الديف

رئيس المجنة العممية لمقسـ

صيد فاتح

رئيس القسـ

شرقرؽ سمير

أستاذ محاضر قسـ "أ"

ساحمي لزىر

أستاذ محاضر قسـ "أ"

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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5

قصاص شريفة

أستاذ محاضر قسـ "أ"

6

يونس بوعصيدة رضا

أستاذ محاضر قسـ "أ"

7
8

شروف عز الديف

أستاذ محاضر قسـ "أ"

لقوي عبد الحفيظ

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
قــرار رقم  308مؤرخ في  28ماي ّ ،2020

عموم التسيير بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة  20أوت -1955سكيكدة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  01-20المؤرخ في  6جمادا األولى عاـ  0440الموافق  20جانفي سنة 0202المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  070-20المؤرخ في  02جمادا الثانية عاـ  0400الموافق  08سبتمبر سنةالمتمـ.
 0220والمتضمف إنشاء جامعة سكيكدة،
ّ
المعدؿ و ّ

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في 04جمادا الثانية عاـ  0404الموافق  00غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 0220الذي ّ
المعدؿ و ّ

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-00المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية والتجاريةالمؤرخ في  00فيفري .0202
وعموـ التسيير بجامعة  02أوت  -0955سكيكدة ّ
يـقـــــّرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في  04جمادا الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 0404الموافق  00غشت سنة ،0220
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ
التسيير بجامعة  02أوت -0955سكيكدة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ
التسيير بجامعة  02أوت -0955سكيكدة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  02أوت -0955سكيكدة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  28ماي 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ :شمس الدين شيتور
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ممحــق بالقـرار رقـم  308المؤرخ في  28ماي  2020الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم عموم التسيير بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة  20أوت -1955سكيكدة

الرقم

االسم والمقـب

الصفـة

1

زرزار العياشي

رئيس المجنة العممية لمقسـ

2

بوجعادة إلياس

رئيس القسـ

3

طيار أحسف

أستاذ محاضر قسـ "أ"

4

جقريف عمي

أستاذ محاضر قسـ "أ"

5

مقيمح صبري

أستاذ محاضر قسـ "أ"

6

يوب آماؿ

أستاذ محاضر قسـ "أ"

7

سمطاف كريمة

أستاذ محاضر قسـ "ب"

8
9

لخضاري صالح

أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

بوصبع سياـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  309مؤرخ في  28ماي  ،2020يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة  20أوت -1955سكيكدة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  01-20المؤرخ في  6جمادا األولى عاـ  0440الموافق  20جانفي سنة 0202المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
و
ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  070-20المؤرخ في  02جمادا الثانية عاـ  0400الموافق  08سبتمبر سنة

المتمـ.
 0220والمتضمف إنشاء جامعة سكيكدة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في 04جمادا الثانية عاـ  0404الموافق  00غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 0220الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-00المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسييرالمؤرخ في  06أكتوبر .0209
بجامعة  02أوت  -0955سكيكدة ّ
ـقـــــرر
ي ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  40و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في  04جمادا الثانية

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  0404الموافق  00غشت سنة ،0220
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير

بجامعة  02أوت -0955سكيكدة.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة
 02أوت  -0955سكيكدة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  02أوت  -0955سكيكدة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  28ماي 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ :شمس الدين شيتور

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الرقم

ممحـــق بالقــرار رقم  309المؤرخ في  28ماي  2020الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة  20أوت -1955سكيكدة
االسم والمقـب

1

طيار أحسف

3

مشري ناصر

2
4
5
6
7
8
9

كيموش بالؿ

مشحود عمر

الصفـة

رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ عموـ التسيير
ّ
عميد الكمية

نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ

بوجعادة إلياس

رئيس قسـ عموـ التسيير

نطور بالؿ

رئيس قسـ العموـ التجارية

صيد فاتح

رماش كماؿ

زرزار العياشي

 10بوالكور نور الديف

رئيس قسـ العموـ االقتصادية
رئيس قسـ العموـ المالية والمحاسبة

رئيس المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير

رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية

 11بف الشيخ بوبكر دمحم الصديق

رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية

 13جقريف عمي

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ عموـ التسيير
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ العموـ االقتصادية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ العموـ االقتصادية
ّ

 12مزياني نور الديف
 14شرقرؽ سمير

 15يونس بوعصيدة رضا
 16حموز فاطمة

 17حالسي ىجيرة
 18شالبي عمار
 19زيرؽ سوسف

رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ العموـ التجارية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ العموـ التجارية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ العموـ المالية والمحاسبة
ّ

 20بوعناف نور الديف

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ العموـ المالية والمحاسبة
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف

 24زيتوني منى

مسؤوؿ المكتبة

 21لقوي عبد الحفيظ
 22مقيمح صبري

مدير مخبر بحث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  24أفريل  2019الذي يحدد
يعدل القرار رقم 482
قــرار رقم  310مؤرخ في  28ماي ّ ،2020
ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعهد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة صالح بوبنيدر-قسنطينة3

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  01-20المؤرخ في  6جمادا األولى عاـ  0440الموافق  20جانفي سنة 0202المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
و
ّ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في 04جمادا الثانية عاـ  0404الموافق  00غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 0220الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  420-00المؤرخ في  0محرـ عاـ  0400الموافق  08نوفمبر سنة 0200المعدؿ.
المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة ،0
ّ

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-00المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

المؤرخ في  04أفريل  0209الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ 480ّ
لمعيد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة صالح بوبنيدر-قسنطينة.0
 وبناء عمى إرساؿ جامعة صالح بوبنيدر-قسنطينة  0رقـ  004المؤرخ في  04فيفري .0202ـقـــــرر
ي ّ

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد تسيير التقنيات
الحضرية بجامعة صالح بوبنيدر-قسنطينة.0

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة صالح بوبنيدر-
قسنطينة ،0وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة صالح بوبنيدر -قسنطينة  ،0كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  28ماي 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ

األستاذ :شمس الدين شيتور

المؤرخ في  24أفريل 2019
يعدل القرار رقم 482
ممحـــق بالقــرار رقم  310المؤرخ في  28ماي  2020الذي ّ
ّ
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعهد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة صالح بوبنيدر-قسنطينة3
ّ

الرقم

االسم والمقـب

1

بف نميسي أحسف

3

مدور وليد

2
4
5
6
7
8
9

عميرش حمزة

بوعظـ رقية

رئيس المجمس العممي لممعيد ،ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ المدف والتعمير
ّ
مدير المعيد

مدير مساعد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
مدير مساعد مكّمف بما بعد ّ

فاضل عبد الوىاب

رئيس قسـ التقنيات الحضرية والبيئة

جغار عائشة

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ المدف والتعمير
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ التقنيات الحضرية والبيئة
ّ
ممّثمة األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ التقنيات الحضرية والبيئة
ّ

بوزحزح فؤاد

غاشي عز الديف

شادي دمحم

10

بوعود دمحم

12

زغدود أمنة

11

الصفـة

منادي نرجس

رئيس قسـ تسيير المدف والتعمير

ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
مسؤولة المكتبة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

-مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-

النشرة الرسمية-الثالثي الثاني2020-

37

قــرار رقم  311مؤرخ في  28ماي  ،2020يعدل القرار رقم  742المؤرخ في  09أوت  2018الذي يحدد القائمة
االسمية ألعضاء المجــمس العممــي لــكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الشريف مساعدية-سوق أهراس

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  01-20المؤرخ في  6جمادا األولى عاـ  0440الموافق  20جانفي سنة 0202المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  045-00المؤرخ في  04رجب عاـ  0400الموافق  24يونيو سنة 0200المتضمف إنشاء جامعة سوؽ أىراس.

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في 04جمادا الثانية عاـ  0404الموافق  00غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 0220الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-00المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

 وبمقتضى القرار رقـ  740المؤرخ في  29أوت  0208الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجػػمس العممػػيلػػكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الشريف مساعدية -سوؽ أىراس.

المؤرخ في  00فيفري .0202
 وبناء عمى إرساؿ جامعة دمحم الشريف مساعدية -سوؽ أىراس رقـ 054ّ
ـقـــــرر
ي ّ
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة
بجامعة دمحم الشريف مساعدية-سوؽ أىراس.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الشريف
المادة ّ :2
مساعدية -سوؽ أىراس  ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الشريف مساعدية -سوؽ أىراس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  28ماي 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ :شمس الدين شيتور
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ممحـــق بالقــرار رقم  311المؤرخ في  28ماي  2020الذي يعدل القرار رقم  742المؤرخ في  09أوت  2018المحدد
لمقائمة االسمية ألعضاء المجــمس العممــي لــكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الشريف مساعدية -سوق أهراس

الرقم
1
2
3
4
5
6

االسم والمقـب

خالدي فضيمة

معزي دمحم الشريف
عياري عادؿ
بوعزيز عمي

طوافرية منجي
حمايدية كوثر

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الصفـة

رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ البولوجيا
ّ
عميد الكمية

نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة

التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
رئيس قسـ البولوجيا
رئيس المجنة العممية لقسـ البيولوجيا
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7
8
9

10
11

مرغاد آمنة
عمامرة صابرينة

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ البيولوجيا
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف

كواشي نيى

مدير مخبر بحث

مناصرية آماؿ

ممثّل عف األساتذة المساعديف

محناف سياـ

مسؤوؿ المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  312مؤرخ في  28ماي  ،2020يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة بجاية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  20-02المؤرخ في  6جمادا األولى عاـ  0440الموافق  0جانفي سنة 0202والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة.

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  008–98المؤرخ في  00ربيع األوؿ عاـ  0409الموافق  7يوليو سنة 0998والمتضمف إنشاء جامعة بجاية ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  0منو.

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في  04جمادا الثانية عاـ  0404الموافق  00غشت سنة ،0220الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  00منو.

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-00المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

يـقـــــّرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  00مف المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في  04جمادا الثانية عاـ
 0404الموافق  00غشت سنة  ،0220المعدؿ والمتمـ والمذكػور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة بجاية.

المادة  :2تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة بجاية في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  28ماي 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ :شمس الدين شيتور
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قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة بجاية

 -1األعضاء المعينون:
اإلسم والمقب

الصفة

القطاع

 -بف يعيش عبد الكريـ

رئيس

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي

 -مسعدية مراد

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية

 -منزو صميحة

عضو

ممثمة الوزيرة المكمفة بالتكويف والتعميـ المينييف

 -مراح دمحم

عضو

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
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 -سعاوي إسماعيل

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية

 -بادر إبراىيـ

عضو

ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي

 -أشروؼ جعفر

عضو

ممثل الوزير المكمف بالعدؿ

 -رغاؿ عومر

عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالثقافة

 -عمامرة عبد الوىاب

عضو

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ

 -العييار أحمد

عضو

ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية

 -شاوش دمحم

عضو

ممثل الوزير المكمف بالطاقة

 -بمعيطوش فطيمة

عضو

ممثمة الوزيرة المكمفة بالبيئة والطاقات المتجددة

 -بوسوفة عثماف

عضو

ممثل الوالي

 -تريعة لخضر

 -مساحمي سعيد

ممثل الوزير المكمف بالتجارة

عضو

ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية

عضو

 -2األعضاء المنتخبون:
االسم والمقب

-

الصفة الهيئة

بوزيدي عثماف

عضو ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية التكنولوجيا،

أحماف حسينة(ـ) مغربي

عضو ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية الطب

حداد زىير

عضو ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العموـ اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير

بوشربة نواؿ

بريتيمة عبد الحميـ
أغميس بوزيد

عضو ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العموـ الطبيعة والحياة
عضو ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العموـ اإلنسانية واإلجتماعية
عضو ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية

ايت امختار حكيـ

عضو ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العموـ الدقيقة

موزاية محند

عضو ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف

بالة الصادؽ
بسعد عمار

قاسي سفياف

بومالحة أنيس

سعيدي سيد عمي

عاشور ياسيف

عضو ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية اآلداب والمغات
عضو ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف

عضو ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
عضو ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
عضو ممثل منتخب عف الطمبة
ممثل منتخب عف الطمبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقـم  14مـؤرخ فـي  02جوان  2020يتـضمـن تجديــد تـشكـيــمــة لـجنـة الخــدمــات اإلجتـمــاعيــة
لــدى جــامعـة باتنة-1الحاج لخضر

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األمر رقـ  20-26المؤرخ في  09جمادا الثانيػة عاـ  0407الموافػق  05يوليػو سنة ،0226المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية.

 بمقتضى المرسوـ رقـ  179-80المؤرخ في  00رجب عاـ  0420الموافق  15مايو سنة  ،0980المحددلمحتوا الخدمػػات االجتماعي ػػة وكيفية تمويػػميا.

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 بمقتضى المرسوـ رقـ  020-80المؤرخ في  00ذي القعدة عاـ  0420الموافق  00سبتمبر سنة ،0980المتعمق بتسيير الخدمات اإلجتماعية.

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  20-02المؤرخ في  6جمادا األولى عاـ  0440الموافق  0جانفي سنة ،0202يتضمف تعييف أعضاء الحكومة.

 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-00المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة ،0200المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  080-05المؤرخ في  00جويمية سنة  ،0205يعدؿ المرسوـ التنفيذي -89 006المؤرخ في  20أوت سنة  ،0989المتضمف إنشاء جامعة باتنة،

 نظػ ػ ػ ار لممحضر المؤرخ في  00ماي سنة  ،0202المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية لداجامعة باتنة.0

يـقـــــّرر

المـادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدا جامعة باتنة.0

المـادة  :2تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:
األعضاء الدائمون:

 -01قمقيل نور الديف

 -02بف نزار عمر

 -07فرطاس جماؿ

 -08بوسميماني فيصل

 -05سمطاني عمار

 -04شروؼ دمحم
األعضاء اإلضافيون :

 -02عثماني ناجي

 -01ىماش ساعد

 -03مستيري عبد الرزاؽ
 -06مرزوقي عمر
 -09قاشي دمحم

 -03رحماني سمير

المـادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )20سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.

المـادة  :4يكمف السيػد مديػر جامعة باتنة ،0بتنفيػذ ىػذا القػرار ،الذي سينشر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميػـ العالي
والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  02جوان 2020

ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام

األستاذ :براح منير خالد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  316مؤرخ في  03جوان  ،2020يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم

الرياضيات واإلعالم اآللي بكّمية العموم الدقيقة واألعالم اآللي بجامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  06جمادي األولى عاـ  0440الموافق  0جانفي سنة 0202
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 01-20المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  002-98المؤرخ في 00ربيع األوؿ عاـ  0409الموافق  7يوليو سنة 0998المتمـ.
والمتضمف إنشاء جامعة مستغانـ،
ّ
المعدؿ و ّ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

-مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-

النشرة الرسمية-الثالثي الثاني2020-

41

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في  04جمادا الثانية عاـ  0404الموافق  00غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 0220الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-00المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي بكّمية العموـ الدقيقةالمؤرخ في  02مارس .0202
واإلعالـ اآللي بجامعة عبد الجميد بف باديس مستغانـ ّ
ـقـــــرر
ي ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في  04جمادا الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 0404الموافق  00غشت سنة ،0220
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي بكّمية العموـ الدقيقة واإلعالـ

اآللي بجامعة عبد الجميد بف باديس مستغانـ.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي بكّمية العموـ الدقيقة
واإلعالـ اآللي بجامعة عبد الجميد بف باديس مستغانـ  ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الجميد بف باديس مستغانـ ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  03جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ :شمس الدين شيتور
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحــق بالقــرار رقم  316المؤرخ في  03جوان  2020الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم الرياضيات واإلعالم اآللي بكّمية العموم الدقيقة واألعالم اآللي بجامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم
الرقم

الصفـة

االسم والمقـب

1

دحماني زوبير

رئيس المجنة العممية لمقسـ

2

جبارة دمحم رضا

رئيس القسـ

3

بمعيدي بف حراث

أستاذ

4

مدغري أحمد

أستاذ

5

بوعقادة الجياللي

أستاذ

6

لعرج دمحم عدناف

أستاذ محاضر قسـ "أ"

7

بمعربي لكحل

أستاذ محاضر قسـ "أ"

8

بف عامر عبد القادر

أستاذ مساعد قسـ "أ"

9

ىني كريـ عبد القادر

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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قــرار رقم  317مؤرخ في  03جوان  ،2020يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم الكيمياء بكّمية العموم الدقيقة واألعالم اآللي بجامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  06جمادي األولى عاـ  0440الموافق  0جانفي سنة 0202
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 01-20المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  002-98المؤرخ في 00ربيع األوؿ عاـ  0409الموافق  7يوليو سنة 0998المتمـ.
والمتضمف إنشاء جامعة مستغانـ،
ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في  04جمادا الثانية عاـ  0404الموافق  00غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 0220الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-00المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمّية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآلليالمؤرخ في  29مارس .0202
بجامعة عبد الجميد بف باديس مستغانـ ّ
ـقـــــرر
ي ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في  04جمادا الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 0404الموافق  00غشت سنة ،0220
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكّمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة عبد

الجميد بف باديس مستغانـ.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمّية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة
عبد الجميد بف باديس مستغانـ  ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الجميد بف باديس مستغانـ ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  03جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ :شمس الدين شيتور

ممحــق بالقــرار رقم  317المؤرخ في  03جوان  2020الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
الرقم
1
2
3
4

لقسـم الكيمياء بكّمية العموم الدقيقة واألعالم اآللي بجامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم

االسم والمقـب

الصفـة

بورعدة دمحم

رئيس المجنة العممية لمقسـ

تابتي شارؼ

رئيس القسـ

حراف أميف

أستاذ

بمحاكـ أحمد

أستاذ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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5
6
7
8
9

بمواثق عيسى

أستاذ

بف مالطي دمحم األميف

أستاذ محاضر قسـ "أ"

بمعاليا محمود

أستاذ محاضر قسـ "أ"

عبد الدايـ فتيحة

أستاذ مساعد قسـ "أ"

قاضي عبد القادر

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  318مؤرخ في  03جوان  ،2020يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم الفيزياء بكّمية العموم الدقيقة واألعالم اآللي بجامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  06جمادي األولى عاـ  0440الموافق  0جانفي سنة 0202
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 01-20المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  002-98المؤرخ في 00ربيع األوؿ عاـ  0409الموافق  7يوليو سنة 0998المتمـ.
والمتضمف إنشاء جامعة مستغانـ،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في  04جمادا الثانية عاـ  0404الموافق  00غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 0220الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-00المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفيزياء بكّمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآلليالمؤرخ في  11مارس ،0202
بجامعة عبد الجميد بف باديس مستغانـ ّ
ـقـــــرر
ي ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في  04جمادا الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 0404الموافق  00غشت سنة ،0220
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكّمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة عبد

الجميد بف باديس مستغانـ.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكّمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة
عبد الجميد بف باديس مستغانـ  ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الجميد بف باديس مستغانـ ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  03جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ :شمس الدين شيتور
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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ممحــق بالقــرار رقم  318المؤرخ في  03جوان  2020الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

لقسـم الفيزياء بكّمية العموم الدقيقة واألعالم اآللي بجامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم
الصفـة

االسم والمقـب

تركي حسايف منير

رئيس المجنة العممية لمقسـ

عباس الشارؼ

رئيس القسـ

سنوسي خالد

أستاذ

حنتيت حفيظة

أستاذ محاضر قسـ "أ"

مالتي ربيعة

أستاذ محاضر قسـ "أ"

رحاؿ وسيمة ليمى

أستاذ محاضر قسـ "أ"

بوعتو ميمود

أستاذ مساعد قسـ "أ"

بف شييدة بمقاسـ

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
قــرار رقـم  319مؤرخ في  03جوان ّ ،2020
لكّميــة العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعةعبد الحميد بن باديس -مستغانــم

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  06جمادي األولى عاـ  0440الموافق  0جانفي سنة 0202
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 01-20المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  002-98المؤرخ في 00ربيع األوؿ عاـ  0409الموافق  7يوليو سنة 0998المتمـ.
المتضمف إنشاء جامعة مستغانـ،
و
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في  04جمادا الثانية عاـ  0404الموافق  00غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 0220الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-00المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
الذي ّ
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّميػة العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة عبدالمؤرخ في  00مارس .0202
الحميد ابف باديس-مستغانـ ّ

ـقـــــرر
ي ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  40و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في  04جمادا الثانية
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  0404الموافق  00غشت سنة ،0220
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّميػة العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة عبد الحميد

ابف باديس-مستغانـ.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّميػة العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة عبد الحميد
المادة ّ :2
ابف باديس-مستغانـ ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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كل فيما
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد ابف باديس-مستغانـّ ،
يخصو،بتطبيقيذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  03جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ :شمس الدين شيتور

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
ممحــق بالقــرار رقم  319المؤرخ في  03جوان  2020الذي ّ
لكّميــة العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة عبد الحميد بن باديس-مستغانــم

الرقم االسم والمقـب
1

بوعقادة الجياللي

3

غزار دمحم أميف

2
4
5
6
7
8
9

الصفـة

حسيني نور الديف

رئيس المجمس العممي لمكّمية ،ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي
ّ
عميد الكّمية

لطرش زيف العابديف

نائب العميد المكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية

عباس الشارؼ

رئيس قسـ الفيزياء

جبارة دمحم رضا
تابتي شارؼ

دحماني زوبير

تركي حسايف منير

 10بورعدة دمحم

 11مدغري أحمد
 12سنوسي خالد

 13حنتيت حفيظة

نائب العميد المكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة

رئيس قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي

رئيس قسـ الكيمياء

رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي
رئيس المجنة العممية لقسـ الفيزياء

رئيس المجنة العممية لقسـ الكيمياء

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ الفيزياء
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ الفيزياء
ّ

 15بف مالطي دمحم األميف

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ الكيمياء
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ الكيمياء
ّ
ممثل األساتذة المساعديف

 18بمعيدي بف حراث

مدير مخبر بحث

 14بمواتق عيسى

 16بف عامر عبد القادر
 17بيناس نصيرة

 19بف اشنيو عبد الحميـ
 20لعرباوي دمحم

ممثل األساتذة المساعديف

مدير مخبر بحث

مسؤوؿ المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحدد
يعدل القرار رقم  977المؤرخ في  17أكتوبر 2017
ّ
قــرار رقم  320مؤرخ في  03جوان ّ ،2020
لمقائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي لمعهد الّمغة واألدب العربي بالمركز الجامعي مرسمي عبد هللا-تيبازة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  06جمادي األولى عاـ  0440الموافق  0جانفي سنة 0202
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 01-20المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  099-25المؤرخ في  00رجب عاـ  0406الموافق  06غشت سنة 0225الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره.

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  020-00المؤرخ في  00رمضاف عاـ  0400الموافق غشت سنة 0200والمتضمف إنشاء مركز جامعي بتيبازة.
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-00المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
المحدد لمقائمة االسمية ألعضػاء المجمس العممي لمعيد
 وبموجب القرار رقـ  977المؤرخ في  07أكتوبر 0207ّ
الّمغة واألدب العربي بالمركز الجامعي مرسمي عبد هللا-تيبازة.

 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد المغة واألدب العربي بالمركز الجامعي مرسميالمؤرخ في  09أفريل .0202
عبد هللا-تيبازة ّ

يـقـــــّرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد المغة واألدب العربي
بالمركز الجامعي تيبازة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد المغة واألدب العربي بالمركز الجامعي مرسمي عبد
هللا-تيبازة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي تيبازة ،كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا
القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  03جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ :شمس الدين شيتور
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يعدل القرار رقم  977المؤرخ في  17أكتوبر 2017
ممحق بالقرار رقم  320المؤرخ في  03جوان  2020الذي ّ

المحدد لمقائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي لمعهد الّمغة واألدب العربي بالمركز الجامعي مرسمي عبد هللا-تيبازة
ّ
الرقم االسم والمقـب
1
2
3
4
5
6
7
8
9

الصفـة

بوخالفة ابراىيـ

رئيس المجمس العممي لممعيد

لقدي أدمحم

مدير المعيد

بف عناف ميدية

التدرج
مدير مساعد مكّمف ّ
بالدراسات في ّ
مدير مساعد مكمف لما بعد التدرج والبحث العممي

قيموز عبد القادر

رئيس قسـ األدب العربي

مقراف يوسف
عموري السعيد

أستاذ محاضر قسـ "أ"

لخضر عادؿ

أستاذ محاضر قسـ "ب"

قرداف الميمود

أستاذ محاضر قسـ "ب"

الناصر عطى هللا

أستاذ مساعد قسـ "ب"

 10بودرباني ليمى

 11إمكراز عويشة

أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
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وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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قــرار رقم  321مؤرخ في  03جوان  ،2020يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم

الجذع المشترك عموم الطبيعة والحياة بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة حسيبة بن بوعمي-الشمف
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  06جمادي األولى عاـ  0440الموافق  0جانفي سنة 0202
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 01-20المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
و
ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  029-20المؤرخ في  20جمادي األولى عاـ  0400الموافق  00يوليو سنة

المتمـ.
المتضمف إنشاء جامعة الشمف،
 0220و
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في 04جمادا الثانية عاـ  0404الموافق  00غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 0220الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-00المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الجذع المشترؾ عموـ الطبيعة والحياة بكمية عموـالمؤرخ في  07أكتوبر.0209
الطبيعة والحياة بجامعة حسيبة بف بوعمي-الشمف ّ
ـقـــــرر
ي ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في  04جمادا الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 0404الموافق  00غشت سنة ،0220
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الجذع المشترؾ عموـ الطبيعة والحياة بكمية عموـ الطبيعة
والحياة بجامعة حسيبة بف بوعمي-الشمف.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الجذع المشترؾ عموـ الطبيعة والحياة بكمية عموـ
الطبيعة والحياة بجامعة حسيبة بف بوعمي-الشمف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي-الشمف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  03جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ :شمس الدين شيتور

ممحــق بالقـرار رقـم  321المؤرخ في  03جوان  2020الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الجذع المشترك عموم الطبيعة والحياة بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة حسيبة بن بوعمي-الشمف
الرقم
1
2
3
4

االسم والمقـب

الصفـة

بني دريس أحمد

رئيس المجنة العممية لمقسـ

أمزرت الجياللي

رئيس القسـ

سميماني دمحم زكريا

أستاذ محاضر قسـ "أ"

عماري سياـ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

أستاذ محاضر قسـ "أ"
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5
6
7

حميل بالؿ

أستاذ محاضر قسـ "ب"

كرادرة براىمة خديجة

أستاذ مساعد قسـ "أ"

نجاري بف حاج عمي كماؿ

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  322مؤرخ في  03جوان  ،2020يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
العموم الزراعية وبيوتكنولوجيا بكمية عموم الطبيعة و الحياة بجامعة حسيبة بن بوعمي-الشمف

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  06جمادي األولى عاـ  0440الموافق  0جانفي سنة 0202
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 01-20المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
و
ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  029-20المؤرخ في  20جمادي األولى عاـ  0400الموافق  00يوليو سنة

المتمـ.
المتضمف إنشاء جامعة الشمف،
 0220و
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في 04جمادا الثانية عاـ  0404الموافق  00غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 0220الذي ّ
المعدؿ و ّ

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-00المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ الزراعية وبيوتكنولوجيا بكمية عموـ الطبيعةالمؤرخ في  00أكتوبر.0209
والحياة بجامعة حسيبة بف بوعمي-الشمف ّ
ـقـــــرر
ي ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في  04جمادا الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 0404الموافق  00غشت سنة ،0220
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ الزراعية وبيوتكنولوجيا بكمية عموـ الطبيعة والحياة
بجامعة حسيبة بف بوعمي-الشمف.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ الزراعية وبيوتكنولوجيا بكمية عموـ الطبيعة
والحياة بجامعة حسيبة بف بوعمي-الشمف  ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي-الشمف  ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  03جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ :شمس الدين شيتور

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ

ممحــق بالقـرار رقـم  322المؤرخ في  03جوان  2020الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم الزراعية وبيوتكنولوجيا بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة حسيبة بن بوعمي-الشمف

الرقم
1
2

االسم والمقـب

دمحمي احمد

عاشور الطيب

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

رئيس المجنة العممية لمقسـ

الصفـة

رئيس القسـ
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3

سعدي عبد القادر

أستاذ

5

جرموف عبد القادر

أستاذ

محمودي عبد الحق

أستاذ مساعد قسـ "أ"

4
6
7

أستاذ

ستي بف عمي

أستاذ محاضر قسـ "ب"

رحماني صورية

 8نوي عبد هللا

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  323مؤرخ في  03جوان  ،2020يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
الماء والبيئة والتنمية المستدامة بكمية عموم الطبيعة و الحياة بجامعة حسيبة بن بوعمي-الشمف

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  06جمادي األولى عاـ  0440الموافق  0جانفي سنة 0202
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 01-20المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  029-20المؤرخ في  20جمادي األولى عاـ  0400الموافق  00يوليو سنة 0220والمتعمق بإنشاء جامعة الشمف.

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في 04جمادا الثانية عاـ  0404الموافق  00غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 0220الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-00المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الماء والبيئة والتنمية المستدامة بكمية عموـالمؤرخ في  00أكتوبر.0209
الطبيعة والحياة بجامعة حسيبة بف بوعمي-الشمف ّ
ـقـــــرر
ي ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في  04جمادا الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 0404الموافق  00غشت سنة ،0220
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الماء والبيئة والتنمية المستدامة بكمية عموـ الطبيعة
والحياة بجامعة حسيبة بف بوعمي-الشمف.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الماء والبيئة والتنمية المستدامة بكمية عموـ الطبيعة
والحياة بجامعة حسيبة بف بوعمي-الشمف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي-الشمف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  03جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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ممحــق بالقـرار رقـم  323المؤرخ في  03جوان  2020الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الماء والبيئة والتنمية المستدامة بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة حسيبة بن بوعمي-الشمف

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

االسم والمقـب

الصفـة

عشيط دمحم

رئيس المجنة العممية لمقسـ

تباني دمحم

رئيس القسـ

سعيدي جماؿ

أستاذ

جبار نور الديف

أستاذ محاضر قسـ "أ"

برادعي عبد الحميد

أستاذ محاضر قسـ "ب"

سنوسي حياة

أستاذ محاضر قسـ "ب"

سنوسي فاطمة

أستاذ مساعد قسـ "أ"

نابد عبد القادر

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  324مؤرخ في  03جوان  ،2020يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم البيولوجيا بكمية عموم الطبيعة و الحياة بجامعة حسيبة بن بوعمي-الشمف

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  06جمادي األولى عاـ  0440الموافق  0جانفي سنة 0202
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 01-20المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
و
ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  029-20المؤرخ في  20جمادي األولى عاـ  0400الموافق  00يوليو سنة

المتمـ.
 0220والمتضمف إنشاء جامعة الشمف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في 04جمادا الثانية عاـ  0404الموافق  00غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 0220الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-00المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البيولوجيا بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعةالمؤرخ في  00أكتوبر.0209
حسيبة بف بوعمي-الشمف ّ

ـقـــــرر
ي ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في  04جمادا الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 0404الموافق  00غشت سنة ،0220
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة حسيبة بف
بوعمي-الشمف.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة حسيبة
بف بوعمي-الشمف  ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي-الشمف  ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  03جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ :شمس الدين شيتور

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحــق بالقـرار رقـم  324المؤرخ في  03جوان  2020الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم البيولوجيا بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة حسيبة بن بوعمي-الشمف

الرقم
1

الصفػة

االسـ والمقػب
رئيس المجنة العممية لمقسـ

بقارة دمحم األميف

2

مختاري جماؿ الديف

رئيس القسـ

3

صبايحية دمحم

أستاذ

4

سعدود دمحم

أستاذ محاضر قسـ "أ"

5

سايح حميمة

أستاذ محاضر قسـ "ب"

6

زياني مونة

7

دريش الحاج

أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"

8

بوكرسي ىواري

أستاذ مساعد قسـ "أ"

9

جواد مختار الديف

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  325المؤرخ في  03جوان  ،2020يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
عموم التغذية والتغذية البشرية بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة حسيبة بن بوعمي-الشمف

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  06جمادي األولى عاـ  0440الموافق  0جانفي سنة 0202
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 01-20المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
و
ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  029-20المؤرخ في  20جمادي األولى عاـ  0400الموافق  00يوليو سنة

المتمـ.
المتضمف إنشاء جامعة الشمف،
 0220و
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في 04جمادا الثانية عاـ  0404الموافق  00غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 0220الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-00المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ التغذية والتغذية البشرية بكمية عموـ الطبيعةالمؤرخ في  04أكتوبر.0209
والحياة بجامعة حسيبة بف بوعمي-الشمف ّ
ـقـــــرر
ي ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في  04جمادا الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 0404الموافق  00غشت سنة ،0220
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التغذية والتغذية البشرية بكمية عموـ الطبيعة والحياة
بجامعة حسيبة بف بوعمي-الشمف.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التغذية والتغذية البشرية بكمية عموـ الطبيعة
والحياة بجامعة حسيبة بف بوعمي-الشمف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي-الشمف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  03جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ :شمس الدين شيتور

ممحــق بالقـرار رقـم  325المؤرخ في  03جوان  2020الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم عموم التغذية والتغذية البشرية بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف

الرقم

االسم والمقـب

الصفـة

1

قعيش مميكة

رئيس المجنة العممية لمقسـ

2

زروقي خيرة

رئيس القسـ

3

مزايني عبد القادر

أستاذ
أستاذ

4

عالـ رشيدة

5

مزياف مميكة

أستاذ محاضر قسـ "أ"

6

عمي حيمود صفية

أستاذ محاضر قسـ "ب"

7

نمار فوزية

أستاذ محاضر قسـ "ب"

8

متمف سارة

أستاذ مساعد قسـ "أ"

9

سعدود مريـ

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  326مؤرخ في  03جوان  ،2020يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية عمـوم الطبيـعة والحيـاة بجامعة حسيبة بن بوعمي-الشمف

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  06جمادي األولى عاـ  0440الموافق  0جانفي سنة 0202
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 01-20المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  029-20المؤرخ في  20جمادي األولى عاـ  0400الموافق  00يوليو سنةالمتمـ.
المتضمف إنشاء جامعة الشمف،
 0220و
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في 04جمادا الثانية عاـ  0404الموافق  00غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 0220الذي ّ
المعدؿ و ّ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-00المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة حسيبة بفالمؤرخ في  24ديسمبر .0209
بوعمي-الشمف ّ

ـقـــــرر
ي ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  40و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في  04جمادا الثانية
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  0404الموافق  00غشت سنة ،0220
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة حسيبة بف بوعمي-

الشمف.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة حسيبة بف بوعمي-
الشمف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي-الشمف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  03جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ :شمس الدين شيتور

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحـــق بالقــرار رقم  326المؤرخ في  03جوان  2020الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية عمـوم الطبيـعة والحيـاة بجامعة حسيبة بن بوعمي-الشمف

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

الصفـة

االسم والمقـب
طاىرتي مراد

رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ البيولوجيا
ّ
عميد الكمية

زيداف عزدينية

التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة

مزياف مميكة
قوجيل دمحم

مختاري جماؿ الديف

رئيس قسـ البيولوجيا

زروقي خيرة

رئيس قسـ عموـ التغذية و التغذية البشرية

أمزرت الجياللي

رئيس قسـ الجذع المشترؾ عموـ الطبيعة والحياة

عاشور الطيب

رئيس قسـ العموـ الزراعية والبيوتكنولوجيا

تباني دمحم

رئيس قسـ الماء والبيئة والتنمية المستدامة

بقارة دمحم األميف

رئيس المجنة العممية لقسـ البيولوجيا

قعيش مميكة

رئيس المجنة العممية لقسـ عموـ التغذية و التغذية البشرية

بني دريس أحمد

رئيس المجنة العممية لقسـ الجذع المشترؾ عموـ الطبيعة والحياة

دمحمي أحمد

رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ الزراعية والبيوتكنولوجيا

عشيط دمحم

رئيس المجنة العممية لقسـ الماء والبيئة والتنمية المستدامة

سعدود دمحم

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ البيولوجيا
ّ
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

عالـ رشيدة
ستي بف عمي
سعدي عبد القادر
جبار نور الديف
نجاعي ساسي
سميماني دمحم زكريا

عماري سياـ

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ عموـ التغذية و التغذية البشرية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ العموـ الزراعية والبيوتكنولوجيا
ّ

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ العموـ الزراعية والبيوتكنولوجيا
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ الماء والبيئة والتنمية المستدامة
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ الماء والبيئة والتنمية المستدامة
ّ

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ الجذع المشترؾ عموـ الطبيعة والحياة
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ الجذع المشترؾ عموـ الطبيعة والحياة
ّ

محمودي عبد الحق

ممثّل عف األساتذة المساعديف

بوطيبة عبد القادر

مدير مخبر بحث

صبايحية دمحم

مدير مخبر بحث

نوي عبد هللا

لعرباوي أمينة

ممثّل عف األساتذة المساعديف

مسؤوؿ المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  327مؤرخ في  03جوان  ،2020يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم السياسية بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة حسيبة بن بوعمي-الشمف

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  06جمادي األولى عاـ  0440الموافق  0جانفي سنة 0202
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 01-20المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  029-20المؤرخ في  20جمادي األولى عاـ  0400الموافق  00يوليو سنةالمتمـ.
 0220والمتعمق بإنشاء جامعة الشمف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في 04جمادا الثانية عاـ  0404الموافق  00غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 0220الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-00المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكمية الحقوؽ والعموـ السياسيةالمؤرخ في  00فيفري .0202
بجامعة حسيبة بف بوعمي-الشمف ّ
ـقـــــرر
ي ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في  04جمادا الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 0404الموافق  00غشت سنة ،0220
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة
حسيبة بف بوعمي-الشمف.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة
حسيبة بف بوعمي-الشمف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي-الشمف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  03جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ :شمس الدين شيتور

ممحــق بالقـرار رقـم  327المؤرخ في  03جوان  2020الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم السياسية بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة حسيبة بن بوعمي-الشمف

الرقم االسم والمقـب
1
2
3
4
5
6
7
8

الصفـة

بوضياؼ مميكة

رئيس المجنة العممية لمقسـ

بمخيرة دمحم

رئيس القسـ

ركاش جييدة

أستاذ محاضر قسـ "أ"

جعبوب دمحم

أستاذ محاضر قسـ "أ"

لعيرج عودة

أستاذ محاضر قسـ "ب"

عيسات فضيمة

أستاذ محاضر قسـ "ب"

عربي بومديف

أستاذ مساعد قسـ "أ"

بمغالي دمحم

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  328مؤرخ في  03جوان  2020يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم القانون الخاص بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة حسيبة بن بوعمي-الشمف

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  06جمادي األولى عاـ  0440الموافق  0جانفي سنة 0202
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 01-20المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  029-20المؤرخ في  20جمادي األولى عاـ  0400الموافق  00يوليو سنةالمتمـ.
 0220والمتعمق بإنشاء جامعة الشمف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في 04جمادا الثانية عاـ  0404الموافق  00غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 0220الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-00المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ القانوف الخاص بكمية الحقوؽ والعموـ السياسيةالمؤرخ في  00أكتوبر.0209
بجامعة حسيبة بف بوعمي-الشمف ّ
يـقـــــّرر

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في  04جمادا الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 0404الموافق  00غشت سنة ،0220
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانوف الخاص بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة

حسيبة بف بوعمي-الشمف.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانوف الخاص بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية
بجامعة حسيبة بف بوعمي-الشمف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي-الشمف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  03جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ :شمس الدين شيتور

ممحــق بالقـرار رقـم  328المؤرخ في  03جوان  2020الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم القانون الخاص بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة حسيبة بن بوعمي-الشمف

الرقم

االسم والمقـب

الصفـة

1

قموش الطيب

رئيس المجنة العممية لمقسـ

3

حاج بف عمي دمحم

أستاذ

طيب عمور دمحم

أستاذ محاضر قسـ "أ"

2
4
5
6
7
8

زياف ىواري

رئيس القسـ
أستاذ

رباحي أحمد

أستاذ محاضر قسـ "ب"

طرايش عبد الغني

أستاذ مساعد قسـ "أ"

بشيخ فاطيمة الزىراء

أستاذ مساعد قسـ "أ"

لعشاشي دمحم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  329مؤرخ في  03جوان  ،2020يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم القانون العام بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة حسيبة بن بوعمي-الشمف

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  06جمادي األولى عاـ  0440الموافق  0جانفي سنة 0202
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 01-20المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
و
ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  029-20المؤرخ في  20جمادي األولى عاـ  0400الموافق  00يوليو سنة

المتمـ.
 0220والمتعمق بإنشاء جامعة الشمف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في 04جمادا الثانية عاـ  0404الموافق  00غشت سنةالمتمـ.
 0220الذي يح ّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-00المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ القانوف العاـ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسيةالمؤرخ في  00فيفري .0202
بجامعة حسيبة بف بوعمي-الشمف ّ
ـقـــــرر
ي ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في  04جمادا الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 0404الموافق  00غشت سنة ،0220
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانوف العاـ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة

حسيبة بف بوعمي-الشمف.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانوف العاـ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة
حسيبة بف بوعمي-الشمف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي-الشمف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  03جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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األستاذ :شمس الدين شيتور

ممحــق بالقـرار رقـم  329المؤرخ في  03جوان  2020الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم القانون العام بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة حسيبة بن بوعمي-الشمف

الرقم االسم والمقـب
1
2
3
4
5
6
7
8

الصفـة

بواط دمحم

رئيس المجنة العممية لمقسـ

بممديوني دمحم

رئيس القسـ

زغو دمحم

أستاذ محاضر قسـ "أ"

تيطراوي عبد الرزاؽ

أستاذ محاضر قسـ "أ"

عمامرة حساف

أستاذ محاضر قسـ "أ"

ميموف خيرة

أستاذ محاضر قسـ "ب"

نابد بمقاسـ

أستاذ مساعد قسـ "أ"

قرناش جماؿ

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  330مؤرخ في  03جوان  ،2020يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة حسيبة بن بوعمي-الشمف

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  06جمادي األولى عاـ  0440الموافق  0جانفي سنة 0202
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 01-20المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  029-20المؤرخ في  20جمادي األولى عاـ  0400الموافق  00يوليو سنةمتمـ.
 0220والمتضمف إنشاء جامعة الشمف،
ّ
المعدؿ وال ّ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في 04جمادا الثانية عاـ  0404الموافق  00غشت سنة

المتمـ.
 0220الذي يح ّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-00المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة حسيبة بفالمؤرخ في  29مارس .0202
بوعمي-الشمف ّ

ـقـــــرر
ي ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  40و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في  04جمادا الثانية

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  0404الموافق  00غشت سنة ،0220
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة حسيبة بف

بوعمي-الشمف.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة حسيبة بف بوعمي-
الشمف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي-الشمف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  03جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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األستاذ :شمس الدين شيتور

ممحـــق بالقــرار رقم  330المؤرخ في  03جوان  2020الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة حسيبة بن بوعمي-الشمف

الرقم االسم والمقـب
1

يخمف نسيـ

3

قايش ميمود

2
4
5
6
7

عماري براىيـ
عبابسة حمزة

بممديوني دمحم
زياف ىواري

بمخيرة دمحم

الصفـة

رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ القانوف العاـ
ّ
عميد الكمية

التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
رئيس قسـ القانوف العاـ
رئيس قسـ القانوف الخاص
رئيس قسـ العموـ السياسية

قموش الطيب

رئيس المجنة العممية لقسـ القانوف الخاص

10

بوضياؼ مميكة

رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية

12

جبار عبد الجبار

8
9

11
13
14

بواط دمحم
زغو دمحم

ركاش جييدة

حاج بف عمي دمحم

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

رئيس المجنة العممية لقسـ القانوف العاـ

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ القانوف العاـ
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ العموـ السياسية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ العموـ السياسية
ّ

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ القانوف الخاص
ّ
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15

طيب عمور دمحم

17

بشيخ فاطمة الزىراء

ممثّل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث

شايب الدراع بف يمينة

مدير مخبر بحث

16
18
19
20
21

نابد بمقاسـ

رباحي أحمد

سي عمي أحمد

بمعيش ربيعة

ممثّل
ممثّل

األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ القانوف الخاص
ّ
عف األساتذة المساعديف

مدير مخبر بحث

مسؤوؿ المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
قــرار رقـم  331مؤرخ في  03جوان ّ ،2020
لمعهـد التربية البدنيـة والرياضية بجامعة حسيبة بن بوعمي-الشمف

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  06جمادي األولى عاـ  0440الموافق  0جانفي سنة 0202
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 01-20المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
و
ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  029-20المؤرخ في  20جمادي األولى عاـ  0400الموافق  00يوليو سنة

المتمـ.
المتضمف إنشاء جامعة الشمف،
 0220و
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في  04جمادا الثانية عاـ  0404الموافق  00غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 0220الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-00المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
الذي ّ
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد التربية البدنيػة والرياضية بجامعة حسيبة بفبوعمي-الشمف المؤرخ في  20فيفري .0202

ـقـــــرر
ي ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  67مف المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في  04جمادي الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 0404الموافق 00غشت سنة ،0220
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد التربية البدنيػة والرياضية بجامعة حسيبة بف بوعمي-

الشمف.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد التربية البدنيػة والرياضية بجامعة حسيبة بف
المادة ّ :2
بوعمي-الشمف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

كل فيما يخصو،
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي-الشمفّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  03جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
ممحـــق بالقــرار رقم  331المؤرخ في  03جوان ّ 2020
لمعهـد التربية البدنيـة والرياضية بجامعة حسيبة بن بوعمي-الشمف

الرقم االسم والمقـب

الصفـة

 1حفصاوي بف يوسف

رئيس المجمس العممي لممعيد ،ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ النشاطات البدنية
ّ
والتربية الرياضية

 3مخمفي رضا

 4قندوز الغوؿ خميفة

بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
مدير مساعد مكّمف ّ
مدير مساعد مكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
رئيس قسـ النشاطات البدنية والتربية الرياضية

 7مخطاري عبد الحميد

رئيس قسـ اإلدارة والتسيير الرياضي

 9دريادي نور الديف

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ النشاطات البدنية والتربية الرياضية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ التدريب الرياضي
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ التدريب الرياضي
ّ

 2يحياوي دمحم

 5بمعروسي سميماف
 6قندز عمي

 8غزالي عبد القادر
 10جمطي الطيب
 11نجماوي خالد

مدير المعيد

رئيس قسـ التدريب الرياضي

رئيس قسـ الجذع المشترؾ في عموـ وتقنيات النشاط البدني الرياضي

 12يوسف عشيرة ميدي

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ اإلدارة والتسيير الرياضي
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ اإلدارة والتسيير الرياضي
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ الجذع المشترؾ في عموـ وتقنيات النشاط البدني الرياضي
ّ

 17مويسي فريد

مدير مخبر بحث

 20قراشة طيب

مسؤوؿ مكتبة المعيد

 13برادعي عبد الحميد

 14مخطاري عبد القادر

 15ادرنموش عبد العزيز ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ الجذع المشترؾ في عموـ وتقنيات النشاط البدني الرياضي
ّ
 16سعيدي زروقي يوسف مدير مخبر بحث

ممثّل األساتذة المساعديف
 18بودواني عبد الرزاؽ
 19حاج شريف دمحم األميف ممثّل األساتذة المساعديف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  332مؤرخ في  08جوان  ،2020الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة
المدرسة المتعددة العموم لمهندسة المعمارية والعمران

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  20-02المؤرخ في  6جمادا األولى عاـ  0440الموافق  0جانفي سنة ،0202والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة.

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  000-28المؤرخ في  00رجب عاـ  0409الموافق  04يوليو سنة 0228والمتضمف تحويل المدرسة المتعددة العموـ لميندسة المعمارية والعمراف إلى مدرسة خارج الجامعة.

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-00المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  076-06المؤرخ في  9رمضاف عاـ  0407الموافق  04يونيو سنة 0206الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة  04منو.

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يـقـــــّرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  04مف المرسوـ التنفيذي رقـ  076-06المؤرخ في  9رمضاف عاـ 0407
الموافق  04يونيو سنة  ، 0206والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس إدارة المدرسة المتعددة العموـ لميندسة المعمارية والعمراف.

المادة  :2تحدد ال قائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة المتعددة العموـ لميندسة المعمارية والعمراف طبقا
لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

حرر بالجزائر في  08جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ :شمس الدين شيتور

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة المتعددة العموم لمهندسة المعمارية والعمران

 -1األعضاء المعينون:

الصفة

القطاع

االسم والمقب

 -اكرتش جماؿ الديف

رئيسا

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي

 -حمدي مصطفى

عضو

 -بف ساسي قدور

عضو

 -بريؾ نبيمة

عضو

 غاشي اسماعيل سمسوـ عائشة -نقاز دمحم أميف

 -بف زادي فريدة

 -توامي شييرة ميرة

 -بوطاوي فاطمة الزىراء

 -جندر ايت عيسى رشيدة

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية

عضو

ممثمة الوزيرة المكمفة بالتكويف والتعميـ المينييف

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري

ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية

ممثمة الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية والنقل

ممثمة الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ

ممثمة الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية
ممثمة الوزيرة المكمفة بالثقافة

ممثمة الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة

 -2األعضاء المنتخبون:
االسم والمقب

الصفة

الهيئة

عضو

ممثل منتخب عف األساتذة

 -بعوني الطاىر

عضو

 -نعدية طارؽ

عضو

 -جبري بوعالـ

 -بموشراني وىيبة

عضو

 -بمكحمة عبد الباقي

عضو

 -شيخاوي صبرينة

عضو

 -حموتاف دنية جنينة

عضو

 -سرير دمحم

 -سرير كماؿ

 -فرج دمحم رابح

عضو
عضو
عضو

ممثل منتخب عف األساتذة

ممثل منتخب عف األساتذة المحاضريف قسـ "أ"

ممثمة منتخبة عف األساتذة المحاضريف قسـ "ب
ممثمة منتخبة عف األساتذة المساعديف قسـ "أ"

ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف قسـ "أ"

ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات

ممثل منتخب عف الطمبة
ممثمة منتخبة عف الطمبة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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قــرار رقم  333مؤرخ في  08جوان  ،2020يعدل القرار رقم  1923المؤرخ في  14نوفمبر 2019
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  20-02المؤرخ في  6جمادا األولى عاـ  0440الموافق  0جانفي سنة ،0202والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة.

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  005-28المؤرخ في  00رجب عاـ  0409الموافق  04يوليو سنة 0228والمتضمف تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات الى مدرسة خارج الجامعة،المعدؿ.

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-00المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي.

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  076-06المؤرخ في  9رمضاف عاـ  0407الموافق  04يونيو سنة 0206الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة  04منو.

 وبمقتضى القرار رقـ  0900المؤرخ في  04نوفمبر  0209الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر.

يـقـــــّرر

المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ القرار رقـ  0900المؤرخ في  04نوفمبر  ،0209والمذكور أعاله،
كما ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

حرر بالجزائر في  08جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ :شمس الدين شيتور

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 -1األعضاء المعينون:
االسم والمقب

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر
الصفة

القطاع

 -غاشي اسماعيل

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية

 -سمسوـ عائشة

عضو

ممثمة الوزيرة المكمفة بالتكويف والتعميـ المينييف

 -شعالؿ دمحم

عضو

 أكرتش جماؿ -جيالف قاسـ

 شنوؼ مرواف -لوني فريدة

 شطيبي بوعالـ -شيباف عمي

رئيسا

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي
ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
ممثل الوزير المكمف بالطاقة

ممثمة الوزير المكمف بالموارد المائية

ممثل الوزير المكمف باالشغاؿ العمومية والنقل

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ

"........................................والباقي بدون تغيير."....................................
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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قــرار رقم  334مؤرخ في  08جوان  ،2020يعدل القرار رقم 1115المؤرخ في  10ديسمبر 2017
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتسمسيمت

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  20-02المؤرخ في  6جمادا األولى عاـ  0440الموافق  0جانفي سنة ،0202والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة.

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  099-25المؤرخ في  00رجب عاـ  0406الموافق  06غشت سنة 0225الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره ،السيما المادة  02منو.

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  020-28المؤرخ في  6رجب عاـ  0409الموافق 9يوليو سنة 0228والمتضمف إنشاء مركز جامعي بتسمسيمت ،المتمـ ،السيما المادة  0منو.

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-00المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

 وبمقتضى القرار رقـ  0005المؤرخ في  02ديسمبر ،0207الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالمركز الجامعي بتسمسيمت ،المعدؿ.

يـقـــــّرر

المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  0005المؤرخ في  10ديسمبر ،0207المعدؿ ،والمذكور أعاله،
كما ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

حرر بالجزائر في  08جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ :شمس الدين شيتور

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ

 -2األعضاء المنتخبون:
اإلسم والمقب

قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتسمسيمت
الصفة

الصفة

عضو

ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد العموـ القانونية واإلدارية

 -واضح أحمد أميف

عضو

 -عمر محي الديف محمود

عضو

 -زبار جالؿ

عضو

 عالؽ عبد القادر -بوركبة بختة

عضو

 -شمراؾ دمحم أميف

عضو

 -سحواف عمي

عضو

 -بودالي بمقاسـ

عضو

 -مختاري نور الديف

عضو

 -بدور عبد القادر

عضو

 -ناشـ سعيد

عضو

ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد العموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير

ممثمة منتخبة عف األساتذة لمعيد اآلداب والمغات

ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد العموـ والتكنولوجيا

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف

ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات

ممثل منتخب عف الطمبة

ممثل منتخب عف الطمبة.

"........................................والباقي بدون تغيير."....................................
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وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المؤرخ في  12فيفري 2018
يعدل القرار رقم 133
قــرار رقم  335مؤرخ في  09جوان ّ ،2020
ّ
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم التاريخ بكمية اآلداب والحضارة اإلسالمية
بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية-قسنطينة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ رقـ  080-84المؤرخ في  7ذي القعدة عاـ  0424الموافق  4غشت سنة  0984والمتضمف

المتمـ.
إحداث جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  01-20المؤرخ في  6جمادا األولى عاـ  0440الموافق  0جانفي سنة 0202المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في 04جمادا الثانية عاـ  0404الموافق  00غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 0220الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-00المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ 000المؤرخ في  00فيفري  0208الذي ّ
ّ
التاريخ بكمية اآلداب والحضارة اإلسالمية بجامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية-قسنطينة.
المؤرخ في  02جانفي ،0202
 وبناء عمى إرساؿ جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية -قسنطينة رقـ ّ 84ـقـــــرر
ي ّ
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التاريخ بكمية اآلداب
والحضارة اإلسالمية بجامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية -قسنطينة.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التاريخ بكمية اآلداب والحضارة اإلسالمية بجامعة
المادة ّ :2
األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية -قسنطينة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية-قسنطينة،
كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  09جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ :شمس الدين شيتور

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المؤرخ في  12فيفري 2018
يعدل القرار رقم 133
ممحــق بالقـرار رقـم  335المؤرخ في  09جوان  ،2020الذي ّ
ّ
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم التاريخ بكمية اآلداب والحضارة اإلسالمية
ّ
بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية -قسنطينة

الرقم

االسم والمقـب

الصفـة

1

بمقاسـ فياللي

رئيس المجنة العممية لمقسـ

إبراىيـ مرابط

رئيس القسـ

2
3

احميدة عميراوي

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

أستاذ
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4
5
6
7

دمحم أوجرتني

أستاذ محاضر قسـ "أ"

إبراىيـ بف ميية

أستاذ محاضر قسـ "أ"

حناف لطرش

أستاذ محاضر قسـ "ب"

دمحم الصالح بوعناقة

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  12فيفري 2018
يعدل القرار رقم 134
قــرار رقم  336مؤرخ في  09جوان ّ ،2020
ّ
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغة العربية بكمية اآلداب والحضارة اإلسالمية
بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية-قسنطينة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ رقـ  080-84المؤرخ في  7ذي القعدة عاـ  0424الموافق  4غشت سنة  0984والمتضمفالمتمـ.
إحداث جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  01-20المؤرخ في  6جمادا األولى عاـ  0440الموافق  0جانفي سنة 0202المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في 04جمادا الثانية عاـ  0404الموافق  00غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 0220الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-00المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ 004المؤرخ في  00فيفري  0208الذي ّ
ّ
المغة العربية بكمية اآلداب والحضارة اإلسالمية بجامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية-قسنطينة.
المؤرخ في  02جانفي .0202
 وبناء عمى إرساؿ جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية-قسنطينة رقـ ّ 84ـقـــــرر
ي ّ

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة العربية بكمية اآلداب
والحضارة اإلسالمية بجامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية-قسنطينة.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة العربية بكمية اآلداب والحضارة اإلسالمية
المادة ّ :2
بجامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية-قسنطينة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية-قسنطينة،
كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  09جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ :شمس الدين شيتور
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المؤرخ في  12فيفري 2018
يعدل القرار رقم 134
ممحــق بالقـرار رقـم  336المؤرخ في  09جوان  2020الذي ّ
ّ
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغة العربية بكمية اآلداب والحضارة اإلسالمية
ّ
بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية-قسنطينة

الرقم االسم والمقـب
1
2
3
4
5
6
7
8

الصفـة

لعوير ليمى

رئيس المجنة العممية لمقسـ

بف موسى زيف الديف

رئيس القسـ

دوب رابح

أستاذ

بورويس ذىبية

أستاذ

ناصر لوحيشي

أستاذ

بف طناش عبد الناصر

أستاذ محاضر قسـ "أ"

مرابط خميفة

أستاذ مساعد قسـ "أ"

سمولة عزيزة

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  12فيفري 2018
يعدل القرار رقم 135
قــرار رقم  337مؤرخ في  09جوان ّ ،2020
ّ
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والحضارة اإلسالمية
بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية-قسنطينة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ رقـ  080-84المؤرخ في  7ذي القعدة عاـ  0424الموافق  4غشت سنة  0984والمتضمفالمتمـ.
إحداث جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  01-20المؤرخ في  6جمادا األولى عاـ  0440الموافق  0جانفي سنة 0202المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في 04جمادا الثانية عاـ  0404الموافق  00غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 0220الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-00المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ 005المؤرخ في  00فيفري  0208الذي ّ
ّ
لكمية اآلداب والحضارة اإلسالمية بجامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية -قسنطينة.
المؤرخ في  29أفريل .0202
 وبناء عمى إرساؿ جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية -قسنطينة رقـ ّ 477يـقـــــّرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والحضارة
اإلسالمية بجامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية-قسنطينة.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والحضارة اإلسالمية بجامعة األمير عبد
المادة ّ :2
القادر لمعموـ اإلسالمية-قسنطينة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية-قسنطينة،
كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  09جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ :شمس الدين شيتور

المحدد القائمة
المؤرخ في  12فيفري 2018
يعدل القرار رقم 135
ّ
ممحـــق بالقــرار رقم  337المؤرخ في  09جوان  ،2020الذي ّ
ّ
االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والحضارة اإلسالمية بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية -قسنطينة
الرقم
1
2
3
4

االسم والمقـب

الصفـة

آماؿ لواتي
ثنيو نور الديف

رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ المغة العربية
ّ
عميد الكمية

حداد عزيز

نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة

بف الشيخ الحسيف رياض

التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
رئيس قسـ المغة العربية

إبراىيـ مرابط

رئيس قسـ التاريخ

دمحم أوجرتني

رئيس قسـ المغات والترجمة

بمقاسـ فياللي

رئيس المجنة العممية لقسـ التاريخ

ليمى لعوير

رئيس المجنة العممية لقسـ المغة العربية

بف موسى زيف الديف

5
6
7
8
9

10
11
12

كامش أحمد

صاري أحمد

ممّثمة األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ المغة العربية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ التاريخ
ّ

بوسمغوف إبراىيـ

ممثّل عف األساتذة المساعديف

13

بوعافية مصدؽ

14

رابح دوب

ممثّل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث

إسماعيل سامعي

مدير مخبر بحث

خولة نويوة

مسؤوؿ المكتبة

15
16

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  04أفريل 2018
يعدل القرار رقم 308
قــرار رقـم  338مؤرخ في  09جوان ّ ،2020
ّ
الذي يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي لممركز الجامعي بمحاج بوشعيب-عين تموشنت

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  01-20المؤرخ في  6جمادا األولى عاـ  0440الموافق  0جانفي سنة 0202المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  099-25المؤرخ في  00رجب عاـ  0406الموافق  06غشت سنة 0225الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره.

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  025-28المؤرخ في  6رجب عاـ  0409الموافق  9يوليو سنة 0228المعدؿ.
والمتضمف إنشاء مركز جامعي بعيف تموشنت،
ّ

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-00المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

يحدد القائمة االسيمة ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ 028المؤرخ في  24أفريل  0208الذي ّ
ّ
المعدؿ.
لممركز الجامعي بمحاج بوشعيب-عيف تموشنت،
ّ
المؤرخ في  06فيفري .0202
 وبناء عمى إرساؿ المركز الجامعي بمحاج بوشعيب-عيف تموشنت رقـ 004ّ
ـقـــــرر
ي ّ

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي بمحاج
بوشعيب-عيف تموشنت.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي بمحاج بوشعيب-عيف تموشنت ،وفقا
لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بمحاج بوشعيب-عيف تموشنت ،كل
فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  09جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ :شمس الدين شيتور
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المؤرخ في  04أفريل 2018
يعدل القرار رقم 308
ممحق بالقـرار رقـم  338المؤرخ في  09جوان  2020الذي ّ
ّ
حدد لمقائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي لممركز الجامعي بمحاج بوشعيب-عين تموشنت
الم ّ

الرقم االسم والمقـب

الصفـة

1

زيادي عبد القادر

مدير المركز الجامعي ،رئيس المجمس العممي لممركز الجامعي

3

نايت إبراىيـ بوسعد

مدير

بمعربي لحسف

مدير

2
4
5
6
7
8
9

عمارة دمحم

حمادي يوسف

مدير

مدير

التدرج والتّكويف المتواصل والشيادات
مساعد مكّمف بالدراسات في ّ
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
مساعد مكّمف ّ
بالدراسات في ما بعد ّ
مساعد مكّمف بالتنمية واالستشراؼ
معيد العموـ

بف سعاد بوراسية

مدير معيد التكنولوجيا

عبد الجميل منقور

مدير معيد اآلداب والمغات

زناقي سيد أحمد

بوسالـ إسماعيل

 10وداد وحيد

مدير معيد العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
رئيس المجمس العممي لمعيد العموـ

رئيس المجمس العممي لمعيد التكنولوجيا

 11بف عامر عبد الكريـ

رئيس المجمس العممي لمعيد العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير

 13عبد السالـ بوسيف

ممثّل أساتذة معيد العموـ
ممثّل أساتذة معيد العموـ

 12رمضاف دمحم

 14لحسف ميمود

 15نياري دريس
 16عمارة خالد

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

رئيس المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات

ممثّل أساتذة معيد التكنولوجيا
ممثّل أساتذة معيد التكنولوجيا
-مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-
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 17تروزيف بمقاسـ
 18كوديد سفياف

 19بوسغادي حبيب
 20قنانش دمحم

ممثّل أساتذة معيد العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
مثّل أساتذة معيد العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير

ممثّل أساتذة معيد اآلداب والمغات
ممثّل أساتذة معيد اآلداب والمغات

 21بوجاني عبد الحكيـ

ممثّل عف األساتذة المساعديف
أستاذ بجامعة جياللي اليابس -سيدي بمعباس

 24زعيمي نادية

مسؤوؿ المكتبة المركزية

 22بف قدياب دمحم
 23بف سعيد دمحم

أستاذ بجامعة أحمد بف بمة -وىراف 0

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  22ماي 2019
يعدل القرار رقم 753
قــرار رقـم  339مؤرخ في  09جوان ّ ،2020
ّ
الذي يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي لممركز الجامعي صالحي أحمد-النعامة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  01-20المؤرخ في  6جمادا األولى عاـ  0440الموافق  0جانفي سنة 0202المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  099-25المؤرخ في  00رجب عاـ  0406الموافق  06غشت سنة 0225الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره.

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  025-02المؤرخ في  02رمضاف عاـ  0400الموافق  9سبتمبر سنة 0202المتمـ.
والمتضمف إنشاء مركز جامعي بالنعامة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-00المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممركز
 وبموجب القرار رقـ  750مؤرخ في  00ماي  0209الذي ّالجامعي صالحي أحمد -النعامة.
المؤرخ في  20فيفري .0202
 وبناء عمى إرساؿ المركز الجامعي صالحي أحمد-النعامة رقـ ّ 25يـقـــــّرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي صالحي
أحمد-النعامة.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي صالحي أحمد-النعامة ،وفقا لمجدوؿ
الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي صالحي أحمد-النعامة ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  09جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المؤرخ في  22ماي 2019
يعدل القرار رقم 753
ممحق بالقـرار رقـم  339المؤرخ في  09جوان  ،2020الذي ّ
ّ
حدد لمقائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي لممركز الجامعي صالحي أحمد-النعامة
الم ّ

الرقم

االسم والمقـب

2

بمعابد زكرياء

1
3

الصفـة

مدير المركز الجامعي ،رئيس المجمس العممي لممركز الجامعي

جاليمي أحمد

مدير

مدير

قايد نورالديف

التدرج والتّكويف المتواصل والشيادات
مساعد مكّمف بالدراسات في ّ
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
مساعد مكّمف ّ
بالدراسات فيما بعد ّ
مساعد مكّمف بالتنمية واالستشراؼ
معيد العموـ والتكنولوجيا

يحياوي ياسر

مدير

عمراني كماؿ الديف

مدير معيد الحقوؽ والعموـ السياسية

معروؼ عبد الرزاؽ

رئيس المجمس العممي لمعيد العموـ والتكنولوجيا

10

بريؾ سعداف

رئيس المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات

12

عويسات ميمود

4
5
6
7
8
9

11
13
14
15
16
17
18
19
20

مدير

خثير توفيق

مدير معيد اآلداب والمغات

رماس بغداد

رئيس المجمس العممي لمعيد الحقوؽ والعموـ السياسية

دمحمي بدر الديف

ممثّل أساتذة معيد العموـ والتكنولوجيا
ممثّل أساتذة معيد العموـ والتكنولوجيا

بمقرنة عبد الرحماف

ممثّل أساتذة معيد الحقوؽ والعموـ السياسية
ممثّل أساتذة معيد الحقوؽ والعموـ السياسية

مفتاح العيد

سمغوني زكرياء

ممثّل أساتذة معيد اآلداب والمغات
ممثّل أساتذة معيد اآلداب والمغات

دويس دمحم

رخروخ عبد المجيد

لعموي دمحم

ممثّل عف األساتذة المساعديف
أستاذ بجامعة موالي الطاىر-سعيدة

سميماني ميمود

أستاذ بجامعة عبد الحميد ابف باديس-مستغانـ

سعيدي دمحم

مسؤوؿ المكتبة المركزية

العبيدي عبد الجبار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  340مؤرخ في  10جوان  ،2020يتضمن تعيين أعضاء المجمس العممي
لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الصحة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  01-20المؤرخ في  6جمادا األولى عاـ  0440الموافق  0جانفي سنة ،0202والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة.

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  02-00مؤرخ في  05صفر عاـ  0400الموافق  9يناير سنة ،0200والمتضمف تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة إلى وكالة موضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة.

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-00المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  000-09مؤرخ في  00ذي الحجة عاـ  0442الموافق  00غشت سنة ،0209الذي يحدد مياـ الوكاالت الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا ،السيما المادة  00منو.
يـقـــــّرر

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

-مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-
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المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  00مف المرسوـ التنفيذي رقـ  000-09مؤرخ في  00ذي الحجة عاـ 0442
الموافق  00غشت سنة  ،0209والمذكور أعاله ،يعيف بصفتيـ أعضاء المجمس العممي لموكالة
الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة األشخاص اآلتية أسماؤىـ:
بالنسبة لألساتذة الباحثين والباحثين الدائمين:
 السيد بشير بوجيرة نور الديف.
 السيدة بمعموي غنية.

 السيد بوزياني مصطفى.
 السيد بوزيد عبد المالؾ.
 السيد براىمية براىيـ.

 السيدة غناسي فاطمة زىرة.
 السيد خالد مغيث بومديف.
 السيدة نقادي لطيفة.
 السيد طميبة سوىيل.
 السيد زايدي زبيدة.

بالنسبة لممثل المعهد الوطني الجزائري لمممكية الصناعية:
 السيدة غازي نسريف.

بالنسبة لممثل الديوان الوطني لألحصائيات:
 السيدة بركاني عائشة.

بالنسبة لمشخصيات الممثمة لقطاعات النشاط:
 السيدة أقاسـ فطومة.
 السيد درار فوزي.

 السيد دنوني سيد أحمد.
 السيدة لومي نجاة.

 السيد مكاماف عباس.

 السيد كرار عبد الواحد.

بالنسبة لمجالية العممية المقيمة بالخارج:
 السيد عمراني ياسيف.

 السيد بمطرش لعجاؿ.

 السيدة حميتوش شفيعة.
 السيد مرغوب طاىا.

 السيد صبيحي عباس.

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

حرر بالجزائر في  10جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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يعدل القرار رقم  76المؤرخ في  28جانفي 2018
قــرار رقم  341مؤرخ في  11جوان ّ ،2020
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير
ّ
بجامعة زيان عاشور-الجمفة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  06جمادي األولى عاـ  0440الموافق  0جانفي سنة 0202
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 01-20المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في 04جمادا الثانية عاـ  0404الموافق  00غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 0220الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  29-29المؤرخ في  7محرـ عاـ  0402الموافق  4يناير سنة 0229المتمـ.
والمتضمف إنشاء جامعة الجمفة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-00المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ  76المؤرخ في  08جانفي ، 0208الذي ّلكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير بجامعة زياف عاشور-الجمفة.
 وبناء عمى إرساؿ مدير جامعة الجمفة رقـ  020المؤرخ في  20مارس .0202ـقـــــرر
ي ّ
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية
والعموـ التجارية وعموـ التسيير بجامعة زياف عاشور -الجمفة.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير
بجامعة زياف عاشور-الجمفة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

حرر بالجزائر في  11جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ :شمس الدين شيتور

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المحدد لمقائمة
يعدل القرار رقم  76المؤرخ في  28جانفي 2018
ّ
ممحـــق بالقــرار رقم  341المؤرخ في  11جوان  2020الذي ّ
االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة زيان عاشور-الجمفة

الرقم االسم والمقـب

الصفـة

قادري دمحم الطاىر

رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ العموـ االقتصادية
ّ
عميد الكمية

3

ىزرشي طارؽ

نائب العميد المكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة

4

قشاـ اسماعيل

نائب العميد المكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية

1
2

حميدة مختار

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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5
6
7
8
9

10
11
12

خالدي دمحم

قصري دمحم عادؿ

رئيس قسـ العموـ االقتصادية

الجودي دمحم عمي

رئيس قسـ العموـ التجارية

عسالي بولرباح

رئيس المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير

شيبوط سميماف

رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية

مرزؽ سعد

أعمر سعيد شعباف
مداح لخضر

13

كنسة دمحم

14

حديدي آدـ

15
16
17
18
19
20
21

رئيس قسـ عموـ التسيير

صديقي النعاس
شتوح دمحم

نوي طو حسيف

رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ العموـ االقتصادية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ عموـ التسيير
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ عموـ التسيير
ّ

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ العموـ المالية والمحاسبة
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ العموـ التجارية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف قسـ العموـ التجارية
ّ
مدير مخبر بحث

ضيف دمحم

مدير مخبر بحث

بوعبدلي ياسيف

ممثّل عف األساتذة المساعديف

ضبع مقدـ

مسؤوؿ المكتبة

بريني دحماف

ممثّل عف األساتذة المساعديف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  342مؤرخ في  11جوان  ،2020يعدل القرار رقم  737المؤرخ في  09أوت  2018المحدد
لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الكيمياء بكمية عموم المادة بجامعة ابن خمدون-تيارت

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  06جمادي األولى عاـ  0440الموافق  0جانفي سنة 0202
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 01-20المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  070-20المؤرخ في  02جمادا الثانية عاـ  0400الموافق  08سبتمبر سنةالمتمـ.
 0220والمتضمف إنشاء جامعة تيارت،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في  04جمادا الثانية عاـ  0404الموافق  00غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 0220الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-00المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ 707المؤرخ في  29أوت  ،0208الذي ّ
ّ
الكيمياء بكمية عموـ المادة بجامعة ابف خمدوف تيارت.
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية عموـ المادة بجامعة ابف خمدوف-المؤرخ في  00فيفري .0202
تيارت ّ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يـقـــــّرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية عموـ المادة
بجامعة ابف خمدوف -تيارت.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية عموـ المادة بجامعة ابف خمدوف-
تيارت ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

حرر بالجزائر في  11جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ :شمس الدين شيتور

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق بالقرار رقم  342المؤرخ في  11جوان  ،2020الذي يعدل القرار رقم  737المؤرخ في  09أوت 2018
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الكيمياء بكمية عموم المادة بجامعة ابن خمدون -تيارت
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

االسم والمقـب

الصفـة

مومف تقي الديف

رئيس المجنة العممية لمقسـ

يسرؼ جماؿ

رئيس القسـ

شعيب مسعود

أستاذ

بف ىباؿ الحاج

أستاذ محاضر قسـ "أ"

باسعيد صالح

أستاذ محاضر قسـ "أ"

بوحجار العربي

أستاذ محاضر قسـ "ب"

ىني مريـ

أستاذ مساعدة قسـ "أ"

بومثرد تركية

أستاذ مساعدة قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  343مؤرخ في  11جوان  ،2020يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة
المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  20-02المؤرخ في  6جمادا األولى عاـ  0440الموافق  0جانفي سنة ،0202والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة.

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  02-29المؤرخ في  00محرـ عاـ  0402الموافق  02يناير سنة 0229والمتضمف انشاء المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا.

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-00المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  076-06المؤرخ في  9رمضاف عاـ  0407الموافق  04يونيو سنة 0206الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا ،السيما المادة  04منو.

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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ـقـــــرر
ي ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  04مف المرسوـ التنفيذي رقـ  076-06المؤرخ في  9رمضاف عاـ 0407
الموافق  04يونيو سنة  ،0206والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا طبقا لمجدوؿ الممحق بيذا
القرار.

المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  11جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ :شمس الدين شيتور

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ

 -1األعضاء المعينون:
االسم والمقب

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا
الصفة القطاع

 -بف تميس عبد الحكيـ

رئيسا

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية

 -طبوب عبدالمالؾ

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية

 -مصموح عصماف

عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالتكويف والتعميـ المينييف

 -بوسالـ دمحم

عضو

 -جمعي سارة

عضو

ممثمة الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية

 -بف بوعمي دمحم بف يوسف

عضو

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ

 -عمواني أكرـ

عضو

ممثل الوزير المكمف بالطاقة

 -ركيس ياسميف

عضو

ممثمة الوزير المكمف بالتجارة

 -لعريبي حسينة

عضو

ممثمة الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية والنقل

 -بودواف يوسف

عضو

ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة

 -لوني فريدة

عضو

ممثمة الوزير المكمف بالموارد المائية

 -مسعودي عبدهللا

 -مكيو رابح

 -طالب نادية

عضو

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري

ممثل وزير الدفاع الوطني

ممثمة الوزير المكمف البريد والمواصالت السمكية والالسمكية

 -2األعضاء المنتخبون:
االسم و المقب
 -بموشراني دمحم األميف

الصفة الهيئة

 -ىواري فؤاد

عضو

ممثل منتخب عف األساتذة

عضو

ممثل منتخب عف األساتذة

 -بوديار توفيق

عضو

ممثل منتخب عف األساتذة المحاضريف قسـ "ب"

 -زيداني عمر

عضو

ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف قسـ "أ"

 -عتوت مميؾ

عضو

ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف قسـ "أ"

 -الباح دمحم

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

عضو

ممثل منتخب عف األساتذة المحاضريف قسـ "ب"
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 -حساوي ياسيف

عضو

ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات

 -مازوني يوسف

عضو

ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات

 -بف أونيس عمي

عضو

ممثل منتخب عف الطمبة

 -سكيو نور اليدا

عضو

ممثمة منتخبة عف الطمبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمــن تأهيل الميسانس المفتــوحة
مـؤرخ في  15جوان ،2020
قــرار رقم ّ 344
ّ
السنة الجامعية  ،2018-2017بجـامعـة الجزائر 2في ميدان "فنون"
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  08ذي الحجة عاـ  0409الموافق  4أبريل سنة  0999و
 بمقتضى القانوف رقـ 25-99ّ
ّ
المتمـ.
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  02-20المؤرخ في  26جمادي األوؿ  0440الموافق  0جانفي سنة 0202المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
و
ّ
المؤرخ في  07شعباف عاـ  0409الموافق  09غشت سنة 0228
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 065-28ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه.
و
ّ
المؤرخ في  20ذي القعدة عاـ  0402الموافق  00أكتوبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 042-29ّ
المتضمف إنشاء جامعة بوزريعة.
 0229و
ّ

المؤرخ في  0شعباف عاـ  0400الموافق  04يوليو سنة 0202
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 084-02ّ
المتضمف تغيير تسمية جامعة بوزريعة.
و
ّ
األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 77-00ّ
المؤرخ في  08ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

لمتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
  -وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  06مارس  0200واّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا.
 وبمقتضى القرار رقـ  496المؤرخ في  05جويمية  0204الذي يحدد مدونة الفروع لميداف "فنوف" لنيل شيادةالميسانس وشيادة الماستر.

 وبمقتضى المنشور الوزاري رقـ  20المؤرخ في  00رمضاف  0408ىػ الموافق  26جواف  0207والمتعمقبالتسجيل األولي وتوجيو حاممي شيادة البكالوريا بعنواف السنة الجامعية .0208–0207

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "فنوف" ،المحرر بتاريخ  08مارس .0202ـقـــــرر
ي ّ

المادة األولـى :تؤىل الميسانس المفتػػوحة بعنواف السنة الجامعية  0208-0207بجػامعػة الجزائر ،0في ميداف
ّ
"فنوف" طبقا لمجذوؿ أدناه.
الميدان
فنون

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الشعبة

فنون العرض
-مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-

تخصص

طبيعة

دراسات مسرحية

أ
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السنة الجامعية
ّ
المادة  : 2يسري مفعوؿ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في التخصص المذكور أعاله ،ابتداء مف ّ
.0208-0207

يخصو بتطبيق ىذا القرار
المــادة : 3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجزائرّ ،0
كل فيما ّ
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  15جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ :شمس الدين شيتور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمــن تأهيل ماستــر شعبة ذات تسجيل وطني مفتــوح بعنــوان
مـؤرخ في  15جوان ،2020
قــرار رقم ّ 345
ّ
السنة الجامعية  2020-2019في ميدان "عموم وتكنولوجيا" بجامعة وهران لمعموم والتكنولوجيا

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  08ذي الحجة عاـ  0409الموافق  4أبريل سنة  0999و
 بمقتضى القانوف رقـ 25-99ّ
ّ
المتمـ.
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  02-20المؤرخ في  26جمادي األوؿ  0440الموافق  0جانفي سنة 0202المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
و
ّ
المؤرخ في  00ذي القعدة عاـ  0424الموافق  08غشت سنة  0984المتعمق
 وبمقتضى المرسوـ رقـ 212-84ّ

المتمـ.
بتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  07شعباف عاـ  0409الموافق  09غشت سنة 0228
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 065-28ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه.
و
ّ
األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 77-00ّ
المؤرخ في  08ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

 وبناء عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ وتكنولوجيا" المحرر في  06جانفي .0202يـقـــــّرر

السن ػة الجػامعي ػة  ،0202-0209في ميداف "عموـ وتكنولوجيا"
ّ
المادة األولـى :يؤىل الماستػػر المفتػػوح بعن ػواف ّ
بجامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا ،طبقا لمجدوؿ أدناه.
الميدان

الشعبة
تعدين

عموم وتكنولوجيا
هندسة بحرية

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

تخصص

طبيعة

ىندسة التعديف

أ

تكنولوجيا األنابيب

ـ

بناء وتصميح السفف

أ

التصميمات البحرية

أ

ىندسة أنظمة الدفع

أ

-مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-
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ري

تسيير ومعالجة المياه

أ

تقنيات المياه والبيئة

أ

الري الحضري

أ

منشآت الري

أ

يخصو
المــادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجياّ ،
كل فيما ّ
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  15جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ :شمس الدين شيتور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متضمن تأهيل ماستــر مفتــوح
مـؤرخ في  15جوان ،2020
قــرار رقم ّ 346
ّ
بعنــوان السنة الجامعية  2020-2019بجامعة وهران لمعموم والتكنولوجيا

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  08ذي الحجة عاـ  0409الموافق  4أبريل سنة  0999و
 بمقتضى القانوف رقـ 25-99ّ
ّ
المتمـ.
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  02-20المؤرخ في  26جمادي األوؿ  0440الموافق  0جانفي سنة 0202المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
و
ّ
المؤرخ في  00ذي القعدة عاـ  0424الموافق  08غشت سنة  0984المتعمق
 -وبمقتضى المرسوـ رقـ ّ 212-84

المتمـ.
بتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  07شعباف عاـ  0409الموافق  09غشت سنة 0228
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 065-28ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه.
و
ّ
األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 77-00ّ
المؤرخ في  08ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  00أبريل  0205و
 وبمقتضى القرار رقـ 067ّ
ّ
وصالحياتيا وسيرىا.
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  00جويمية .0209يـقـــــّرر
المادة األولـى :يؤىل ماستر مفتوح بعنواف السنة الجامعية  0202-0209بجامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا ،طبقا
ّ
لمجدوؿ أدناه.
الميدان

الشعبة

تخصص

طبيعة

عموم وتكنولوجيا

هندسة ميكانيكية

ىندسة وتكنولوجيا المواد

ـ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

-مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-

النشرة الرسمية-الثالثي الثاني2020-

79

يخصو
كل فيما
المــادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعةوىراف لمعموـ والتكنولوجياّ ،
ّ
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  15جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ :شمس الدين شيتور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأهيل ماستر مفتــوح
مـؤرخ في  15جوان ،2020
قــرار رقم ّ 347
ّ
السنــة الجـامعيــة  ،2019-2018بجـامعـة بجاية في ميدان "رياضيات واعالم آلي"
بعنــوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  08ذي الحجة عاـ  0409الموافق  4أبريل سنة  0999و
 بمقتضى القانوف رقـ 25-99ّ
ّ
تمـ.
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ والم ّ
-

وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  02-20المؤرخ في  26جمادي األوؿ  0440الموافق  0جانفي سنة 0202
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
و
ّ
األوؿ عاـ  0409الموافق  7يوليو سنة 0998
وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 008-98
ّ
المؤرخ في  00ربيع ّ
المتمـ.
المتضمف ّإنشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  07شعباف عاـ  0409الموافق  09غشت سنة 0228
065
28
قـ
ر
التنفيذي
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه.
و
ّ
األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200
وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 77-00
ّ
المؤرخ في  08ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
المؤرخ في  06مارس 0200
وبمقتضى القرار رقـ 75
ّ
ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا.
بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "رياضيات واعالـ آلي" المنعقد في  02فيفري
 0208بجامعة بومرداس.
يـقـــــّرر

السن ػة الجػامعي ػة  0209-0208بجػامعػة بجاية في ميداف "رياضيات
ّ
المادة األولـى :يؤىل الماستر المفتػػوح بعن ػواف ّ
واعالـ آلي" ،طبقا لمجدوؿ أدناه.
تخصص

الميدان

الشعبة

رياضيات واعالم آلي

رياضيات تطبيقية

النمذجة الرياضية وتقنيات اتخاذ القرار

طبيعة

النمذجة الرياضية وتقييـ فعالية الشبكات

أ
أ

السنة األولى ،في التخصصات المذكورة أعاله،
المــادة  :2يسري مفعوؿ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في ّ
السنػة الجامعية .0209-0208
بجامعة بجاية ابتداء مف ّ
يخصو بتطبيق ىذا القرار
كل فيما
المــادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بجايةّ ،
ّ
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  15جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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األستاذ :شمس الدين شيتور
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السنــة الجـامعيــة
مـؤرخ في  15جوان ،2020
قــرار رقم ّ 348
يتضمن تأهيل ماستــر مفتــوح بعنــوان ّ
ّ
 ،2019-2018بجـامعـة الجزائر 2في ميدان "عموم انسانية واجتماعية" ،عمى سبيل التسوية
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  08ذي الحجة عاـ  0409الموافق  4أبريل سنة  0999و
 بمقتضى القانوف رقـ 25-99ّ
ّ
المتمـ.
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  02-20المؤرخ في  26جمادي األوؿ  0440الموافق  0جانفي سنة 0202المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
و
ّ
المؤرخ في  07شعباف عاـ  0409الموافق  09غشت سنة 0228
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 065-28ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه.
و
ّ
المؤرخ في  20ذي القعدة عاـ  0402الموافق  00أكتوبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 042-29ّ
المتضمف إنشاء جامعة بوزريعة.
 0229و
ّ

المؤرخ في  0شعباف عاـ  0400الموافق  04يوليو سنة 0202
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 084-02ّ
المتضمف تغيير تسمية جامعة بوزريعة.
و
ّ
األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 77-00ّ
المؤرخ في  08ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
يـقـــــّرر

السن ػة الجػامعي ػة  0209- 0208بجػامعػة الجزائر  0في ميداف "عموـ
ّ
المادة األولـى :يؤىل ماستػػر مفتػػوح بعن ػواف ّ
انسانية واجتماعية" ،عمى سبيل التسوية وطبقا لمجدوؿ أدناه.
الميدان

عموم انسانية واجتماعية

الشعبة

تخصص

عموم اجتماعية –عمم النفس قيادة وتسيير األزمات

طبيعة
ـ

المــادة  :2يسري مفعوؿ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في السنة األولى ماستر في التخصص المذكور أعاله
خالؿ السنتيف الجامعيتيف  0209-0208و ،0202-0209فقط .

يخصو بتطبيق ىذا القرار
المــادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجزائرّ ،0
كل فيما ّ
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  15جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ :شمس الدين شيتور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأهيل ماستــر مفتــوح
مـؤرخ في  15جوان ،2020
قــرار رقم ّ 349
ّ
السنــة الجـامعيــة  2019-2018بجـامعـة تممسان ،عمى سبيل التسوية
بعنــوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  08ذي الحجة عاـ  0409الموافق  4أبريل سنة  0999و
 بمقتضى القانوف رقـ 25-99ّ
ّ
المتمـ.
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  02-20المؤرخ في  26جمادي األوؿ  0440الموافق  0جانفي سنة 0202المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
و
ّ
المؤرخ في  09ذي الحجة عاـ  0429الموافق أوؿ غشت سنة 0989
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ ّ 008-89المتمـ.
المتضمف إنشاء جامعة تممساف،
و
ّ
المعدؿ و ّ
ّ

المؤرخ في  07شعباف عاـ  0409الموافق  09غشت سنة 0228
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 065-28ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه.
و
ّ
المؤرخ في  08ربيع األ ّوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 77-00ّ
الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
يـقـــــّرر
السن ػة الجػامعي ػة  0209 - 0208بجػامعػة تممساف طبقا لمجدوؿ
ّ
المادة األولـى :يؤىل الماستػػر المفتػػوح بعن ػواف ّ
أدناه ،عمى سبيل التسوية.
الميدان

الشعبة

تخصص

عموم وتكنولوجيا

هندسة بيوطبية

تصوير طبي

أ

جيولوجيا

جيوموارد

ـ

عموم األرض والكون

طبيعة

المــادة  :2يسري مفعوؿ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في السنة األولى ماستر في التخصصات المذكورة أعاله

السنتيف الجامعيتيف  0209-0208و.0202-0209
خالؿ ّ
يخصو بتطبيق ىذا القرار
المــادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تممسافّ ،
كل فيما ّ
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  15جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ :شمس الدين شيتور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السنــة الجـامعيــة
مـؤرخ في  15جوان ،2020
قــرار رقم ّ 350
يتضمن تأهيل ماستر مفتــوح بعنــوان ّ
ّ
 ،2020-2019بجامعة المدية في ميدان "عموم انسانية واجتماعية" عمى سبيل التسوية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  08ذي الحجة عاـ  0409الموافق  4أبريل سنة  0999و
 بمقتضى القانوف رقـ 25-99ّ
ّ
المتمـ.
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  02-20المؤرخ في  26جمادي األوؿ  0440الموافق  0جانفي سنة 0202المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
و
ّ
المؤرخ في  07شعباف عاـ  0409الموافق  09غشت سنة 0228
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 065-28ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه.
و
ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

-مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-
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المتضمف
محرـ عاـ  0402الموافق  4يناير سنة  0229و
مؤرخ في ّ 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ ّ 00-29ّ
إنشاء جامعة المدية.
المؤرخ في  08ربيع األ ّوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 77-00ّ
الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
المؤرخ في  06مارس 0200
 وبمقتضى القرار رقـ 75ّ
ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا.
 وبمقتضى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" ،المنعقد في  00جواف 0208بجامعة وىراف.0

يـقـــــّرر

السن ػة الجػامعي ػة  0202-0209بجامعة المدية في ميداف "عموـ
ّ
المادة األولـى :يؤىل الماستر المفتػػوح بعن ػواف ّ
إنسانية واجتماعية" ،طبقا لمجدوؿ أدناه وعمى سبيل التسوية.
الميدان

الشعبة

تخصص

طبيعة

عموم إنسانية واجتماعية

عموم إنسانية  -أرطفونيا

أمراض المغة والتواصل

أ

المــادة  :2يسري مفعوؿ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في السنة األولى ماستر في التخصص المذكورة أعاله
السنة الجامعية  0202 -0209فقط .
خالؿ ّ
يخصو بتطبيق ىذا القرار
كل فيما
المــادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة المديةّ ،
ّ
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  15جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ :شمس الدين شيتور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأهيل ماستــر مفتوح
مـؤرخ في  15جوان ،2020
قــرار رقم ّ 351
ّ
السنة الجامعية  2020-2019بجامعة باتنة 1عمى سبيل التسوية
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  08ذي الحجة عاـ  0409الموافق  4أبريل سنة  0999و
 بمقتضى القانوف رقـ 25-99ّ
ّ
المتمـ.
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  02-20المؤرخ في  26جمادي األوؿ  0440الموافق  0جانفي سنة 0202المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
و
ّ
المؤرخ في  09ذي الحجة عاـ  0429الموافق  0غشت سنة 0989
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 006-89ّ
المتمـ.
المتضمف ّإنشاء جامعة باتنة
و
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  07شعباف عاـ  0409الموافق  09غشت سنة 0228
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 065-28ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه.
و
ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 77-00ّ
المؤرخ في  08ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
المؤرخ في  06مارس 0200
 وبمقتضى القرار رقـ 75ّ
ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا.
 وبناء عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية و اجتماعية" المؤرخ في  24جويمية .0209ـقـــــرر
ي ّ

السن ػة الجػامعي ػة  0202-0209بجػامعػة باتنة 0طبقا لمجدوؿ أدناه،
ّ
المادة األولـى :يؤىل الماستػػر المفتػػوح بعن ػواف ّ
عمى سبيل التسوية.
الميدان

الشعبة

التخصصات

عموم إنسانية واجتماعية

عموم إسالمية –الشريعة

الفقو المالكي وأصولو

طبيعة
أ

المــادة  :2يسري مفعوؿ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في السنة األولى ماستر في التخصص المذكورة أعاله
السنة الجامعية  0202-0209فقط .
خالؿ ّ
يخصو بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنة ّ ،0
كل فيما ّ
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  15جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ :شمس الدين شيتور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  09أوت 2016
مـؤرخ في  15جوان  ،2020يعدل ممحق القرار رقم 1287
ّ
قــرار رقم ّ 352
والمتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤهمة بعنوان جامعة تممسان في ميدان "فنون"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  08ذي الحجة عاـ  0409الموافق  4أبريل سنة  0999و
 بمقتضى القانوف رقـ 25-99ّ
ّ
المتمـ.
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  02-20المؤرخ في  26جمادي األوؿ  0440الموافق  0جانفي سنة 0202المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
و
ّ
المؤرخ في  09ذي الحجة عاـ  0429الموافق أوؿ غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 008-89ّ
المتمـ.
المتضمف إنشاء جامعة تممساف،
 0989و
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  07شعباف عاـ  0409الموافق  09غشت سنة 0228
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 065-28ّ
تضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه.
والم ّ
األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 77-00ّ
المؤرخ في  08ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  06مارس  0200وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المتضمف مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
المؤرخ في  29أوت  0206و
 وبمقتضى القرار رقـ 0087ّ
ّ
بعنواف جامعة تممساف في ميداف "فنوف".

المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "فنوف"،ّ
المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة قسنطينة  0بتاريخ  07أفريل .0206
يـقـــــّرر
المؤرخ في  29أوت  0206والمتضمف مواءمة التكوينات
يعدؿ ىذا القرار ممحق القرار رقـ 0087
المادة األولىّ :
ّ
في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة تممساف في ميداف "فنوف" والمذكور أعاله ،طبقا لمجدوؿ أدناه.
الميدان

فنون

الشعبة
فنون العرض
فنون بصرية

طبيعة

التخصص
(...بدوف تغيير)...

..

( ...يمغى)...

..

(...بدوف تغيير)...

..

فنوف تشكيمية

أ

يخصو ،بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تممسافّ ،
كل فيما ّ
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  15جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ :شمس الدين شيتور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  05أوت 2015
مـؤرخ في  15جوان  ،2020يعدل ممحق القرار رقم 691
ّ
قــرار رقم ّ 353
والمتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنوان جامعة تممسان في ميدان
”عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية‟

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  08ذي الحجة عاـ  0409الموافق  4أبريل سنة  0999و
 بمقتضى القانوف رقـ 25-99ّ
ّ
المتمـ.
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  02-20المؤرخ في  26جمادي األوؿ  0440الموافق  0جانفي سنة 0202المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
و
ّ
المؤرخ في  07شعباف عاـ  0409الموافق  09أوت سنة 0228
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 065-28ّ
الذي يحدد نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه.

المؤرخ في  09ذي الحجة عاـ  0429الموافق أوؿ غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 008-89ّ
المتمـ.
المتضمف إنشاء جامعة تممساف،
 0989و
ّ
المعدؿ و ّ
ّ

األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 77-00ّ
المؤرخ في  08ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  06مارس  0200وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا.
المؤرخ في  25أوت  0205والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف
 وبمقتضى القرار رقـ ّ 690جامعة تممساف ،في ميداف "عموـ اقتصادية والتسيير وعموـ تجارية".
المتضمف
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ اقتصادية والتسيير وعموـ تجارية"،ّ
دراسة مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية

الوطنية لمميداف ،المنعقد بجامعة بجاية بتاريخ  07و 08ماي .0205
يـقـــــّرر

المؤرخ في  25أوت  0205والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس
المادة األولى :يعدؿ ممحق رقـ 690
ّ
المؤىمة بعنواف جامعة تممساف ،في ميداف "عموـ اقتصادية والتسيير وعموـ تجارية" المذكور أعاله،
طبقا لمجػدوؿ أدناه.
الشعبة

الميداف

عموم تجارية

عموم التسيير

عموم اقتصادية والتسيير
وعموم تجارية

عموم اقتصادية

عموم مالية ومحاسبة

طبيعة

التخصص
(--بدوف تغيير)...

..

(--بدوف تغيير)...

..

(--بدوف تغيير)...

..

(--بدوف تغيير)...

..

(--بدوف تغيير)...

..

(--بدوف تغيير)...

--

(--بدوف تغيير)...

--

اقتصاد وتسيير المؤسسات

أ

(--بدوف تغيير)...

..

(--بدوف تغيير)...

..

(...يمغى)...

..

(--بدوف تغيير)...

..

(--بدوف تغيير)...

..

يخصو ،بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تممسافّ ،
كل فيما ّ
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  15جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ :شمس الدين شيتور
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المتضمن
يعدل ممحق قرار رقم  837المؤرخ في  27جويمية ،2017
مـؤرخ في  15جوان ّ ،2020
قــرار رقم ّ 354
ّ
تأهيل ماستر ذو مسار مدمج لميسانس المفتوح بعنوان السنة الجامعية  2017-2016بجـامعـة بجاية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  08ذي الحجة عاـ  0409الموافق  4أبريل سنة  0999و
 بمقتضى القانوف رقـ 25-99ّ
ّ
المتمـ.
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  02-20المؤرخ في  26جمادي األوؿ  0440الموافق  0جانفي سنة 0202المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
و
ّ
األوؿ عاـ  0409الموافق  7يوليو سنة 0998
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ ّ 008-98المؤرخ في  00ربيع ّ
المتمـ.
المتضمف ّإنشاء جامعة بجاية،
و
ّ
المعدؿ و ّ
ّ

المؤرخ في  07شعباف عاـ  0409الموافق  09غشت سنة 0228
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 065-28ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه.
و
ّ
األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 77-00ّ
المؤرخ في  08ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  00أبريل  0205و
 وبمقتضى القرار رقـ 067ّ
ّ
وصالحياتيا وسيرىا.

المتضمف تأىيل ماستر ذو مسار مدمج لميسانس
 وبمقتضى القرار رقـ  807المؤرخ في  07جويمية  0207وّ
المفتوح بعنواف السنة الجامعية  0207-0206بجاية.
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لمتأىيل المنعقدة بمقر و ازرة التعميـ العالي والبحث العمميبتاريخ  05جويمية .0206

يـقـــــّرر

المتضمف تأىيل ماستر ذو
عدؿ ممحق القرار القرار رقـ  807المؤرخ في  07جويمية  0207و
ّ
المادة األولـى :ي ّ
ّ
مسار مدمج لميسانس المفتوح بعنواف السنة الجامعية  0207-0206بجاية ،المذكور أعاله ،طبقا
لمجدوؿ أدناه.
ليسانس

الميدان

الشعبة

عموم الطبيعة والحياة

(...بدوف تغيير)...

تخصص

طبيعة

(...بدوف تغيير)...

..

(...بدوف تغيير)...

..

ماستر
الميدان

الشعبة

عموم الطبيعة والحياة

(...بدوف تغيير)...

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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طبيعة

(...بدوف تغيير)...

..

(...بدوف تغيير)...

..
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يخصو بتطبيق ىذا القرار
كل فيما
المــادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بجايةّ ،
ّ
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  15جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ :شمس الدين شيتور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـؤرخ في  15جوان  ،2020يعدل القرار رقم  1852المؤرخ في  22أكتوبر 2019
قــرار رقم ّ 355
السنة الجامعية  ،2020-2019بالمركز الجامعي بعين تموشنت
تضمن تأهيل الماستر المفتوح بعنوان ّ
والم ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  08ذي الحجة عاـ  0409الموافق  4أبريل سنة  0999و
 بمقتضى القانوف رقـ 25-99ّ
ّ
المتمـ.
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  02-20المؤرخ في  26جمادي األوؿ  0440الموافق  0جانفي سنة 0202المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
و
ّ
المؤرخ في  26رجب عاـ  0409الموافق  29يوليو سنة 0228
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 025-28ّ
المتضمف إحداث مركز جامعي بعيف تيموشنت.
و
ّ
المؤرخ في  07شعباف عاـ  0409الموافق  09غشت سنة 0228
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 065-28ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه.
و
ّ
األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 77-00ّ
المؤرخ في  08ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  0850المؤرخ في  00اكتوبر  0209والمتضمف تأىيل الماستر المفتوح بعنواف ّ
ّ
الجامعية  0202-0209بالمركز الجامعي لعيف تموشنت.
يـقـــــّرر

المادة األولى مف القرار رقـ  0850المؤرخ في  00اكتوبر 2019
يعدؿ الجدوؿ المذكور في
ّ
ّ
المادة األولـىّ :
السنة الجامعية  0202-0209بالمركز الجامعي لعيف
و
المتضمف تأىيل الماستر المفتوح بعنواف ّ
ّ
تموشنت المذكور أعاله ،طبقا لمجدوؿ أدناه.
الميدان

عموم الطبيعة والحياة
آداب ولغات أجنبية

لغة وأدب عربي

الشعبة

التخصصات

طبيعة

بيئة و محيط

(.....بدوف تغيير(.....

..

لغة فرنسية

(.....بدوف تغيير(.....

..

عموم فالحية

دراسات نقدية

(.....بدوف تغيير(.....
نقد حديث و معاصر

..
أ

يخصو
كل فيما
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي لعيف تموشنتّ ،
ّ
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  15جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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وزارة التعميم العالي والبحث العممي

-مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-

األستاذ :شمس الدين شيتور
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يعدل ممحق القرار رقم  835المؤرخ في  27جويمية  2017المتضمن
مـؤرخ في  15جوان ّ ،2020
قــرار رقم ّ 356
السنة الجامعية 2018-2017
تأهيل جامعة تممسان لضمان التكوين لنيل شهادة الميسانس المهنية بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  08ذي الحجة عاـ  0409الموافق  4أبريل سنة  0999و
 بمقتضى القانوف رقـ 25-99ّ
ّ
المتمـ.
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  02-20المؤرخ في  26جمادي األوؿ  0440الموافق  0جانفي سنة 0202المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
و
ّ
المؤرخ في  09ذي الحجة عاـ  0429الموافق أوؿ غشت سنة 0989
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ ّ 008-89المتمـ.
المتضمف إنشاء جامعة تممساف،
و
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  07شعباف عاـ  0409الموافق  09غشت سنة 0228
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 065-28ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه.
و
ّ
األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 77-00ّ
المؤرخ في  08ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  00أبريل  0205و
 وبمقتضى القرار رقـ 067ّ
ّ
وصالحياتيا وسيرىا.
المتضمف تأىيل جامعة تممساف لضماف التكويف لنيل
 وبمقتضى القرار رقـ  805المؤرخ في  27جويمية  0207وّ
السنة الجامعية .0208-0207
شيادة الميسانس المينية بعنواف ّ
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  00ماي .0207يـقـــــّرر
المادة األولى :يعدؿ ممحق القرار رقـ  805المؤرخ في  27جويمية  0207والمذكور أعاله ،طبقا لمجػدوؿ أدناه
الميدان
عموم وتكنولوجيا

الشعبة

التخصص

هندسة ميكانيكية

(...بدوف تغيير)...

..

إلكترونبؾ وصيانة بيوطبية

ـ

إعالـ آلي بيوطبي واستشفائي

ـ

(...بدوف تغيير)...

..

هندسة بيوطبية

عموم انسانية واجتماعية عموم اجتماعية -عمم النفس

طبيعة

يخصو ،بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تممسافّ ،
كل فيما ّ
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  15جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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وزارة التعميم العالي والبحث العممي

-مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-

األستاذ :شمس الدين شيتور
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المؤرخ في  13أكتوبر 2015
مـؤرخ في  15جوان  ،2020يعدل ممحق القرار رقم 1080
ّ
قــرار رقم ّ 357
السنة الجامعية  ،2016-2015بجامعة تبسة
تضمن تأهيل ماستر الفروع ذات تسجيل وطني بعنوان ّ
والم ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  08ذي الحجة عاـ  0409الموافق  4أبريل سنة  0999و
 بمقتضى القانوف رقـ 25-99ّ
ّ
المتمـ.
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  02-20المؤرخ في  26جمادي األوؿ 0440الموافق  0جانفي سنة 0202المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
و
ّ
المؤرخ في  07شعباف عاـ  0409الموافق  09غشت سنة 0228
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 065-28ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه.
و
ّ

المتضمف
محرـ عاـ  0402الموافق  4يناير سنة  0229و
مؤرخ في ّ 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ ّ 28-29ّ
إنشاء جامعة تبسة.
األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 77-00ّ
المؤرخ في  08ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  00أبريل  0205و
 وبمقتضى القرار رقـ 067ّ
ّ
وصالحياتيا وسيرىا.
تضمف تأىيل ماستر الفروع ذات تسجيل وطني
 وبمقتضى القرار رقـ 1080ّ
المؤرخ في  13أكتوبر  0205والم ّ
السنة الجامعية  0206-0205بجامعة تبسة.
بعنواف ّ
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  06جولية .0205يـقـــــّرر

تضمف تأىيل ماستر
يعدؿ ممحق القرار ىذا القرار رقـ 1080
المادة األولىّ :
ّ
المؤرخ في  13أكتوبر  0205والم ّ
السنة الجامعية  0206-0205بجامعة تبسة المذكور أعاله ،طبقا
الفروع ذات تسجيل وطني بعنواف ّ
لمجػدوؿ المذكور أدناه.
الميدان

الشعبة

عموم وتكنولوجيا

هندسة منجمية

طبيعة

التخصص
إلكتروميكانيؾ منجمية

أ

( ...بدوف تغيير)..

..

( ...بدوف تغيير)..

..

( ...بدوف تغيير)..

..

يخصو ،بتطبيق ىذا القرار
كل فيما
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تبسةّ ،
ّ
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  15جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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وزارة التعميم العالي والبحث العممي

-مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-

األستاذ :شمس الدين شيتور
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المتضمن
يعدل القرار رقم  256المؤرخ في  27فيفري  2017و
مـؤرخ في  15جوان ّ ،2020
قــرار رقم ّ 358
ّ
تأهيل الميسانس المفتــوحة بعنــوان السنة الجامعية  ،2015-2014بجامعة ورقمة ،في ميدان "عموم وتكنولوجيا"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  08ذي الحجة عاـ  0409الموافق  4أبريل سنة  0999و
 بمقتضى القانوف رقـ 25-99ّ
ّ
المتمـ.
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  02-20المؤرخ في  26جمادي األوؿ  0440الموافق  0جانفي سنة 0202المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
و
ّ
المؤرخ في  0جمادي األولى عاـ  0400الموافق  00يوليو سنة 0220
 وبمقتضى المرسوـ رقـ 002-20ّ
المتمـ.
المتضمف إنشاء جامعة ورقمة،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  07شعباف عاـ  0409الموافق  09غشت سنة 0228
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 065-28ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه.
و
ّ
األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 77-00ّ
المؤرخ في  08ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  056المؤرخ في  07فيفري  0207وّ
الجامعية  0205-0204بجامعة ورقمة.
 وبمقتضى المنشور الوزاري رقـ  20المؤرخ في  25شعباف  0405الموافق  20جواف  0204المتعمق بالتسجيللمسنة .0205-0204
األولي وتوجيو حاممي شيادة البكالوريا ّ
يـقـــــّرر

المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف
يعدؿ القرار رقـ  056المؤرخ في  07فيفري  0207و
ّ
المادة األولـىّ :
ّ
السنة الجامعية  0205-0204بجامعة ورقمة ،طبقا لمجدوؿ أدناه.
الشعبة

الميدان

نظافة وأمن صناعي

عموم وتكنولوجيا

تخصص

نظافة ،أمف وبيئة

طبيعة
ـ

يخصو بتطبيق ىذا القرار
كل فيما
المــادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ورقمةّ ،
ّ
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  15جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ :شمس الدين شيتور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  17سبتمبر 2019
مـؤرخ في  15جوان  ،2020يعدل القرار رقم 1487
ّ
قــرار رقم ّ 359
السنة الجامعية  ،2020-2019بجامعة تبسة
تضمن تأهيل ماستر المفتوح بعنوان ّ
والم ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  08ذي الحجة عاـ  0409الموافق  4أبريل سنة  0999و
 بمقتضى القانوف رقـ 25-99ّ
ّ
المتمـ.
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  02-20المؤرخ في  26جمادي األوؿ 0440الموافق  0جانفي سنة 0202المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
و
ّ
المؤرخ في  07شعباف عاـ  0409الموافق  09غشت سنة 0228
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 065-28ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه.
و
ّ

المتضمف
محرـ عاـ  0402الموافق  4يناير سنة  0229و
مؤرخ في ّ 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ ّ 28-29ّ
إنشاء جامعة تبسة.
األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 77-00ّ
المؤرخ في  08ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  00أبريل  0205و
 وبمقتضى القرار رقـ 067ّ
ّ
وصالحياتيا وسيرىا.

السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 0487ّ
تضمف تأىيل ماستر المفتوح بعنواف ّ
المؤرخ في  17سبتمبر  0209والم ّ
الجامعية  0202-0209بجامعة تبسة.
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  06جولية .0205يـقـــــّرر
تضمف تأىيل ماستر
تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ 0487
المادة األولىّ :
ّ
المؤرخ في  17سبتمبر  0209والم ّ
السنة الجامعية  0202-0209بجامعة تبسة ،المذكور أعاله ،طبقا لمجػدوؿ المذكور
المفتوح بعنواف ّ
أدناه.

الميدان

حقوق وعموم سياسية

عموم انسانية واجتماعية

الشعبة

التخصص

عموم اجتماعية –فمسفة

(...بدوف تغيير)...

حقوق

الجريمة واألمف العمومي

طبيعة
ـ

..

يخصو ،بتطبيق ىذا القرار
كل فيما
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تبسةّ ،
ّ
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  15جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ :شمس الدين شيتور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  09أوت 2016
مـؤرخ في  15جوان  ،2020يعدل ممحق القرار رقم 1176
ّ
قــرار رقم ّ 360
تضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤهمة بعنوان جامعة تبسة في ميدان "رياضيات واعالم آلي"
والم ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  08ذي الحجة عاـ  0409الموافق  4أبريل سنة  0999و
 بمقتضى القانوف رقـ 25-99ّ
ّ
المتمـ.
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  02-20المؤرخ في  26جمادي األوؿ 0440الموافق  0جانفي سنة 0202المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
و
ّ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

-مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-

النشرة الرسمية-الثالثي الثاني2020-

92

المؤرخ في  07شعباف عاـ  0409الموافق  09غشت سنة 0228
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 065-28ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه.
و
ّ

المتضمف
محرـ عاـ  0402الموافق  4يناير سنة  0229و
مؤرخ في ّ 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ ّ 28-29ّ
إنشاء جامعة تبسة.
األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 77-00ّ
المؤرخ في  08ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
المؤرخ في  06مارس 0200
 وبمقتضى القرار رقـ 75ّ
ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا.
المؤرخ في  29أوت  0206والمتضمف مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
 وبمقتضى القرار رقـ 0076ّ
بعنواف جامعة تبسة في ميداف "رياضيات واعالـ آلي".

المتضمف المصادقة عمى
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "رياضيات واعالـ آلي"ّ
مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف ،المنعقد
بجامعة األغواط بتاريخ  08-07أفريل .0206

يـقـــــّرر

المؤرخ في  29أوت  0206والمتضمف مواءمة التكوينات
يعدؿ ممحق القرار ىذا القرار رقـ 0076
المادة األولىّ :
ّ
في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة تبسة في ميداف "رياضيات واعالـ آلي"المذكور أعاله ،طبقا لمجػدوؿ
المذكور أدناه.
الميدان

رياضيات واعالم آلي

الشعبة

التخصص

إعالم آلي

( ...بدوف تغيير)..

رياضيات

معادالت تقاضمية جزئية وتطبيقات

طبيعة

( ...بدوف تغيير)..

..

( ...بدوف تغيير)..

..

..
أ

يخصو ،بتطبيق ىذا القرار
كل فيما
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تبسةّ ،
ّ
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  15جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ :شمس الدين شيتور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتضمن
المؤرخ في  26أوت  2018و
مـؤرخ في  15جوان  ،2020يعدل ممحق القرار رقم 752
ّ
قــرار رقم ّ 361
ّ
السنة الجامعية 2019-2018
تأهيل جامعة بومرداس لضمان التكوين لنيل شهادة الميسانس والماستر بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  08ذي الحجة عاـ  0409الموافق  4أبريل سنة  0999و
 بمقتضى القانوف رقـ 25-99ّ
ّ
المتمـ.
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  02-20المؤرخ في  26جمادي األوؿ  0440الموافق  0جانفي سنة 0202المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
و
ّ
المؤرخ في  7صفر عاـ  0409الموافق  0يونيو سنة 0998
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 089-98ّ
المتمـ.
المتضمف إنشاء جامعة بومرداس،
و
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  07شعباف عاـ  0409الموافق  09غشت سنة 0228
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 065-28ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه.
و
ّ

األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة ،0200
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 77-00ّ
المؤرخ في  08ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  00أبريل  0205و
 وبمقتضى القرار رقـ 067ّ
ّ
وصالحياتيا وسيرىا.
 وبمقتضى القرار رقـ  750المؤرخ في  06أوت  0208والمتضمف تأىيل جامعة بومرداس لضماف التكويف لنيلالسنة الجامعية .0209-0208
شيادة الميسانس والماستر بعنواف ّ
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمتأىيل المنعقد بتاريخ  02جواف .0208ـقـــــرر
ي ّ

يعدؿ ممحق القرار رقـ  750المؤرخ في  06أوت  0208والمذكور أعاله ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة األولىّ :
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بومرداسّ ،
كل فيما ّ
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  15جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ :شمس الدين شيتور

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ

يهحق انقرار رقى  361انًؤرخ في  ،31انًعذل نًهحق انقرار رقى  317انًؤرخ في  72أوث 7134
وانًتضًٍ تأهيم جايعت بىيرداس نضًاٌ انتكىيٍ نُيم شهادة انهيساَس وانًاستر بعُىاٌ انسُت انجايعيت 7135-7134

انًيذاٌ

انشعبت

انتخصض

انطبيعت انشهاداث
ل/و
أ/و

طبيعت
انعًهيت

Arrêtés
des
formations
habilitées

Nature de
l’opération

Type Diplôme
A/P
L/M

Spécialité

Filière

Domaine

(..بدون
تغيير) ..

(..بدون
تغيير) ..

(..بدون
تغيير) ..

(..بدون
تغيير) ..

(..بدون
تغيير) ..

(..بدون
تغيير)..

(..بدون
تغيير)..

(..بدون
تغيير)..

(..بدون
تغيير)..

-

..(sans
changement)..

(..بدون
تغيير) ..

(..بدون
تغيير)..

(..بدون
تغيير)..

(..بدون
تغيير)..

(..بدون
تغيير)..

-

..(sans
changement)..

L

P

(..بدون
تغيير) ..

عهىو
وتكُىنىجيا

(..بدون
تغيير)..

-

..(sans
changement)..

..(sans
changement)..

Technologies
Hydrocarbures et traitement
du pétrole et
du gaz

(..بدون
تغيير) ..

تكنولوجيات
معالجة
محروقات
البترول
والغاز
(..بدون (..بدون
(..بدون
تغيير) ..تغيير)..
تغيير)..
(..بدون
تغيير)..

ل

(..بدون
تغيير)...

-

(..بدون
تغيير) ..

قرار انتكىيُاث
انًؤههت

..(sans
..(sans
Sciences et changement).. changement)..
Technologie
..(sans
..(sans
changement).. changement)..
..(sans
..(sans
changement).. changement)..

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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قــرار رقم  362مؤرخ في  15جوان  ،2020يعدل ويتمم القرار رقم  1848المؤرخ في  20أكتوبر 2019
المحدد لقائمة أعضاء مجمس آداب وأخالقيات المهنة الجامعية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  20-02المؤرخ في  6جمادا األولى عاـ  0440الموافق  0جانفي سنة ،0202والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة.

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  090-20المؤرخ في  00رجب عاـ  0400الموافق أوؿ أكتوبر سنة ،0220يتعمق بمياـ التعميـ والتكويف التي يقوـ بيا أساتذة التعميـ والتكويف العالييف ومستخدمو البحث وأعواف عموميوف

اخروف باعتبارىا عمال ثانويا ،المتمـ.

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  082-24المؤرخ في  5جمادا األولى عاـ  0405الموافق  00يونيو سنة ،0224يحدد صالحيات مجمس آداب وأخالقيات المينة الجامعية وتشكيمتو وسيره.

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  009-28مؤرخ في  07ربيع الثاني عاـ  0409الموافق  20مايو سنة ،0228يتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي.

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  002-28مؤرخ في  07ربيع الثاني عاـ  0409الموافق  0مايو سنة ،0228والمتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث.

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77–00المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

 وبمقتضى القرار رقـ  0848المؤرخ في  02أكتوبر  0209الذي يحدد قائمة أعضاء مجمس آداب وأخالقياتالمينة الجامعية.

يـقـــــّرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل وتتميـ أحكاـ المادة  0مف القرار رقـ  0848المؤرخ في  02أكتوبر
 0209المحدد لقائمة أعضاء مجمس آداب وأخالقيات المينة الجامعية والمشار إليو في المرجع أعاله.

المادة  :2تعدؿ وتتمـ أحكاـ المادة  0مف القرار رقـ  0848المؤرخ في  02أكتوبر  0209والمشار إليو أعاله،
وتحرر كاألتي:

"المادة  :2تحدد قائمة أعضاء مجمس آداب وأخالقيات المينة الجامعية ،كما يأتي:
  ......................بدون تغيير ............................  ......................بدون تغيير ............................  ......................بدون تغيير ............................  ......................بدون تغيير ............................ -السيد جكون عبد الحميد ،خمفا لمسيدة ميمي مميكة.

  ......................بدون تغيير ............................  ......................بدون تغيير ............................وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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  ......................بدون تغيير ............................  ......................بدون تغيير ............................  ......................بدون تغيير ............................  ......................بدون تغيير ............................  ......................بدون تغيير ............................  ......................بدون تغيير ............................  ......................بدون تغيير ............................  ......................بدون تغيير ............................  ......................بدون تغيير ............................  ......................بدون تغيير ............................  ......................بدون تغيير ............................  ......................بدون تغيير ............................ -السيدة قاضي لطيفة.

المادة  :3يكمف السيد األميف العاـ بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  15جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ :شمس الدين شيتور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعدل القرار رقم  1859المؤرخ في  24أكتوبر 2019
قــرار رقـم  363مؤرخ في  15جوان ّ ،2020
محـدد لمقائمـة االسمية ألعضـاء المجمـس العممـي لجامعـة عبــد الرحمـن ميــرة–بجــايـة
ال ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  26جمادي األولى عاـ  0440الموافق  0جانفي سنة 0202
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 20-02المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  008-98المؤرخ في  00ربيع األوؿ عاـ  0409الموافق  7يوليو سنة 0998المتمـ.
المتضمف إنشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في 04جمادا الثانية عاـ  0404الموافق  00غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 079-20ّ

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 0220الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-00المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200الذي يحدد صالحيات وزير التّعميـ العالي والبحث العممي.
 وبموجب القرار رقـ  0859المؤرخ في  04أكتوبر  0209الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمميلجامعػػة عبد الرحمف ميرة-بجاية.

المؤرخ في  00ماي .0202
 وبناء عمى إرساؿ مدير جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ّوزارة التعميم العالي والبحث العممي
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ـقـــــرر
ي ّ

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعػػة عبد الرحمف ميرة-
بجاية.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعػػة عبد الرحمف ميرة-بجاية ،وفقا لمجدوؿ الممحق
المادة ّ :2
بيذا القرار.

كل فيما يخصو،
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتّعميـ والتّكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة-بجايةّ ،
النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في ّ
حرر بالجزائر في  15جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ :شمس الدين شيتور

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يعدل القرار رقم  1859المؤرخ في  24أكتوبر 2019
ممحــق بالقــرار رقـم  363المؤرخ في  15جوان  ،2020الذي ّ
المحـدد لمقائمـة االسمية ألعضـاء المجمـس العممـي لجامعـة عبــد الرحمـن ميــرة–بجــايـة
ّ

الرقم االسم والمقـب
1
2

بودة أحمد

مدير الجامعة ،رئيس المجمس العممي

باي سعيد

نائب المدير المكّمف بالتكويف العالي في الطوريف األوؿ والثاني والتكويف المتواصل والشيادات

3

إجدارف قاسة

4

كاتي جماؿ الديف

5
6
7
8
9

الصفـة
ّ

والتّكويف العالي في التدرج
نائب المدير المكّمف بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي
والتكويف العالي فيما بعد التدرج

سعد الديف عبد الحميد

نائب المدير المكّمف بالعالقات الخارجية والتّعاوف والتّنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية
نائب المدير المكّمف بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو

بوكروي عبد الحميد

عميد كّمية العموـ الدقيقة

أيت منصور كماؿ

عميد كّمية الحقوؽ والعموـ السياسية

بوكرو اعمر

عثماني جبار

عميد كّمية التكنولوجيا

عميد كّمية عموـ الطبيعة والحياة

 10أوقاسي كماؿ

عميد كّمية العموـ االقتصادية والتّجارية وعموـ التّسيير
عميد كّمية اآلداب والّمغات

 13سوالمية عبد الرحماف

عميد كّمية العموـ االنسانية واالجتماعية

 15جيجمي حسيف

رئيس المجمس العممي لكّمية التكنولوجيا

 11بكتاش مراد

 12طميبة سييل

 14تواتي عبد العزيز
 16زوايمية رشيد

 17مرزوؽ سميماف

عميد كّمية الطب

رئيس المجمس العممي لكّمية عموـ الطبيعة والحياة
رئيس المجمس العممي لكّمية الحقوؽ والعموـ السياسية

 18أرزقي عبد النور

رئيس المجمس العممي لكّمية العموـ االقتصادية والتّجارية وعموـ التّسيير
رئيس المجمس العممي لكّمية اآلداب والّمغات

 20أوعثماني ستار

رئيس المجمس العممي لكّمية العموـ االنسانية و االجتماعية

 19نواصرية بوبكر

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

رئيس المجمس العممي لكّمية الطب
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 21بزي عبد الناصر
 22بوزيدي عثماف

 23حميش دليمة بزغيش
 24بيبي محند واعمر
 25عمار مولود

 26بف حميش ندير

 27بريبي نور الديف

 28موفق نصر الديف
 29إفوراح حسيف

 30لحوؿ باشوش تسعديت
 31اىواري ادري نادية
 32بركاف صالح

 33بوبشير دمحم أكمي

رئيس المجمس العممي لكّمية العموـ الدقيقة

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية التكنولوجيا
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية التكنولوجيا
ّ

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية العموـ الدقيقة
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية العموـ الدقيقة
ّ

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية عموـ الطبيعة والحياة
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية عموـ الطبيعة والحياة
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية العموـ االقتصادية والتّجارية وعموـ التّسيير
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية العموـ االقتصادية والتّجارية وعموـ التّسيير
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية اآلداب والّمغات
ّ
ممّثمة األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية اآلداب والّمغات
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية الطب
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية الطب
ّ

 36صايش عبد المالؾ

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية العموـ االنسانية واالجتماعية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية العموـ االنسانية واالجتماعية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية الحقوؽ والعموـ السياسية
ّ

 38بف بركاف أحمد

ممثّل

 34أيت مدور محمود

 35بريتيمة عبد الحميـ
 37معزيز عبد السالـ

ممثّل

األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف الحقوؽ والعموـ السياسية
ّ
عف األساتذة المساعديف

 39بف مرغيد طارؽ

ممثّل عف األساتذة المساعديف

 41بف عاشور جعفر

أستاذ بػجامعة فرحات عباس-سطيف

 40عيساني جميل
 42مميط عمي

 43موري عبد النور

مدير وحدة البحث

أستاذ بػجامعة دمحم الصديق بف يحي-جيجل
مسؤوؿ المكتبة المركزية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحـدد القائمـة االسمية ألعضـاء المجمـس العممـي
قــرار رقـم  364مؤرخ في  15جوان ّ ،2020
لجامعـة حسيبة بن بوعمي–الشمف

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  26جمادي األولى عاـ  0440الموافق  0جانفي سنة 0202
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 20-02المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  029-20المؤرخ في  20جمادي األولى عاـ  0400الموافق  00يوليو سنةالمتمـ.
المتضمف إنشاء جامعة الشمف،
 0220و
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في 04جمادا الثانية عاـ  0404الموافق  00غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 079-20ّ

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 0220الذي ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 77-00ّ
الذي يحدد صالحيات وزير التّعميـ العالي والبحث العممي.

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبموجب القرار رقـ  440المؤرخ في  07أفريل  0207الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمميلجامعػػة حسيبة بف بوعمي-الشمف.

المؤرخ في 04
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة حسيبة بف بوعمي-الشمفّ
أفريل .0202
يـقـــــّرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  02مف المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في  04جمادا الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 0404الموافق  00غشت سنة ،0220
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعػػة حسيبة بف بوعمي-الشمف.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعػػة حسيبة بف بوعمي-الشمف ،وفقا لمجدوؿ الممحق
المادة ّ :2
بيذا القرار.

كل فيما
المادة :3يكّمف المدير العاـ لمتّعميـ والتّكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي-الشمفّ ،
النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
يخصو،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في ّ
حرر بالجزائر في  15جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ :شمس الدين شيتور

يحـدد القائمـة االسمية ألعضـاء المجمـس العممـي
ممحــق بالقــرار رقـم  364المؤرخ في  15جوان  2020الذي ّ
لجامعـة حسيبة بن بوعمي–الشمف

الرقم االسـ والمقػب
1
2

الصفػة
ّ

شكري عمي

مدير الجامعة ،رئيس المجمس العممي

عكوش كماؿ

نائب المدير المكّمف بالتكويف العالي في الطوريف األوؿ والثاني والتكويف المتواصل والشيادات
والتّكويف العالي في التدرج
نائب المدير المكّمف بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي

3

حساني حسيف

4

عاشور الجياللي

نائب المدير المكّمف بالعالقات الخارجية والتّعاوف والتّنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية
نائب المدير المكّمف بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو

قسوؿ عمر

عميد كّمية اليندسة المدنية والمعمارية

5
6
7
8
9

والتكويف العالي فيما بعد التدرج

عايمي رضواف
فارس شييناز

عميد كّمية التكنولوجيا

بوجمعة عبد العالي

عميد كّمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي

مزياف مميكة

 10بوفميح نبيل

عميد كّمية عموـ الطبيعة والحياة

 11دحماف نور الديف

عميد كّمية العموـ االقتصادية والتّجارية وعموـ التّسيير
عميد كّمية المغات األجنبية

 13بوقشور دمحم صالح

عميد كّمية العموـ االنسانية و االجتماعية

 12ىاروف مجيد

 14عماري ابراىيـ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

عميد كّمية اآلداب والفنوف

عميد كّمية الحقوؽ والعموـ السياسية
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 15يحياوي دمحم

 16زقاوي عبد هللا

 17بولكباش سعيد

 18طاىر عباس منير
 19زيداف دمحم

مدير معيد التربية البدنية والرياضية
رئيس المجمس العممي لكّمية التكنولوجيا

رئيس المجمس العممي لكّمية اليندسة المدنية والمعمارية

رئيس المجمس العممي لكّمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي

 20آيت جيدة محند مقراف

رئيس المجمس العممي لكّمية العموـ االقتصادية والتّجارية وعموـ التّسيير
رئيس المجمس العممي لكّمية المغات األجنبية

 22طاىرتي مراد

رئيس المجمس العممي لكّمية عموـ الطبيعة والحياة

 21توزاف عبد القادر

رئيس المجمس العممي لكّمية اآلداب والفنوف

 23تكراف جياللي

رئيس المجمس العممي لكّمية العموـ االنسانية و االجتماعية

 25حفصاوي بف يوسف

رئيس المجمس العممي لمعيد التربية البدنية والرياضية

 24يخمف نسيـ

 26عمامرة حساف
 27بوزانة بمقاسـ

 28حمدي معمر
 29فالؽ دمحم

 30دمحم بمعباس
 31حبيب راشد

 32طاىري توفيق
 33جعفر لحسف

 34زغودة اسماعيل

 35بف قرماز طاطة
 36بمعوؼ دمحم

 37سنقادي عبد القادر
 38بوقارة عبد القادر

 39آيت عثماف حسف
 40جعرير دمحم

 41عبد الرحماف ضامر
 42سعدي عبد القادر

 43جرموف عبد القادر

 44سعيدي زروؽ يوسف
 45جمطي طيب
 46طرايش دمحم

رئيس المجمس العممي لكّمية الحقوؽ والعموـ السياسية

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية الحقوؽ والعموـ السياسية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية الحقوؽ والعموـ السياسية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية العموـ االقتصادية والتّجارية وعموـ التّسيير
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية العموـ االقتصادية والتّجارية وعموـ التّسيير
ّ

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي
ّ
ممّثمة األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية التكنولوجيا
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية التكنولوجيا
ّ

مصف األستاذية عف كّمية اآلداب والفنوف
ممثّل األساتذة ذوي
ّ
مصف األستاذية عف كّمية اآلداب والفنوف
ممثّل األساتذة ذوي
ّ

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية المغات األجنبية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية المغات األجنبية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية اليندسة المدنية والمعمارية
ّ

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية اليندسة المدنية والمعمارية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية العموـ االنسانية و االجتماعية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية العموـ االنسانية و االجتماعية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية عموـ الطبيعة والحياة
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كّمية عموـ الطبيعة والحياة
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف معيد التربية البدنية والرياضية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف معيد التربية البدنية والرياضية
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف

 47شنوف عبد القادر

ممثّل عف األساتذة المساعديف

 49فكارشة سفياف

أستاذ بػجامعة لونيسي عمي -البميدة20

 48حيمراف دمحم

 50خرباش ياسمينة

أستاذ بػجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل

مسؤوؿ المكتبة المركزية
ػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يحـدد القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة
قــرار رقـم  365مؤرخ في  15جوان ّ ،2020
أكمـي محنـد أولحـاج -البويـرة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  26جمادي األولى عاـ  0440الموافق  0جانفي سنة 0202
 المرسوـ الرئاسي رقـ 20-02ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
و
ّ

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في  04جمادا الثانية عاـ  0404الموافق  00غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 0220الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  040-00المؤرخ في  04رجب عاـ  0400الموافق  4يونيو سنة 0200المتضمف إنشاء جامعة البويػرة.
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-00المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

المؤرخ في
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة أكمػي محنػد أولحػاج –الب ػ ػويػ ػرةّ
 24ديسمبر .0209
يـقـــــّرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  02مف المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في  04جمادا الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 0404الموافق  00غشت سنة ،0220
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة أكمػي محنػد أولحػاج -البويػرة.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة أكمػي محنػد أولحػاج -البويػرة ،وفقا لمجدوؿ
الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أكمػي محنػد أولحػاج -البويػرة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  15جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ :شمس الدين شيتور

يحدد القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي
ممحــق بالقـرار رقـم  365المؤرخ في  15جوان  2020الذي ّ
لجامعة أكمـي محنـد أولحـاج-البــــويـــرة
الرقم االسم والمقـب
1
2
3
4

الصفـة

موني لطفي

مدير الجامعة ،رئيس المجمس العممي لمجامعة

جعيجع عبد الحميد

نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي

معزوز عمي

نائب مدير الجامعة مكّمف بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية

والتكويف العالي فيما بعد التدرج

عيساوي دمحم

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور األوؿ والثاني والتكويف المتواصل
والشيادات والتكويف العالي في التدرج
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5

عمي زياف محند واعمر

6

لونيسي عمي

نائب مدير الجامعة مكّمف بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو

7

سبيح رضا

عميد كمية اآلداب والمغات

8

كرمية توفيق

عميد كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير

9

نوريف مراد

عميد كمية العموـ والعموـ التطبيقية

عميد كمية الحقوؽ والعموـ السياسية

 10أرزقي عبد النور

عميد كمية العموـ االجتماعية واإلنسانية

 11زوقاغ فاتح

عميد كمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض

 12مزاري فاتح

مدير معيد عموـ وتقنيات النشاطات البدينة والرياضية

 13عبد الباقي نور الديف
 14سرور دمحم

مدير معيد التكنولوجيا

رئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية

 15طيراوي بوعالـ

رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات

 16رسوؿ حميد

رئيس المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير

 17بف سعيد سمير

رئيس المجمس العممي لكمية العموـ والعموـ التطبيقية

 18بدوي عبد الباقي

رئيس المجمس العممي لكمية العموـ االجتماعية واإلنسانية

 19سايح شفيقة

رئيس المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض

 20بوحاج مزياف

رئيس المجمس العممي لمعيد عموـ وتقنيات النشاطات البدينة والرياضية

 21مخموؼ كماؿ
 22معزوز دليمة
 23لباشي عبد القادر
 24ولد يوسف مصطفى
 25قاشي يوسف
 26طحطاح أحمد
 27آيت طاىر كماؿ
 28عماد مراد
 29لرقط عمي
 30زعاؼ خالد
 31قادري نبيل

 32ميدي خديجة

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعموـ السياسية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعموـ السياسية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات
ّ

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كمية العموـ والعموـ التطبيقية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كمية العموـ والعموـ التطبيقية
ّ

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كمية العموـ االجتماعية واإلنسانية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كمية العموـ االجتماعية واإلنسانية
ّ

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف كمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض
ّ

 33ساسي عبد العزيز

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف معيد عموـ وتقنيات النشاطات البدينة والرياضية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عف معيد عموـ وتقنيات النشاطات البدينة والرياضية
ّ

 36بف يحي نبيل

ممثّل عف األساتذة المساعديف

 34طراد توفيق
 35ربيع زكريا

ممثّل عف األساتذة المساعديف

 37دمحم اليادي بوطارف

أستاذ بالمدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة

 38مداني خضير

أستاذ بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية

 39عمار حميد

مسؤوؿ المكتبة المركزية
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يحـدد القائـمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
قــرار رقـم  366مؤرخ في  15جوان ّ ،2020
لممدرسـة الوطنيـة العميـا لعمـوم البحـر وتهيئـة الســاحـل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  26جمادي األولى عاـ  0440الموافق  0جانفي سنة 0202
 المرسوـ الرئاسي رقـ 20-02ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
و
ّ

المتضمف إنشاء وتنظيـ معيد
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  495-80المؤرخ في  00غشت عاـ  0980وّ
عموـ البحر وتييئة الساحل.
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  000-28المؤرخ في 00رجب عاـ  0406الموافق  04جويمية سنة 0228المتضمف تحويل معيد عموـ البحر وتييئة الساحل إلى مدرسة خارج الجامعة.
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-00المؤرخ في  08ربيع األوؿ  0404الموافق  02يناير سنة  0200الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي.

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  076-06المؤرخ في  9رمضاف عاـ  0407الموافق  04يونيو سنة 0206الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا.

 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة لممجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لعموـ البحر وتييئة الساحلالمؤرخ في  00مارس .0202

ـقـــــرر
ي ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  076-06المؤرخ في  9رمضاف عاـ 0407
الموافق  04يونيو ،0206والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لعموـ البحر وتييئة الساحل.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لعموـ البحر وتييئة الساحل وفقا
لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لعموـ البحر وتييئة الساحل،
كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  15جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ :شمس الدين شيتور

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ

يحـدد القائمـة االسمية ألعضـاء المجمس العممي
ممحــق بالقــرار رقـم  366المؤرخ في  15جوان  2020الذي ّ
لممدرسـة الوطنيـة العميـا لعمـوم البحـر وتهيئـة الســاحـل

الرقم اإلسم والمقب
1

باليسترو مراد

3

كاشر دمحم

2
4
5

الصفة

مدير المدرسة ،رئيس المجمس العممي لممدرسة

مزوار خوضير

مدير مساعد مكّمف بالدراسات في التدرج والشيادات

لورقيوي ىشاـ

مدير مساعد مكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي
رئيس قسـ الموارد الحية

مواؿ جميمة

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

مدير مساعد مكّمف بأنظمة اإلعالـ واإلتصاؿ والعالقات الخارجية
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رئيس قسـ التكويف التحضيري

6

واضح نادية

8

بوفرساوي سميرة

رئيس المجنة العممية لقسـ الموارد الحية

10

لوانشي فرياؿ

رئيس المجنة العممية لقسـ البيئة والتييئة

12

حمدي بوعالـ

7
9

11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

رئيس القسـ البيئة والتييئة

بوعيشة فريد

رئيس المجنة العممية لقسـ التكويف التحضيري

قريمس سمير

أستاذ

بمقصة رابح

أستاذ

شرناعي حمدي صافية

أستاذة

أقرور عيسو شريفة

أستاذة محاضرة قسـ "ب"

غازي مميكة

أستاذة محاضرة قسـ "ب"

ىومة بشاري فوزية

أستاذة

أستاذة محاضرة قسـ "ب"

خميفة نجمة

عثماني حسيف

أستاذ مساعد قسـ "أ"

سمرود رشيد

مدير مخبر بحث

أستاذة مساعدة قسـ "أ"

عمروش ليندة

بولحديد مصطفى

مدير مخبر بحث

اغر وادة مقراف

أستاذ بجامعة بجاية

أستاذ بجامعة ىواري بومديف لمتكنولوجيا

حمداف ياسيف

مسؤولة المكتبة

بسعو وىيبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  367مؤرخ في  17جوان  ،2020يتضمن تعديل القرار رقم  1849المؤرخ في  22أكتوبر 2019
المحدد لرزنامة العطل الجامعية بعنوان السنة الجامعية 2020-2019

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  20-02المؤرخ في  6جمادا األولى عاـ  0440الموافق  0جانفي سنة ،0202والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة.

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  009-28المؤرخ في  07ربيع الثاني عاـ  0409الموافق  0مايو سنة ،0228المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي.

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  002-28المؤرخ في  07ربيع الثاني عاـ  0409الموافق  0مايو سنة ،0228المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث.

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-00المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0404الموافق  02جانفي ،0200الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

 وبمقتضى القرار رقـ  0849المؤرخ في  00أكتوبر  ،0209المحدد لرزنامة العطل الجامعية بعنواف السنةالجامعية .0202-0209

 وبمقتضى النصوص التنظيمية التي تحدد نظاـ الدراسات لنيل شيادات التعميـ العالي.وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يـقـــــّرر
المادة األولى :تعدؿ المادة  0مف القرار رقـ  0849المؤرخ في  00أكتوبر  ،0209والمذكور أعاله وتحرر كما
يأتي:

"المادة  :3تحدد العطمة الجامعية الفصمية لمسنة الجامعية  0202-0209بالنسبة لفصل الصيف
ابتداء مف يوـ األحد  12جويمية  2020صباحا إلى يوـ السبت  22أوت  2020مساء.

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

المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  17جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ :شمس الدين شيتور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  368مؤرخ في  21جوان  ،2020يعدل القــرار رقم  444المؤرخ في  13ماي 2018
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة بومرداس

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  20-02المؤرخ في  6جمادا األولى عاـ  0440الموافق  0جانفي سنة ،0202والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  089 –98المؤرخ في  7صفر عاـ  0409الموافق  0يونيو سنة 0998المتضمف إنشاء جامعة بومرداس ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  0منو.
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  079-20المؤرخ في  04جمادا الثانية عاـ  0404الموافق  00غشت سنة ،0220الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  00منو.
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-00المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة ،0200الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 وبمقتضى الق ػرار رقـ  444المؤرخ في  00ماي  0208الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارةجامعة بومرداس ،المعدؿ.
ـقـــــرر
ي ّ
المادة األولى :يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  444المؤرخ في  00ماي  ،0208المعدؿ والمذكػور أعاله ،كما
ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في في  21جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 -1األعضاء المعينون:

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة بومرداس

اإلسم والمقب

الصفة

 -بف تميس عبد الحكيـ

رئيس

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي

 -رمضاني المناع

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية

 -خنسوس نذير

عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية

 -سعادنة صادؽ

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف

 -إكروبركاف ميني

عضو

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري

عضو

 -عطايمية مالؾ

القطاع

ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي

 -بف منصور طارؽ

عضو

ممثل وزير الدفاع الوطني

 -عابد رابح

عضو

ممثل الوزير المكمف بالعدؿ

 -عاشوري نجيب

عضو

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ

 -بيبي موسى

 -بمعقيبي وردية زوجة ولد خروبي

عضو

ممثل الوزير المكمف بالطاقة

 -خفيف جماؿ

عضو
عضو

ممثمة الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية

 -قوديد عبد العالي

عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالثقافة

 -شيخ الشيوخ زىرة

عضو

ممثمة الوالي

عضو

 -عبابسة سامية

ممثمة الوزير المكمف بالتجارة

ممثل الوزير المكمف بالبريد والمواصالت السمكية والالسمكية

"........................................والباقي بدون تغيير."....................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  369مؤرخ في  21جوان  ،2020يعدل القرار رقم  274المؤرخ في  17مارس 2020
يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمعموم السياسية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  20-02المؤرخ في  6جمادا األولى عاـ  0440الموافق  0جانفي سنة ،0202والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة.

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  050-29المؤرخ في  09شعباف عاـ  0402الموافق  02غشت سنة 0229والمتضمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لمعموـ السياسية.

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-00المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  076-06المؤرخ في  9رمضاف عاـ  0407الموافق  04يونيو سنة 0206الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا ،السيما المادة  04منو.

 وبمقتضى القرار رقـ  074المؤرخ في  07مارس  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالمدرسة العميا لمعموـ السياسية.

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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ـقـــــرر
ي ّ

المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  074المؤرخ في  07مارس  ،2202والمذكور أعاله ،كما ىو
محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

حرر بالجزائر في  21جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ :شمس الدين شيتور

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 -1األعضاء المعينون:

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمعموم السياسية
الصفة

القطاع

االسم والمقب

 -غاشي اسماعيل

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية

 -براىيمي عزالديف

عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالتكويف والتعميـ المينييف

 -حفصي عبدهللا

عضو

 مزراؽ مختار العممي سميـ -تمود نجية

رئيسا

عضو
عضو

 -بوجالب دمحم رياض

عضو

 -مقالتي آماؿ

عضو

 سعيدي عمي -أركاـ وردية

 -ابرسياف زىية

عضو
عضو
عضو

 -سعيدي كنزة زوجةىالؿ

عضو

 -لحوؿ سمير

عضو

 بف أقموـ العياشي -عميؾ كريمة

 -ريموش دمحم لميف

عضو
عضو
عضو

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي
ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية

ممثمة السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري

ممثل وزير الدفاع الوطني

ممثل الوزير المكمف بالعدؿ

ممثل وزير الشؤوف الخارجية

ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية

ممثل الوزير المكمف بالطاقة

ممثمة الوزير المكمف بالموارد المائية

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ

ممثل الوزير المكمف الفالحة والتنمية الريفية
ممثل الوزيرة المكمفة بالثقافة

ممثمة الوزير المكمف باالتصاؿ

ممثل الوزير المكمف بالبريد والمواصالت السمكية والالسمكية

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  370مؤرخ في  21جوان  ،2020يعدل القرار رقم  862المؤرخ في  11جوان 2019
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في المغة والثقافة األمازيغية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  01-20المؤرخ في  6جمادا األولى عاـ  0440الموافق  0جانفي سنة ،0202والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة.

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  096-00المؤرخ في  08ذي الحجة عاـ  0400الموافق  04نوفمبر سنةيحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي ،السيما
 0200والذي ّ
المادة  00منو.

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-00المؤرخ في 08ربيع األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة ،0200الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  95-07المؤرخ في  09جمادا األولى عاـ  0408الموافق  06فبراير سنة ،0207والمتضمف إنشاء مركز البحث في المغة والثقافة األمازيغية ،السيما المادة  4منو.
 وبمقتضى القرار رقـ  860المؤرخ في  00جواف  0209الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركزالبحث في المغة والثقافة األمازيغية ،المعدؿ.
ـقـــــرر
ي ّ

المادة األولى :تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  860المؤرخ في  00جواف  ،0209المعدؿ ،والمذكور أعاله،
وتحرر المادة األولى كما يأتي:
"المادة األولى(.................................:بدون تغيير)......................................
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في المغة والثقافة األمازيغية ،كمايمي:
بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة:
 السيد صمواتشي ىشاـ سفياف ،ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي ،رئيسا،
 السيد زيف منير ،ممثل عف الوزير المكمف بالمالية،
 السيد فمة سمير ،ممثل عف وزير الدفاع الوطني،
 السيد حمدي سميماف ،ممثل عف الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية،
 السيد ميقاري عيسى ،ممثل عف الوزير المكمف الشؤوف الدينية واألوقاؼ،
 السيد بادر ابراىيـ ،ممثل عف الوزير المكمف بالتربية الوطنية،
 السيد سغيالني دراجي ،ممثل عف الوزيرة المكمفة بالتكويف والتعميـ المينييف،
 السيد منجور حساف ،ممثل عف الوزيرة المكمفة بالثقافة،
 السيد بوعبد هللا صالح ،ممثل عف الوزيرة المكمفة بالتضامف الوطني واألسرة وقضايا المرأة،
 السيدة منصور فريدة ،ممثمة عف الوزير المكمف باإلتصاؿ،
 السيدة بيالؾ بف لعمارة شريفة ،ممثمة عف المحافظة السامية لألمازيغية.
".......................................والباقي بدون تغيير."....................................
المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  21جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ :شمس الدين شيتور
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

-مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-

النشرة الرسمية-الثالثي الثاني2020-

108

قــرار رقم  371مؤرخ في  21جوان  ،2020يعدل القرار رقم  805المؤرخ في  3سبتمبر 2018

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  20-02المؤرخ في  6جمادا األولى عاـ  0440الموافق  0جانفي سنة ،0202والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة.

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  007-98المؤرخ في  6محرـ عاـ  0409الموافق  0مايو سنة ،0998والمتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيميا وسيرىا السيما المادة  9منو.

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-00المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

 وبمقتضى القرار رقـ  825المؤرخ في  0سبتمبر  ،0208الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية ،المعدؿ.
يـقـــــّرر
المادة األولى :تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  825المؤرخ في  0سبتمبر  ،0208المعدؿ ،والمذكور أعاله،
وتحرر كما يأتي:

"المادة األولى(...............................:بدون تغيير).......................................
يعيف بصفتيـ أعضاء في مجمس إدارة الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية

األشخاص اآلتية أسمائيـ:

 السيد مراد غوتي نجـ الديف ،ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي ،رئيسا
 السيد أولصاب عمراف ،ممثل الوزير المكمف بالمالية،
 السيد حجرس حسيف ،ممثل وزير الدفاع الوطني،

 السيد أوشف عبد العزيز ،ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية،
 السيد بف حورية جماؿ ،ممثل الوزير المكمف بالطاقة،

 السيد بوديسة كماؿ ،ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،

 السيدة سعيداني رشيدة ،ممثمة الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة،
 السيدة لكاـ راضية ،ممثمة عف مجمع الصناعات الغذائية "أقروديف"،(SPA AGRODIV) ،

 السيد عزري يحي ،ممثل عف الديواف الوطني لمبحث الجيولوجي والمنجمي،(SPA ORGM) ،
 السيدة بوخاوة مميكة ،ممثمة عف مجمع إمتاؿ شركة ذات أسيـ،(IMETAL SPA) ،

 السيد بياصمي رشيد ،ممثل عف مجمع منشآت أشغاؿ الطرقات والمنشآت الفنية "جيترا")(SPA GITRA

 السيد عكوش عبد المالؾ ،ممثل الغرفة الوطنية لمفالحة،

 السيد بورويس دمحم نبيل ،ممثل الغرفة الجزائرية لمتجارة والصناعة،

 السيد عوفاف نبيل ،مدير الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 السيدة شادر سميرة  ،مديرة الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا،

 السيد بمميدي عبد الحفيظ ،مدير عاـ لممعيد الوطني الجزائري لمممكية الصناعية".

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

حرر بالجزائر في  21جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ :شمس الدين شيتور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  372مؤرخ في  30جوان  ،2020يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لممدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  163-20المؤرخ في أوؿ ذو القعدة عاـ  0440الموافق  00جواف سنة 0202المتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ.
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  050-29المؤرخ في  09شعباف عاـ  0402الموافق  02غشت سنة 0229المتضمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف.
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-00المؤرخ في  08ربيع األوؿ  0404الموافق  02يناير سنة  0200الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  076-06المؤرخ في  9رمضاف عاـ  0407الموافق  04يونيو سنة 0206الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا.
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف المؤرخ في 02فيفري .0202

ـقـــــرر
ي ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  076-06المؤرخ في  9رمضاف عاـ 0407
الموافق  04يونيو سنة  ،0206والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف ،وفقا لمجدوؿ
الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا الوطنية العميا لممناجـ والمعادف ،كل
فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  30جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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ممحق بالقرار رقم  372المؤرخ في  30جوان  2020الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لممدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

االسم والمقـب

الصفـة

بف سيحمدي سميـ

مدير المدرسة ،رئيس المجمس العممي لممدرسة

لمبوب سامية

مدير مساعد م ّكمف بالتعميـ والشيادات والتكويف المتواصل

نطور جماؿ

مدير مساعد مكّمف بالتكويف في الدكتوراه والبحث العممي والتطوير التكنولوجي واالبتكار

بوربيع أماؿ

رئيس القسـ التحضيري لمعموـ والتقنيات

عميرة عائشة

معتوقي نجوا

وترقية المقاوالتية

رئيس المجنة العممية لقسـ التكويف التحضيري
رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ وىندسة المواد

عيشوري إيماف

رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة المناجـ

بنودية دمحم الشريف

أستاذ محاضر قسـ "أ"

بوساحة عائشة

أستاذ محاضر قسـ "ب"

محتالي ىدا

أستاذ مساعد قسـ "أ"

دبابي وسيمة

أستاذ مساعد قسـ "ب"

رتيمة دمحم

مدير مخبر بحث

بودباف السعيد

أستاذ بجامعة باجي مختار -عنابة

شطيبي دمحم

أستاذ بجامعة باجي مختار -عنابة

منصر شيرزاد

مسؤوؿ المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  373مؤرخ في  30جوان  ،2020يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي
لمعهد العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بالمركز الجامعي نور البشير-البيـــض

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  163-20المؤرخ في أوؿ ذو القعدة عاـ  0440الموافق  00جواف سنة 0202المتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ.
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  099-25المؤرخ في  00رجب عاـ  0406الموافق  06غشت سنة 0225الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره.

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي  204-10المؤرخ في  30رمضاف عاـ  0400الموافق  9سبتمبر سنة 0202المتمـ.
والمتضمف إنشاء مركز جامعي بالبيض،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-00المؤرخ في  08ربيع األوؿ عاـ  0404الموافق  02يناير سنة 0200الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسييرالمؤرخ في  00فيفري .0202
بالمركز الجامعي نور البشير-البي ػػض ّ
ـقـــــرر
ي ّ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

-مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-
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المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  08مف المرسوـ التنفيذي رقـ  099-25المؤرخ في  00رجب عاـ 0406
الموافق  06غشت سنة  ،0225والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء

المجمس العممي لمعيد العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بالمركز الجامعي نور البشير-

البي ػػض.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بالمركز
الجامعي نور البشير-البي ػػض ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي نور البشير-البي ػػض ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  30جوان 2020
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

أ.د عبد الباقي بن زيان

ممحق بالقرار رقم  373المؤرخ في  30جوان  2020الذي يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي
لمعهد العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بالمركز الجامعي نور البشير-البيـــض

الرقم االسم والمقـب
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

الصفـة

حمزة سايح

رئيس المجمس العممي لممعيد

نشاد حكيـ

مدير المعيد

أبو بكر بوسالـ
سايب عبد هللا

التدرج
مدير مساعد مكّمف ّ
بالدراسات في ّ
التدرج والبحث العممي
مدير مساعد مكّمف لما بعد ّ
رئيس قسـ العموـ االقتصادية

قمقوؿ عبد الرزاؽ

رئيس قسـ العموـ عموـ التسيير

مجدوبي شيرزاد

رئيس قسـ العموـ التجارية

صمعة سمية

أستاذ محاضر قسـ "أ"

بف عالؿ بمقاسـ

أستاذ محاضر قسـ "أ"

حمزة عمي

أستاذ محاضر قسـ "أ"

مير حاج أدمحم

أستاذ محاضر قسـ "ب"

بوشاكر جموؿ

أستاذ مساعد قسـ "ب"

قوادرية ربيحة

أستاذ مساعد قسـ "ب"

معروؼ جياللي

أستاذ مساعد قسـ "ب"

حفيظ إلياس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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* *-قرارات فردية *-* 0202
 بقرار رقـ /150م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  10ماي  ،2020يعيف األستاذ بالفار دمحم األخضر بصفتو مدير
مخبر بحث بعنواف "تثميف وترقية الموارد الصحراوية" ،المنشأ لدا جامعة ورقمة.

 بقرار رقـ /151م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  10ماي  ،2020تنيى مياـ األستاذ حجاج دمحم بصفتو مدير مخبر
بحث بعنواف "تثميف وترقية الموارد الصحراوية" ،المنشأ لدا جامعة ورقمة.

 بقرار رقـ /152م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  10ماي  ،2020يعيف األستاذ لمار رضوان بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "الدراسات في المالية اإلسالمية والتنمية المستدامة" ،المنشأ لدا المركز الجامعي لتيبازة.

 بقرار رقـ /153م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  10ماي  ،2020تنيى مياـ األستاذ بن سحنون سمير بصفتو
مدير مخبر تحت عنواف "الدراسات في المالية اإلسالمية والتنمية المستدامة" ،المنشأ لدا المركز الجامعي

لتيبازة.

 بقرار رقـ /154م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  10ماي  ،2020يعيف األستاذ بركاوي ميمود بصفتو مدير مخبر
بحث بعنواف "المغات األجنبية والحضارة العالمية واإلتصاؿ والواقع الجزائري" ،المنشأ لدا جامعة عنابة.

 بقرار رقـ /155م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  10ماي  ،2020يعيف األستاذ حــمــزاوي سـاعــد بصفتو مدير مخبر
بحث بعنواف "المجير االلكتروني وعموـ المواد" ،المنشأ لدا جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا.

 بقرار رقـ /156م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  10ماي  ،2020يعيف األستاذ بـــودي عبد الصمد بصفتو مدير
مخبر بحث بعنواف "الدراسات االقتصادية والتنمية المحمية في الجنوب الغربي" ،المنشأ لدا جامعة بشار.

 بقرار رقـ /157م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  10ماي  ،2020تنيى مياـ األستاذ بن جـيـمـة عــمــر بصفتو مدير
مخبر بحث بعنواف "الدراسات االقتصادية والتنمية المحمية في الجنوب الغربي" ،المنشأ لدا جامعة بشار.

 بقرار رقـ /158م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  10ماي  ،2020يعيف األستاذ أحــسـن مــراد بصفتو مدير مخبر
بحث بعنواف "أنظمة التحريؾ والمراقبة" ،المنشأ لدا جامعة أـ البواقي.

 بقرار رقـ /159م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  10ماي  ،2020تنيى مياـ األستاذ عيادي عبد الحميد بصفتو
مدير مخبر بحث بعنواف "أنظمة التحريؾ والمراقبة" ،المنشأ لدا جامعة أـ البواقي.

 بقرار رقـ /160م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  10ماي  ،2020يعيف األستاذ زالقــي عــمــار بصفتو مدير مخبر
بحث بعنواف "الجزيئات الحيوية النباتية وتحسيف النباتات" ،المنشأ لدا جامعة أـ البواقي.

 بقرار رقـ /161م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  10ماي  ،2020يعيف األستاذ مــعـيـاش بوعالم بصفتو مدير مخبر
بحث بعنواف "البيوتكنولوجيا ،المحيط والصحة" ،المنشأ لدا جامعة جيجل.

 بقرار رقـ /162م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  10ماي  ،2020يعيف األستاذ بن طاهر نور الدين بصفتو مدير
مخبر بحث بعنواف "تكنولوجية المحروقات" ،المنشأ لدا جامعة بومرداس.

 بقرار رقـ /163م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  10ماي  ،2020تنيى مياـ األستاذ عثمانين غازي بصفتو مدير
مخبر بحث بعنواف "تكنولوجية المحروقات" ،المنشأ لدا جامعة بومرداس.
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 بقرار رقـ /164م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  10ماي  ،2020يعيف األستاذ بوقرة عبد السالم بصفتو مدير
مخبر بحث بعنواف "فيزياء المادة واالشعاع" ،المنشأ لدا جامعة سوؽ أىراس.

 بقرار رقـ /165م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  10ماي  ،2020تنيى مياـ األستاذ حمالوي يوسف بصفتو مدير
مخبر بحث بعنواف "فيزياء المادة واالشعاع" ،المنشأ لدا جامعة سوؽ أىراس.
 بقرار رقـ /166م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  10ماي  ،2020يعيف األستاذ مكرلوف دمحم بصفتو مدير مخبر
بحث بعنواف "البيوكيمياء الوراثية" ،المنشأ لدا جامعة الجزائر.0
 بقرار رقـ /167م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  10ماي  ،2020تعيف األستاذة تــزيــر مــريــم بصفتيا مديرة مخبر
بحث بعنواف "عموـ األعصاب" ،المنشأ لدا جامعة الجزائر.0
 بقرار رقـ /168م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  10ماي  ،2020تعيف األستاذة حــريـتـي غــنـيـة بصفتيا مديرة
مخبر بحث بعنواف "أمراض ونزيف تخثر الدـ" ،المنشأ لدا جامعة الجزائر.0
 بقرار رقـ /169م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  10ماي  ،2020يعيف األستاذ الحطاب دمحم بصفتو مدير مخبر
بحث بعنواف "كيمياء المواد الطبيعية والجزيئات الحيوية" ،المنشأ لدا جامعة البميدة.0
 بقرار رقـ /170م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  10ماي  ،2020يعيف األستاذ بن شعبان مسعود بصفتو مدير
مخبر بحث بعنواف "حماية وتثميف الموارد االقروبيولوجية" ،المنشأ لدا جامعة البميدة.0
 بقرار رقـ /171م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  10ماي  ،2020تنيى مياـ األستاذة بمكحمة هجيرة بصفتيا مديرة
مخبر بحث بعنواف "حماية وتثميف الموارد االقروبيولوجية" ،المنشأ لدا جامعة البميدة.0
 بقرار رقـ /172م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  10ماي  ،2020تعيف األستاذة بوعمرة فايزة بصفتيا مديرة مخبر
بحث بعنواف "سطوح ،سطوح بينية وطباقات رقيقة" ،المنشأ لدا جامعة البميدة.0
 بقرار رقـ /173م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  10ماي  ،2020تنيى مياـ األستاذ دربال مراد بصفتو مدير مخبر
بحث بعنواف "سطوح ،سطوح بينية وطباقات رقيقة" ،المنشأ لدا جامعة البميدة.0
 بقرار رقـ /174م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  10ماي  ،2020يعيف األستاذ بــودوخــة مسعود بصفتو مدير مخبر

بحث بعنواف "معجـ المصطمحات المغوية والبالغية في التراث العربي حتى نياية القرف السابع اليجري" ،المنشأ

لدا جامعة سطيف.0
 بقرار رقـ /175م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  10ماي  ،2020تنيى مياـ األستاذ بــوادي دمحم بصفتو مدير مخبر

بحث بعنواف "معجـ المصطمحات المغوية والبالغية في التراث العربي حتى نياية القرف السابع اليجري" ،المنشأ

لدا جامعة سطيف.0
 بقرار رقـ /176م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  10ماي  ،2020يعيف األستاذ شرفي دمحم الصغير بصفتو مدير
مخبر بحث بعنواف "عمـ النفس اإلكمينيكي" ،المنشأ لدا جامعة سطيف.0
 بقرار رقـ /177م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  10ماي  ،2020تعيف األستاذة بن عصمان جويدة بصفتيا مديرة
مخبر بحث بعنواف "االضطرابات النمائية العصابية والتعمـ" ،المنشأ لدا جامعة تممساف.
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 بقرار رقـ /178م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  10ماي  ،2020يعيف األستاذ بن لولو سميم بصفتو مدير مخبر
بحث بعنواف "الحوكمة العمومية واالقتصاد االجتماعي" ،المنشأ لدا جامعة تممساف.
 بقرار رقـ /179م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  10ماي  ،2020تنيى مياـ األستاذ طويل أحمد بصفتو مدير مخبر
بحث بعنواف "الحوكمة العمومية واالقتصاد االجتماعي" ،المنشأ لدا جامعة تممساف.

 بقرار رقـ /180م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  10ماي  ،2020يعيف األستاذ موساوي عمي بصفتو مدير مخبر
بحث بعنواف "التحميل الغير خطي والرياضيات التطبيقية" ،المنشأ لدا جامعة تممساف.

 بقرار رقـ /181م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  10ماي  ،2020تنيى مياـ األستاذ عبد الالوي بومدين بصفتو
مدير مخبر بحث بعنواف "التحميل الغير خطي والرياضيات التطبيقية" ،المنشأ لدا جامعة تممساف.
 بقرار رقـ /182م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  10ماي  ،2020يعيف األستاذ جوادي جمال بصفتو مدير مخبر
بحث بعنواف "ىندسة الػمحيط" ،المنشأ لدا جامعة بػجاية.
 بقرار رقـ /183م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  10ماي  ،2020تنيى مياـ األستاذ شموش عز الدين بصفتو مدير
مخبر بحث بعنواف "ىندسة الػمحيط" ،المنشأ لدا جامعة بػجاية.
 بقرار رقـ /184م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  10ماي  ،2020تعيف األستاذة بوخمف فايزة بصفتيا مديرة مخبر
بحث بعنواف "تكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ في تعميـ المغات األجنبية والترجمة" ،المنشأ لدا جامعة الشمف.
 بقرار رقـ /185م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  10ماي  ،2020تنيى مياـ األستاذة قارة مصطفى بوسنة ليمى
بصفتيا مديرة مخبر بحث بعنواف "تكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ في تعميـ المغات األجنبية والترجمة" ،المنشأ
لدا جامعة الشمف.
 بقرار رقـ /186م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  10ماي  ،2020تعيف األستاذة مـــزيــان مــمـيكة بصفتيا مديرة
مخبر بحث بعنواف "الموارد الحيوية والطبيعية" ،المنشأ لدا جامعة الشمف.،
 بقرار رقـ /187م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  10ماي  ،2020تنيى مياـ األستاذ عيشوني أحمد بصفتو مدير
مخبر بحث بعنواف "الموارد الحيوية والطبيعية" ،المنشأ لدا جامعة الشمف.
 بقرار رقـ  313مؤرخ في  28ماي  ،2020يفوض إلى األنسة مختارية يسمينة بوفادي ،نائبة مدير لمبحث
التكويني والتأىيل الجامعي ،اإلمضاء في حدود صالحيتيا ،باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي ،عمى
جميع الوثائق ،باستثناء الق اررات والمقررات.
 بقرار رقـ  314مؤرخ في  28ماي  ،2020يفوض إلى السيد عبد المجيد بن عين السمن ،نائب مدير لمتابعة
المسارات المينية لممستخدميف وتطورىا ،اإلمضاء في حدود صالحيتو ،باسـ وزير التعميـ العالي والبحث
العممي ،عمى جميع الوثائق والمقررات  ،باستثناء الق اررات.
 بقرار رقـ  315مؤرخ في  28ماي  ،2020يفوض إلى السيد محند أكمي أيت مختار ،نائب مدير لمدراسات
القانونية والمنازعات ،اإلمضاء في حدود صالحيتو ،باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي ،عمى جميع
الوثائق ،باستثناء الق اررات والمقررات.
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 بقرار رقـ /195م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  02جواف  ،2020تعيف األستاذة روج سميمة بصفتيا مديرة مخبر
بحث بعنواف "بيولوجيا األعضاء الجزئية والبيوتكنولوجية" ،المنشأ لدا جامعة وىراف.0
 بقرار رقـ /196م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  02جواف  ،2020تنيى مياـ األستاذ كرام نور الدين بصفتو مدير
مخبر بحث بعنواف "بيولوجيا األعضاء الجزئية والبيوتكنولوجية" ،المنشأ لدا جامعة وىراف.0
 بقرار رقـ /197م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  02جواف  ،2020تعيف األستاذة تــركــي خديجة بصفتيا مديرة
مخبر بحث بعنواف "البحث الكمينيكي واالبيديميولوجي لألمراض المزمنة" ،المنشأ لدا جامعة وىراف.0
 بقرار رقـ /198م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  02جواف  ،2020يعيف األستاذ عبادي نور الدين بصفتو مدير
مخبر بحث بعنواف "البيولوجيا وعمـ الوراثة الجزئية" ،المنشأ لدا جامعة قسنطينة.0
 بقرار رقـ /199م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  02جواف  ،2020يعيف األستاذ قميني الربيعي بصفتو مدير مخبر
بحث بعنواف "المركبات النشيطة والمواد" ،المنشأ لدا جامعة أـ البواقي.

 بقرار رقـ /200م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  02جواف  ،2020تنيى مياـ األستاذة عزيزي شريفة بصفتيا مديرة
مخبر بحث بعنواف "المركبات النشيطة والمواد" ،المنشأ لدا جامعة أـ البواقي.
 بقرار رقـ /201م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  02جواف  ،2020يعيف األستاذ مــوالي لــخــضـر عبد المنعم بصفتو
مدير مخبر بحث بعنواف "معالجة المعمومة واالتصاالت السمكية والالسمكية" ،المنشأ لدا جامعة بشار.
 بقرار رقـ /202م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  02جواف  ،2020تعيف األستاذة بن شيحة نصيرة بصفتيا مديرة
مخبر تحت عنواف "الدراسات المتعددة التخصصات في تعميـ وتعمـ المغات" ،المنشأ لدا المركز الجامعي
لغميزاف.
 بقرار رقـ /203م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  02جواف  ،2020يعيف األستاذ سكاك مراد بصفتو مدير مخبر
بحث بعنواف "الشراكة واالستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المحيط األورومغاربي -دراسة
اقتصادية قانونية" ،المنشأ لدا جامعة سطيف.0
 بقرار رقـ /204م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  02جواف  ،2020يعيف األستاذ خابر فريد بصفتو مدير مخبر بحث
بعنواف "نوعية الطاقة في الشبكات الكيربائية" ،المنشأ لدا جامعة سطيف.0
 بقرار رقـ /205م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  02جواف  ،2020تعيف األستاذة فراحتية صبيرة بصفتيا مديرة
مخبر بحث بعنواف "العموـ والخبرة وتكنولوجية النشاط البدني والرياضي" ،المنشأ لدا جامعة الجزائر.0
 بقرار رقـ /206م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  02جواف  ،2020يعيف األستاذ حناشي زيتوني بصفتو مدير مخبر
بحث بعنواف "فيزياء التقنيات التجريبية وتطبيقاتيا" ،المنشأ لدا جامعة المدية.
 بقرار رقـ /207م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  02جواف  ،2020يعيف األستاذ بـن ســاحــة رابــح بصفتو مدير
مخبر بحث بعنواف "الػخزي ػف ػي ػات" ،المنشأ لدا جامعة قسنطينة.0
 بقرار رقـ /208م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  02جواف  ،2020يعيف األستاذ بوعبمو عبد الرحمن بصفتو مدير
مخبر بحث بعنواف "الشرائح الرقيقة والسطوح البينية" ،المنشأ لدا جامعة قسنطينة.0
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 بقرار رقـ /209م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  02جواف  ،2020يعيف األستاذ دباش عبد المجيد بصفتو مدير
مخبر بحث بعنواف "اصطناع مركبات ذات فعال ػػية بيولوجيػ ػػة" ،المنشأ لدا جامعة قسنطينة.0

 بقرار رقـ /210م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  02جواف  ،2020يعيف األستاذ خريف نصر الدين عبد المالك
بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف "الكيمياء الفيزيائية وبيولوجيا المواد" ،المنشأ لدا المدرسة العميا ألساتذة التعميـ

التكنولوجي بسكيكدة.

 بقرار رقـ /211م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  02جواف  ،2020يعيف األستاذ بوبقار عمر بصفتو مدير مخبر
بحث بعنواف "البحث في تعميمية المغات" ،المنشأ لدا المدرسة العميا لألساتذة بسطيف.

 بقرار رقـ /212م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  02جواف  ،2020يعيف األستاذ بن دحمــان بــوخــالــفـة بصفتو مدير
مخبر بحث بعنواف "اليندسة الكيربائية" ،المنشأ لدا جامعة بػجاية.

 بقرار رقـ /213م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  02جواف  ،2020يعيف األستاذ بن خدة سميم بصفتو مدير مخبر
بحث بعنواف "أمراض القمب والسرطاف" ،المنشأ لدا جامعة الجزائر.0

 بقرار رقـ /214م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  02جواف  ،2020يعيف األستاذ امسعودان بمعيد بصفتو مدير مخبر
بحث بعنواف "األمراض العضوية والوراثية النادرة" ،المنشأ لدا جامعة الجزائر.0

 بقرار رقـ /215م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  02جواف  ،2020يعيف األستاذ سعيدات الحاج عيسى بصفتو مدير
مخبر بحث بعنواف "سوسيولوجيا االتصاؿ الثقافي :القيـ والتمثالت والممارسات" ،المنشأ لدا جامعة األغواط.

 بقرار رقـ /216م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  02جواف  ،2020يعيف األستاذ هــوام عــالوة بصفتو مدير مخبر
بحث بعنواف "الحوكمة والقانوف االقتصادي" ،المنشأ لدا جامعة باتنة.0

 بقرار رقـ /217م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  02جواف  ،2020تعيف األستاذة دريــدي وفــاء بصفتيا مديرة مخبر
بحث بعنواف "األبحاث والدراسات متعدد التخصصات في القانوف ،التراث والتاريخ" ،المنشأ لدا جامعة باتنة.0

 بقرار رقـ /218م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  02جواف  ،2020تعيف األستاذة بن يحيا كريمة بصفتيا مديرة
مخبر تحت عنواف "عمـ المواد وتطبيقاتيا" ،المنشأ لدا المركز الجامعي لعيف تيموشنت.

 بقرار رقـ /219م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  02جواف  ،2020تعيف األستاذة بــمعربي مريم بصفتيا مديرة مخبر
بحث بعنواف "المواد الطبيعية" ،المنشأ لدا جامعة تممساف.

 بقرار رقـ /220م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  02جواف  ،2020تنيى مياـ األستاذة عتيق بكارة فوزية بصفتيا
مديرة مخبر بحث بعنواف "المواد الطبيعية" ،المنشأ لدا جامعة تممساف.

 بقرار رقـ /221م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  02جواف  ،2020يعيف األستاذ محفوظي شوقي بصفتو مدير
مخبر بحث بعنواف "تصميـ ونمذجة األنظمة المتقدمة الميكانيكية ،الموائع والػح اررة" ،المنشأ لدا جامعة أـ

البواقي.

 بقرار رقـ /222م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  02جواف  ،2020يعيف األستاذ كربوش هشام بصفتو مدير مخبر
بحث بعنواف "األرغونوميا والبحوث التطبيقية في عمـ النفس وعموـ التربية" ،المنشأ لدا جامعة أـ البواقي.

 بقرار رقـ /223م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  02جواف  ،2020يعيف األستاذ غــنــام نور الدين بصفتو مدير
مخبر بحث بعنواف "االستجابات البيولوجية والنفسية لمنشاط البدني الرياضي" ،المنشأ لدا جامعة أـ البواقي.
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 بقرار رقـ /224م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  02جواف  ،2020يعيف األستاذ مــزوز السعيد بصفتو مدير مخبر
بحث بعنواف "تقييـ جودة االستخداـ في العمارة والبيئة المبنية" ،المنشأ لدا جامعة أـ البواقي.

 بقرار رقـ /225م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  02جواف  ،2020يعيف األستاذ لصحب دمحم بصفتو مدير مخبر
بحث بعنواف "اإللكترونيؾ والتكنولوجيات الحديثة" ،المنشأ لدا جامعة أـ البواقي.

 بقرار رقـ /226م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  02جواف  ،2020يعيف األستاذ بن توامي عبد الهادي بصفتو مدير
مخبر بحث بعنواف "تثميف المواد" ،المنشأ لدا جامعة مستغانـ.

 بقرار رقـ /227م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  02جواف  ،2020يعيف األستاذ خواص مصطفى بصفتو مدير

مخبر تحت عنواف "الدراسات واألبحاث السياسية في إفريقيا" ،المنشأ لدا المدرسة الوطنية العميا لمعموـ

السياسية.

 بقرار رقـ /228م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  02جواف  ،2020تنيى مياـ األستاذة بــيــوض إنــعــام بصفتيا

مديرة مخبر تحت عنواف "الدراسات واألبحاث السياسية في إفريقيا" ،المنشأ لدا المدرسة الوطنية العميا لمعموـ

السياسية.

 بقرار رقـ /229م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  07جواف  ،2020يعيف األستاذ كاسحي موسى بصفتو مدير مخبر
بحث بعنواف "البحث في الدراسات االقتصادية والمالية اإلسالمية" ،المنشأ لدا ومدير جػامعة األميػر عبد القػادر

لمعمػوـ اإلسالميػة.

 بقرار رقـ /230م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  07جواف  ،2020يعيف األستاذ حميمي فاتح بصفتو مدير مخبر
بحث بعنواف "حوار الحضارات واألدياف" ،المنشأ لدا ومدير جػامعة األميػر عبد القػادر لمعمػوـ اإلسالميػة.

 بقرار رقـ /231م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  07جواف  ،2020يعيف األستاذ طمحة المسعود بصفتو مدير مخبر
بحث بعنواف "تطوير الخدمات النفسية واالجتماعية في المؤسسات العمومية" ،المنشأ لدا جامعة الجمفة.

 بقرار رقـ /232م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  07جواف  ،2020يعيف األستاذ جـــمـــود رشيد بصفتو مدير مخبر
بحث بعنواف "الدراسات التاريػخية واإلنسانية" ،المنشأ لدا جامعة الجمفة.

 بقرار رقـ /233م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  07جواف  ،2020يعيف األستاذ بشيشي وليد بصفتو مدير مخبر
بحث بعنواف "تنويع ورقمنة االقتصاد الجزائري" ،المنشأ لدا جامعة قالػمة.

 بقرار رقـ /234م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  07جواف  ،2020يعيف األستاذ بــــوودن ســفـيـان بصفتو مدير
مخبر بحث بعنواف "األنظمة والتطبيقات لتقنيات المعمومات واالتصاالت" ،المنشأ لدا جامعة خنشمة.

 بقرار رقـ /235م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  07جواف  ،2020يعيف األستاذ قدوسي مـحـمد بصفتو مدير مخبر
بحث بعنواف "الدراسات والبحوث االجتماعية في الجزائر –حوؿ الجماعات المحمية وتسيير الشأف العاـ" ،المنشأ

لدا جامعة سيدي بمعباس.

 بقرار رقـ /236م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  07جواف  ،2020يعيف األستاذ حموش مصطفى بصفتو مدير
مخبر بحث بعنواف "البحوث النفسية والتربوية" ،المنشأ لدا جامعة سيدي بمعباس.

 بقرار رقـ /237م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  07جواف  ،2020يعيف األستاذ بمحاج رشيد بصفتو مدير مخبر
بحث بعنواف "األنثروبولوجيا الطبية الشرعية" ،المنشأ لدا جامعة الجزائر  ،0لمدة أربع سنوات قابمة لمتجديد مرة

واحدة.
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 بقرار رقـ /238م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  07جواف  ،2020يعيف األستاذ غرناوط مرزاق بصفتو مدير مخبر
بحث بعنواف "م ػنػاعػػة األوراـ" ،المنشأ لدا جامعة الجزائر.0

 بقرار رقـ /239م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  07جواف  ،2020يعيف األستاذ قمرة قدور بصفتو مدير مخبر
بحث بعنواف "الكيمياء والفيزياء المكروموليكيالر" ،المنشأ لدا جامعة سيدي بمعباس.

 بقرار رقـ /240م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  07جواف  ،2020تنيى مياـ األستاذ مسمي عبد الرزاق بصفتو
مدير مخبر بحث بعنواف "الكيمياء والفيزياء المكروموليكيالر" ،المنشأ لدا جامعة سيدي بمعباس.

 بقرار رقـ /242م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  07جواف  ،2020تنيى مياـ األستاذة زماني فوزية بصفتيا مديرة
مخبر بحث بعنواف "الوراثة الجزيئية والخموية" ،المنشأ لدا جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا.

 بقرار رقـ /243م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  07جواف  ،2020تعيف األستاذة شــمــة نــوال بصفتيا مديرة مخبر
تحت عنواف "إدارة األسواؽ المالية باستخداـ األساليب الرياضية واإلعالـ اآللي" ،المنشأ لدا المركز الجامعي

لغميزاف.

 بقرار رقـ /244م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  07جواف  ،2020تنيى مياـ األستاذ مهدي بخدة بصفتو مدير
مخبر تحت عنواف "إدارة األسواؽ المالية باستخداـ األساليب الرياضية واإلعالـ اآللي" ،المنشأ لدا المركز

الجامعي لغميزاف.

 بقرار رقـ /245م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  07جواف  ،2020يعيف األستاذ شامي ياسين بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "البحث في تطوير التشريعات االقتصادية" ،المنشأ لدا المركز الجامعي لتيسمسيمت.

 بقرار رقـ /246م.ع.ب.ع.ت.ت .مؤرخ في  07جواف  ،2020يعيف األستاذ بن دايخة الطاهر بصفتو مدير
مخبر بحث بعنواف "الكيمياء وكيمياء البيئة" ،المنشأ لدا جامعة باتنة.0

-
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
ــــــــــــــــــــــــــــ ـ،،،،،،ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ـ
ــــــــــــــــــــــــــــ ـ،،،،،،ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ـ
ــــــــــــــــــــــــــــ ـ،،،،،،ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ـ
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* *-مقررات فردية *-* 0202
 بمقرر رقـ  99مؤرخ في  19أفريل  ،2020يعيف السيد بن طاطا سمير بصفة رئيس لجنة الصفقات لجامعة

تيارت.
 بمقرر رقـ  131مؤرخ في  02جواف  ،2020يعيف السيد بممداني توهامي بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية
الخدمات الجامعية ببشار.
 بمقرر رقـ  132مؤرخ في  02جواف  ،2020يعيف السيد لخمف عثمان بصفة رئيس لجنة الصفقات لجامعة
التكويف المتواصل.
 بمقرر رقـ  133مؤرخ في  02جواف  ،2020يعيف السيد بن مايسة دمحم بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية

الخدمات الجامعية سيدي بمعباس.
 بمقرر رقـ  134مؤرخ في  02جواف  ،2020يعيف السيد كمكول يحي بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية
الخدمات الجامعية بسيدي بمعباس -وسط
 بمقرر رقـ  141مؤرخ في  07جواف  ،2020يعيف السيد بمبشير حسان-مدير مركز البحث في اإلعالـ
العممي والتقني ،بالنيابة ،بصفة رئيس مشروع المعيد العالي لمرياضيات .H.I.M
 بمقرر رقـ  142مؤرخ في  07جواف  ،2020يعيف السيد موالي دمحم سعيد بصفة رئيس مشروع المدرسة العميا
لمرياضيات.
 بمقرر رقـ  143مؤرخ في  11جواف  ،2020يعيف السيد بن تميس عبد الحكيم بصفة رئيس لجنة الصفقات
لجامعة بومرداس.
 بمقرر رقـ  144مؤرخ في  11جواف  ،2020يعيف السيد بن شيخ هواري بصفة رئيس لجنة الصفقات لممدرسة

العميا في العموـ البيولوجية بوىراف.
 بمقرر رقـ  145مؤرخ في  11جواف  ،2020يعيف السيد بمهاشمي هواري بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية
الخدمات الجامعية بمعسكر.
 بمقرر رقـ  146مؤرخ في  11جواف  ،2020يعيف السيد بوخروبة نصر الدين بصفة رئيس لجنة الصفقات

لمديرية الخدمات الجامعية عنابة-سيدي عمار.
 بمقرر رقـ  151مؤرخ في  14جواف  ،2020يعيف السيد بوجالل خالد بصفة رئيس لجنة الصفقات لممدرسة

العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بسكيكدة.
 بمقرر رقـ  179مؤرخ في  30جواف  ،2020تعيف السيدة سمعون خميصة بصفة مديرة ،بالنيابة ،لممدرسة
العميا لإلقتصاد بوىراف.
 بمقرر رقـ  180مؤرخ في  30جواف  ،2020وفي حدود صالحياتو يمنح لمسيدة سمعون خميصة بصفة مديرة
المدرسة العميا لإلقتصاد بوىراف ،بالنيابة ،تفويضا باإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي كآمرة
بالصرؼ.
 بمقرر رقـ  181مؤرخ في  30جواف  ،2020تعيف السيدة إلس نادية بصفة نائب مدير جامعة وىراف ،0مكمف
بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية ،بالنيابة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ ـ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ـــــ ـ ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــ ـ ــــ ــــ ـــــــــ ـ ـ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ــــ ــــ ــ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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